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BRUKERUNDERSØKELSEN «BEDRE KOMMUNE. NO» 2013. 

«Bedre kommune.no» er en standardisert brukerundersøkelse i KS
1
 regi, som benyttes av 

samtlige norske kommuner. Dette gir sammenlignbare kommuner mulighet for å 

sammenligne egne resultater med andre, og ikke minst sine egne resultater opp i mot hvilke 

resultater man hadde forrige gang undersøkelsen ble gjennomført. 

Brukerundersøkelsen baserer seg på spørreskjema til et tilfeldig utvalg brukere av 

hjemmetjenesten og innlagte pasienter på institusjon og pårørende. Demente pasienter og 

psykisk utviklingshemmede
2
 er holdt utenfor, og alle skjema fra pasienter på institusjon er 

utfylt ved intervju av pasienten ved en intervjuer fra Frivilligsentralen. 

Brukere av hjemmesykepleien og pårørende ved institusjonen har svart på en rekke spørsmål 

innenfor seks og sju «hoveddimensjoner», og gradert sin oppfatning av tilbudet fra 1 

(dårligste) til 6 (beste). Sammenligner vi resultatet innen hoveddimensjonene fra 

undersøkelsen i 2011 ser vi følgende utvikling: 

Hjemmetjenestens brukere (svarprosent 2011: 39 %, svarprosent 2013: 38 %)  

 

 

De enkelte spørsmål innenfor hver hoveddimensjon har vært gjenstand for noen endringer fra 

2011 til 2013, og en direkte sammenligning er derfor ikke mulig. Men noen spørsmål er like, 

og kan sammenlignes.  

Spørsmål Vurdering
3
  

                                                           
1
 Kommunenes Sentralforbund 

2
 KS har en egen undersøkelse når det gjelder psykisk utviklingshemmede under utarbeidelse, slik at denne 

gruppen vil bli med ved neste gjennomføring. 
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2013 2011 

De ansatte vet hva de skal gjøre når de kommer hjem til meg  5,2  

De ansatte utfører arbeidsoppgavene på en god måte  5,2  

De ansatte har nok tid til oppgavene de skal gjøre hos meg  4,4  

De ansatte er omsorgsfulle  5,3  

Jeg får den hjelpen jeg trenger slik at jeg kan bo hjemme  5,1  

Jeg er fornøyd med den hjelpen jeg får til personlig hygiene  4,8  

Jeg er fornøyd med den hjelpen jeg får til å ta medisiner  5,1  

Jeg er fornøyd med den hjelpen jeg får til matlaging  4,2  

Jeg er fornøyd med den hjelpen jeg får til rengjøring av boligen  4,3  

Jeg får være med å bestemme hvilken hjelp jeg skal motta 4,6 2,8 

Jeg får være med å bestemme når (til hvilket tidspunkt) jeg 

skal motta 

4,0 2,8 

Jeg får være med å bestemme hvordan hjelpen skal utføres  4,7  

Jeg er med når det utarbeides planer som angår meg. 3,5  

De ansatte behandler meg med respekt  5,6 3,7 

Nye, ukjente ansatte viser legitimasjon når de kommer  2,7  

De ansatte hører på meg hvis jeg har noe å klage på 5,0 3,3 

Det tok kort tid fra jeg søkte om hjelp til jeg fikk det   5,3  

Jeg er fornøyd med antall timer jeg får hjelp  4,7 3,1 

De ansatte kommer til avtalt tid  4,3 3,0 

De ansatte gir beskjed dersom det blir forsinkelser  3,8 2,6 

Jeg er fornøyd med muligheten for å få kontakt med tjenesten 

over telefonen 

5,3 3,3 

Tjenesten jeg får hjemme, gjør at jeg føler meg trygg  5,0  

Jeg får god informasjon om tjenesten jeg får  4,7  

Jeg vet hva som står i vedtaket mitt  5,4  

Jeg får god informasjon om hva de ansatte skal gjøre  4,7  

De ansatte snakker klart og tydelig slik at jeg forstår dem   5,3 3,5 

Jeg er kjent med hvordan jeg skal gå fram hvis jeg har noe å 

klage på  

4,8  

Alt i alt, jeg er fornøyd med den hjemmesykepleien jeg får  5,1  

Alt i alt, jeg er fornøyd med den praktiske bistanden  4,8  

 

Sammenligner vi resultatet innen hoveddimensjonene fra undersøkelsen i 2011 når det gjelder 

pårørende til institusjonsbeboere, ser vi følgende utvikling: 

 

 

 

 

 

 

 

Pårørende til institusjonsbeboere (svarprosent 2011: 37 %, svarprosent 2013: 46 %) 



 

 

De enkelte spørsmål innenfor hver hoveddimensjon har vært gjenstand for noen endringer fra 

2011 til 2013, og en direkte sammenligning er derfor ikke mulig. Men noen spørsmål er like, 

og kan sammenlignes.  

