
BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2018 HØRSHOLM KOMMUNE

Hjemmeplejen og plejecentre



Brugertilfredsheden med hjemmeplejen og plejecentrene i Hørsholm Kommune - 2018

Hørsholm Kommune har i august og september måned 2018 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt alle 

brugerne af kommunens hjemmepleje samt beboere i kommunens plejecentre. Konsulentvirksomheden Rambøll 

Management Consulting har gennemført undersøgelsen for Hørsholm Kommune. 

I alt er 932 brugere af hjemmeplejen inviteret til at deltage i undersøgelsen, som er udført ved hjælp af en 

kombination af telefoninterviews samt via brev med link til besvarelse af skemaet på internettet og et papirskema. 

628 har deltaget i undersøgelsen, hvilket giver en svarprocent på 73%. 

På plejecenterområdet er 225 beboere i plejeboliger inviteret til at deltage i undersøgelsen, som er udført ved hjælp 

af papirskemaer delt ud til beboeren på plejecentrene. 76 har deltaget i undersøgelsen, hvilket giver en svarprocent 

på 34%. 

Alle besvarelser er med i undersøgelsen, men mange spørgsmål besvares af borgerne med ”Ved ikke / ikke 

relevant” da de pågældende ydelser / services ikke er relevante for dem, eller de blot ikke har nok erfaringer med 

dem. Besvarelser i kategorien ”Ved ikke / ikke relevant” er ikke medtaget i graferne, hvilket betyder at ”Antal svar” på 

de enkelte spørgsmål varierer. Antal svar på de enkelte spørgsmål, eksklusiv ”Ved ikke / ikke relevant” svarene, 

fremgår af kolonnen til højre for graferne. 

Vær opmærksom på at nogle procenter ikke summerer til 100% på grund af afrunding.

OM UNDERSØGELSEN HØRSHOLM KOMMUNE
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Til venstre vises 

spørgsmålsformuleringerne.

I midten vises svarfordelingen. På spørgsmål “Den hjælp du får til 

at gå i bad” eksempel, har 32% svaret “Meget tilfreds”, 44% har 

svaret “Tilfreds”, 12% har svaret “Hverken/eller”, 8% har svaret 

“Utilfreds” og 4% har svaret “Meget utilfreds”.

171 personer har besvaret spørgsmålet “Den 

hjælp du får til at gå i bad”.Gennemsnitsscoren

for spørgsmålet er 3,9. Den højest mulige 

score er 5 og den lavest mulige er 1.

Yderst til højre sammenlignes resultatet for det enkelte spørgsmål med relevante benchmark. Spørgsmålet “Den hjælp du får til 

at gå i bad” sammenlignes med en gennemsnitsscore på 4,3 fra landstallene. Den gennemsnitlige tilfredshed i eksemplet er 

3,9, derfor illustreres en negativ afvigelse på 0,4. Positiv afvigelse illustreres med grøn pil op ad, mens negativ afvigelse vises 

med en rød pil ned ad. Ingen afvigelse vises med 0 og en vandret grå pil.

I tilfælde hvor et spørgsmål ikke har sammenligningsgrundlag, vil sammenligningssøjlerne stå tomme (tal og pil).

LÆSEVEJLEDNING HØRSHOLM KOMMUNE
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Hjemmeplejen i Hørsholm Kommune

HØRSHOLM KOMMUNE
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Nedenfor vises først den samlede svarprocent for hjemmeplejen, efterfulgt af svarprocenten opdelt på brugernes køn, alder og antal plejetimer per uge.
Antal personer (til højre for grafen) viser samtlige brugere i den angivne kategori, som blev inviteret til at deltage i undersøgelsen. Tallet på den blå vandrette bjælke viser
svarprocenten i den angivne kategori.

SVARPROCENT HØRSHOLM KOMMUNE
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Den sygepleje, du modtager (f.eks.
sårbehandling og medicindosering)

Sygeplejerskerne behandler dig med respekt

Medarbejdernes støtte til at gøre dig så
selvhjulpen som mulig ift. personlig pleje

Den personlige pleje samlet set

Hjælperne behandler dig med respekt

Du føler dig tryg ved at hjælpen altid vil blive
tilpasset din situation

Maden du får leveret

Den information, som du får om, hvad du
kan få af hjælp

Hjælpen til rengøring

Antallet af forskellige hjemmehjælpere, der
kommer i dit hjem, er acceptabelt
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4,4

4,4

4,4

4,2
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Nedenfor vises de fem spørgsmål med de højeste gennemsnitlige score, samt de fem spørgsmål med den laveste gennemsnitlige score.

5 MEST POSITIVE OG 5 MEST NEGATIVE HØRSHOLM KOMMUNE
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Den sygepleje, du modtager (f.eks.
sårbehandling og medicindosering)

Hjælperne behandler dig med respekt

Sygeplejerskerne behandler dig med respekt

Den hjælp/støtte du modtager ift. selv at
klare dagligdagens gøremål i dit hjem

Den information, som du får om, hvad du
kan få af hjælp

Antallet af forskellige hjemmehjælpere, der
kommer i dit hjem, er acceptabelt

Du føler dig tryg ved at hjælpen altid vil blive
tilpasset din situation

1 2 3 4 5

4,4

4,1

4,4

3,8

3,5

3,3

3,7

2017

0,0

-0,4

-0,3

-0,3

0,0

-0,5

-0,2

Sammenligninger
 

Nedenfor vises de spørgsmål, der også indgik i brugertilfredshedsundersøgelsen på ældreområdet i Hørsholm Kommune i 2017. Således er det muligt, at se hvordan den
gennemsnitlige tilfredshed blandt brugere af hjemmeplejen har udviklet sig på de pågældende spørgsmål siden sidste år.

HISTORISK UDVIKLING HØRSHOLM KOMMUNE
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Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds  eller utilfreds Utilfreds Meget utilfreds 

Den hjælp du får til at gå i bad

Den sygepleje, du modtager (f.eks.
sårbehandling og medicindosering)

Den personlige pleje samlet set

Medarbejdernes overholdelse af de aftalte
tidspunkter til den personlige pleje

Medarbejdernes information, hvis hjælpen er
forsinket eller skal flyttes til en anden dag
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32 39 17 7 4
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171

342
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335
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Gns.

3,9

4,4
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3,9

3,7

2017

0,0
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-0,4

0,0

0,1
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Nedenfor vises brugernes tilfredshed med forskellige udsagn i forhold til hjælpen til personlig pleje.

PERSONLIG PLEJE HØRSHOLM KOMMUNE

Brugertilfredshedsundersøgelse 2018 Side 7 af 50 Hjemmeplejen og plejecentre



Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds  eller utilfreds Utilfreds Meget utilfreds 

Hjælpen til rengøring

Hjælpen til tøjvask

Hjælpen til indkøb

Den praktiske hjælp samlet set

Medarbejdernes overholdelse af de aftalte
tidspunkter til den praktiske hjælp

Medarbejdernes information, hvis hjælpen er
forsinket eller skal flyttes til en anden dag

0% 25% 50% 75% 100%

20 41 18 13 8

28 48 18 4 1

28 51 9 9 3

24 44 18 9 5

26 47 15 9 2

25 43 15 12 5

Antal
svar

479

159

87

412

457

404

Gns.

3,5

4,0

3,9

3,7

3,9

3,7

2017 Landstal

-0,3

-0,2

0,0

Sammenligninger

 

Nedenfor vises brugernes tilfredshed med forskellige udsagn i forhold til den praktiske hjælp.

PRAKTISK HJÆLP HØRSHOLM KOMMUNE
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Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds  eller utilfreds Utilfreds Meget utilfreds 

Maden du får leveret

0% 25% 50% 75% 100%

25 43 15 10 8

Antal
svar

175

Gns.

