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Pårørendetilfredshedsundersøgelse 2017 
Beboernes netværk er en væsentlig resurse ift. samarbejdet med beboerne, og samtidig er der en stor 

sikkerhed, tryghed og tillid for beboerne i at have en god kontakt med sit netværk, og at der bygges bro 

mellem beboernes hverdag og netværket. 

 

Hvert andet år gennemfører Granhøjen en pårørendetilfredshedsundersøgelse for at tage temperaturen 

på Granhøjens samarbejde med beboernes netværk. Samarbejdet med netværk og pårørende er noget, 

der vægtes højt i dagligdagen på Granhøjen, og samarbejdet er også en del af Granhøjens 

Kvalitetsledelsessystem, og der er derfor målsætninger ift. samarbejdet med netværket, som Granhøjen 

har sat for sig selv, som skal opfyldes. 

 

Samarbejde med netværket er noget, der både har sin plads i hverdagen, til de årlige arrangementer, og 

som arbejdes med i den tværgående Pårørendegruppe, som består af medarbejdere, som sammen 

arbejder med nye tiltag og muligheder ift. samarbejdet med beboernes netværk. 

 

Om undersøgelsen 
Undersøgelsen er lavet med henblik på at sikre det gode samarbejde med beboernes netværk. Ved vores 

sidste pårørendetilfredshedsundersøgelse i 2015 blev det fremhævet, at de pårørende ønskede flere 

informationer, samt at mange ikke var inviteret til den årlige netværkssamtale. Det har derfor været 

fokuspunkter i tiden efterfølgende, og noget vi spørger ind til i nærværende undersøgelse. 

 

Vi har modtaget 66 besvarelser, hvilket er betydeligt flere end sidste gang vi udførte 

tilfredshedsundersøgelsen, hvor kun 38 pårørende svarede. Vi har denne gang valgt at udlevere 

spørgeskemaerne til et julearrangement i botilbuddene netop med en hypotese i forhold til, at vi ville 

modtage flere besvarelser, som kan være med til at guide os i retning af, hvordan vi kan komme til at 

gøre endnu mere af det, der virker i hverdagen og i samarbejdet med de pårørende. 

 

Spørgeskemaet er udleveret i papirform, og har været anonym besvarelse med tilkendegivelse af hvilket 

bosted, man er tilknyttet, så det er muligt at gennemskue om en problematisk tilbagemelding er et lokalt 

problem eller generelt for alle botilbuddene. I nogle tilfælde har kontaktpersonerne på botilbuddene 

ringet for at høre de pårørende, der ikke var til stede til julearrangementet, om de vil deltage telefonisk, 

så det også er muligt for dem, der ikke kunne deltage, at give deres holdninger og input til kende. 

 

For at mindske forvirringen i nedenstående gennemlæsning vil dem, som har besvaret, blive kaldt 

pårørende, og deres pårørende vil blive benævnt beboere. 
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Analyse 
Det overordnede billede af organisationen i undersøgelsen er meget positiv med enkelte mulige 

udviklingspunkter. Kvalitetsmålet, der skulle måles på, er opfyldt. Det drejer sig om den generelle 

tilfredshed med opholdet på Granhøjen, hvor vi har fastsat et kvalitetsmål på, at 85 % af de pårørende er 

tilfredse med beboerens opholdet. Det kvalitetsmål opfylder Granhøjen, for hele 91 % af de adspurgte 

pårørende svarer, at de vurderer opholdet som tilfredsstillende eller meget tilfredsstillende. 

 

Overordnet behandler undersøgelsen vurderinger af beboerens ophold, Granhøjen og medarbejderne og 

samarbejdet. 

 

 
Som tidligere nævnt er hele 91 % af de pårørende tilfredse eller meget tilfredse med opholdet. Det er 

også værd at nævne, at der slet ikke er nogen pårørende, som har brugt svarmuligheden ”Slet ikke 

tilfredsstillende”. 

 

Nogle af de parametre vi anvender i at sikre en god behandling af beboeren er, at beboerne kan få den 

nødvendige hjælp og støtte, at vi lykkes med at skabe medinddragelse, at vi har nærværende 

medarbejdere og en god atmosfære på bostederne. Det har vi derfor også bedt de pårørende om at give 

deres vurdering i forhold til: 
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Adspurgt om den pårørende vurderer, om beboeren har mulighed for at få hjælp og støtte ved behov, er 

fordelingen bedre end den samlede vurdering af opholdet som var på 91 %: Hele 95 % vurderer 

muligheden for hjælp og støtte som ”tilfredsstillende” eller ”meget tilfredsstillende” – med en overvægt i 

”meget tilfredsstillende” på knap 58 %. Samtidig svarer kun knap 5 %, at de vurderer muligheden for 

hjælp og støtte til at være ”mindre tilfredsstillende”. Heller ikke her har nogen svaret ”Slet ikke 

tilfredsstillende”. 

