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Aldreomsorgens kund- och personalenkäter
över vården 2016

l. Inledning

Vårdkvaliteten inom äldreomsorgen är ett aktuellt diskussionsämne såväl nationellt som t. ex. inom
Norden. Media lyfter ofta fram brister i vården och fokuserar ofta på missförhållanden och vårdarnas
tidsbrist, l Lag om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och
hälsovårdstjänster för äldre (980/2012) stadgas att kommunen regelbundet ska inhämta synpunkter
från dem som anlitar servicen och från deras anhöriga och närstående samt från de anställda i
kommunen, l lagen definieras inte på vilket sätt synpunkterna ska inhämtas. Kommunförbundet har
inte heller utarbetat en modell eller blankett för ändamålet.

l mitt utvecklingsprojekt tar jag reda på hur klienter och deras anhöriga upplevt vården pä
äldreomsorgens boende-enheter samt inom Vård i hemmet i Kimitoöns kommun 2016. Parallellt
ombeds även vårdpersonalen ge sin syn på den vård de kunnat ge. Genom att jämföra klienternas
vitsord och vårdpersonalens uppfattning får jag en bild av hur väl brukarnas och vårdarnas
förväntningar möter varandra.

2. Beskrivning av utgångsläget

Kommunerna Dragsfjärd, Kimito och Västanfjärd fusionerades till en kommun, Kimitoöns kommun
den 1. 1.2009. l Dragsfjärds kommun hade äldreomsorgen genomfört kundenkäter regelbundet under
ca 10 års tid. l Kimito och Västanfjärd hade kundenkäter inte genomförts regelbundet tidigare. Ar
2009 togs blanketten som använts i Dragsfjärd i bruk för hela den nya kommunen.

Inom Vård i hemmet har ett frågeformulär med nio frågor använts de senaste tre aren. Denna
blankett används i detta utvecklingsprojekt utan några förändringar (bilaga l).

Inom boende-enheterna har ett enklare frågeformulär använts med endast fem frågor. Pä grund av
försvagad kognitiv förmåga hos de flesta av klienterna är utformningen av formuläret en utmaning.
Frågorna bör vara lätta att förstå och även kunna besvaras av anhöriga vid behov. Jag har i det nya
frågeformuläret behållit de fem tidigare frågorna, men utökat enkäten med två. frågor (bilaga 2).

Vårdpersonalen ombeds värdera den vård de kunnat ge i ett separat frågeformulär (bilaga 3).

l samtliga enkäter ges bedömningen på en skala från 5 till l. Vitsordet 5 betyder mycket bra, vitsordet
4 bra, vitsordet 3 tillfredsställande, siffran 2 nöjaktig och siffran l dålig. Vitsorden adderas och
summan divideras med antalet svar per fråga. Ett medeltal på varje fråga ger vitsordet på servicen.
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3. Projektets avgränsning och mål

Samtliga klienter inom äldreomsorgens kommunala enheter omfattas av enkäten. De klienter som
omfattas av köptjänst från privat serviceproducent omfattas även av enkäten. Klienter som erhåller
regelbunden hemvård. d.v.s. har en månadsavgift omfattas av enkäten inom Vård i hemmet.

Samtlig vårdpersonal, även vikarier omfattas av personalenkäten. Anonymiteten garanteras genom att
endast boende-enhet och modul anges. Inom Vård i hemmet anges distrikt

Målet är att äldreomsorgens kunder ska vara nöjda med den vård och service de erhåller samt att jag
som enhetsansvarig ska få en uppfattning om hur kvaliteten på vården och servicen värderas och vad
som behöver utvecklas och förbättras. Ett annat mål är att svarsprocenten ska vara minst 60 %.

Eftersom enkäten genomförs manuellt i pappersform, utan någon slags märkning eller kod som
avslöjar avsändaren, finns ingen möjlighet att påminna eller puffa på ifall s vars procenten ser ut att bli
låg. Inom Vård i hemmet kan personalen i någon mån uppmuntra klienterna att svara på enkäten.

4. Beskrivning av enkätsvar

4. 1 Almahemmet

Almahemmet är ett kommunalt effektiverat serviceboende med 32 boendeplatser. Alla klienter har
eget rum, men några klienter delar WC. Vårdpersonalen är 19 till antalet plus en förman, två
anstaltsvärdare och vikarier.