Spørsmål Vurdering
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2013 

 

2011 

I hvor stor grad er du fornøyd med maten som serveres 

beboeren?  

4,6 3,2 

I hvor stor grad er du fornøyd med den sosiale rammen rundt 

beboerens måltid?  

4,2  

I hvor stor grad er du fornøyd med tilbudet om matservering til 

beboeren på kveld/natt?  

4,0  

I hvor stor grad er du fornøyd med hjelpen beboeren får til 

personlig hygiene?  

4,6 3,2 

I hvor stor grad er du fornøyd med muligheten beboeren har til 

privatliv?  

4,9  

I hvor stor grad er du fornøyd med muligheten beboeren har til 

å komme ut i frisk luft?  

3,6  

I hvor stor grad er du fornøyd med legehjelpen beboeren får 

når det er behov for det?  

4,7  

I hvor stor grad er du fornøyd med fysioterapitjenesten 

beboeren får når det er behov for det?  

2,6  

I hvor stor grad er du fornøyd med beboerens mulighet til å 

komme til tannlege?  

4,3 3,0 

I hvor stor grad er du fornøyd med smertelindringen beboeren 

får når det er behov for det?  

4,6  

I hvor stor grad er du fornøyd med beboerens deltakelse i 

aktiviteter?  

3,4  

I hvor stor grad er du fornøyd med 

kultur/underholdningstilbudet som blir tilbudt beboeren?  

3,9  

I hvor stor grad opplever du at beboeren trives på rommet/i 4,4 3,2 
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leiligheten?  

I hvor stor grad opplever du at beboeren føler seg trygg?  4,6  

I hvor stor grad opplever du at beboeren trives sammen med de 

ansatte?  

5,0 3,5 

I hvor stor grad opplever du at beboeren trives sammen med de 

andre beboerne?  

3,6 2,6 

I hvor stor grad opplever du at baderommet er tilrettelagt for 

beboeren?  

5,3  

I hvor stor grad opplever du at beboeren får stå opp når 

han/hun vil?  

4,7 3,0 

I hvor stor grad opplever du at beboeren får legge seg når 

han/hun vil?  

4,9 3,0 

I hvor stor grad opplever du at det legges til rette for beboeren 

slik at han/hun får spise når han/hun ønsker det? 

4,3 2,6 

I hvor stor grad opplever du at beboeren får være med når det 

utarbeides planer? 

2,3 1,5 

I hvor stor grad opplever du at du er med når det utarbeides 

planer som angår beboeren? 

2,3 3,0 

Hvis du har svart ja, i hvor stor grad opplevde du at samtalen 

var nyttig? 

5,2 3,2 

I hvor stor grad opplever du at de ansatte behandler beboeren 

med respekt?  

5,1 3,5 

I hvor stor grad opplever du at beboeren opplever at 

hans/hennes verdighet blir ivaretatt?  

4,8  

I hvor stor grad opplever du at de ansatte hører på beboeren 

hvis det er noe å klage på?  

4,4  

I hvor stor grad opplever du at beboeren fikk plass på 

sykehjemmet/ i omsorgsboligen da han/hun trengte det? 

4,3  

I hvor stor grad opplever du at beboeren er trygg på at de 

ansatte kommer når han/hun trenger det?  

4,6  

I hvor stor grad opplever du at beboeren vet hvem som er 

hans/hennes kontaktperson?  

2,7
5
  

I hvor stor grad opplever du at beboeren har mulighet til å 

snakke med pleiepersonalet?  

4,6 3,4 

I hvor stor grad opplever du at beboeren har mulighet til å 

snakke med noen om det som er viktig for han/henne? 

4,3  

I hvor stor grad opplever du at beboeren får god informasjon 

om tjenesten han/hun får?  

3,5  

I hvor stor grad opplever du at beboeren får god informasjon 

om aktivitets- og kulturtilbud?  

3,8 2,4 

I hvor stor grad opplever du at de ansatte snakker klart og 

tydelig med beboeren?   

4,8 3,3 

I hvor stor grad opplever du at beboeren er kjent med 

muligheten til å klage når han/hun har behov for det? 

