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1. Val av justerare 
Rådet utser Roza Babec (SPF) till justerare. 

2. Godkännande av dagordningen 
Dagordningen kompletteras med följande punkter: 

• Handikapparkering 

• Gamla riktlinjer för biståndsbedömning 

Rådet beslutar att godkänna dagordningen med ovanstående tillägg. 

3. Budget 2014 
Ordföranden informerar om att socialnämnden har beslutat om internbudget 
för 2014. 

I budgeten för år 2014 kommer följande förändringar att ske: 

• Utökning med 1,0 sjukgynmast alt. Arbetsterapeut och ökade 
kostnader för tekniska hjälpmedel. 

• Volymökningar inom hemtjänsten och anpassning till LOV. 
e Utökning med 0,5 årsarbetare inom socialpsykiatri. 
• Utökning inom daglig verksamhet på grund av fler deltagare. 
• Förvaltningen har kompenserats för ett ökat resande med fardtjänst. 
• Utökning med 2,0 sjuksköterska inom hemsjukvården. 
• Utökningen med 1,0 biståndsbedömare. 
• Medel för start av demensteam. 
• Medel har tillförts för gratis ledsagning. 

4. Information om lokaler 
Socialchefen informerar om att korttidsboendet kommer att flytta från A
huset på Plommonvägen 6 till Pomona. 

Sjuksköterskorna och rehab har i dagsläget inte tillräckligt mycket plats 
varför planer finns på en flytt. Rehab planeras flytta till korttidsboendet. 

Personlig assistans kommer att flytta till vårdcentralen och Daglig 
verksamhet kommer att flytta där personlig assistans finns placerat. 
Utrymme för sjuksköterskor skulle på så vis kunna frigöras där Daglig 
verksamhet finns placerat i dagsläget. De lokalbyten som planeras är dock 
inte fastställda. 

Socialchefen informerar om planerna på att bygga ett äldrecenter i A-huset. 
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Ordföranden informerar om att kommunstyrelsen har beslutat om att Håbo 
kommun ska hyra hela plan 2 på vårdcentralen. Det finns en arbetsgrupp 
som arbetar med att se över vilka i personalen som kan flytta till 
vårdcentralen. 

5. Information om rekryteringar 
Socialchefen informerar om att en avdelningschef för äldreomsorgen och en 
avdelningschef för funktionsnedsatta rekryteras. Ansökningstiden går ut den 
20 december 2013. 

Socialförvaltningen rekryterar även en demensvårdsutvecklare. Tjänsten 
som ombudsman för äldre och handikappade kommer att utlysas under 
nästkommande vecka. 

6. Information om inspektion från IVO 
Socialchefen informerar om att IVO besökte Håbo kommun den 3 december 
2013 för att titta på socialförvaltningens sociala dokumentation och 
avvikelser i sociala innehållet i äldreomsorgen. IVO (Inspektionen för vård 
och omsorg) kommer sedan att lämna en rapport från genomgången. 

7. Information om ny fotvårdstaxa 
Socialchefen informerar om att socialnämnden har beslutat om ytterligare en 
nivå på fotvårdstaxa. Denna behandling skulle innebära en enklare 
fotvårdsbehandling och priset skulle vara 200 kronor per behandling. 
Socialnämnden har beslutat att fotvårdsterapeuten bedömer vem som är 
berättigad till en enklare fotvårdsbehandling. 

Christan Nordberg, miljö- och tekniknämnden, ställer frågan om 
socialförvaltningen har införskaffat mobil fotvårdsanIäggning. Socialchefen 
meddelar att mobil fotvårdsanpassning ännu inte har införskaffats. 
Ordföranden anser att mobil fotvårdsanpassning är en bra ide och informerar 
om att det finns lokaler med mera för att kunna införskaffa den 
anpassnmgen. 

8. Information om byggnation av nya lägenheter 
Ordföranden informerar om att arbetet med byggnation av nya lägenheter 
pågår. Kommunstyrelsen antog den 25 november förslag till detaljplan för 
Glastomten. Om allt går som planerat skulle byggnationen kunna påböljas 
sommaren år 2014. 

F öreligger förslag till uppdrag till ändring av detaljplan för området vid 
Väppeby, nedanför Lasse Abergs museum. Förslaget innebär att skapa en 
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tätare bebyggelse. Diskussion förs mellan Håbohus och Håbo kommun om 
ett köp av detta område. 

Utställning av området från Kalmar Livs mot centrum pågår. 350 lägenheter 
planeras att byggas. 

Detaljplansarbetet pågår vid Björkvallen och vid Skanskas mark vid 
Väppeby. 

Kommunstyrelsen beslutade den 25 november 2013 att Håbo konnnun 
köper gamla stationshuset av Håbohus. Tanken är att riva ganlla 
stationshuset och sedan bygga ett nytt resecentrum. 

Arbete fortgår med planprogram för Bålsta centrum. Gestaltningsprogram 
konmler att tas fram och det kommer att gemomföras en 
parkeringsutredning och en handelsutredning. 

Ordföranden informerar om att arbete har påbörjats med att öppna upp och 
röja i parken ntanför kommunhuset. 

9. Information om resultat från Socialstyrelsen 
Socialchefen infonnerar om den brukarundersökning som Socialstyrelsen 
har genomfört för särskilt boende och för den konnnunala hemtjänsten. 
Socialchefen går igenom undersökningens resultat. 

Brukarundersökningens resultat redovisas i protokollets bilaga I. 