3,7

2017 Landstal

-0,2

Sammenligninger

 

Nedenfor vises brugernes tilfredshed med den mad, de får leveret til deres hjem.

MADEN HØRSHOLM KOMMUNE
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I meget høj grad I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke 

Hjælperne behandler dig med respekt

Sygeplejerskerne behandler dig med respekt

0% 25% 50% 75% 100%

35 47 16 2

48 43 8

Antal
svar

544

404

Gns.

4,1

4,4

2017

-0,4

-0,3

Landstal

Sammenligninger

Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Meget utilfreds 

Medarbejdernes støtte til at gøre dig så
selvhjulpen som mulig ift. personlig pleje*

Medarbejdernes støtte til at gøre dig så
selvhjulpen som mulig ift. praktiske gøremål*

0% 25% 50% 75% 100%

42 58

33 44 11 11

Antal
svar

12

9

Gns.

4,4

4,0

2017 Landstal

Sammenligninger

 

 

Nedenfor vises først brugernes opfattelse af respekt fra hjælperne og sygeplejerne, og dernæst vises tilfredsheden med medarbejdernes støtte til selvhjælp.

* Kun relevant for borgere, der modtager et rehabiliteringsforløb efter servicelovens paragraf 83A. 30 besvarelser i alt, men størstedelen har besvaret "Ved ikke/ ikke relevant".

PERSONALE OG SAMARBEJDE I HØRSHOLM KOMMUNE

Brugertilfredshedsundersøgelse 2018 Side 10 af 50 Hjemmeplejen og plejecentre



Meget mere selvhjulpen Mere selvhjulpen Uændret Mindre selvhjulpen

Meget mindre selvhjulpen

Hvordan har din evne til at klare dig selv i de
daglige gøremål udviklet sig under

hjemmepleje-indsatsen?

0% 25% 50% 75% 100%

6 18 55 17 5

Antal
svar

453

Gns.

3,0

2017 Landstal

0,0

Sammenligninger

Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Meget utilfreds 

Den hjælp/støtte du modtager ift. selv at
klare dagligdagens gøremål i dit hjem*

0% 25% 50% 75% 100%

23 45 19 10 2

Antal
svar

124

Gns.

3,8

2017

-0,3

Landstal

Sammenligninger

 

 

Nedenstående graf illustrerer brugernes oplevelse af, om de er blevet mere / mindre selvhjulpne under hjemmeplejeindsatsen.

Nedenstående graf illustrerer brugernes tilfredshed med hjælpen til at klare dagligdagens gøremål.

* Spørgsmålet er kun besvaret af de brugere, der har svaret "Ja" til spørgsmålet: "Modtager du hjælp/støtte til at kunne klare dagligdagens gøremål i dit hjem selv?".

PERSONALE OG SAMARBEJDE II HØRSHOLM KOMMUNE
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Flere gange om dagen

1 gang hver dag

Flere gange om ugen

1 gang om ugen

Hver 2. uge

Hver 3. uge eller mindre
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29%

Antal
svar
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Ja

Både og

Nej
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39%

30%

31%

Antal
svar

240

186

192

Landstal

-7

14

-7

Sammenligninger

 

 

Følgende sider viser detaljer omkring hyppighed, hjælpere og tidspunkt for hjemmehjælp og sygepleje.

Hvor tit kommer der hjælpere hos dig?

Er det ofte de samme hjælpere, der kommer hos dig?

I kolonnen 'Sammenligninger' vises der for hver svarkategori hvor stor forskellen er i procent mellem det pågældende resultat og det tilsvarende resultat for landstallet.

PERSONALE OG SAMARBEJDE III HØRSHOLM KOMMUNE
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Hverdage i dagtimerne

Om aftenen

Om natten

I weekenden

Ingen af delene
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svar
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Hverdage i dagtimerne

Om aftenen

Om natten

I weekenden

Ingen af delene
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40
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32
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Hvornår modtager du hjemmehjælp?

Hvornår modtager du sygepleje?

PERSONALE OG SAMARBEJDE IV HØRSHOLM KOMMUNE
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Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds  eller utilfreds Utilfreds Meget utilfreds 

Den information, som du får om, hvad du
kan få af hjælp

0% 25% 50% 75% 100%

19 37 21 17 6

Antal
svar

531

Gns.

3,5

2017

0,0

Landstal

Sammenligninger

I meget høj grad I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke 

Antallet af forskellige hjemmehjælpere, der
kommer i dit hjem, er acceptabelt

Du føler dig tryg ved at hjælpen altid vil blive
tilpasset din situation

0% 25% 50% 75% 100%

17 28 29 17 10

24 38 24 10 4

Antal
svar

494

484
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3,3

3,7
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Nedenfor vises brugernes tilfredshed med forskellige udsagn i forhold til praktiske forhold.

PRAKTISKE FORHOLD HØRSHOLM KOMMUNE
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Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds  eller utilfreds Utilfreds Meget utilfreds 

Hvad synes du samlet set om den
hjemmepleje, du modtager?

0% 25% 50% 75% 100%

27 47 18 6 2
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svar
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Nedenfor vises brugernes samlede tilfredshed med hjemmeplejen i Hørsholm Kommune.

OVERORDNET TILFREDSHED HØRSHOLM KOMMUNE
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Meget godt Godt Både godt og dårligt Dårligt Meget dårligt

Hvordan vurderer du dit nuværende helbred?

0% 25% 50% 75% 100%

8 20 44 22 6
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svar

654
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Jeg har selv udfyldt det

Pårørende har hjulpet

Anden har hjulpet

0% 25% 50% 75% 100%

78%

16%

6%

Antal
svar

535

107

40

2017

69

10

-79

Sammenligninger

 

 

Hvordan vurderer du dit nuværende helbred?

Hvem har eventuelt hjulpet dig med at udfylde dette skema?

I kolonnen 'Sammenligninger' vises der for hver svarkategori hvor stor forskellen er i procent mellem det pågældende resultat og det tilsvarende resultat fra 2017.

AFSLUTNING HØRSHOLM KOMMUNE
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KØN Mand Kvinde Total

Den hjælp du får til at gå i bad 4,0 3,9 3,9

Den sygepleje, du modtager (f.eks. sårbehandling og medicindosering) 4,5 4,3 4,4

Den personlige pleje samlet set 4,3 4,1 4,2

Medarbejdernes overholdelse af de aftalte tidspunkter til den personlige pleje 4,1 3,8 3,9

Medarbejdernes information, hvis hjælpen er forsinket eller skal flyttes til en anden dag 4,0 3,6 3,7

Hjælpen til rengøring 3,7 3,5 3,5

Hjælpen til tøjvask 4,4 3,8 4,0

Hjælpen til indkøb 4,2 3,8 3,9

Den praktiske hjælp samlet set 4,0 3,7 3,7

Medarbejdernes overholdelse af de aftalte tidspunkter til den praktiske hjælp 3,9 3,9 3,9

Medarbejdernes information, hvis hjælpen er forsinket eller skal flyttes til en anden dag 3,8 3,7 3,7

Maden du får leveret 3,8 3,6 3,7

Hjælperne behandler dig med respekt 4,2 4,1 4,1

Sygeplejerskerne behandler dig med respekt 4,5 4,3 4,4

Medarbejdernes støtte til at gøre dig så selvhjulpen som mulig ift. personlig pleje 5,0 4,3 4,4

Medarbejdernes støtte til at gøre dig så selvhjulpen som mulig ift. praktiske gøremål 3,0 4,1 4,0

Den hjælp/støtte du modtager ift. selv at klare dagligdagens gøremål i dit hjem 3,9 3,7 3,8

Den information, som du får om, hvad du kan få af hjælp 3,5 3,4 3,5

Antallet af forskellige hjemmehjælpere, der kommer i dit hjem, er acceptabelt 3,4 3,2 3,3

