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BRUKER- OG PÅRØRENDEUNDERSØKELSER 2020 - HELSE OG OMSORG  
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Hovedutvalg helse og omsorg tar vedlagte rapport fra bruker- og pårørendeundersøkelser, utført 
ved hjelp av systemet bedrekommune.no, i helse- og omsorgstjenestene 2020 til orientering. 
 
 
 
 



 
 
SAKSFRAMSTILLING 
 
Bakgrunn 
Formålet med bruker- og pårørendeundersøkelser er at kommunen skal kunne følge med på egen 
kvalitetsutvikling, ha et verktøy som kan bidra til brukerdialog og samtidig kunne sammenligne 
tjenestene med andre kommuner. Tilbakemeldinger gir oss nyttig kunnskap om hvilke områder 
brukerne er fornøyde og som må bevares, eller misfornøyde med og som må forbedres. 
 
Karmøy kommune har for enkelte tjenester gjennomført standardiserte undersøkelser fra 
Kommuneforlaget. Disse er utviklet av KS over tid og inngår i konseptet «bedrekommune.no». 
Undersøkelsene er ikke alltid tilpasset lokale forhold eller detaljer i tjenestene. Derfor 
gjennomfører rus- og psykisk helsetjeneste i stedet jevnlig brukerundersøkelser i verktøyet 
Brukerplan. Det gjennomføres også andre tilpassede brukerundersøkelser i de ulike 
virksomhetene for helse og omsorg. Fordelen med undersøkelsene i bedrekommune.no, er 
imidlertid at det er et fastlagt system og at andre kommuner bruker det samme verktøyet. Forrige 
gang dette verktøyet ble benyttet til bruker- og pårørendeundersøkelser i helse og 
omsorgstjenestene i Karmøy var for hjemmetjenesten i 2017. 
 
Undersøkelsene som presenteres i denne rapporten ble gjennomført i februar 2020, og omfatter 
pårørende til og pasienter med langtidsplass i sykehjem og deltakere i dagtilbud for 
eldre/personer med demens. 
 
Gjennomføring 
Karmøy kommune valgte å bruke en kombinasjon av ordinære spørreskjema med gradering av 
svar, og forenklede skjema: 
• Brukere av dagsenter for eldre og for personer med demens – forenklet utgave: Intervju 
• Institusjon – beboere – standardskjema: Intervju 
• Institusjon – beboere – forenklet skjema: Intervju 
• Institusjon - pårørende – standardskjema: Skjema sendt til respondentene i ordinær post 
 
De enkelte spørreskjemaene følger som vedlegg til denne saken. Skjemaene har både 
spørsmålskategorier som er felles, og spesifikke kategorier for de enkelte tjenestene. De felles 
kategoriene er: 
• Resultat for bruker 
• Brukermedvirkning 
• Respektfull behandling 
• Tilgjengelighet 
• Informasjon 
• Helhetsvurdering 
 
Det var ønskelig at alle brukere og pårørende skulle få delta, og at flest mulig skulle få si sin 
mening. Det var viktig at undersøkelsene ikke kun omfattet et tilfeldig utvalg. Dette gjorde 
arbeidet mer krevende, blant annet med hensyn til organisering og ressursbruk.  
 



For pasientene med langtidsplass i institusjon ble det gjennomført en vurdering av helsetilstand 
i forhold til om de var i stand til å delta i undersøkelsen og om de i tilfelle kunne svare på 
standardskjemaet eller om det måtte benyttes forenklet. Vi har derfor to ulike undersøkelser for 
pasienter med langtidsplass. Disse kan ikke sammenlignes med hverandre, men med tilsvarende 
i andre institusjoner. For begge skjemaene ble undersøkelsen gjennomført som intervjuer.  
 
For deltakerne i dagtilbud ble det kun benyttet forenklet skjema. Dette for at det ikke skulle bli 
for få svar i hver kategori til at man skulle kunne ta ut detaljerte rapporter, og at det skulle være 
mulig å få gjennomført intervjuer uten at deltakerne gikk glipp av deltakelse i ulike aktiviteter.  
 
Svarskala for standardskjemaene er 1–6, der 1 er «svært liten grad/helt uenig» og 6 er «svært stor 
grad/helt enig». Her er målet å ha et resultat nærmest mulig 6. De forenklede skjemaene har 1 
nei eller 2 ja, og målet er å ha et resultat nærmest mulig 2. Alle skjema har «vet ikke»-kategori. 
Ingen av spørsmålene er obligatoriske. Det er derfor ikke alle som har svart på alle spørsmål. 
Dette kan påvirke resultatet for gjennomsnittsscorene. For å få ut detaljrapporter for den enkelte 
virksomhet/avdeling, må det være minst 7 brukere som har svart. Dette for å ivareta anonymitet. 
 