Socialchefen meddelar att fler läkare är ett förbättringsområde. Vivi 
Sjöström, PRO, ställer frågan om läkare kan göra hembesök hos äldre. 
Ordföranden meddelar att det är Landstinget som beslutar om det. Carina 
Lund, kommunstyrelsen, informerar om att Bålsta Doktorn gör hembesök, 
speciellt för de personer som har svårt att ta sig till vårdcentralen. 

Diskussion förs i rådet om mat och trivsel. Arvo Väisänen, Finska 
Föreningen, lyfter frågan om man kan göra matsalen trevligare på Pomona, 
till exempel med fler blommor. Bernt Sahlberg, socialnämnden, anser att 
man kan göra matstunden trevligare för de boende genom att själv gå dit och 
äta och samtala med de boende. 

Roza Babec, SPF, undrar hur man tillgodoser behov av specialkost utan 
dietist. 

Socialchefen s=anfattar undersökningens resultat med att man i stort sett 
är nöjd med särskilt boende och mycket nöjd med hemtjänsten men att det 
också films förbättringsOlmåden. 
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Socialchefen infonnerar om att ett brev kommer att skickas ut till de boende 
på Dalängen och Solängen för att ra veta vad som fungerar sämre och på så 
vis få mer infonnation om hur förbättringar kan genomföras. 

10. Sammanträdestider för år 2014 
Förslag om sammanträdestider för kommunala pensionärsrådet föreligger. 
Rådet godkänner förslaget till sammanträdestider år 2014. 

Sammanträdesdatum Tid och plats 

KPR-AU 12 februari 09.00 - Kalmarrunnnet 

KPR 25 februari 09.00 - Kalmarrunnnet 

KPR-AU 7 maj 09.00 - Kalmarrunnnet 

KPR 21 maj 09.00 - Kalmarrunnnet 

KPR-AU 2 september 09.00 - Kalmarrunnnet 

KPR l 7 september 09.00 - Kalmarrummet 

KPRAU 19 november 09.00 - Kalmarrunnnet 

KPR 3 december 09.00 - Kalmarrunnnet 

11. Information om läkemedelsbehandling 
Ordföranden informerar om ett inkommet e-postmeddelande från 
projektledningen för det riksomfattande projektet "Koll på läkemedel" 
gällande brister i läkemedelsbehandlingen av äldre invånare i Håbo 
kommun. Dessa brister leder till ökad sjuklighet hos äldre och därmed till 
ökade kostnader för den kommunala vården och omsorgen. 

Socialchefen infonnerar om att skrivelsen har skickats från projektledningen 
för det riksomfattande projektet "Koll på läkemedel" som drivs av PRO och 
SPF. Håbo kommun befinner sig väldig1 högt när det gäller läkemedel. 
Diskussion förs i rådet. 

Representanter från kommunala pensionärsrådet rapporterar till 
projektledningen för PRO och SPF att ärendet om brister i 
läkemedels behandlingen av äldre invånare i Håbo kommun har behandlats i 
kommunala pensionärsrådet. Roza Babec (SPF) informerar om att ärendet 
finns som en stående punkt på dagordningen när SPF och PRO träffar 
vårdcentralernas ledningar fyra gånger per år. Läkemedel skrivs ut av 
läkatna från vårdcentralerna, specialister från olika sjukhus eller ytterligare 
privata specialister. För att det ska fungera är kontinuiteten på läkare och 
samverkan med specialister viktig. Den årliga genomgången ska erbjudas i 
samverkan med apotekare som Landstinget erbjuder alla vårdcentraler i 
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länet. Sjuksköterskor inom kommunala hälso- och sjukvården är en resurs 
vid genomgångar. 

12. Chefskap Attendo 
Socialchefen informerar om att Attendos chef har slutat sin anställning och 
att det nu finns en tillförordnad chef på Attendo. Det är ännu inte fastställt 
vem som kommer att få det permanenta uppdraget som chef på Attendo. 

13. Information om apotekstjänst 
Socialchefen informerar om att det finns en problematik kring APO doser. 7 
Landsting har upphandlat om APO doser och t j änsten överläts till 
Apotekstjänst AB. Avtalet med Apotekstjänst har dock inneburit en del 
problem med sena och felaktiga leveranser. Situationen har blivit bättre men 
det är fortfarande inte helt bra. Medicinskt ansvariga sjuksköterskor i 
Uppsala län arbetar nu med denna problematik. Arbete pågår vidare i detta 
ärende. 

14. Övriga frågor 

Handikapparking 
Yvonne Lindström, SPF, har varit i kontakt med en person som önskar en 
handikapparkering utanför stora ingången till Pomona. Cristian Nordberg, 
miljö- och tekniknämnden, tar upp frågan med gatukontoret på kommunens 
miljö- och teknikförvaltning. 

Gamla riktlinjer för biståndsbedörnning 
Socialchefen informerar om att ärendet om riktlinjer för biståndsbedönrning 
tidigare har diskuterats i pensionärsrådet. Pensionärsorganisationerna, 
tillsammans med HSO, skrev i april 2012 ett yttrande angående riktlinjerna 
för biståndsbedönrning. Det finns ett nytt förslag till riktlinjer för 
biståndsbedömning som i princip ser likadant ut som tidigare men man har 
infört ett par av de önskemål som framkom i det inlämnade yttrandet från 
pensionärsorganisationerna och från HSO. Skillnaderna i riktlinjerna nu, i 
jämförelse med tidigare, är att ledsagning kommer att vara kostnadsfri från 
år 2014 och man har även lagt till det önskemål som framkom angående 
kommunikation med anhöriga. 