Du føler dig tryg ved at hjælpen altid vil blive tilpasset din situation 3,8 3,6 3,7

Hvad synes du samlet set om den hjemmepleje, du modtager? 4,1 3,8 3,9

RESULTATER OPDELT PÅ KØN HØRSHOLM KOMMUNE
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ALDER
Under 65

år
65-80 år 81 + år Total

Den hjælp du får til at gå i bad 4,1 4,0 3,9 3,9

Den sygepleje, du modtager (f.eks. sårbehandling og medicindosering) 4,3 4,4 4,4 4,4

Den personlige pleje samlet set 4,3 4,2 4,2 4,2

Medarbejdernes overholdelse af de aftalte tidspunkter til den personlige pleje 4,1 3,9 3,8 3,9

Medarbejdernes information, hvis hjælpen er forsinket eller skal flyttes til en anden dag 4,3 3,7 3,7 3,7

Hjælpen til rengøring 3,6 3,5 3,5 3,5

Hjælpen til tøjvask 4,0 4,3 3,9 4,0

Hjælpen til indkøb 3,8 4,1 3,8 3,9

Den praktiske hjælp samlet set 3,8 3,6 3,8 3,7

Medarbejdernes overholdelse af de aftalte tidspunkter til den praktiske hjælp 4,0 3,8 3,9 3,9

Medarbejdernes information, hvis hjælpen er forsinket eller skal flyttes til en anden dag 3,8 3,6 3,8 3,7

Maden du får leveret 3,4 3,7 3,7 3,7

Hjælperne behandler dig med respekt 4,2 4,1 4,1 4,1

Sygeplejerskerne behandler dig med respekt 4,4 4,4 4,4 4,4

Medarbejdernes støtte til at gøre dig så selvhjulpen som mulig ift. personlig pleje 4,0 5,0 4,3 4,4

Medarbejdernes støtte til at gøre dig så selvhjulpen som mulig ift. praktiske gøremål 2,0 4,5 4,2 4,0

Den hjælp/støtte du modtager i forhold til selv at klare dagligdagens gøremål i dit hjem 3,8 3,5 3,9 3,8

Den information, som du får om, hvad du kan få af hjælp 3,1 3,3 3,6 3,5

Antallet af forskellige hjemmehjælpere, der kommer i dit hjem, er acceptabelt 3,3 3,2 3,3 3,3

Du føler dig tryg ved at hjælpen altid vil blive tilpasset din situation 3,7 3,6 3,7 3,7

Hvad synes du samlet set om den hjemmepleje, du modtager? 3,7 3,9 4,0 3,9

RESULTATER OPDELT PÅ ALDER HØRSHOLM KOMMUNE
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ANTAL PLEJETIMER PER UGE
Pleje i op til

4 timer

Pleje i 4
timer eller

derover
Total

Den hjælp du får til at gå i bad 4,0 3,9 3,9

Den sygepleje, du modtager (f.eks. sårbehandling og medicindosering) 4,5 4,2 4,4

Den personlige pleje samlet set 4,3 4,1 4,2

Medarbejdernes overholdelse af de aftalte tidspunkter til den personlige pleje 4,0 3,7 3,9

Medarbejdernes information, hvis hjælpen er forsinket eller skal flyttes til en anden dag 3,8 3,5 3,7

Hjælpen til rengøring 3,6 3,2 3,5

Hjælpen til tøjvask 4,1 3,8 4,0

Hjælpen til indkøb 3,9 3,9 3,9

Den praktiske hjælp samlet set 3,7 3,7 3,7

Medarbejdernes overholdelse af de aftalte tidspunkter til den praktiske hjælp 3,9 3,6 3,9

Medarbejdernes information, hvis hjælpen er forsinket eller skal flyttes til en anden dag 3,8 3,4 3,7

Maden du får leveret 3,6 3,7 3,7

Hjælperne behandler dig med respekt 4,2 4,0 4,1

Sygeplejerskerne behandler dig med respekt 4,4 4,3 4,4

Medarbejdernes støtte til at gøre dig så selvhjulpen som mulig ift. personlig pleje 4,4 4,4 4,4

Medarbejdernes støtte til at gøre dig så selvhjulpen som mulig ift. praktiske gøremål 3,8 4,3 4,0

Den hjælp/støtte du modtager i forhold til selv at klare dagligdagens gøremål i dit hjem 3,8 3,8 3,8

Den information, som du får om, hvad du kan få af hjælp 3,5 3,4 3,5

Antallet af forskellige hjemmehjælpere, der kommer i dit hjem, er acceptabelt 3,4 2,9 3,3

Du føler dig tryg ved at hjælpen altid vil blive tilpasset din situation 3,7 3,6 3,7

Hvad synes du samlet set om den hjemmepleje, du modtager? 3,9 3,8 3,9

RESULTATER OPDELT PÅ ANTAL PLEJETIMER HØRSHOLM KOMMUNE
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DISTRIKT (SAMMENLAGTE YDELSER)
Rådhus
distrikt

Rungsted
distrikt

Sophielund
distrikt

Breeltepark
en

Aften/nat
distrikt

Rehabteam
distrikt

Øvr.leveran
dører

Total

Hjælperne behandler dig med respekt 4,1 4,2 4,2 4,0 3,9 4,1 4,1 4,1

Den information, som du får om, hvad du kan få af hjælp 3,6 3,5 3,5 3,2 3,6 3,5 3,3 3,5

Antallet af forskellige hjemmehjælpere, der kommer i dit hjem, er acceptabelt 3,3 3,2 3,1 2,8 2,9 3,5 3,2 3,3

Du føler dig tryg ved at hjælpen altid vil blive tilpasset din situation 3,7 3,7 3,7 3,7 3,6 3,7 3,5 3,7

Hvad synes du samlet set om den hjemmepleje, du modtager? 4,0 4,0 3,8 3,7 3,8 4,0 3,8 3,9

PERSONLIG PLEJE
Rådhus
distrikt

Rungsted
distrikt

Sophielund
distrikt

Breeltepark
en

Aften/nat
distrikt

Rehabteam
distrikt

Øvr.leveran
dører

Total

Den hjælp du får til at gå i bad 3,8 4,0 4,0 4,0 3,7 3,8 4,0 3,9

Den sygepleje, du modtager (f.eks. sårbehandling og medicindosering) 4,4 4,4 4,2 4,3 4,2 4,4 4,7 4,4

Den personlige pleje samlet set 4,2 4,2 4,1 4,1 4,1 4,4 4,4 4,2

Medarbejdernes overholdelse af de aftalte tidspunkter til den personlige pleje 4,0 3,8 3,9 3,8 3,7 4,2 2,7 3,9

Medarbejdernes information, hvis hjælpen er forsinket eller skal flyttes til en anden dag 3,8 3,8 3,7 3,6 3,5 3,9 3,1 3,7

Sygeplejerskerne behandler dig med respekt 4,5 4,4 4,3 4,3 4,2 4,3 4,5 4,4

PRAKTISK HJÆLP
Rådhus
distrikt

Rungsted
distrikt

Sophielund
distrikt

Breeltepark
en

Øvr.
leverandør

er
Total

Hjælpen til rengøring 3,5 3,3 3,4 3,1 3,7 3,5

Hjælpen til tøjvask 4,2 3,9 4,1 3,6 3,9 4,0

Hjælpen til indkøb 4,1 3,8 3,5 4,2 3,6 3,9

Den praktiske hjælp samlet set 3,8 3,6 3,7 3,5 3,8 3,7

Medarbejdernes overholdelse af de aftalte tidspunkter til den praktiske hjælp 4,1 3,5 3,8 3,7 3,9 3,9