Enkät om vårdkvaliteten på Almahemmet 2016 Svarsfördelmng (Totalt 32 boare) Svarsprocent 46, 88

Åsikt angående Mycket bra

4

Bra Tillfreds-
ställande

2

Nöjaktig

l

Dälig Summ

a

Antal

svar

Medeltal

Den vård jag fått 63 15 4, 20

Personalens bemötande 69 15 4, 60

Mina egna åsikter har beaktats 59 14 4, 20

Upplevelsen av en trygg vård 65 15 4, 33

Maten är 56 14 4,00

Det finns möjlighet till privatliv

(t. ex. möjlighet till att ostört

tala med besökare)

11 71 15 4, 73

Dagliga sysselsättningen på

avdelningen är

59 15 3, 93
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Person al en kat, arbetsplats Almahemmet
J äg tycke ratt: Mycket bra 5 Bra 4 Tillfredsställande 3 Nöjaktig 2 Däligl Antal sv Medeltal

Den vård jag kunnat ge är 20 28 4, 00

Jag som personal bemöter patienter/klienter 18 28 4, 29

Jag kan påverka vårdens innehåll 16 28 3, 54

Jag har kunnat ge tillräcklig tid för pat/klienter 18 28 3, 25

Personalens sammansättning är 11 12 28 3, 39

Personal [förhållande till pat/klienterär 13 28 2, 79

Stämningen bland personalen är 28 3, 43

Den fysiska arbetsmiljön/arbetsplatsutrymmena är| 16 27 2, 70

Jagtrivs på min arbetsplats 16 28 3,96

Jag trivs med mina arbetskamrater 11 10 28 4, 07

4. 2 Fridhem

Fridhem var 2016 ett kommunalt lätt serviceboende (utan nattpersonal) med 10 boendeplatser.
Verksamhetspunkten finns belägen som en flyge! i fastigheten Hannahemmet. Den 1. 4. 2017 ändrades
verksamheten till effektiverat serviceboende. Alla klienter har eget rum och egen WC.
Vårdpersonalen var 2016 tre till antalet. Ingen skild personalenkät för Fridhem har gjorts, personalen
där finns registrerad under person a len käten för Hannahemmet.

Enkät om vårdkvaliteten på Fridhem 2016 Svarsfördelning (Totalt 10 boare) Svarsprocent 80.

Åsikt angående Mycket bra

4

Bra Tillfreds-
ställande

2

Nöjaktig

l

Dalii Summ

a

Antal

svar

Medeltal

Den vård jag fått 35 4,38

Personalens bemötande 35 4,38

Mina egna åsikter har beaktats 31 3,i

Upplevelsen av en trygg vård 34 4, 25

Maten är 23 2,i

Det finns möjlighet till privatliv

(t. ex. möjlighet till att ostört

tala med besökare)

32 4,00

Dagliga sysselsättningen på

avdelningen är

14 2,00

4. 3 Hannahemmet

Hannahemmet är ett kommunalt åldringshem med 31 vårdplatser inom institutionsvård och 18
boendeplatser inom effektiverat serviceboende. Ar 2016 var såtillvida exceptionellt att vårdplatserna
utökades med 6 under tiden mars-december. Till följd av detta vårdades tre klienter i samma rum
inom institutionsvården. Arrangemanget gällde som mest 5 rum, och berörde alltså 15 klienter. Nar
enkäten skickades ut i januari 2017 var vårdplatserna normaliserade.
Vårdpersonalen i fastigheten Hannahemmet är 35 till antalet plus en förman, två anstaltsvårdare och
vikarier.
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Enkät om vårdkvaliteten pä Hannahemmet 2016 Svarsfördelning (Totalt 50 boare, enkäten sänts till 47

boares kontaktperson) 25 svar, svarsprocent 53,19

Åsikt angående Mycket bra

4

Bra

3

Tillfreds-
ställande

2

Nöjaktig

l

Dälig Summ

a

Antal

svar

Medeltal

Den vård jag fått 97 21 4, 62

Personalens bemötande 11 101 24 4, 21

Mina egna åsikter har beaktats 91 23 3, 96

Upplevelsen av en trygg vård 11 102 24 4, 25

Maten är 14 98 24 4, 08

Det finns möjlighet till privatliv

(t. ex. möjlighet till att ostört

tala med besökare)