Socialnämnden kommer att besluta om förslaget om de nya riktlinjerna för 
biståndsbedömning ikväll, dagens datum. Skillnaden i det nya förslaget, i 
jämförelse med de nu gällande riktlinjerna, är att insatstiderna kortas ned 
eftersom man åstadkommer en samordningsvinst. När man har flera olika 
insatser så beräknas en samordningsvinst om 10 procent som fråndrages den 
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totala tiden (eftersom samma personal utför arbetsuppgifterna hos sarmna 
person). 

Utbildningsdag 
En utbildningsdag planeras för kommunala pensionärsrådet. Förslag finns 
om att bjuda in en demenssjuksköterska till utbildningsdagen. Socialchefen 
informerar om förslag på datum då demenssjuksköterska kan komma och 
berätta om sin verksamhet. Rådet kommer överens om att anordna 
utbildningsdag den 4 februari 2014. Utbildningsdagen kommer att pågå 
mellan klockan 13.00 och klockan 17.00 och inkluderar en gemensam lunch 
påPomona. 

Uppsökande verksamhet 
Socialchefen informerar om att socialförvaltningen, tillsammans med SPF, 
PRO, Anhörigföreningen och Finska Föreningen, gick ut med en förfrågan 
för två år sedan till alla personer i Håbo kommun som hade fyllt 75 år. 
Förfrågan gjordes om vilken kontakt man önskade ha med kommunen och 
med föreningarna. Socialchefen informerar om att delma undersökning 
kommer att göras på nytt år 2014. Socialchefen och rådet kommer överens 
om att samarbeta med denna undersökning. 

Rådet kommer överens om att gå ut med förfrågan till personer som har fyllt 
80 år. 

Protokoll från arbetsutskottet 
Ordföranden föreslår att protokoll från kommunala pensionärsrådets 
arbetsutskott blir en stående punkt på rådets sammanträden. Rådet kommer 
överens om att protokoll från kommunala pensionärsrådets arbetsutskott 
blir en stående punkt på rådets sammanträden. 

Kollektivtrafik 
Ordföranden informerar om att frågan om möjligheten för skolklasser och 
pensionärer att på vardagar åka gratis med tätortstrafiken i Bålsta, mellan 
klockan 09.00-15.00 har diskuterats med ledningen för UL. Ärendet har 
även behandlats i konnnunstyrelsen. Ordföranden har inlämnat en skrivelse 
till UL:s VD med förfrågan om ett pris för att pensionärer och skolIdasser 
ska kunna få åka gratis i Håbo kommun. UL har meddelat att kommunen 
inte kan göra ett tillköp. 

Kommunstyrelsen har beslutat om att Håbo kommun ska göra en formell 
framställan till UL om ett sådant trafiktillägg. 

Christian Nordberg, miljö- och tekniknärnnden, anser det viktigt att alla 
kommuner i länet ges sarmna möjlighet till gratis kollektivtrafIk. 

Ordföranden informerar om att diskussioner i ärendet kommer att fortsätta. 
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Ordföranden avslutar mötet ca klockan 11.00 genom att önska samtliga 
deltagare en God Jul. Julklappar delas ut. 
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Bilaga 1 

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? 

• Verksamhetsresultat för Pomoan SÄBO Plan 4 
Särskilt boende 

• Verksamhetsresultat för Dalängen + Solängen 
Särskilt boende 

• Verksamhetsresultat för Attendo Pomona 
Särskilt boende 

• Verksamhetsresultat för Kärnhuset Htj natt 
Hemtjänst 
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Resultaten för er verksamhet 

Här redovisas resultaten för er verksamhet från 2013 års 
nationella brukarundersökning för äldre, som Socialstyrelsen 
ansvarar för. Resultaten är sammanställda för er enhet, e ller 
för er enhet sammanslagen med andra enheter, så att 
resultaten omfattar svar från åtminstone sju personer. De 
verksamheter som ingår i denna redovisning framgår av 
första sidan på rapporten. 
För att säkra anonymiteten hos de som har svarat, 
redovisas bara de som har svarat positivt på respektive 
fråga. Det faktiska antalet som svarat positivt framgår inte 
utan enbart procentandeien. 
Till varje resultat redovisas också det totala resultatet för 
kommunen och för Sverige som helhet. 

~ Socialstyrelsen Källa: Vad lycker de äldre om ä ldreomsorgen 20132 ISocialslyrelsenj 



Deltagare 

Totalt svarade 39 919 personer på årets enkät för brukare 
inom särskilt boende, vilket är 56,7% av de tillfrågade 
respondenterna 
Andelen svarande för Pomona SÄBO Plan 4 var mellan 60 
och 80% 

Med tanke på att redovisningen på verksamhetsnivå 
omfattar få äldre personer och med hänsyn till bortfa ll 
bör resultaten tolkas med försiktighet. 

~ Socialstyrelsen Källa : Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 20 13? ISociaistyrelsen) 





De fem frågor där andelen 
positiva svar är högst 

Har lätt att få konfakf med personalen 
på äldreboendet vid behov 

Får bra bemötande trån personalen 

Känner törtroende tör personalen 

Känner sig trygg på sitt äldreboende 

Fick plats på ömkat äldreboende 

ii. Socialstyrelsen 
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Pomona SÄBO Plan 4 

Kä lla: Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 201 3? (Socialstyrelsen) 



De fem frågor där andelen 
positiva svar är lägst 

Har lätt att tå träffa läkare vid behov 

Tycker det är trivlamt utomhus runt 
boendet 

Vet vart man vänder l ig med 
synpunkter och klagomå l 

Kan påverka vid vilka tider man tår 
hjälp 

Belvärm inte av ensamhet 

jl Socialstyrelsen 
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Pomona SÄBO Plan 4 

Källa: Vad tycker de äldre om ä ldreomsorgen 2013? (Socialstyrelsen) 



Hur nöjd eller missnöjd är du 
sammantaget med ditt 
äldreboende? 