 

  
Medinddragelse er et vigtigt element i behandlingen på Granhøjen, hvor målet med behandlingen er, at 

beboerne tager styringen tilbage i eget liv. En positiv svarprocent på over 90 % er dermed noget, vi er 

meget tilfredse med. Det er samtidig et udtryk for, at vi lykkes med at gøre det i praksis, vi siger, vi gør. 

 

 
 

Et andet vigtigt element i vores hverdag og behandlingstilgang er engagement og nærvær, samt at 

personalet er med til at skabe ligeværd i alle relationer. Her tegner vurderingen igen et positivt billede, 

idet 29 % svarer ”tilfredsstillende” og 66 % svarer ”meget tilfredsstillende” – det vil sige, at i alt 95 % 

oplever personalet som engageret og nærværende. 

Kun 3 % giver udtryk for, at medarbejdernes engagement og nærvær er ”mindre tilfredsstillende”. Det 

finder vi meget tilfredsstillende, og det giver et bredt billede af et engageret og nærværende personale 

på tværs af alle bostederne. 
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Vi arbejder ud fra devisen, at hvis man skal trives, skal rammerne være til det. Derfor er vi meget 

tilfredse med ovenstående tilbagemelding, hvor hele 98,5 % giver en god tilbagemelding på atmosfæren. 

Også i dette spørgsmål ligger overvægten af besvarelser i ”meget tilfredsstillende” med 67 %. Samtidig 

er der kun 1,6 %, der vurderer atmosfæren på det enkelte bosted som ”mindre tilfredsstillende”, og 

ingen af de adspurgte vurderer atmosfæren til at være ”slet ikke tilfredsstillende”. 

 

Samarbejde med pårørende og netværk 
I tilfredshedsundersøgelsen fra 2015 svarede 60 %, at de ikke havde været inviteret til netværkssamtale 

indenfor det seneste år. Det er ikke i overensstemmelse med vores fastlagte procedure, som dikterer, at 

netværket skal inviteres til netværkssamtale en gang om året. Det har vi derfor arbejdet med på flere 

niveauer i Granhøjen, og det har også skabt en positiv udvikling fra 60 % til knap 42 %, som svarer, at 

de ikke er blevet inviteret til netværkssamtale indenfor det seneste år: 

 

 
 

Disse tal overrasker medarbejderne, som bl.a. fortæller, at der nok vil være pårørende, som er blevet 

tilbudt det, eller hvor det er blevet kaldt noget andet og mindre formelt. Når det er nævnt, så er vi 

naturligvis stadig meget interesserede i at bringe tallet yderligere ned. Det udgør et område, vi fortsat 

skal optimere på evt. ved en optimering af procedure og mere faste rammer for afholdelse af  
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netværkssamtalerne. Det vil bl.a. blive arbejdet videre med i pårørendegruppen, som arbejder med 

netværks- og pårørendearbejde på tværs af organisationen.  

 

 
 

Vi har i alle vores relationer en målsætning om at anerkende den anden part. Det gælder derfor 

naturligvis også i vores samarbejde med de pårørende. Som man kan se af besvarelserne på dette 

spørgsmål: ”Føler du dig set, hørt og forstået?”, så svarer knap 86 % ”tilfredsstillende” eller ”meget 

tilfredsstillende”, mens under 10 % af de pårørende svarer ”mindre tilfredsstillende”. Ingen har svaret 

”slet ikke tilfredsstillende”. Det tolker vi som et udtryk for, at selvom 40 % af de pårørende noterer, at de 

ikke har været inviteret til netværkssamtale, så er det ikke noget, der nødvendigvis påvirker tankerne 

omkring samarbejdet, relationen eller den overordnede tilfredshed med Granhøjen og opholdet. 

 

 
 

Et andet fokuspunkt fra tilfredshedsundersøgelsen i 2015 var, at mange efterspurgte mere information. 

Vi har derfor denne gang også spurgt ind til det. Samlet svarer 92 %, at de vurderer at kunne få svar på 

spørgsmål fra personalet, mens hele 64 % svarer, at de vurderer det ”meget tilfredsstillende”. Knap 5 % 

svarer ”mindre tilfredsstillende”, og der er dermed en forbedring siden sidste tilfredshedsundersøgelse for 

to år siden. 
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Arrangementer 
Granhøjen har flere arrangementer for pårørende hvert år. Derfor har vi stillet en række spørgsmål for 

bedst muligt at matche vores arrangementer og tiltag med det, de pårørende er interesseret i og tænker, 

de har brug for. 

 

Vi har en årlig pårørendedag, hvor vi forsøger at få så mange fremmødte som muligt, da det er en 

hyggelig dag med mulighed for at stille generelle spørgsmål til og om Granhøjen, samtidig med vi samles 

på tværs af stederne, og der er mulighed for fagligt relevante oplæg, samt at få talt med andre 

pårørende. 