Alle skjema har et kommentarfelt, slik at respondentene kan si fra om ting de ikke får uttrykt 
gjennom svarkategoriene. Dette gir verdifull informasjon til virksomhetene. Respondentene må 
gi samtykke i at tilbakemeldingene deres kan brukes i offentlige rapporter og/eller internt 
utviklingsarbeid. I denne rapporten gjengis kommentarene samlet for de enkelte undersøkelsene 
(ikke pr institusjon/avdeling). Kommentarene er sortert på «aktivitet og fellesskap», 
«bemanning/personalet/struktur», «mat og måltider» og «annet». Under hver av disse 
kategoriene listes opp de mer positive tilbakemeldingene under overskriften «bevaring». Deretter 
listes de mer negative opp under overskriften «forbedring». For enkelte kommentarer er 
stedsnavn o.l. tatt bort for å ivareta anonymitet. For å lette henvisningen i videre oppfølging er 
kommentarene nummerert. 
 
Resultater 
I vedlagte rapport presenteres resultatene både på overordnet nivå og for den enkelte 
virksomhet. Det viser tabell/diagram med gjennomsnitt per svarkategori og sammenligner med 
«Norge» som er både Karmøy og antall kommuner som har gjennomført samme undersøkelse 
hittil i 2020 (medio mars 2020). Tallet på andre kommuner varierer fra 2 til 12 på de ulike 
undersøkelsene. 
 
Undersøkelsene er gjennomført tidlig på året, og det er relativt få kommuner som er med i 
landsgjennomsnittet for 2020. I oppfølgingsarbeidet vil det derfor også være nyttig å se nærmere 
på landsgjennomsnittet for disse undersøkelsene i 2019. Disse tallene er lagt inn i de detaljerte 
rapportene. 
 
Resultatene for Karmøy kommune varierer i forhold til landsgjennomsnittet. Dagtilbud har 
gjennomsnittlig lik score, for pårørende institusjon er scorene for Karmøy gjennomgående under 
landsgjennomsnittet. For beboerne i institusjon er bildet mer varierende og mer positivt. 
 
Hvis vi sammenligner tilfredshet for brukernes egne svar og de pårørendes svar, er pasientene 
gjennomgående mer tilfreds med tjenesten enn pårørende. Dette gjelder både for Karmøy og 
landsgjennomsnittet. Det er høyere andel svar blant pasienter/brukere enn pårørende. 



 
Resultatene varierer også for de ulike tjenestene og virksomhetene. Dette kan være tilfeldige 
variasjoner, være knyttet til spesielle situasjoner eller være systematiske forskjeller.  
 
Det er noe vanskelig å konkludere eksakt i forhold til generelle resultater på tvers av 
undersøkelsene, men tjenestene i Karmøy scorer relativt høyt på:  
- respektfull behandling 
- trivsel 
- brukermedvirkning (med unntak av utarbeidelse av planer) 
- får nok mat om kvelden/natten (beboer institusjon) 
- føler seg trygg (beboer institusjon) 
 
Områdene som viser lav score og som er viktig å forbedre er bl.a.:  
- tilgjengelighet 
- benytte aktivitetstilbudet 
- trygg på at de ansatte kommer når en har behov 
- informasjon om kontaktperson og tjenesten 
 
Kommunalsjef helse og omsorg sin vurdering 
Resultater og variasjoner kan være tilfeldige, være knyttet til spesielle situasjoner eller 
representere systematiske forskjeller. Virksomhetene vil derfor få ansvar for å foreta en nærmere 
analyse og vurdering av resultatene. Det er lokalt en best kan se hvilke bevarings- og 
forbedringsområder virksomheten/avdelingen har. 
 
Det er også viktig at bruker- og pårørendeundersøkelser ses i sammenheng med annet kvalitets- 
og forbedringsarbeid innen helse og omsorg, og at videre tiltak er i tråd med sentrale og lokale 
føringer. Undersøkelsene i 2020 vil bl.a. være et viktig grunnlag i arbeidet med en Leve hele livet-
plan for Karmøy. 
 
Kommunalsjefen vurderer denne type undersøkelser som viktig for kvalitetsarbeidet, og ser på 
muligheten for å gjennomføre tilsvarende undersøkelser for fysio- og ergoterapitjenesten og 
tjenestetilbudet til personer med utviklingshemmede i 2021. Dette avhenger bl.a. av hvilke 
erfaringer som er gjort i andre kommuner og hvor ressurskrevende det vil være å gjennomføre 
begge disse.  
 
 



Kommunalsjef helse og omsorg sin tilråding 
Kommunalsjefen tilrår at hovedutvalg helse og omsorg tar saken til orientering. 
 
 
Kommunalsjef helse og omsorg, 25.05.2020 
 
 
Nora Olsen-Sund 
sign. 
 
Oversikt over vedlegg: 
Rapport og fire ulike spørreskjema. 