Medarbejdernes information, hvis hjælpen er forsinket eller skal flyttes til en anden dag 4,0 3,4 3,7 3,5 3,7 3,7

Den hjælp/støtte du modtager i forhold til selv at klare dagligdagens gøremål i dit hjem 3,9 3,6 4,0 3,8 3,6 3,8

RESULTATER OPDELT PÅ DISTRIKTER HØRSHOLM KOMMUNE
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LEVERANDØR
Kommune

n
Breeltepark

en
Privat

leverandør

Både
kommunen

og privat
leverandør

Både
Breeltepark

en og
privat

leverandør

Total

Den hjælp du får til at gå i bad 4,0 4,2 4,0 3,8 3,5 3,9

Den sygepleje, du modtager (f.eks. sårbehandling og medicindosering) 4,4 4,3 4,3 4,3 4,3 4,4

Den personlige pleje samlet set 4,2 4,2 4,2 4,1 3,7 4,2

Medarbejdernes overholdelse af de aftalte tidspunkter til den personlige pleje 4,0 3,9 3,4 3,7 3,4 3,9

Medarbejdernes information, hvis hjælpen er forsinket eller skal flyttes til en anden dag 3,9 3,8 3,3 3,4 3,0 3,7

Hjælpen til rengøring 3,4 3,1 3,8 3,6 3,1 3,5

Hjælpen til tøjvask 4,1 3,7 3,9 4,0 3,5 4,0

Hjælpen til indkøb 3,9 4,2 4,0 3,3 4,2 3,9

Den praktiske hjælp samlet set 3,7 3,4 3,9 3,7 3,8 3,7

Medarbejdernes overholdelse af de aftalte tidspunkter til den praktiske hjælp 3,8 3,7 4,0 3,8 3,5 3,9

Medarbejdernes information, hvis hjælpen er forsinket eller skal flyttes til en anden dag 3,8 3,7 3,9 3,6 2,7 3,7

Maden du får leveret 3,8 3,7 3,0 3,7 3,1 3,7

Hjælperne behandler dig med respekt 4,2 4,0 4,2 4,0 3,9 4,1

Sygeplejerskerne behandler dig med respekt 4,4 4,2 4,4 4,3 4,4 4,4

Medarbejdernes støtte til at gøre dig så selvhjulpen som mulig ift. personlig pleje 4,3 4,7 4,4

Medarbejdernes støtte til at gøre dig så selvhjulpen som mulig ift. praktiske gøremål 4,0 4,0 4,0

Den hjælp/støtte du modtager i forhold til selv at klare dagligdagens gøremål i dit hjem 3,9 3,8 3,6 3,6 3,7 3,8

Den information, som du får om, hvad du kan få af hjælp 3,6 3,1 3,2 3,4 3,5 3,5

Antallet af forskellige hjemmehjælpere, der kommer i dit hjem, er acceptabelt 3,4 2,7 3,6 2,9 2,9 3,3

Du føler dig tryg ved at hjælpen altid vil blive tilpasset din situation 3,8 3,7 3,6 3,5 3,4 3,7

Hvad synes du samlet set om den hjemmepleje, du modtager? 4,0 3,7 3,8 3,9 3,5 3,9

RESULTATER OPDELT PÅ LEVERANDØRER (HJÆLP FRA) HØRSHOLM KOMMUNE
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Resultater fra fokusgruppeinterview
Hjemmeplejen

HØRSHOLM KOMMUNE
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OVERSIGT OVER TEMAER FRA FOKUSGRUPPEINTERVIEW MED BRUGERE AF HJEMMEPLEJEN

MEST POSITIVE TEMAER:

• Forholdet til personalet

• Kvaliteten af rengøring

• Muligheden for akut hjælp

MEST NEGATIVE TEMAER:

• Skiftende personale

• Tiden afsat til rengøring

• Regelmæssighed i tidspunkter 

og kommunikationen herom

HØRSHOLM KOMMUNE
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Rengøring

Der er bred enighed blandt brugerne om, at rengøringshjælpen ikke
kommer ofte nok.

”…Det er hver 3. uge. 45 minutter. Og det er alt for lidt.”

”Jeg får ofte af vide ‘I er ikke blevet visiteret til at få gjort dette’. For
eksempel med afstøvning.”

Flere brugere har selv opsøgt yderligere rengøringshjælp, da de ikke
oplever at kommunens rengøringshjælp er tilstrækkelig.

Generelt er der dog enighed om, at rengøringspersonalet gør et fint 
stykke arbejde inden for den tid, de er givet. 

”Jeg har desværre oplevet, at der er nogle, der bare låser op og går ind
uden at banke på. Og så bliver jeg så gal… Og så når de kommer ind, så
skal de også sige, hvem de er. De skal ikke bare vade ind. De skal sige
‘Goddag, det er fra Hørsholm hjemmehjælp, jeg hedder…’. Og det gør de
ikke.”

”De ringer altid på. Vi har elektrisk lås på vores [dør], så de kan selv gå 
ind… Men de ringer altid på.”

Personale

Brugerne oplever generelt, at både det faste personale og vikarer 
gennemgående er søde og behagelige. Det bliver dog understreget, at 
oplevelsen er bedre for brugeren, når hjælperen hilser på og præsenterer 
sig.

Enkelte brugere har været ude for, at personalet er gået ind i deres hjem,
uden at banke på eller hilse. Andre brugere fortæller dog, at de aldrig har
oplevet samme.

HØRSHOLM KOMMUNE
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Personale

Flere brugere udtrykker et ønske om en smule mere fleksibilitet blandt 
hjælperne i forhold til deres arbejdsopgaver. I de tilfælde, hvor hjælperen 
har gjort en lille ”ekstra” indsats, medfører det stor tilfredshed.

”Jeg får ofte af vide ‘det står ikke på min seddel’. Dette er både vikarer
og fastansatte.”

”Vi har været meget glæde med den hjemmehjælper, der kommer om
morgenen. Hun hjælper med at bære morgenbakke, selvom vi ikke er
visiteret til det.”

”Det er ofte de ikke ‘tænker selv’ og eventuelt bærer skraldet ud. De siger,
at det er de ikke visiteret til. Jeg forstår ikke, hvorfor de ikke bare lige gør
det alligevel, når de går lige forbi… Det er mangel på medmenneskelighed.
Om morgenen når der kommer en og giver insulin og man ikke har tøj på
endnu, så kan man ikke gå ud med skraldespanden.”

Nogle brugere oplever, at kvaliteten af hjælpen ikke altid er
tilfredsstillende.

”Og jeg har sagt det derovre, om ikke de kan lave et kursus, hvor folk
lærte at binde snørebånd, når de kom ud til borgerne… min mand har en
skinne på benet, og jeg har dårlig ryg, så jeg kan ikke komme derned. Og
det er grunden til, at vi får hjælp. Og alligevel må vi mange gange gå ind
og få min mand op at ligge på sengen, så jeg kan gøre det oppefra. Jeg
synes det er dårligt.”

HØRSHOLM KOMMUNE

Brugertilfredshedsundersøgelse 2018 Side 25 af 50 Hjemmeplejen og plejecentre



Udskiftninger i personalet

Brugerne er enige om, at der er for mange udskiftninger i personalet.
Både af faglige og personlige grunde ville de foretrække, at det var det
samme personale, der udførte hjemmehjælpen.

”Vi hørte til Rådhus-distriktet før. Det var bedre, fordi vi havde den 
samme hjælp. Den samme sygeplejerske. Og her skifter det.”

”Selvom min mand skal have hjælp hver dag, så skifter det meget ofte. 
Jeg sagde til dem, at det da også må være en fordel for jer, at der 
kommer en kontinuerligt. De kan udtale sig om, hvordan jeg har det. Det 
kan man ikke med en fremmed.”