Pomona SÄBO Plan 4 

13% 

87% 

Andel positiva IVar Andel neutrala e ller negativa IVar 

ji Socialstyrelsen Kä lla: Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? (Socialstyrelsen) 





Andel positiva svar inom området 
boendemiljö 

Fickdu plats på det äldreboende du ville 
bopå~ 

Triv s du med ditt rum e ller lägenhet ~ 

Är det tri vsamt i de gemensamma 
utrymmena~ 

Är det tri vsamt utomhus runt ditt boende~ 
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C:l . BoJ SocIalstyrelsen Källa: Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? ISociaistyrelsen) 



Andel positiva svar inom området 
mat och måltidsmiljö 

Hur brukar maten smaka? 

Upplever du att måltiderna på ditt 
äldreboende är en trevlig stund på dagen? 
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Andel positiva svar inom området 
hjälpens uHörande 

Brukar personalen ha tillräckligt med tid för alt 
kunna utföra sitt arbete hos dig? 

Brukar personalen meddela dig i förväg om 
tillfälliga förändringar? T.ex. byte av personal. 
ändringar av olika aktiviteter etc. 49 

---r---'--- 49 

Brukar du kunna påverka vid vilka tider du får 
hjälp? T.ex. tid för alt duscha/bada, gå och 
lägga dig etc. 

o 
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jj. Socialstyrelsen Kä lla: Vad tycker de äldre om ä ldreomsorgen 20 13? (Socialstyrelsen) 



Andel positiva svar inom området 
bemötande 

Brukar personalen bemöta dig på ett bra 
sätt? 

Brukar personalen ta hänsyn till dina åsikter 
och önskemål om hur hjälpen skall utföras? 

o 
• Pomona SÄBO Plan 4 
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~ Socialstyrelsen Källa: Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 20l3? (Socialstyrelsen) 



Andel positiva svar inom området 
trygghet 

Hur tryggt eller otryggt känns det att bo på 
ditt ä ldreboende? 

Känner du förtroende för personalen på ditt 
äldreboende? 
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• Pomona SÄBO Plan 4 
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Andel positiva svar inom området 
sociala aktiviteter 

Hur nöjd eller missnöjd är du med de 
aktiviteter som erbjuds på ditt äldreboende? 

Är möjligheterna att komma utomhus bra eller 
dåliga? 

Händer det att du besväras av ensarnhet? 

ObseNera offdeför nej svoren på frågan om ensamhet 
som redovisas som positiva svar 

o 
• Pomona SÄBO Plan 4 
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Andel positiva svar inom området 
tillgänglighet 

Hur lätt eller svårt är det att få träffa 
sjuksköterska vid behov? 

Hur lätt eller svårt är det att få träffa läkare 
vid behov? 

60 
61 
61 
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Hur lätt eller svårt är det att få kontakt med 
personalen på ditt äldreboende. vid behov? 

Observera affdetörde brukare som svarofmycketläff 
efler ganska lättsom redovisassom positiva svar p6 
dessa fr6gor o 
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Andel positiva svar inom området 
avslutande frågor 

Hur nöjd eller missnöjd är du sammantaget 
med ditt äldreboende? 

Vet du vart du ska vända dig om du vi ll 
framföra synpunkter eller klagomål på 
äldreboendet? 

• 47 
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JW ... Socialstyrelsen Källo: Vod tycker de äldre om äldreomsorgen 20 13? (Socialstyrelsen) 



Om undersökningen 

Socialstyrelsens nationella brukarundersökning för äldre genomfördes under maj 
och juni i år. Samtliga äldre som haft hemtjänst eller bott i särskilt boende sedan 
den 1 februari 2013 har fått möjlighet att besvara en enkät. 

Syftet med undersökningen är att kartlägga de äldres uppfattning om sin vård 
och omsorg. 

2013 års undersökning är den första som genomförts så att resultat från 
undersökningen kan återföras på verksamhetsnivå. 

på Socialstyrelsens webbplats finns mer att läsa om de nationella resultaten. Här 
finns också resultat avseende kommuner och verksamheter med minst 30 
svarande. 

c:> . .® ..... SocIalstyrelsen Källa : Vad tycker de äldre om ä ldreomsorgen 20 13? (Soc ialstyrelsen) 



Institutet för kvalitetsindikatorer har genomfört datainsamlingen på uppdrag av 
Socialstyrelsen. Socialstyrelsen ansvarar för all data och de analyser som finns i 
rapporter och presentationsmaterial. 