3,3 3,0 

Alt i alt, opplever du at beboeren er fornøyd med 

sykehjemmet/omsorgsboligen 

4,6 3,3 
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 Ca. 78 % av pasientene er demente i en slik grad at de ikke har muligheter til å identifisere en spesiell 

kontaktperson. 



Pasienter innlagt på institusjon leverte også i 2011 (svarprosent: 60 %) et svar basert på en 

gradering fra 1 til 6. Denne gang (2013) er det brukt en forenklet utgave av skjemaet 

(svarprosent 79 %), som baserer seg på Ja/nei/vet ikke svar, og en direkte sammenligning er 

vanskelig. Men vi kan allikevel lese mye ut i fra svarene: 

 

 

Spørsmål 2013  % 

Ja 

% 

Nei 

% 

Vet ikke 

Jeg får den hjelpen jeg har behov for 74,1 18,5 7,4 

Jeg er fornøyd med maten jeg får 92,6 3,7 3,7 

Jeg benytter meg av aktivitetstilbudet 44,4 51,9 3,7 

Jeg trives på rommet 96,3 3,7 0,0 

Jeg trives sammen med de ansatte 92,6 3,7 3,7 

Jeg blir hørt når jeg gir uttrykk for hvordan jeg vil ha 

det 

80,8 19,2 0,0 

De ansatte behandler meg med respekt 92,3 0,0 7,7 

Jeg er trygg på at de ansatte kommer når jeg trenger 

det 

85,2 7,4 7,4 

De ansatte snakker klart og tydelig slik at jeg forstår 

dem 

88,9 3,7 7,4 

Alt i alt, jeg er fornøyd med sykehjemmet 96,3 0,0 3,7 
Alle demente som ikke var i stand til å svare for seg, var utelatt fra undersøkelsen. 

 

Ut i fra de svar undersøkelsen gir, kan vi trygt konkludere med at brukere/pasienter og 

pårørende i hovedsak er fornøyd med tjenestetilbudet. Utviklingen fra undersøkelsen i 2011 er 

svært positiv, noe som tyder på at det har blitt arbeidet godt med det forbedringspotensialet 

som ble definert den gang, eller at forventningene har endret seg. Det er svært positivt å 

merke seg at brukere/pasienter behandles med respekt og verdighet, de opplever å bli hørt, de 

trives sammen med personalet og opplever trygghet. 
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Det skal dog bemerkes at den framgangen Ringerike kommune demonstrerer har vært 

gjeldende i hele landet
6
, og oppfattelsen av tjenestene i Ringerike kommune ligger fortsatt litt 

under landsgjennomsnitt. 

Brukerundersøkelsen er absolutt anonym, og vi kan derfor ikke spore resultatene tilbake til 

enkelte steder, deler av kommunene eller driftsenheter. Det blir derfor en hovedoppgave for 

virksomhetsledere og enhetsledere og sammen med sine medarbeidere å gå nøye igjennom 

resultatene og vurdere: GJELDER DETTE OSS. Om det gjør det, er det all mulig grunn til å 

glede seg over de gode resultatene som demonstreres, og dersom man ser at negative forhold 

gjelder egen enhet, vil det være grunnlag for forbedringsarbeid som bør gjenspeiles i 

handlingsplanene. 

Ingenting er absolutt, men det kan se ut som om: 

 Pårørende og brukere/pasienter ønsker å bli tatt mere med når individuelle planer 

utarbeides. 

 Vi vil antagelig profittere på at pårørende fikk en årligsamtale med institusjonens 

ledelse. De som har hatt slike samtaler oppfatter de som svært nyttige, og de er også 

gjennomgående mer fornøyd med tjenestetilbudet enn de som ikke har hatt tilbud om 

dette. 

 Det er fortsatt et utbredt ønske om mer stabilt personell og bedre varsling dersom 

hjelpen uteblir eller blir forsinket. 

 Nye ansatte legitimerer seg i svært liten grad. 

 Tilbudet om trening, kulturtilbud og aktiviteter etterlyses av mange. Det er ikke 

sikkert at tilbudene ikke er der, men man benytter de ikke. Er det de «riktige» 

aktiviteter som tilbys? 

 Muligheter for aktiviteter ute/frisk luft oppleves som mangelvare. 

 Bemanningen oppleves som svært lav. Det er forståelse for at samvær, samtaler og «en 

hånd og holde i» må nedprioriteres, men pasientene savner dette. 

