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Baggrund 
Undersøgelsen er gennemført i perioden: 1.-19. oktober 2015 af I/S Kilden på vegne af 
Granhøjen. Der er udsendt 118 spørgeskemaer sammen med frankerede svarkuverter og 38 
har returneret deres skema, hvilket resulterer i en svarprocent på ca. 32 %.  
 
Metode og metodiske overvejelser 
Undersøgelsen er gennemført via et anonymt spørgeskema – dog har man på skemaet skulle 
skrive, hvilket botilbud ens pårørende var indskrevet på. Baggrunden for anonymiteten er at 
give de pårørende mulighed for at komme med frem deres synspunkter uden at føle sig 
udstillet. Ulempen ved metoden er naturligvis, at det ikke er muligt at spørge yderligere ind til 
de enkelte svar. Der har dog været mulighed for at kommentere sidst i skemaet, hvis nogle har 
haft behov for at uddybe noget. 
 
Oplysningen om, hvilket på botilbud den pårørende er tilknyttet, giver mulighed for at kigge på 
botilbuddene enkeltvis og dermed vurdere, hvor de enkelte botilbud kan have udfordringer eller 
brug for ekstra støtte 
 
Den største udfordring ved analysen og analysemetoden er den forholdsvist lave svarprocent. 
Den må der vurderes at være flere årsager til. 
 
For det første er altid en udfordring at få folk til at sende spørgeskemaer retur, da det kræver 
en vis mængde handling af den enkelte. Vi har medsendt både adresserede og frankerede 
svarkuverter i forsøget på at gøre det så let for respondenterne som muligt, men det kræver 
fortsat en aktiv handling på et vist niveau. Da vi desværre ikke ligger inde med mailadresser på 
gruppen i ret stort omfang har et elektronisk skema ikke været en mulighed. 
 
Hertil kommer at gruppen af pårørende også i mange tilfælde er en gruppe bestående af 
udsatte eller ressourcesvage. Mange af de udfordringer der behandles på Granhøjen er 
arvelige, og en stor del af beboerne har derfor også forældre eller pårørende, der i selv må 
karakteriseres som udsatte. Det at få udfyldt og returneret et skriftligt spørgeskema kan for 
denne gruppe, derfor være en endnu større udfordring end normalt, og baggrunden for den 
forholdsvist lave svarprocent skal i høj grad nok findes i dette faktum. 
 
Validitet 
Svarprocenten på 32 % giver naturligvis en udfordring i forhold til undersøgelsens validitet, og 
man er derfor nødt til at tage højde for, at resultatet ikke kan sige noget entydigt, men 
udelukkende påpege en tendens.  
 



Analysen 
Generelt er de pårørende, der har deltaget i analysen meget tilfredse eller tilfredse med deres 
pårørendes ophold på Granhøjen. Hele 86 % af de respondenter vurderer opholdet på 
Granhøjen som enten særdeles godt, meget tilfredsstillende eller tilfredsstillende, hvilket må 
siges at være et meget positivt resultat, der vidner om stor tilfredshed med Granhøjen som 
helhed. 
 

 
 
Langt størstedelen af de pårørende føler sig også både velkomne på bostedet og synes, at der 
er en god atmosfære, hvilket meget positivt. På begge disse spørgsmål svarer ca. 94% af 
respondenterne, at de føler sig enten i høj grad eller nogen grad velkomne på bostedet 
ligesom de mener, at der er en god atmosfære. 
 
Det kniber dog lidt mere med positiviteten, når det handler om information. Her mener ca. 
halvdelen af respondenterne, at de kun i mindre grad eller slet ikke får den relevante 
information fra medarbejderne. Dette er naturligvis en udfordring for samarbejdet med de 
pårørende, hvis ca. halvdelen ikke føler sig informerede om de rigtige ting. 
 