Projektledare på Socialstyrelsen har varit Ulrika Ingelsson 

ulrika.ingelsson@socialstyrelsen.se 

c:> . Jiö .... Socialstyrelsen Källa: Vad tycker de ä ldre om äldreomsorgen 20 13? (Socialstyrelsen) 







Resultaten för er verksamhet 

Här redovisas resultaten för er verksamhet frå n 2013 års 
nationella brukarundersökning för äldre, som Socialstyre lsen 
ansvarar för. Resultaten är sammanställda för er enhet, eller 
för er enhet sammanslagen med andra enheter, så att 
resultaten omfattar svar från åtminstone sju personer. De 
verksamheter som ingår i denna redovisning framgår av 
första sidan på rapporten. 
För att säkra anonymiteten hos de som har svarat, 
redovisas bara de som har svarat positivt på respektive 
fråga . Det faktiska antalet som svarat positivt framgår inte 
utan enbart procentandeien. 
Till varje resultat redovisas också det totala resultatet för 
kommunen och för Sverige som helhet. 

li. Socialstyrelsen Källa: Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 20 13? (Socialstyrelsen) 



Deltagare 

Totalt svarade 39 919 personer på årets enkät för brukare 
inom särskilt boende, vilket är 56,7% av de tillfrågade 
respondenterna 
Andelen svarande för Dalängen+Solängen var mellan 20 
och 40% 

Med tanke på att redovisningen på verksamhetsnivå 
omfattar få äldre personer och med hänsyn till bortfall 
bör resultaten tolkas med försiktighet. 

c:> . 
~ ... Socialstyrelsen Källa: Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? (Socialstyrelsen) 





De fem frågor där andelen 
positiva svar är högst 

Tycker att maten smakar bra 

Fick plats på önskat äldreboende 

Har lätt att tå kontakt med personalen 
på äldreboendet vid behov 

Tycker det är trivsamt utomhus runt 
boendet 

Personalen har tilIräckUgt med tid tör 
arbetet 

C:l . ..® .... SOCIalstyrelsen 
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Källa : Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 20 13? (Socialstyrelsen) 



De fem frågor där andelen 
positiva svar är lägst 

Har lätt a tt få träffa läkare vid behov 

Personalen brukar informera om 
tillfälliga förändringar 

Persona len tar hänsyn till brukarens 
egna åsikter och önskemå l 

Är nöjd med de aktiviteter som erbjuds 
på äldreboendet 

Besväras inte av ensamhet 

jl Socialstyrelsen 
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Kä lla: Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 20 13? (Socialstyrelsen) 



Hur nöjd eller missnöjd är du 
sammantaget med ditt 
äldreboende? 

Dalängen+Solängen 

33% 

67% 

Andel positiva svar Andel neutrala eller negativa svar 

jji Socialstyrelsen Kä lla: Vad tycker de ä ldre om ä ldreomsorgen 20 13? (Soc ialstyrelsen) 





Andel positiva svar inom området 
boendemiljö 

Fick du plats på det äldreboende du vilie 
bo på? 

Trivs du med ditt rum eller lägenhet< 

Är d et trivsamt i d e gemensamma 
utrymmena? 

Är det trivsamt utomhus runt ditt boende? 
68 
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jl Socialstyrelsen Kä lla: Vad tycker de ä ldre om ä ldreomsorgen 2013? (Socialstyrelsen) 



Andel positiva svar inom området 
mat och måltidsmiljö 

Hur brukar maten smaka? 

Upplever du att måltiderna på ditt 
äldreboende är en trevlig stund på dagen? 

.il Socialstyrelsen 
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Källa: Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? ISociaistyrelsen) 



Andel positiva svar inom området 
hjälpens uHörande 

Brukar personalen ha tillräckligt med tid för at! 
kunna utföra sit! arbete hos dig? 

Brukar personalen meddela dig i förväg om 
tillfälliga förändringar? T.ex. byte av personal, 
ändringar av olika aktiviteter etc. 

Brukar du kunna påverka vid vilka tider du får 
hjälp? T.ex. tid för at! duscha/bada, gå och 
lägga dig etc. 

C:l . ..® .... SOCIalstyrelsen 
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Källo: Vad tyc ker de äldre om ä ldreomsorgen 20 13? (Socia lstyrelsen) 



Andel positiva svar inom området 
bemötande 

Brukar personalen bemöta dig på ett bra 
sätt? 

Brukar personalen ta hänsyn till dina åsikter 
och önskemål om hur hjälpen skall utföras? 
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~ Socialstyrelsen Källa: Vad tycker de ä ldre om äldreomsorgen 20 13? (Socialstyrelsenl 



Andel positiva svar inom området 
trygghet 

Hur tryggt eller otryggt känns det att bo på 
ditt äldreboende? 

Känner du förtroende för personalen på ditt 
äldrebaende? 
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B .. SOCIalstyrelsen Källa: Vad tycker de äldre am äldreomsorgen 2013? ISociaistyrelsen) 



Andel positiva svar inom området 
sociala aktiviteter 

Hur nöjd eller missnöjd är du med de 
aktiviteter som erbjuds på ditt äldreboende? 59 

61 

Är möjligheterna att komma utomhus bra eller 80 
dåliga? 

Händer det att du besväras av ensamhet? I O 

Observerooffdetör nej svaren på frågan om ensamhet 
som redovisas som posjjiva svor 
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jj, Socialstyrelsen Källa : Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 20132 (Socialstyrelsenl 



Andel positiva svar inom området 
tillgänglighet 

Hur lätt eller svårt är det att få träffa 
sjuksköterska vid behov? 

Hur lätt eller svårt är det att få träffa läkare 
vid behov? 

Hur lätt eller svårt är det at! få kontakt med, 
personalen på ditt äldreboende, vid behov? 

Observera attdetörde brukare som svarotmycketläff 
elJer ganska lä tf som redovisas som positiva svar p6 
dessa fr6gor o 
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jj, Socialstyrelsen Källa: Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? (Socialstyrelsen) 



Andel positiva svar inom området 
avslutande frågor 

Hur nöjd eller missnöjd är du sammantaget 
med ditt äldreboende? 