”Jeg synes ofte, at vi har et godt forhold til dem. Det er dog nemmere, når 
det er den samme, der kommer.”

”Jeg er meget godt tilfreds, bortset fra tiderne hvorpå de kommer. Det er 
så forskelligt. De fleste kommer mellem 18 og 19 om aftenen. Den 
anden dag blev den næsten 23 om aftenen.”

Tidspunkter og kommunikation

Flere brugere udtrykker et ønske om mere regelmæssighed i 
tidspunkterne for hjemmehjælpen. I de tilfælde, hvor hjælpen er 
forsinket, ønsker brugerne højere grad af kommunikation og information 
herom.

”… I lørdags stod vi og skulle afsted til noget. Men der kom ikke nogen. 
Så jeg ringede til Beredskabsstyrelsen. Så det endte med, at der ikke 
kom nogen før 10.30, og vi blev hentet 10.45. Så blev jeg nervøs og 
stresset.”

HØRSHOLM KOMMUNE
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Tidspunkter og kommunikation

Brugerne er dog meget tilfredse med muligheden for at ringe efter ‘akut’ 
hjælp, samt hjemmeplejens indsats i sådanne tilfælde. 

”Vi har oplevet, at min mand har tabt sit kateter. Vi ringede dertil og 
straks kom der en sygeplejerske. Der går måske 30-45 minutter, men de 
er meget dygtige til at komme ud.”

”Man kan også ringe til Beredskabsstyrelsen. Vi har sådan en om halsen, 
som man kan trykke på. Så kan man ringe til dem, så kommer de 
prompte.”

”Nej, jeg har ikke personlig pleje. Jeg går selv i bad. For det [tilbuddet] er 
kun én gang om ugen. Det synes jeg er tarveligt. Det er for lidt. Det ville 
de ikke selv gøre.”

Generelt om tilbuddet fra Hørsholm

Flere brugere ønsker, at kommunen tager deres specifikke situation og 
helbredsmæssige tilstand i nærmere betragtning, når det vurderes, 
hvilken hjælp brugeren skal visiteres til at modtage.

”…Jeg syntes, det var træls at skulle kæmpe med at få sengeskift hver 
14. dag. For de havde jo ellers sagt, at det kun kunne blive hver 3. uge. 
Jeg sagde, at det ikke er rimeligt, når et menneske har kateter, og man 
kan risikere at det drypper lidt ved siden af. Og så gik de over til hver 14. 
dag. Det er meget passende, synes jeg.”

HØRSHOLM KOMMUNE
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Plejeboliger i Hørsholm Kommune

HØRSHOLM KOMMUNE
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Samlet svarprocent

0 20 40 60 80 100

34

Antal
personer

225

Mand

Kvinde

0 20 40 60 80 100

36

33

Antal
personer

76

149

Under 80 år

80 år eller derover

0 20 40 60 80 100

24

37

Antal
personer

55

170

Breelteparken

Louiselund

Margrethelund

Sophielund

0 20 40 60 80 100

40

33

41

25

Antal
personer

47

88

34

56

 

 

 

 

Nedenfor vises først den samlede svarprocent for plejeboligerne, efterfulgt af svarprocenten opdelt på beboernes køn, alder og plejebolig.
Antal personer (til højre for grafen) viser samtlige brugere i den angivne kategori, som blev inviteret til at deltage i undersøgelsen. Tallet på den blå vandrette bjælke viser
svarprocenten i den angivne kategori.

SVARPROCENT HØRSHOLM KOMMUNE
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Udendørsomgivelser (f.eks. grønne områder,
stier, have, park)

Den sygepleje, du modtager (f.eks.
sårbehandling og medicindosering)

Der er et godt samarbejde mellem dig samt
dine pårørende og plejepersonalet

Du har en god og behagelig kontakt med
plejepersonalet

De arrangementer, der afholdes på stedet (f.
eks. jul og fødselsdage)

De tilbud, der findes om vedligeholdende
træning og motion

Plejepersonalets støtte til at gøre dig så
selvhjulpen som mulig ift. personlig pleje

Hjælpen til rengøring

Udbuddet af aktiviteter og tilbud, som du har
behov for

Den information, som du får om, hvad du
kan få af hjælp

1 2 3 4 5

4,3

4,1

4,1

4,0

4,0

3,6

3,6

3,6

3,4

3,4

 

Nedenfor vises de fem spørgsmål med de højeste gennemsnitlige score, samt de fem spørgsmål med den laveste gennemsnitlige score.

5 MEST POSITIVE OG 5 MEST NEGATIVE HØRSHOLM KOMMUNE
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Kvaliteten af dit daglige hovedmåltid

De øvrige måltider

Atmosfæren i forbindelse med måltiderne

Plejepersonalet behandler dig med respekt

Plejepersonalet respekterer dine vaner og
din ret til selv at bestemme

Plejepersonalet giver dig støtte og er
nærværende

Du har en god og behagelig kontakt med
plejepersonalet

Der er et godt samarbejde mellem dig samt
dine pårørende og plejepersonalet

Den information, som du får om, hvad du
kan få af hjælp

De tilbud, der findes om vedligeholdende
træning og motion

Udbuddet af aktiviteter og tilbud, som du har
behov for

1 2 3 4 5

3,7

3,8

3,7

3,8

3,8

3,7

4,0

4,1

3,4

3,6

3,4

2017

-0,2

-0,3

-0,2

-0,4

-0,2

-0,3

-0,3

-0,1

0,3

0,2

0,0

Sammenligninger
 

Nedenfor vises de spørgsmål, der også indgik i brugertilfredshedsundersøgelsen på ældreområdet i Hørsholm Kommune i 2017. Således er det muligt, at se hvordan den
gennemsnitlige tilfredshed blandt beboerne i plejeboliger har udviklet sig på de pågældende spørgsmål siden sidste år.

HISTORISK UDVIKLING HØRSHOLM KOMMUNE
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Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds  eller utilfreds Utilfreds Meget utilfreds 

Den personlige pleje, du modtager til f.eks.
hjælp til påklædning og personlig hygiejne

Den sygepleje, du modtager (f.eks.
sårbehandling og medicindosering)

0% 25% 50% 75% 100%

26 44 22 6 1

28 59 8 5

Antal
svar

72

64

Gns.

3,9

4,1

2017 Landstal

Sammenligninger

 

Nedenfor vises brugernes tilfredshed med forskellige udsagn i forhold til hjælpen til personlig pleje.

PERSONLIG PLEJE HØRSHOLM KOMMUNE
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Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Meget utilfreds 

Hjælpen til rengøring

Hjælpen til tøjvask

0% 25% 50% 75% 100%

20 41 20 15 4

21 46 21 12 1

Antal
svar

71

68

Gns.

3,6

3,7

2017 Landstal

Sammenligninger

 

Nedenfor vises brugernes tilfredshed med forskellige udsagn i forhold til den praktiske hjælp.

PRAKTISK HJÆLP HØRSHOLM KOMMUNE
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Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Meget utilfreds 

Kvaliteten af dit daglige hovedmåltid

De øvrige måltider

Atmosfæren i forbindelse med måltiderne

0% 25% 50% 75% 100%

23 42 23 7 6

22 46 21 11

21 41 20 16 1

Antal
svar

71

72

70

Gns.

3,7

3,8

3,7

2017

-0,2

-0,3

-0,2

Landstal

Sammenligninger

 

Nedenfor vises brugernes tilfredshed med den maden i plejeboligen.