 

 
 

76 % har været inviteret til pårørendedagen indenfor det sidste år. Knap 13 % har ikke været informeret 

om den sidste pårørendedag. Det er naturligvis ærgerligt, hvis nogle fra beboernes netværk på den 

baggrund er gået glip af at kunne deltage i pårørendedagen. Det tal vil vi derfor gerne minimere, når 

næste invitation sendes ud. Vi arbejder på at lægge dagen en fast dag, så selvom der måske er en 

invitation, der går tabt, så er det muligt selv at efterspørge informationen. Vi har dog i år sat 

deltagerrekord på pårørendedagen, og håber på at gøre det igen i 2018. 
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Knap 80 % af de pårørende synes, de er informeret nok om arrangementer på Granhøjen. Det er et 

spørgsmål, vi har stillet for igen at tjekke op på, om vi efterkommer de pårørendes ønske om mere 

information. 17 % svarer, at de ikke tænker, de er informeret nok om arrangementer på Granhøjen. Den 

fordeling kan vi med fordel arbejde videre med. Vi vil til næste tilfredshedsundersøgelse også spørge til, 

hvordan de helst vil informeres, så det måske bliver muligt at sætte mere fokuseret ind med en eller flere 

løsningsmuligheder.  

 

Det er et område, vi tidligere har fået tilbagemelding på fra pårørende, som ønsker en større indsigt i 

hverdagen og arrangementerne på Granhøjen. Vi har bl.a. derfor startet hjemmesiden 

www.livetpågranhøjen.dk, hvor der findes billeder, artikler og videoindlæg fra hverdagen på Granhøjen.  

Der bliver også løbende opdateret med årshjul for arrangementer og informationer til pårørende på 

Granhøjens hjemmeside under menupunktet ”Pårørende”. Og det er implementeret at spørge til 

foretrukne kontaktform ved indskrivningen af nye beboere. 

 

 
 

Det er ikke alle adspurgte, som har anført hvor mange arrangementer, de vil deltage i om året. Det kan 

måske være svært at sige noget generelt om det på årsbasis. Men ud fra de svar, vi har modtaget, så er  
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størstedelen interesseret i at deltage i to arrangementer årligt. Hvis man udregner gennemsnittet er 

svaret 2,7 arrangementer. 

 

 
 

For bedst at kunne planlægge, hvad de pårørende vil være med til, har vi spurgt ind til hvilke slags 

arrangementer, de helst vil deltage i. Det var muligt at markere flere former for arrangementer. 

Det er tydeligt, at de fleste vil deltage i uformelle besøg på bostedet, og derefter at deltage i 

pårørendedagen. Derudover er der nogenlunde lige mange, som er interesseret i de større ”åbne” 

arrangementer på f.eks. Nygården, faglige oplæg og netværksmøder. Vi har de seneste år udbudt 

gruppeterapi for pårørende, og der er stadig et mindre antal pårørende, som tænker, det kunne være 

relevant.  

 

Vi har på Granhøjen et mantra om at have fokus på det, der virker. Det er vi naturligvis også interesseret 

i ift. samarbejdet med beboernes netværk. De pårørende blev i spørgeskemaet derfor også spurgt, hvad 

de sætter pris på i samarbejdet med Granhøjen. Mange har svaret kommunikationen og at blive lyttet til 

– her kommer et udpluk af svarene: 

Information, god kommunikation, gode samtaler med personalet, åbenhed og ærlighed, 

imødekommenhed, god stemning og atmosfære på bostedet, ligefremt og uformelt, stabilitet, struktur og 

nærvær, man kan altid ringe hvis der er noget, forståelse, at blive lyttet til og hørt, fælles hygge, 

engagement og godt samarbejde. 

 

De fleste af disse kommentarer fra de pårørende, er mange af de ting, vi siger, vi gør. Dette er en klar 

indikator for, at det vi siger, vi gør, faktisk sker på alle bostederne. 
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Afsluttende kommentarer 
Overordnet er resultaterne af tilfredshedsundersøgelsen positive, og svarene viser en udpræget positiv 

holdning til Granhøjen, medarbejderne og ikke mindst samarbejdet.  

 

Granhøjen kan med fordel fortsat arbejde videre på at sikre, at information og invitationer til 

netværkssamtaler når frem til de pårørende. Det vil vi bl.a. gøre ved at undersøge, hvordan proceduren 

omkring netværkssamtaler og kontakt bedst optimeres. Det vil også være et fokuspunkt, vi undersøger 

nærmere i næste tilfredshedsundersøgelse, hvor der både kan spørges ind til hvilken slags information, 

de vurderer, at de mangler (hvis nogen), samt hvordan den information lettest kan nå frem til dem.  

 

Og så vil vi naturligvis fortsætte med at gøre meget mere af det, der virker. 
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