67 

--------~------~------~------~i ' 
Vet du vart du ska vända dig om d u vill 
framföra synpunkter eller klagomål på 
ä ldreboendet? 
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jil Socialstyrelsen Källa: Vad tycker de ä ldre om äldreomsorgen 2013? (Socialstyrelsen) 



Om undersökningen 

Socialstyrelsens nationella brukarundersökning för äldre genomfördes under maj 
och juni i år. Samtliga äldre som haft hemtjänst eller bott i särskilt boende sedan 
den 1 februari 2013 har fått möjlighet att besvara en enkät. 

Syftet med undersökningen är att kartlägga de äldres uppfattning om sin vård 
och omsorg. 

2013 års undersökning är den första som genomförts så att resultat från 
undersökningen kan återföras på verksamhetsnivå. 

på Socialstyrelsens webbplats finns mer att läsa om de nationella resultaten. Här 
finns också resultat avseende kommuner och verksamheter med minst 30 
svarande. 

jj. Socialstyrelsen Källa: Vad tycker de ä ldre om äldreomsorgen 20l3? (Socialstyrelsen) 



Institutet för kvalitetsindikatorer har genomfört datainsamlingen på uppdrag av 
Socialstyrelsen. Socialstyrelsen ansvarar för all data och de analyser som finns i 
rapporter och presentationsmaterial. 

Projektledare på Socialstyrelsen har varit Ulrika Ingelsson 

ulrika.ingelsson@socialstyrelsen.se 

c:> . 
..®~ SocIalstyrelsen Källa: Vad tycker de äldre om ä ldreomsorgen 2013? (Socialstyrelsen) 







Resultaten för er verksamhet 

Här redovisas resultaten för er verksamhet från 2013 års 
nationella brukarundersökning för äldre, som Socialstyrelsen 
ansvarar för. Resultaten är sammanställda för er enhet, eller 
för er enhet sammanslagen med andra enheter, så att 
resultaten omfattar svar från åtminstone sju personer. De 
verksamheter som ingår i denna redovisning framgår av 
första sidan på rapporten. 
För att säkra anonymiteten hos de som har svarat, 
redovisas bara de som har svarat positivt på respektive 
fråga. Det faktiska antalet som svarat positivt framgår inte 
utan enbart procentandeien. 
Till varje resultat redovisas också det totala resu ltatet för 
kommunen och för Sverige som helhet. 

ji Socialstyrelsen Källa : Vad tycker de ä ldre om äldreomsorgen 2013? (Socialstyrelsen) 



Deltagare 

Totalt svarade 39 919 personer på årets enkät för brukare 
inom särskilt boende, vilket är 56,7% av de tillfrågade 
respondenterna 
Andelen svarande för Attendo Pomona var mellan 60 och 
80% 

Med tanke på att redovisningen på verksamhetsnivå 
omfattar få äldre personer och med hänsyn till bortfall 
bör resultaten tolkas med försiktighet. 

ji Socialstyrelsen Källa: Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? (Socialstyrelsen) 





De fem frågor där andelen 
positiva svar är högst 

Fick plats på önskat äldreboende 

Känner sig trygg på sitt äldreboende 

Trivs med sitt rum/sin lägenhet 

Har lätt att tå kontakt med personalen 
på äldreboendet vid behov 

Är sammantaget nöjd med 
äldreboendet 

~ Socialstyrelsen 

I I I I I I I I I 
I 00 

I I I I I I I I I 
I 00 

I j I I I I I t I 
93 

I I I I I I I I I 
93 

I I I I I I I I I 
93 

I I I I I I I I I 
o 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Attendo Pomona 

Källa: Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? (Socialstyrelsen) 



De fem frågor där andelen 
positiva svar är lägst 

Är nöjd med de aktiviteter som erbjuds 
på äldreboendet 

Kan påverka vid vilka tider man får 
hjälp 

Besväras inte av ensamhet 

Vet vart man vänder sig med 
synpunkter och klagomål 

Möjigheterna aff komma utomhus är 
bra 

jj, Socialstyrelsen 
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Källa: Vad tycker de äldre om ä ldreomsorgen 2013? (Socialstyrelsen) 



Hur nöjd eller missnöjd är du 
sammantaget med ditt 
ä ldreboende? 

Attendo Pomona 

7% 

93% 

Andel positiva svar Andel neutrala e ller negativa svar 

li. Socialstyrelsen Källa : Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? (Socialstyrelsen) 





Andel positiva svar inom området 
boendemiljö 

Fic k du plats på det äldreboende du ville 
bo på ? 

Tri vs du med ditt rum eller lägenhet? 

Är det trivsamt i de gemensamma 
utrymmena? 

Är det trivsamt utomhus runt ditt boende? 

- A ttendo Pomona 

~ Socialstyrelsen 
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Källa: Vad lycker de ä ld re om äldreomsorgen 20 13? [Socialslyrelsen) 



Andel positiva svar inom området 
mat och måltidsmiljö 

Hur brukar maten smaka? 

Upplever du att måltiderna på ditt 
äldreboende är en trevlig stund på dagen? 

- Atlendo Po mona 

~ Socialstyrelsen 
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Källa: Vad tycker de äldre om ä ldreomsorgen 2013? (Socialstyrelsen) 



Andel positiva svar inom området 
hjälpens utlörande 

Brukar personalen ha tillräckligt med tid för att 
kunna utföra sitt arbete hos dig? 