MADEN HØRSHOLM KOMMUNE
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I meget høj grad I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke 

Plejepersonalet behandler dig med respekt

Plejepersonalet respekterer dine vaner og
din ret til selv at bestemme

Plejepersonalet giver dig støtte og er
nærværende

Du har en god og behagelig kontakt med
plejepersonalet

Der er et godt samarbejde mellem dig samt
dine pårørende og plejepersonalet

0% 25% 50% 75% 100%

30 37 25 6 3

22 47 22 9

27 39 17 13 4

30 48 15 7

33 46 17 4

Antal
svar

71

68

70

71

70

Gns.

3,8

3,8

3,7

4,0

4,1

2017

-0,4

-0,2

-0,3

-0,3

-0,1

Landstal

Sammenligninger

 

Nedenfor vises brugernes tilfredshed med forskellige udsagn i forhold til personale og samarbejde.

PERSONALE OG SAMARBEJDE I HØRSHOLM KOMMUNE
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Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds  eller utilfreds Utilfreds Meget utilfreds 

Plejepersonalets støtte til at gøre dig så
selvhjulpen som mulig ift. personlig pleje

Plejepersonalets støtte til at gøre dig så
selvhjulpen som mulig ift. praktiske gøremål

0% 25% 50% 75% 100%

20 41 25 13 2

19 40 33 6 2

Antal
svar

61

52

Gns.

3,6

3,7

2017 Landstal

-0,5

-0,4

Sammenligninger

Ja

Både og

Nej

0% 25% 50% 75% 100%

28%

56%

16%

Antal
svar

19

38

11

 

 

Nedenfor vises tilfredsheden med plejepersonalets støtte til selvhjælp, samt hvor ofte brugerne besøges af det samme plejepersonale.

Er det ofte det samme plejepersonale, der kommer hos dig?

PERSONALE OG SAMARBEJDE II HØRSHOLM KOMMUNE
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Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds  eller utilfreds Utilfreds Meget utilfreds 

De arrangementer, der afholdes på stedet (f.
eks. jul og fødselsdage)

Den information, som du får om, hvad du
kan få af hjælp

De tilbud, der findes om vedligeholdende
træning og motion

Udbuddet af aktiviteter og tilbud, som du har
behov for

Din egen boligs faciliteter og størrelse

Fællesfaciliteter, opholdsstue, tv, køkken,
aktivitetsrum

Udendørsomgivelser (f.eks. grønne områder,
stier, have, park)

0% 25% 50% 75% 100%

27 47 24 2

10 41 29 16 3

21 40 19 16 4

14 43 20 20 4

32 48 14 3 3

21 56 18 4

45 43 9 3

Antal
svar

62

58

57

51

71

71

65

Gns.

4,0

3,4

3,6

3,4

4,0

3,9

4,3

2017

0,3

0,2

0,0

Landstal

Sammenligninger

 

Nedenfor vises brugernes tilfredshed med forskellige udsagn i forhold til praktiske forhold.

PRAKTISKE FORHOLD HØRSHOLM KOMMUNE
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Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds  eller utilfreds Utilfreds Meget utilfreds 

Hvad synes du samlet set om at bo her?

0% 25% 50% 75% 100%

26 58 7 6 3

Antal
svar

72

Gns.

4,0

2017 Landstal

-0,3

Sammenligninger

 

Nedenfor vises brugernes samlede tilfredshed med deres plejebolig i Hørsholm Kommune.

OVERORDNET TILFREDSHED HØRSHOLM KOMMUNE
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Meget godt Godt Både godt og dårligt Dårligt Meget dårligt

Hvordan vurderer du dit nuværende helbred?
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10 28 40 17 6

Gns.

2,8

Antal
svar

72

Jeg har selv udfyldt det

Pårørende har hjulpet

Anden har hjulpet
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Antal
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13

58

5
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-10

5

Sammenligninger

 

 

Hvordan vurderer du dit nuværende helbred?

Hvem har eventuelt hjulpet dig med at udfylde dette skema?

I kolonnen 'Sammenligninger' vises der for hver svarkategori hvor stor forskellen er i procent mellem det pågældende resultat og det tilsvarende resultat fra 2017.

AFSLUTNING HØRSHOLM KOMMUNE
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KØN Mand Kvinde Total

Den personlige pleje, du modtager til f.eks. hjælp til påklædning og personlig hygiejne 3,9 3,9 3,9

Den sygepleje, du modtager (f.eks. sårbehandling og medicindosering) 4,1 4,1 4,1

Hjælpen til rengøring 3,7 3,5 3,6

Hjælpen til tøjvask 4,0 3,5 3,7

Kvaliteten af dit daglige hovedmåltid 3,6 3,7 3,7

De øvrige måltider 3,7 3,8 3,8

Atmosfæren i forbindelse med måltiderne 3,6 3,7 3,7

Plejepersonalet behandler dig med respekt 3,9 3,8 3,8

Plejepersonalet respekterer dine vaner og din ret til selv at bestemme 3,9 3,8 3,8

Plejepersonalet giver dig støtte og er nærværende 3,8 3,7 3,7

Du har en god og behagelig kontakt med plejepersonalet 4,1 4,0 4,0

Der er et godt samarbejde mellem dig samt dine pårørende og plejepersonalet 4,2 4,0 4,1

Plejepersonalets støtte til at gøre dig så selvhjulpen som mulig ift. personlig pleje 3,8 3,6 3,6

Plejepersonalets støtte til at gøre dig så selvhjulpen som mulig ift. praktiske gøremål 3,8 3,6 3,7

De arrangementer, der afholdes på stedet (f.eks. jul og fødselsdage) 4,1 3,9 4,0

Den information, som du får om, hvad du kan få af hjælp 3,6 3,3 3,4

De tilbud, der findes om vedligeholdende træning og motion 3,9 3,4 3,6

Udbuddet af aktiviteter og tilbud, som du har behov for 3,5 3,4 3,4

Din egen boligs faciliteter og størrelse 4,0 4,1 4,0

Fællesfaciliteter, opholdsstue, tv, køkken, aktivitetsrum 3,9 4,0 3,9

Udendørsomgivelser (f.eks. grønne områder, stier, have, park) 4,3 4,3 4,3

Hvad synes du samlet set om at bo her? 4,0 4,0 4,0

RESULTATER OPDELT PÅ KØN HØRSHOLM KOMMUNE
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ALDER
Under 80

år
80 år eller

derover
Total

Den personlige pleje, du modtager til f.eks. hjælp til påklædning og personlig hygiejne 3,8 3,9 3,9

Den sygepleje, du modtager (f.eks. sårbehandling og medicindosering) 3,9 4,2 4,1

Hjælpen til rengøring 3,5 3,6 3,6

Hjælpen til tøjvask 3,5 3,8 3,7

Kvaliteten af dit daglige hovedmåltid 3,5 3,7 3,7

De øvrige måltider 3,5 3,8 3,8

Atmosfæren i forbindelse med måltiderne 3,5 3,7 3,7

Plejepersonalet behandler dig med respekt 3,4 3,9 3,8

Plejepersonalet respekterer dine vaner og din ret til selv at bestemme 3,4 3,9 3,8

Plejepersonalet giver dig støtte og er nærværende 3,6 3,7 3,7

Du har en god og behagelig kontakt med plejepersonalet 3,8 4,0 4,0

Der er et godt samarbejde mellem dig samt dine pårørende og plejepersonalet 4,2 4,1 4,1

Plejepersonalets støtte til at gøre dig så selvhjulpen som mulig ift. personlig pleje 3,2 3,7 3,6

Plejepersonalets støtte til at gøre dig så selvhjulpen som mulig ift. praktiske gøremål 3,4 3,7 3,7