97 24 4,04

Dagliga sysselsättningen på

avdelningen är

68 22 3, 09

Personalenkät, arbetsplats Hannahemmet
J äg tycke ratt: Mycket bra 5| Bra 4 ITIIIfredsställande 3|Nöiaktig 2 IDälie llAntal sv| Medeltal

Den vård jag kunnat ge är 20 28 4,07

Jag som personal bemöterpatienter/klienter 12 15 27 4, 44

Jag kan påverka vårdens innehåll 15 26 3, 65

Jagharkunnatgetillräckligtidförpat/klienter 16 27 3, 19

Personalens sammansättning är 15 27 3, 63

Personal i förhållande till pat/klienterär 17 27 3, 19

Stämningen bland personalen är 16 27 3, 93

Den fysiska arbetsmiljön/arbetsplatsutrymmena är| 12 11 27 3, 37

Jag trivs på min arbetsplats 14 12 28 4,43

Jag trivs med mina arbetskamrater 13 11 27 4, 33

4.4 Silverbacken

Silverbacken är ett kommunalt effektiverat serviceboende med 17 boendeplatser. Nio klienter har
eget rum, 8 klienter delar rum med en annan person. Vårdpersonalen är 11 till antalet plus en förman
och vikarier. Personalen sköter även klienter inom Vård i hemmet i närheten av Silverbacken.

Enkät om vårdkvaliteten på Silverbacken 2016 Svarsfördelning (Totalt 17 boare) Svarsprocent 82,35

Åsikt angående Mycket bra

4

Bra

3

Tillfreds-
ställande

2

Nöjaktig

l

Dålig Summ

a

Antal

svar

Medeltal

Den vård Jag fått 62 14 4,43

Personalens bemötande 63 14 4,50

Mina egna åsikter har beaktats 10 60 14 4, 29

5 .
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Upplevelsen av en trygg vård 61 14 4, 36

Maten är 58 14 4, 14

Det finns möjlighet till privatliv

(t. ex. möjlighet till att ostört

tala med besökare)

65 14 4, 64

Dagliga sysselsättningen på

avdelningen är

47 13 3, 62

Personal en kat, arbetsplats Silverbacken
Jag tycker att: Mycket b ra 5 Bra 4 Tillfredsställande 3 Nöjaktig 2 Dålig l Antal sv| Medeltal

Den vård jag kunnat ge är 12 4, 33

Jag som personal bemöter patienter/klienter 12 4, 42

Jag kan påverka vårdens innehåll 12 4, 08

Jag har kunnat ge tillräckligtidförpat/klienter 12 3, 83

Personalens sammansättning är 12 4, 00

Personal i förhållande till pat/klienterär 12 4, 08

Stämningen bland personalen är 12 4, 17

Den fysiska arbetsmiljön/arbetsplatsutrymmena är| 12 4, 25

Jag trivs på min arbetsplats 12 4, 25

Jag trivs med mina arbetskamrater 12 4, 42

4.5 Vire Kod Hajala

Kommunen köpte 2016 fem vårdplatser inom effektiverat serviceboende i Vire Koti Hajala.
Serviceboendet är beläget ca 60 km från Kimito centrum inom Salo stad.

Enkät om vårdkvaliteten pä Hajala 2016 Svarsfärdelnlng (Totalt 5 boare) Svarsprocent 60

Åsikt angående Mycket bra

4

Bra Tillfreds-

ställande
Nöjaktig Dälig Summ

a

Antal

svar

Medeltal

Den vård jag fått 13 4, 33

Personalens bemötande 14 4, 67

Mina egna åsikter har beaktats 12 4,0

Upplevelsen av en trygg vård 13 4, 33

Maten är 12 4,0

Det finns möjlighet till privatliv

(t. ex. möjlighet till att ostört

tafa med besökare)

13 4, 33

Dagliga sysselsättningen pä

avdelningen är

11 3, 67

6«
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4. 6 Vård i hemmet

Enkäterna inom Vård i hemmet sändes hem till samtliga ISO klienter med regelbunden hemvård.
Antalet svar var 96, vilket ger en svarsprocent på 64. Klienten ombads kryssa för från vilket distrikt
han/hon får sin hemvård. Hela 15 svar saknade detta kryss, varför Vård i hemmet här har beaktats
som en enda helhet. Ibland har två kryss satts på samma rad, vilket har lett till att denna frågas svar
har uteslutits. En del frågor har även lämnats obesvarade. Av denna anledning uppnår ingen av
frågorna svarsantalet 96.

