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Uppdrag enligt verksamhetsplan
• Genomföra brukarundersökning årligen
• Höja svarsfrekvensen
• Målet att minst 90 % ska vara nöjda
Syfte
• En temperaturmätning som signalerar hur våra brukare 

värderar hemtjänsten och upplever kvaliteten vid 
mättillfället

• Underlag för förbättrings/utvecklingsarbete
Genomförande 
• Mars 2012 
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Utskick och svar

• 265 skickade enkäter med frankerat 
svarskuvert

• 120 (45 %) besvarade enkäter
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Brukarundersökningen 2012 
Svarsfrekvens

• Håbo kommun – Kärnhuset 
92 av 120 enkäter (77 %)

• Rindlags Allstäd & Evenservice
16 av 120 enkäter (13 %)

• Okända
12 av 120 enkäter (10 %)
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Frågorna har besvarats av 
Kärnhuset Rindlags Okända

Den boende 
själv 56 (61 %) 10 (63 %) 3 (25 %)
Den boende 
med hjälp av 
närstående

20 (21 %) 3 (19 %) 2 (17 %)

Endast 
närstående 9 (10 %) 1 (6 %) 0
Ej besvarat 
frågan 7 (8 %) 2 (12 %) 7 (58 %)
Totalt 92 (100 %) 16 (100 %) 12 (100 %)
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Är Du (den boende)?
Kärnhuset Rindlags Okända

Kvinna 58 (63 %) 8 (50 %) 4 (33 %)

Man 31(34 %) 6 (38 %) 1 (8 %)

Ej besvarat  
frågan 

3 (3 %) 2 (12 %) 7 (59 %)

Totalt 92 (100 %) 16 (100 %) 12 (100 %)
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Hur nöjd är du med de tider som 
Du brukar få hjälp med?

Kärnhuset Rindlags Okända
Från 1 (inte alls nöjd) 
till och med 5 8 (9 %) 1 (6 %) 0

Från 6 till och 
med 10 (I allra högsta 
grad nöjd)

82 (89 %) 14 (88 %) 7 (58 %)

Ej besvarat frågan 2 (2 %) 1 (6 %) 5 (42 %)
Totalt 92 (100 %) 16 (100 %) 12 (100 %)
Medelvärdet  (av de 
som besvarat frågan) 8,7 8,8 9,6
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Hur mycket kan Du påverka 
vilka tider Du får hjälp?

Kärnhuset Rindlags Okända
Från 1 (inte alls nöjd) 

till och med 5 17 (19 %) 0 0
Från 6 till och med 
10 (I allra högsta grad nöjd)

68 (74 %) 15 (94 %) 7 (58 %)
Ej besvarat frågan 7 (8 %) 1 (6 %) 5 (42 %)
Totalt 92 (100 %) 16 (100 %) 12 (100%)
Medelvärdet  (av de 
som besvarat frågan) 8,1 9,1 9,7
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Hur nöjd är Du med hur personalen tar 
hänsyn till Dina åsikter och önskemål

Kärnhuset Rindlags Okända
Från 1 (inte alls nöjd) 

till och med 5 10 (10 %) 0 0
Från 6 till och med 
10 (I allra högsta grad nöjd)

78 (85 %) 15 (94 %) 7 (58 %)
Ej besvarat frågan 4 (4 %) 1 (6 %) 5 (42 %)
Totalt 92 (100 %) 16 (100 %) 12 (100 %)
Medelvärdet  (av de 
som besvarat frågan) 8,7 9,3 9,0
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Hur mycket kan Du påverka hur 
hjälpen till Dig utförs?

