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Redovisning av kvalitetsundersökning - Nakterhuset 
i Håbo kommun 

Du som har varit i kontakt med Nakterhuset i H åbo kommun, vad tycker du om verksamheten? 

Syftet med undersökningen är att fånga upp synpunkter från personer som från och med den 2 april 
t. o. m. 2 maj 2013 varit i kontakt med oss. 
Resultatet av undersökningen kommer att ligga till grund för vårt fortsatta förbättringsarbete. 

Börja med att kryssa i om du är man eller kvinna. 
Man Kvinna 
ffi] [IT] 

Jag fick kontakt med Nakterhuset: 

På eget initiativ På annat sätt, Via kommunens socialtjänst, Bålsta 
beroendemottagning, frivården 

~ 

Nakterhuset 

Påstående l 2 3 4 5 6 7 8 
Instäm 
-mer 
inte 

Jag blir alltid bemött 
med respekt 

Jag får alltid träffa 
samma behandlare/ 

terapeut 
Behandlarna lyssnar 1 

tillräckligt på mig 
Behandlarna 1 2 

tillgodoser mina 
önskemål om råd/ 
stöd/ behandlinQ. 
Nakterhuset kan 2 1 2 3 
tillgodose mina 

önskemål om besöks 
tider. 

Det var lätt att komma i 2st 1 3 
kontakt med blank 
Nakterhuset 

Jag tycker att 1 2 2 5 
Nakterhusets inre miljö 

är tillfredsställande. 
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Instäm-

mer 
helt 

2 30 

32 

2 29 

1 28 

2 22 

3 23 

3 19 

TEL 0171-525 00 
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Jag tycker att 8 2 2 4 3 1 4 1 1 6 
Nakterhusets yttre 

miljö är 
tillfredsställande 

Påstående 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Instäm Instäm-
-mer mer 

inte helt 
Kontakten gav ett 1 4 6 21 
tillfredsställande 

resultat 
Kontakten har 1 1 2 5 23 
förbättrat min 

livskvalitet 
Jag kan tänka mig att 2 3 27 

rekommendera 
Nakterhuset till andra 

Övriga kommentarer från Nakterhusets besökare i fri text: 

• Önskar få komma mer spontana besök 
• Simlie gfuna vilja ha det mer centralt (vårdcentralen) 
• Bättre om det var nännare centrum. 
• Mycket nöjd med min kontakt med Jill. 
• Självhjälpsgmppen behöver andra lokaler. 
• Kanske för lite gruppträffar med m1dra i samma situation. 
• J ag tycker att j ag känner mig "hemma" nfu· j ag kommer hit. 
• Önskar grupper får så väl mig som förälder och får syskon/barn till missbrukare. 
• Mycket professionell personal. 
• Känns mycket naturligt och det är lätt att få förtroende för personalen. 
• Har fultJigen fått kontakt med en professionell terapeut som jobbar på ett får mig givm1de 

sätt. 
• Det bästa som har hänt mig sedan lång tid tillbaka. 
• Jag har bara positiva saker att säga om Nakterhuset. 
• Jag vet inte hur jag hade klarat mig utan dem och speciellt fantastiska Mona Junås. 
• Tack för allt stöd och den tid ni lägger ner på att hjälpa människor. 
• Simlie önska smntal (anhöriga speciellt ungdomm"). 
• Simlie önska fler samtal speciellt med anhöriga till ungdomar. 
• Som ungdom kan det vara en skam i bö1j311 att ta sig till en frfulnnm1de grupp själv. 
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Sammanfattning och kommentar till undersökningen. 

Inledningsvis kan konstateras att samtliga besökare till Nakterhuset var nöjda med bemötandet. På 
en skala ett till tio så instämde 30 av 32 tillfrågade personer helt och hållet med påståendet att de 
alltid blir bemötta med respekt. 
Vidare uppgav alla tillfrågade att de alltid får träffa samma behandlare/terapeut. 
Flertalet besökare instämmer i undersökningens påståenden gällande positivt och professionellt 
bemötande. Samma sak kan också sägas när det gäller upplevelsen av att få sina önskemål 
tillgodosedda både när det gäller råd och behandling samt möjligheten att påverka besökstider. 

Samtliga är nöjda och instämmer i påståendet att kontakten gav ett tillfredställande resultat. Samma 
sak gäller om påståendet att "Kontakten har förbättrat min livskvalitet". Vidare kan samtliga 
besökare under den aktuella perioden tänka sig att rekommendera Nakterhuset till andra. 

När det gäller synpunkter på den yttre miljön så visar undersökningen att flertalet av besökarna är 
mindre nöjda med det geografiska läget. I särskilda kommentarer från de tillfrågade framkommer 
exempelvis önskemål om en mer central placering av nakterhuset. 
Den inre miljön uppfattade däremot besökarna som mer positiv. Mer än hälften av de tillfrågade var 
nöjda med den ime miljön. Så uttrycker exempelvis en av de tillfrågade att "jag känner mig hemma 
när j ag kommer hit." 
Avslutningsvis kan vi konstatera att samtliga besökare, varav 18 kvinnor och 14 män, deltog i 
undersölmingen under den aktuella perioden. Det vill säga bortfallet är lika med noll vilket ökar 
tillförlitligheten i undersölmingens resultat. 

Lennart Eriksson 
Utvecklingsledare/ Kvalitetscontroller 
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Socialnämnden 

SN § 70 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2013-09-03 

SN 2013/26 

Redovisning av kvalitetsundersökning av öppenvårdsenheten 
Nakterhuset i Håbo kommun 

Sammanfattning 
En brukarundersökning genomfårdes där samtliga besökare vid Nakterhuset 
i Håbo Kommun under en månad tillfrågades vad de tyckte om 
verksamheten. Synpunkterna på den öppna verksamheten samlades in under 
perioden 2 april 2013 till och med den 2 maj 2013. 

Nakterhuset är en del av stöd och behandlingsenheten som riktar sig till 
kommuninvånare som fYllt 18 år och som har fimderingar la·ing sitt eget 
eller någon närståendes alkohol och eller drogvanor. På Nakterhuset 
ges tidsbestämda samtal vilket ska leda till att klienterna får kunskap om 
sin egen förändringsprocess samt verktyg att genomföra en förändring. 

Förvaltningens bedömning 
Förvaltningen noterar att samtliga besökare vid öppenvårdsenheten 
Nakterhuset var mycket nöjda med bemötandet under den aktuella perioden. 
När det gäller den yttre miljön var däremot flertalet besökare mindre nöjda 
med det geografiska läget. Den inre miljön uppfattade dock de flesta som 
mer positiv. 

Socialförvaltningen kan konstatera att samtliga besökare, varav 18 kvinnor 
och 14 män, deltog i undersölmingen under den aktuella perioden. En hög 
svarsfrekvens där bortfallet med audra ord är lika med uoll, vilket ökar 
tillförlitligheten i undersölmingens resultat. Med utgångspunkt i den aktuella 
brukarundersölmingen bedömer socialförvaltningen att Nakterhuset är en 
väl fungerande verksamhet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2013-08-12, m SN 2013.1904. 

- Bilaga, redovisning av kvalitetsundersölming, nr SN 2013.1921. 

Beslut 

l. Socialnämnden noterar till protokollet att nämnden tagit del av 
förvaltningens brukarundersölming och kvalitetsundersölming av 
Nakterhuset i Håbo kommun. 

Beslut expedieras till: 
Enhetschef, Stöd och behandlingsenheten 
Utvecklingsledare/kvalitetskontroller 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013.2135 
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