De arrangementer, der afholdes på stedet (f.eks. jul og fødselsdage) 4,0 4,0 4,0

Den information, som du får om, hvad du kan få af hjælp 3,1 3,4 3,4

De tilbud, der findes om vedligeholdende træning og motion 3,4 3,6 3,6

Udbuddet af aktiviteter og tilbud, som du har behov for 2,7 3,6 3,4

Din egen boligs faciliteter og størrelse 3,9 4,1 4,0

Fællesfaciliteter, opholdsstue, tv, køkken, aktivitetsrum 3,5 4,1 3,9

Udendørsomgivelser (f.eks. grønne områder, stier, have, park) 4,0 4,4 4,3

Hvad synes du samlet set om at bo her? 3,8 4,0 4,0

RESULTATER OPDELT PÅ ALDER HØRSHOLM KOMMUNE
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ANTAL ÅR PÅ PLEJECENTER Under ½ år
½ år og
derover

Total

Den personlige pleje, du modtager til f.eks. hjælp til påklædning og personlig hygiejne 3,8 3,9 3,9

Den sygepleje, du modtager (f.eks. sårbehandling og medicindosering) 4,0 4,1 4,1

Hjælpen til rengøring 3,9 3,5 3,6

Hjælpen til tøjvask 3,9 3,7 3,7

Kvaliteten af dit daglige hovedmåltid 4,1 3,6 3,7

De øvrige måltider 4,0 3,8 3,8

Atmosfæren i forbindelse med måltiderne 3,6 3,7 3,7

Plejepersonalet behandler dig med respekt 3,6 3,9 3,8

Plejepersonalet respekterer dine vaner og din ret til selv at bestemme 3,6 3,8 3,8

Plejepersonalet giver dig støtte og er nærværende 3,8 3,7 3,7

Du har en god og behagelig kontakt med plejepersonalet 3,9 4,0 4,0

Der er et godt samarbejde mellem dig samt dine pårørende og plejepersonalet 4,3 4,0 4,1

Plejepersonalets støtte til at gøre dig så selvhjulpen som mulig ift. personlig pleje 3,8 3,6 3,6

Plejepersonalets støtte til at gøre dig så selvhjulpen som mulig ift. praktiske gøremål 3,6 3,7 3,7

De arrangementer, der afholdes på stedet (f.eks. jul og fødselsdage) 3,7 4,0 4,0

Den information, som du får om, hvad du kan få af hjælp 3,4 3,4 3,4

De tilbud, der findes om vedligeholdende træning og motion 3,2 3,7 3,6

Udbuddet af aktiviteter og tilbud, som du har behov for 3,3 3,5 3,4

Din egen boligs faciliteter og størrelse 4,0 4,0 4,0

Fællesfaciliteter, opholdsstue, tv, køkken, aktivitetsrum 3,8 4,0 3,9

Udendørsomgivelser (f.eks. grønne områder, stier, have, park) 4,0 4,3 4,3

Hvad synes du samlet set om at bo her? 3,8 4,0 4,0

RESULTATER OPDELT PÅ ANTAL ÅR I PLEJEBOLIG HØRSHOLM KOMMUNE
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PLEJEBOLIG
Breeltepark

en
Louiselund

Margrethel
und

Sophielund Total

Den personlige pleje, du modtager til f.eks. hjælp til påklædning og personlig hygiejne 3,7 4,0 3,9 3,8 3,9

Den sygepleje, du modtager (f.eks. sårbehandling og medicindosering) 4,0 4,0 4,2 4,4 4,1

Hjælpen til rengøring 3,1 3,7 3,7 3,8 3,6

Hjælpen til tøjvask 3,7 3,7 3,8 3,7 3,7

Kvaliteten af dit daglige hovedmåltid 3,8 3,8 3,1 3,9 3,7

De øvrige måltider 4,0 3,9 3,3 3,8 3,8

Atmosfæren i forbindelse med måltiderne 3,5 3,6 3,7 3,8 3,7

Plejepersonalet behandler dig med respekt 3,7 4,0 3,9 3,8 3,8

Plejepersonalet respekterer dine vaner og din ret til selv at bestemme 3,8 3,9 3,8 3,8 3,8

Plejepersonalet giver dig støtte og er nærværende 3,4 3,9 3,6 3,8 3,7

Du har en god og behagelig kontakt med plejepersonalet 3,9 4,2 3,7 4,1 4,0

Der er et godt samarbejde mellem dig samt dine pårørende og plejepersonalet 3,8 4,2 3,9 4,2 4,1

Plejepersonalets støtte til at gøre dig så selvhjulpen som mulig ift. personlig pleje 3,5 3,7 3,7 3,7 3,6

Plejepersonalets støtte til at gøre dig så selvhjulpen som mulig ift. praktiske gøremål 3,6 3,7 3,8 3,6 3,7

De arrangementer, der afholdes på stedet (f.eks. jul og fødselsdage) 3,9 4,0 4,3 3,8 4,0

Den information, som du får om, hvad du kan få af hjælp 3,4 3,6 3,3 3,2 3,4

De tilbud, der findes om vedligeholdende træning og motion 4,2 3,5 3,6 3,1 3,6

Udbuddet af aktiviteter og tilbud, som du har behov for 3,6 3,5 3,4 3,0 3,4

Din egen boligs faciliteter og størrelse 3,3 4,4 4,2 4,1 4,0

Fællesfaciliteter, opholdsstue, tv, køkken, aktivitetsrum 3,7 4,0 4,2 3,9 3,9

Udendørsomgivelser (f.eks. grønne områder, stier, have, park) 3,9 4,4 4,6 4,2 4,3

Hvad synes du samlet set om at bo her? 4,0 4,2 3,8 3,8 4,0

RESULTATER OPDELT PÅ PLEJEBOLIG HØRSHOLM KOMMUNE
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Resultater fra fokusgruppeinterview
Plejeboliger

HØRSHOLM KOMMUNE
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OVERSIGT OVER TEMAER FRA FOKUSGRUPPEINTERVIEW MED BEBOERE I PLEJEBOLIGER

MEST POSITIVE TEMAER:

• Forholdet til personalet

• Mængden af mad

• Muligheden for fysisk aktivitet

• Boligernes faciliteter

MEST NEGATIVE TEMAER:

• Rengøring og kvaliteten af 

tøjvask

• Smagen i maden og kulturen 

omkring spisning

• Antallet af vikarer 

• Muligheden for ture ud af huset

HØRSHOLM KOMMUNE

Brugertilfredshedsundersøgelse 2018 Side 45 af 50 Hjemmeplejen og plejecentre



Rengøring

Beboerne på tværs af plejecentre gav udtryk for, at rengøringen i deres
boliger blev udført for overfladisk og skyndsomt, hvilket påvirker
kvaliteten.

Blandt nogle af beboerne var der stor utilfredshed med mængden og
hyppigheden af den rengøring, de var visiteret til.

”Hos mig gør de rent hver 3. uge. Det er for lidt!”  (Beboer i 
Breelteparken)

Der var et stort ønske til, at puder og dyner blev vasket og luftet oftere.

”Ja, sådan noget som dyner og puder, det er én gang om året. Det er ikke 
ofte nok. Så må man lige hjælpe lidt til… Spilde lidt på det [griner].” (Beboer 
Louiselund) 

”Nu er I heldige, at I ikke bruger brystholder… Ellers, når det har været til 
vask, så er det ikke andet end en strimmel, der kommer tilbage… Det har 
jeg opgivet…” (Beboer Breelteparken)

Flere beboere var utilfredse med, at deres tøj forbyttes og somme tider 
ikke finder tilbage til rette ejer inden for rimelig tid.

”…de forveksler tøj. Og så får jeg et par bukser, som ikke er mine.” 
(Beboer Louiselund)

Tøjvask

De mest tilfredse beboere oplever, at personalet i vaskeriet tager meget 
hensyn til, at tøjet sorteres efter både materiale og farve. Dette kunne 
alle beboere dog ikke erklære sig enige i.