Brukar personalen meddela dig i förväg om 
tillfälliga förändringar? T.ex. byte av personal , 
ändringar av olika aktiviteter etc. 

Brukar du kunna påverka vid vilka tider du får 
hjälp? T.ex. tid för att duscha/bada, gå och 
lägga dig etc. 
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Källa: Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? (Socialstyrelsen) 



Andel positivb svar inom området 
bemötande 

Brukar personolen bemöta dig på ett bra 
sätt? 

Brukar personalen ta hänsyn till dina åsikter 
och önskemål om hur hjä lpen skall utföras? 
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~ Socialstyrelsen Källo: Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? (Socia lstyrelsen) 



Andel positiva svar inom området 
trygghet 

Hur tryggt eller otryggt känns det att bo på 
ditt äldreboende? 

Känner du förtroende för personalen på ditt 
äldreboende? 
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]i Socialstyrelsen Källo : Vod tycker de äldre om ä ldreomsorgen 2013? (Socialstyrelsen) 



Andel positiva svar inom området 
sociala aktiviteter 

Hur nöjd eller missnöjd är du med de 
aktiviteter som erbjuds på ditt äldreboende? 

Är möjligheterna att komma utomhus bra eller 
dåliga? 

Händer det att du besväras av ensamhet? 

ObseNerooffdefär nej svaren på frågan om ensamhet 
som redovisas som posijjva svar 
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jjj. Socialstyrelsen Källa: Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013 2 (Socialstyrelsen) 



Andel positiva svar inom området 
tillgänglighet 

Hur lött eller svårt ör det att få tröffa 
sjuksköterska vid behov? 

Hur lött eller svårt ör det att få tröffa lökare 
vid behov? 

Hur lött eller svårt ör det att få kontakt med 
personalen på ditt öldreboende, vid behov? 

Observera offdeför de brukare som svaratmycketföff 
eller ganska lä ffsom redovisas som posi liva svor på 
dessa frågor 
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~ Socialstyrelsen Källo: Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? ISociaistyrelsen) 



Andel positiva svar inom området 
avslutande frågor 

Hur nöjd eller missnöjd är du sammantaget 
med ditt äldreboende? 

Vet du vart du ska vända dig om du vill 
framföra synpunkter eller klagomål på 
äldreboendet? 
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JiI, Socialstyrelsen Källa: Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 20l3? (Socialstyrelsen) 



Om undersökningen 

Socialstyrelsens nationella brukarundersökning för äldre genomfördes under maj 
och juni i år. Samtliga äldre som haft hemtjänst eller bott i särskilt boende sedan 
den 1 februari 2013 har fått möjlighet att besvara en enkät. 

Syftet med undersökningen är att kartlägga de äldres uppfattning om sin vård 
och omsorg. 

2013 års undersökning är den första som genomförts så att resultat från 
undersökningen kan återföras på verksamhetsnivå. 

på Socialstyrelsens webbplats finns mer att läsa om de nationella resultaten. Här 
finns också resultat avseende kommuner och verksamheter med minst 30 
svarande. 

li. Socialstyrelsen Källa : Vad tycker de ä ldre om ä ldreomsorgen 2013? (Socialstyrelsen) 



Institutet för kvalitetsindikatorer har genomfört datainsamlingen på uppdrag av 
Socialstyrelsen. Socialstyrelsen ansvarar för all data och de analyser som finns i 
rapporter och presentationsmaterial. 

Projektledare på Socialstyrelsen har varit Ulrika Ingelsson 

ulrika.ingelsson@socialstyrelsen.se 

c:> . 
J@ .... SOCIalstyrelsen Källa: Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? ISocialstyrelsen) 







Resultaten för er verksamhet 

Här redovisas resultaten för er verksamhet från 2013 års 
nationella brukarundersökning för äldre, som Socialstyrelsen 
ansvarar för. Resultaten är sammanställda för er enhet, eller 
för er enhet sammanslagen med andra enheter, så att 
resultaten omfattar svar från åtminstone sju personer. De 
verksamheter som ingår i denna redovisning framgår av 
första sidan på rapporten. 
För att säkra anonymiteten hos de som har svarat, 
redovisas bara de som har svarat positivt på respektive 
fråga. Det faktiska antalet som svarat positivt framgår inte 
utan enbart procentandeien. Ju högre andel positiva svar, 
desto bättre. 
Till varje resultat redovisas också det totala resultatet för 
kommunen och för Sverige som helhet. 

jj, Socialstyrelsen Källa: Va d tycker de äldre om ä ldreomsorgen 20 13? ISociaistyrelsen) 



Deltagare 

Totalt svarade 99 469 personer på årets enkät för äldre 
inom hemtjänsten, vilket är 70% av de tillfrågade 

Andelen svarande för Kärnhuset Htj natt var mellan 60 och 
80% 

Med tanke på att redovisningen på verksamheTsnivå 
omfattar få äldre personer och med hänsyn till bortfall bör 
resultaten tolkas med försiktighet. 

jj. Socialstyrelsen Källa: Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? (Socialstyrelsen) 





De fem frågor där andelen 
positiva svar är högst 

Personalen brukar informera om 
ti IIfä liga förändringar 

Har lätt att få kontakt med personalen 
vid behov 

Personalen kommer på avtalad tid 

Fick vä~a utförare av hemtjänsten 

Personalen tar hänsyn till brukarens 
egna åsikferoch önskemål 

ji Socialstyrelsen 
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Källa : Vad tycker de ä ldre om ä ldreomsorgen 2013? (Socialstyre lsenl 



De fem frågor där andelen 
positiva svar är lägst 

Personalen har tillräcktigt med'tid tör 
arbetet 

Handläggarbeslutet är anpasiat efter 
brukarens behov 

Kan påverka vid vi lka tider man tår 
hjälp 

Har lätt att tå trätta läkare vid behov 

Besväras inte av ensamhet 

jl Socialstyrelsen 
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Kärnhuset Htj natt 

Källa: Vad tycker de äldre am äldreomsorgen 2013? ISociaistyrelsen) 



Hur nöjd eller missnöjd är du 
sammantaget med den hemtjänst 
du har? 