Enkätsvar Vård i hemmet Kimitoön totalt 2016

Jagtyckeratt: Mycket bra 5 Bra 4 Tillfredsställande 3 Nöjaktig 2 Dälig l Summa Antal svari Medeltal

Den vård jag fått är 32 54 390 92 4, 24

Personalens bemötande är 36 51 399 92 4, 34

Jag kan påverka vårdens innehåll 13 50 16 2? 323 85 3, 80

Det har varit lätt att nå personalen 21 55 13 366 90 4,07

Jag har fått tillräckligt med tid av personalen] 28 36 19 354 90 3,93

Jag har fått hjälp vid rätttidpunkt/klockslag 20 46 16 340 86 3,95

Utförandet av hemsjukvården varit 30 44 351 83 4, 23

Matkvalitetenoch måltidsrutine rna varit 27 20 227 63 3, 60

Helhetsomdöme av servicen 27 47 349 83 4, 20

Personalenkät 2016 VIH Norr

Jag tycker att: Mycket bra 5 Bra 4 Tillfredsställande 3 Nöjaktig 2 Däligl Antalsv| Medeltal

Den vård jag kunnat ge är 14 15 3, 93

Jag som personal bemöter patienter/klienter 16 4, 13

Jag kan påverka vårdens innehåll 16 3, 69

Jag har kunnat ge till räckl ig tid för pat/klienter 10 16 3, 69

Personalens sammansättning är 10 16 3,88

Personal i förhållande til l pat/klienterär 16 4,00

Stämningen bland personalen är 10 15 3, 60

Den fysiska arbetsmiljön/arbetsplatsutrymmena är| 13 3, 31

Jag trivs på min arbetsplats 11 15 3,93

Jag trivs med mina arbetskamrater 10 14 3, 88

Personalenkät 2016 VIH Söder

Jag tycker att; Mycket bra 5 Bra 4 Tillfredsställande 3 Nöjaktig 2 Däligl Antal sv Medeltal

Den vård jag kunnat ge är 10 13 4, 08

Jag som personal bemöter patienter/klienter 13 4, 54

Jag kan påverka vårdens innehåll 12 3, 58

Jag har kunnat ge tillräcklig tid förpat/klienter 13 4, 00

Personalens sammansättningar 12 4, 08

Personal i förhållande till pat/klienterär 12 3, 75

Stämningen bland personalen är 10 13 4, 08

Den fysiska arbetsmiljön/arbetsplatsutrymmena är] 13 3, 62

|Jag trivs på min arbetsplats 13 4, 38

|Jag trivs med mina arbetskamrater 13 4, 62
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5. Sammandrag av fria kommentarer

Som helhet kan man konstatera att de fria kommentarerna är övervägande positiva, såväl inom Vård i
hemmet som inom effektiverat serviceboende och institutionsvård. Många stora och varma tack till
personalen för en god vård uttrycktes samt hopp om att personalen ska orka jobba vidare. Trots att
situationen på Hannahemmet varit exceptionellt svår uttryckte endast ett av enkätsvaren en
besvikelse över vården där. Två enkätsvar på Almahemmet kom med negativ kritik gällande vårdens
förverkligande eller bemötande. Trots detta har man poängsatt servicen med vitsordet 3, vilket kan
anses som ett gott betyg.
Inom såväl Vård i hemmet som inom sen/iceboenden önskade man tydliga namnskyltar hos
personalen.
Maträtterna, mållistan och måltidernas övriga arrangemang var det ämne som klienter och anhöriga
mest kommenterat och där man kom med konkreta förändringsförslag.

Flertalet kommentarer om dålig eller obefintlig sysselsättning förekom också.