Kärnhuset Rindlags Okända
Från 1 (inte alls nöjd) 

till och med 5 15 (16 %) 0 0
Från 6 till och med 
10 (I allra högsta grad nöjd)

72 (78 %) 15 (94 %) 6 (50 %)
Ej besvarat frågan 5 (6 %) 1 (6 %) 6 (50 %)
Totalt 92 (100 %) 16 (100 %) 12 (100 %)
Medelvärdet  (av de 
som besvarat frågan) 8,2 9,2 9,8
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Hur väl uppfyller hjälpen Dina 
förväntningar?
Kärnhuset Rindlags Okända

Från 1 (inte alls nöjd) 

till och med 5 11 (12 %) 0 0
Från 6 till och med 
10 (I allra högsta grad nöjd)

78 (85 %) 15 (94 %) 7 (58 %)
Ej besvarat frågan 3 (3 %) 1 (6 %) 5 (42 %)
Totalt 92 (100 %) 16 (100 %) 12 (100 %)
Medelvärdet  (av de 
som besvarat frågan) 8,6 9,1 9,7



2012-04-24

Föreställ Dig en hjälp som är perfekt i 
alla avseenden. Hur nära eller långt 

ifrån är den hjälp som Du får?

Kärnhuset Rindlags Okända
Från 1 (inte alls nöjd) 

till och med 5 11 (12 %) 0 1 (8 %)
Från 6 till och med 
10 (I allra högsta grad nöjd)

77 (84 %) 15 (94 %) 6 (50 %)
Ej besvarat frågan 4 (4 %) 1 (6 %) 5 (42 %)
Totalt 92 (100 %) 16 (100 %) 12 (100 %)
Medelvärdet  (av de 
som besvarat frågan) 8,2 9,0 9,0
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Vad är du mest nöjd med din 
hemtjänst - Kärnhuset

• Nöjd med det mesta
• Duschning
• Matleveransen
• Det är vänliga och omtänksamma bemötande av personalen
• Punktligheten
• Servicen
• Bra och söta flickor
• Städning
• De hjälper mig med vad jag behöver
• Personalen är glad och positiv
• Samma personal 
• Den hjälp jag har fått och får har varit mycket trevliga/hjärtliga. Matlådorna 

är väldigt goda – skönt att slippa laga mat själv. Mycket trevlig personal.
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Vad är du mest nöjd med din 
hemtjänst - Kärnhuset

• Jättetrevlig personal – städning – nöjd med allt
• Nöjd med i stort sett allt
• Väldigt professionella
• De gör ett bra jobb de är noggranna
• Trevlig personal
• Svårt att svara men jag är nöjd
• Passar tiden
• Punktliga, ärliga, trevliga
• Tillgängligheten, få hjälp när man behöver
• Trevlig och kunnig personal
• Den trevliga personalen! Och att de respekterar mig!
• Glad och trevlig personal
• Personalen
• Att personalen finns till hands vid behov. Inget att klaga på
• Den fungerar utmärkt
• Vänlig personal
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Vad är du mest nöjd med din 
hemtjänst - Kärnhuset

• Personalen är fantastisk, möjligheten att larma när som 
helst, att personalen finns i närheten

• Alla på Pomona har ställt upp till 100 procent för mig
• Har hemlarmet som har fungerat mycket bra!
• Att de handlar mat till mig
• Jag är helt nöjd med allt de gör
• Alltid samma personal – handlar en gång i veckan 
• Har bara hjälp med dusch och att värma kvällsmat
• Helheten
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Vad är du mest nöjd med din 
hemtjänst - Kärnhuset

• Personalens inställning och bemötande samt utförande
• Att de är trevliga och hjälpsamma
• Att allt fungerar så bra
• Deras inställning till den personen som behöver hjälp. Deras 

inställning till själva jobbet. Jag är jättenöjd med den snabba 
hanteringen vid min ansökan om hjälp. Toppen!

• Maten och personalen
• De är trevliga, vänliga kvinnor och väldigt tålamodiga. Jag har brutit 

lårbenet och kunde nästan inte gå. Tack med deras hjälp blev det 
mycket bättre och hemtjänsten i Bålsta får bästa betyg!!
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Vad är du mest nöjd med din 
hemtjänst - Kärnhuset

• Personalen, vänliga och snälla behandling
• Städning
• Personalens kunnighet och trevlighet
• Alla som kommer är glada och vänliga och hjälpsamma
• Kommer i tid
• Bemötandet
• Personalen är trevliga, kunniga och tar hänsyn till kundens behov
• All hemtjänst
• Samma personer vid varje tillfälle
• Personalen
• Städningen samt sällskapet
• Jag har inte så lång erfarenhet, men den jag har är positiv och jag har alltid 

blivit väl behandlad
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Vad är du mest nöjd med din 
hemtjänst - Rindlags