Det er selvsagt enkelte som også tilkjennegir stor misnøye med tjenesten. Ser vi på 

kommentarer som går igjen, er disse ikke uventet eller overraskende. Her nevnes: 

 Av avkryssingene i skjema fremgår at vi stort sett er fornøyd med sykehjemmets tilbud. 

Det minst tilfredsstillende er aktiviteter og sosiale tiltak for beboerne med ulik 

funksjonsevne. Vi ser at de ansatte sliter med mangel på ressurser, at det til tider er 

for få ansatte på jobb til at de kan nå alt det som skal gjøres av nødvendige stell og 

pleie og i tillegg ha tid til aktiviteter og tilrettelegging av sosiale tiltak. Vårt inntrykk 

av de ansatte er det beste ut fra de ressurser og forutsetninger som ligger i 

rammevilkårene. 

 Det eneste som kan svikte litt, er vedlikehold og reparasjoner av utstyr i rommet som 

ikke virker. Dårlig rengjøring på rom og bad. 

 Det er for få til og ta seg av pasientene, og av den grunn blir for lite aktiviserte. Skulle 

vært flere hender som kunne fulgt pasienten ut og ruslet og pratet en gang i blant. 
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 OBS: Kun 32 kommuner i Norge har gjennomført undersøkelsen så langt i år. 



 Blir sur når jeg ser pleierne har tid til å sitte på vaktrommet og skravle, men ikke sitte 

sammen med beboerne. Dette skjer ofte og da er det heller ikke alle som gidder lette 

på baken når jeg/vi spør etter noe. Får IKKE komme på do når dem ønsker, det er 

faste dotider. UVERDIG! Komme ut i frisk luft 1-2 ganger i løpet av sommeren med 

hjelp av pleiere er utrolig dårlig. 

 Pasienten har problemer med sitt språk og isolerer seg og vil helst gjøre alt på 

rommet som spising og annet... men savner veldig at noen slår seg ned og prater med 

henne da hun er klar i hodet. Det er et par stykker som tar seg tid til dette og da er 

hun så fornøyd, men det blir så alt for sjelden. Har ikke opplevd at hun er blitt tatt 

med ut i frisk luft, hun har kun tilbud om å sette seg på verandaen.. Hun er også veldig 

avhengig av at avtaler holdes, som at den som er ventet å komme å gjøre ting er den 

som kommer og ikke at det plutselig kommer en annen - hun savner tilbakemelding 

når noe blir forandret, enten det er medisiner, personer, lege som ikke kommer den 

dagen eller alle andre forandringer. Det har med trygghet å gjøre. 

 Fornøyd med den faste betjeningen, men ikke de tilfeldige. 

 Det kunne godt vært noe mer av de samme som kom igjen flere ganger - en viss 

variasjon er greit og forståelig, men det virker litt ekstremt når 20 ulike mennesker er 

involvert. Spesielt dusjhjelpen oppleves som litt krevende - etter 6 ganger har vært 5 

ulike ansatte å forholde seg til. Det er også en del av de ansatte som gjerne kunne ha 

vært mer på tilbudssiden og spurt hvordan det var ønskelig at ting ble gjort, fremfor å 

bare gjøre. Selv enkle ting kan ha behov for å gjennomgås når den ansatte ikke har 

personlig erfaring med omsorgsansvar, kun gjennom utdannelse. 

 Jeg har mange års erfaring med ulike hjemmehjelpstjenester, hjemmehjelpere og 

vikarer, og det er vesentlig å påpeke i henhold til spørreskjemaet at hjemmehjelperne 

er svært forskjellige; fra kjempeflink til udugelig. Hjelpen man får er helt 

PERSONAVHENGIG, hvilket er en negativ faktor i seg selv. Mine svar gjelder derfor 

ikke en person, men er en generell sammenfatning. 

 Det er til tider frustrerende at det så ofte er omlegginger internt i hjemmetjenesten og 

fordeling av oppgaver og soner i kommunen slik at det ofte blir nye pleiere å bli kjent 

med og forholde seg til. Men personlig føler jeg likevel at de ansatte har gjort sitt 

ytterste for at det skal bli færrest mulig ukjente, og at informasjon blir gitt til de nye 

som skal inn i situasjonen, slik at de er oppdatert. 

Under arbeidet med å ta ut representative utvalg ser vi at vedlikehold/ajourhold av Gerica 

ikke er like tilfredsstillende alle steder. Dette forsterkes av de mange svar som kommer i retur 

på grunn av bl.a. feil adresse. Dette kan også bli bedre. 

 

 

Kirsten Orebråten 

Kommunalsjef 
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