 

Samlet vurdering af opholdet på Granhøjen 

Særdeles godt

Meget tilfredsstillende

Tilfredsstillende

Mindre tilfredsstillende

Vurderer du, at du får den relevante 
information fra medarbejderne 

I høj grad

I nogen grad

I mindre grad

Slet ikke



 
Lang størstedelen af respondenterne ca. 80 % er både er i høj grad eller nogen grad tilfredse 
med både de fysiske rammer, den hjælp der bliver givet så den pårørende kan vedligeholde og 
udvikle sine ressourcer samt muligheden for at få hjælp og støtte af en medarbejder ved 
behov. Ligesom ca. 80 % føler, at personalet respekterer deres pårørende som et voksent 
menneske og er omsorgsfulde og engagerede. Det er et flot og meget positivt resultat, og 
viser, at der er stor tilfredshed med det, der må betegnes som kerneopgaven på Granhøjen. 
 
Informationen omkring netværkssamtaler ser dog ud til at halte lidt. Kun ca. 40 % har modtaget 
tilbud om en netværkssamtale og kigger man på de åbne kommentarer sidst i undersøgelsen 
er dette noget, der efterlyses. Næsten 80% af de der har været informeret om 
netværkssamtale har deltaget i en sådan, så det ser ud til, at netværkssamtalerne i det omfang 
de bliver afholdt bliver prioriteret af de pårørende. 
 

 
 
Men selvom de pårørende ikke har været informeret om netværkssamtaler har langt 
størstedelen ca. 83 % været informeret om både pårørende dag og andre arrangementer. Det 
er dog kun ca. 40 %, der har deltaget i pårørendedag og kun ca. 30% der har deltaget i andre 
arrangementer (eksempelvis jule- og sommerhygge, basar, fællespisning mv.). 
 
Åbne kommentarer 
Der er tilføjet en stor mængde kommentarer både under emnet: ”Er der noget vi kan gøre 
bedre” og ”Har du yderligere bemærkninger til opholdet”. Der er stor variation i 
bemærkningerne, der dækker alt for konkrete episoder til general ros.  
Et emne der dog går igen er kontakten og informationen til de pårørende, hvilket også er det 
der påpeges i selve undersøgelsen. 
 
Konklusion og anbefalinger 
Da responsraten på undersøgelsen har været forholdsvist lav er det naturligvis begrænset, 
hvad man kan konkludere entydigt på baggrund af undersøgelsen. Den viser dog alligevel 
nogle klare tendenser.  

Har du indenfor det sidste år været 
informeret om netværkssamtale? 

Ja

Nej



 
Som udgangspunkt er størstedelen af de pårørende, der har valgt at svare på undersøgelsen, 
tilfredse eller meget tilfredse med både opholdet som helhed, personalet og de fysiske 
rammer. Hvilket må siges at være meget positivt. Man kan naturligvis altid være i tvivl om, 
hvorvidt de kun er de mest positive, der har valgt at deltage i undersøgelsen, men da de åbne 
kommentarer generelt rummer et bredt perspektiv og mange forskelligartede kommentarer 
både af positiv og negativ karakter, virker det ikke som værende tilfældet, og vi tør derfor godt 
konkludere, at der er en bred tilfredshed med opholdet på Granhøjen som helhed.  
 
Det, der er den største utilfredshed med, er mængden af information til de pårørende, og det 
er helt oplagt et emne, der er værd at tage fat i. En stor del af respondenterne efterlyser 
samtaler med kontaktpersonen, mere information, mulighed for telefontid eller at skrive mails. 
Så der tegner sig et billede af, at de pårørende der har valgt at besvare undersøgelsen ønsker 
mere konkret information omkring deres pårørende og deres ophold. Tilsyneladende er de 
generelle arrangementer og pårørendedage ikke noget, der er stor deltagelse i, så det handler 
i høj grad om mere konkret information i forhold til deres pårørende. Dette er tydeligvist et 
emne, der er brug for at blive taget fat i – hvad enten det er muligt at infomere de pårørende 
yderligere eller ej om de konkrete forhold og tiltag i forhold til deres pårørende – er der i hvert 
fald brug for mere information og bedre dialog med henblik på at skabe en bedre forståelse. 
 
 
 
 