Kärnhuset Htj natt 

22% 

78% 

Andel pOlitiva IVar Andel neutrala e ller negativa Ivar 

c:> . Jiö .... SocIalstyrelsen Källa: Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? ISociaistyrelseni 





Andel positiva svar inom området 
kontakt med kommunen 

Är handläggarens beslut anpassat etter 
dina behov'? 

Fick du vä!a utförare av hemtjänsten? 
Med utförare menar vi kommunal 
hemtjänst eller oika företag och 
organisationer. 

Vetdu vart du ska vända dig om du vill 
framföra synpunkter eller klagomål på 
hemtjänsten'? 
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]i Socialstyrelsen Källa: Vad tycker de ä ldre om äldreomsorgen 2013? (Socialstyrelsen) 



Andel positiva svar inom området 
inflytande 

Brukar du kunna påverka vid vi lka tider 
per~onalen kommer~ 

Brukar personalen ta hänsyn till dina åsikter 
och önskemå l om hur hjä lpen ska ll uttöras? 

~ Socialstyrelsen 
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Källa: Vad tycker d e äldre om ä ldreomsorgen 2013? (Socialstyrelsen) 



Andel positiva svar inom området 
hjälpens utförande 

Hur tycker du personalen utför sina 
arbetsuppgifter? 

Brukar personalen komma på avta lad tid? 

Brukar per.sona len ha ti l~äc kigt med tid tör 
att kunna utföra sitt arbete hos dig ? 

Brukar personalen meddela dig i förväg 
om tillfämga förändringar? T.ex. byte av 
tid/dag . förseningar. personaländringar 
etc. 

- Kärnhuset Htj natt 

jj, Socialstyrelsen 

I I I 
67 

90 

I [ 

I 
87 -

I I I I - 87 

I 
90 I 

00 

83 

I I 
86 

• 67 85 
84 

.,J 82 
.... 

J J 
I 

J J 
00 

84 
65 

I 
'-j 70 

I I I 

o 20 40 60 80 100 

Håbo Uppsa la län - Riket 

Källa: Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? (Socialstyrelsen) 



Andel positiva svar inom området 
bemötande 

Brukar personalen bemöta dig på ett bra 
sätt'? 

• Kärnhuset Htj natt 
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Andel positiva svar inom området 
trygghet 

Händer det att du besväras av ensamhet? 

ObseNera affdeför nej svoren på frågan om ensamhet 
som redovisas som positiva svor 

Känner du förtroende för personalen som 
kommer hem till dig? 

Hur tryggt eller otryggt känns det att bo 
hemma med stöd från hemtjänsten? 

• Kärnhuset Htj natt 
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Källo: Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? (Socialstyrelsen) 



Andel positiva svar inom området 
tillgänglighet 

Hur lätt eller svårt är det att få kantakt med 
hemtjänstpersonalen vid behov? 

Hur lätt eller svårt är det att få träffa läkare vid 
behov? 

Hur lätt eller svårt är det att få träffa 
sjuksköterska vid behov? 

O bservera ott de t ör de brukare som svarat mycket lött 
eller ganska JäH som redovisas som positiva svar på 
dessa frågor 

- Kärnhuset Htj natt 
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Andel positiva svar inom området 
hjälpen i sin helhet 

Hur nöjd eller missnöjd är du sammantaget 
med den hemtjänst du har? 

Observera att det är de brukare som svarat mycket nöjd 
eller ganska nöjd som redovisas som positiva svor på 
denna fråga o 

- Kärnhuset Htj natt 
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Om undersökningen 

Socialstyrelsens natione lla brukarundersökning för ä ldre 
genomfördes under maj och juni i år. Samtliga äldre som 
haft hemtjänst eller bott i särskilt boende sedan den 1 
februari 2013 har fått möjlighet att besvara en enkät. 
Syftet med undersökningen är att kartlägga de äldres 
uppfattning om sin vård och omsorg. 
2013 års undersökning är den första som genomförts så att 
resultat från undersökningen kan återföras på 
verksamhetsnivå. 
på Socialstyrelsens webbplats finns mer att läsa om de 
nationella resultaten. Här finns också resultat avseende 
kommuner och verksamheter med minst 30 svarande. 

jjj. Socialstyrelsen Källa : Vad tycker de ä ldre om ä ldreomsorgen 2013? (Socialstyrelsen) 



Institutet för kvalitetsindikatorer (Indikator) har genomfört 
datainsamlingen på uppdrag av Socialstyrelsen. 
Socialstyrelsen ansvarar för all data och de analyser som 
finns i rapporter och presentationsmaterial. 

Projektledare på Socialstyrelsen har varit Ulrika Ingelsson 
ulrika.ingelsson@socialstyrelsen.se 

c:> . JRi .... SocIalstyrelsen Källa: Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? (Socialstyrelsen) 
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