• Trevliga
• Kommunikationen
• Bra utförande. Vänlig personal
• Nöjd med allting
• Att min fru blev min vårdare
• Tvätt och städ och personal
• Allt 
• Mor har sedan den 1/2 -12 flyttat till Dalängen. Det verkar som det 

är samma snälla och duktiga personal där, jag är tacksam
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Vad är du minst nöjd med din 
hemtjänst - Kärnhuset

• Sena luncher
• Städning
• Alla svensktalande
• Städningen och att inte få önska vad som ska göras – t.ex. fönsterputsning 

eller annan hjälp – dammsugning var 3:dje vecka!!!???
• Personalomsättningen är för stor. Det är för omständligt att förklara varje 

gång för nya personer samma sak. Det är frustrerande.
• Stress på kvällen
• Att det bara är golven som rengörs, inte bord och bänkar och fönstertvätt
• Att jag inte för röka när de är hos mig
• Inget
• Det är alldeles för olika personal. När det är städning är den alldeles för 

dålig.
• Tar för lång tid att få tillbaks tvätten
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Vad är du minst nöjd med din 
hemtjänst - Kärnhuset

• När hjälpen inte klaffar
• Att det är så många olika personer som kommer. Två, tre olika borde kunna 

räcka.
• Inget missnöje från min sida
• Att de alltid har så bråttom har aldrig någon tid att prata en stund eller något 

lite extra
• Litet för många vårdgivare (utom för städningen, där samma personer utfört 

sysslor under många år)
• Vore härligt om de skakade mattor och tvättade och satte upp gardiner
• Städningen var tredje vecka är för sällan. Varannan vecka vore behövligt, 

särskilt när man som jag har en etta på 39 m2
• För många vårdgivare som kommer och ger hjälp. Det vore önskvärt med 

färre personer som kommer. Därför kommer jag att byta till Grannvård 
ganska snart.

• Mycket nöjd som den är!!
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Vad är du minst nöjd med din 
hemtjänst - Kärnhuset

• Önskar hemlagad mat (nylagad på plats) ej lådor som värms i mikro
• Skulle vilja veta mer exakt när man får mat. Kan variera en timma hit 

och dit. Bra med bestämda tider när man har diabetes. Önskar 
mindre rotation på personal (dvs. inte så många ansikten när man 
börjar bli dement)

• Ingen anmärkning
• Att de inte hör av sig om de inte kommer för att gå ut och gå med 

mig
• Att jag kunde få mer hjälp (längre tid ibland)
• Inget
• Städningen, vill ha städning oftare, helst var 2-3 vecka även 

dammsugning under soffan, sängen.
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Vad är du minst nöjd med din 
hemtjänst - Kärnhuset

• Att det tar för lång tid vid larm!
• Saknar tid för att sitta och prata
• Tid, schemat funkar ej riktigt varje dag pga. Bemanning eller brist på 

personal
• Nöjd med alla tjänster
• Frukost pendlar mellan 08.40 – 09.30 – beroende på hur mycket 

larm de får. För larm borde finnas särskild personal. Då kanske vi 
slipper dessa evinnerliga väntanden. Städningen de har för liten 
avsedd tid och vi gamla behöver faktiskt mer städ än bara 
dammsugning och torkning av golv. Dammtorkning av fria ytor + 
badrummet var tredje vecka. Vi måste anlita företag som putsar 
fönster med mera. Vilka av oss har råd med det?
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Vad är du minst nöjd med din 
hemtjänst - Rindlags

• Städningen är ibland bristfällig
• Inte, aviserar vilken tid under dagen dom 

kommer
• Bristande ordning hos arbetsledningen. Kort 

förvarning om nya tider
• Inget
• För få timmar



2012-04-24

Fortsatt arbete
• Analys och handlingsplan inom verksamheterna
• Redovisa resultatet  - hemsidan
• Redovisa resultatet - årsredovisning
• Utveckla metoder
• Höja svarsfrekvensen
• Informera brukarna bättre vid nästa 

brukarundersökning och varför det är viktigt att 
besvara enkäten
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