”Min tøjdame er meget omhyggelig og sorterer, hvad der er uld og 
bomuld. Så det er vældig rart…” (Beboer Breelteparken)

”Det hele får 70 grader…” (Beboer Louiselund) 

HØRSHOLM KOMMUNE
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Personale

Flere brugere udtrykker et ønske om en smule mere fleksibilitet blandt 
hjælperne i forhold til deres arbejdsopgaver. I de tilfælde, hvor hjælperen 
har gjort en lille ”ekstra” indsats, medfører det stor tilfredshed.

”Jeg får ofte af vide ‘det står ikke på min seddel’. Dette er både vikarer
og fastansatte.”

”Vi har været meget glæde med den hjemmehjælper, der kommer om
morgenen. Hun hjælper med at bære morgenbakke, selvom vi ikke er
visiteret til det.”

”Det er ofte de ikke ‘tænker selv’ og eventuelt bærer skraldet ud. De siger,
at det er de ikke visiteret til. Jeg forstår ikke, hvorfor de ikke bare lige gør
det alligevel, når de går lige forbi… Det er mangel på medmenneskelighed.
Om morgenen når der kommer en og giver insulin og man ikke har tøj på
endnu, så kan man ikke gå ud med skraldespanden.”

Nogle brugere oplever, at kvaliteten af hjælpen ikke altid er
tilfredsstillende.

”Og jeg har sagt det derovre, om ikke de kan lave et kursus, hvor folk
lærte at binde snørebånd, når de kom ud til borgerne… min mand har en
skinne på benet, og jeg har dårlig ryg, så jeg kan ikke komme derned. Og
det er grunden til, at vi får hjælp. Og alligevel må vi mange gange gå ind
og få min mand op at ligge på sengen, så jeg kan gøre det oppefra. Jeg
synes det er dårligt.”

HØRSHOLM KOMMUNE
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Spisetider og atmosfære under måltider

Mangel på faste spisetider udløste stor frustration hos en beboer i 
Breelteparken, mens det samme ikke virker til at gøre sig gældende hos 
beboere på Louiselund. 

”Nogle gange så spiser vi kl. 17.00 og nogle gange kl. 17.30. Der er ikke 
noget fast tidspunkt. Og så ved man ikke, hvornår man skal spise, og 
nogle gange kommer man derned, og så har de allerede spist…” (Beboer 
Breelteparken)

”På Louiselund er det faktisk meget præcist, hvornår vi skal spise. Det er 
17.30.” (Beboer Louiselund)

Anretning og servering af måltidet er af stor betydning for flere brugere, 
som ikke altid oplever, at det bliver prioriteret af personalet. Dette har en 
negativ indflydelse på deres samlede oplevelse af måltiderne: 

”Det er meget forskelligt… Nogle serverer maden pænt. Men nogle andre, 
de tænker på at komme hjem. Der er forskel på, hvordan maden bliver 
serveret. Anretningen… Nogle gange skærer de det bare ud og ligger det 
oveni hinanden… Det ser ikke særlig indbydende ud.” (Beboer Louiselund)

”Det har være helt galt det sidste år. Der har der været vikarer og vikarer 
og… Og det er ikke de samme vikarer. Der er hele tiden udskiftning, og det 
er ikke tilfredsstillende.” (Beboer Louiselund) 

Det er dog ikke alle beboere, der er utilfredse med vikarernes indsats:

”Nu vil jeg gerne sige, at der har været en del snak om vikarer. Og det 
efterlader for mig at se et negativt indtryk. Og nu vil jeg sige, at de vikarer 
jeg har mødt, de er så villige og interesserede i at gøre deres arbejde så 
godt som muligt. Det er næsten for godt. De vil så gerne. Det har også 
lidt at gøre med, hvordan man behandler dem.” (Beboer Breelteparken)

Vikarer

Størstedelen af beboerne på tværs af plejecentre udtrykker frustration 
over mængden af skiftende vikarer. Frustrationen bunder i forskellige 
aspekter, herunder blandt andet:

• at vikarerne ikke kender rutinerne, og så opstår der misforståelser og 
fejl (nævnt i forbindelse med tøjvask)

• at det er beboernes oplevelse, at aftensmåltidet til tider bliver presset 
og sjusket (servering og afrydning), fordi vikarerne gerne vil hurtigt 
hjem omkring et vagtskifte.

HØRSHOLM KOMMUNE
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Det faste personale

Beboerne oplever generelt en venlighed og imødekommenhed fra det 
faste personale, og er meget tilfredse med dette.

Dog udtrykker flere beboere, at presset ovenfra, eksempelvis i form af 
besparelser, kan mærkes i deres hverdag.

”Ja, vi kan mærke det, fordi personalet er pressede. Og så får vi det 
sådan… ‘Jeg kan også bare ordne det selv’, og det er ikke så godt.” (Beboer 
Louiselund)

”Nummeringen er faldet. F.eks. aftenvagten; der er én til 18 eller 20” 
(Beboer Louiselund)

Mens én beboer var tilfreds med tiltagene fra ‘aktivitetsgruppen’, stillede 
en anden beboer spørgsmålstegn ved kvaliteten af flere af de gratis 
arrangementer på plejecentrene. 

”Der kommer f.eks. ret tit kor ude fra eller små orkestre. Og der er også 
individuel undervisning i sang og musik. Så det fungerer også.” (Beboer 
Breelteparken)

”… Sådan to pensionister, der underholder lidt på klaver. Det kommer 
man i hvert fald kun til én gang!” (Beboer Louiselund)

Ture og arrangementer

Et flertal af beboere ville ønske, at der var flere arrangerede ture ud af 
huset. En beboer fra Breelteparken informerede om, at der hver måned 
udkommer et blad, hvori man kan tilmelde sig flere ture hver måned. 
Ingen af de andre beboere var bekendte med denne mulighed, og 
beboerne på Louiselund mente ikke, at tilsvarende gjorde sig gældende i 
deres plejecenter. 

”Man kommer kun ud, når man selv finder ud af det. Det er med hjælp fra 
familien eller venner, der tager en med.” (Beboer Louiselund)

HØRSHOLM KOMMUNE
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Fysisk aktivitet

Beboere på tværs af plejecentre udtrykte stor tilfredshed med både 
faciliteter og personale i forbindelse med fysisk aktivitet og 
genoptræning.

”Vi har træningslokaler med maskiner i, som man kan bruge hvis man 
vil. Med romaskiner… Det fungerer fortrinligt.” (Beboer Breelteparken)

”Jeg har fået en personlig træner, som kommer en halv time en gang 
om ugen. Og det fungerer udmærket… Det er rigtig godt.” (Beboer 
Louiselund)

”Jeg går til en fysioterapeut, som laver program og følger op på det. Og 
instruerer mig. Og det fungerer også.”  (Beboer Breelteparken)

Svømmehallen i Breelteparken er meget værdsat, men beboere på 
Louiselund føler sig begrænsede af den manglende transportmulighed til 
og fra svømmehallen. 

Samtidigt udviser en beboer, der har oplevet af lederen kom ned og drak 
en kop kaffe, stor tilfredshed med sin nærmeste leder. 

Der blev stillet kritisk spørgsmålstegn ved fordelingen af vagter: 

”Det er da hul i hovedet, at der kun er én aftenvagt på til 18 mennesker. 
Til spisning og vaske og lægge i seng. Det skal én person gøre. Og jeg 
kan sikkert finde andre eksempler.” (Beboer Louiselund)

Ledelsen

Et flertal af beboere ønsker en mere synlig ledelse, der tager personlig 
kontakt til beboerne.

”Man har ikke indtryk af, at der er nogen ledelse. Man ser dem ikke...” 
(Beboer Louiselund)

”Jeg kan ikke forstå, at de ikke kommer og spørger, hvordan vi har det.” 
(Beboer Breelteparken) 
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