Bland personalenkäten fanns få anteckningar i kommentarsfältet. Oro för framtiden, speciellt bland
Almahemmets personal, men även bland Hannahemmets personal framkom.

6. Analys av svarsresultat

Äldreomsorgens kunder är mycket nöjda med den vård och service de erhållit från kommunen under
år 2016. Aldrerådet har 2016 som referens angivit att de är nöjda med skolvitsordet 3 .

De två första frågorna i varje enkät; "Klientens åsikt om vården" och "Klientens åsikt om personalens
bemötande" samt fråga fyra "Upplevelsen av en trygg vård" anser jag som enhetsansvarig att är de
absolut viktigaste frågorna. Samtliga verksamhetspunkter har ett medeltal som rejält överstiger
vitsordet 4.

Också de övriga frågornas medeltal är mycket högt och bevisar att äldreomsorgen håller en hög
standard pä sina tjänster.

Endast på Fridhem (lätt semceboende 2016) har sysselsättningen fått ett svagt resultat och likaså har
matens kvalitet där upplevts sämre än inom den övriga verksamheten. Eftersom det varit fråga om ett
lätt semceboende har personaldimensioneringen där varit lägre och antalet serverade måltider var
också färre än inom de övriga verksamhetspunkterna. Den l .4.20 17 har Fridhems verksamhetsform
ändrat till effektiverat semceboende, med utökad personal. Därmed finns även lite tid för
sysselsättning.

Personalens svar går i stort sett hand i hand med kundernas svar. Man kan konstatera att personalen
är aningen mera kritisk till den vård de kunnat ge och att de i allmänhet är mera kritisk till det egna
bemötandet. Kanske upplevelsen av tidsbrist har spelar en viss roll. Även om vitsordet 3, 19 - 4, 0 är
ett tillfredsställande resultat, kan jag ändå skönja en önskan om att kunna ge lite mera tid för den
enskilda klienten.

All personal, förutom de som arbetar på Silverbacken, önskar förbättringar i den fysiska arbetsmiljön.
Speciellt märkbart är detta för de som arbetar i fastigheten Almahemmet, som är i stort behov av
renovering.
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7. jämförelse av resultat 20 15 och 201 6

l tabellerna nedan ses medeltalet för varje boende-enhet/åldringshem samt Vård i hemmet åren 2015
och 2016. Frågorna 3-4 är nya förär 2016, därför finns inget medeltal i kolumnen för 2015.

Enkät om vårdkvaliteten på Almahemmet 2015 och 20 16

Åsikt angående

Den vård jag fått

Personalens bemötande

Mina egna åsikter har beaktats

Upplevelsen av en trygg vård

Maten är

Det finns möjlighet till privatliv (t. ex. möjlighet till att
ostört tala med besökare)

Dagliga sysselsättningen på avdelningen är

Medeltal
2015

4, 28

4, 39

4, 00

4, 06

3, 47

Medeltal
2016

4, 20

4, 60

4, 20

4, 33

4, 00

4, 73

3. 93

Enkät om vårdkvaliteten på Fridhem 2015 och 20 16 (Lätt serviceboende)

Åsikt angående Medeltal
2015

Medeltal
2016

Den vård jag fått 3, 75 4, 38
Personalens bemötande 4, 25 4, 38

Mina egna åsikter har beaktats 3. 88
Upplevelsen av en trygg vård 4. 25
Maten är 3. 00 2, 88
Det finns möjlighet till privatliv (t. ex. möjlighet till att
ostört tala med besökare)

4,25 4, 00

Dagliga sysselsättningen på avdelningen är 2, 50 2, 00

Enkät om vårdkvaliteten på Hannahemmet 2015 och 2016

Åsikt angående Medeltal
2015

Medeltal
2016

Den vård jag fått 4, 19 4, 62

Personalens bemötande 4, 48 4, 21

Mina egna åsikter har beaktats 3. 96

Upplevelsen av en trygg vård 4, 25

Maten är 4. 06 4, 08

Det finns möjlighet till privatliv (t.ex. möjlighet till att
ostört tala med besökare)

3,48 4, 04

Dagliga sysselsättningen på avdelningen är 3,00 3, 09
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Enkät om vårdkvaliteten på Silverbacken 2015 och 2016

Åsikt angående Medeltal
2015

Medeltal
2016

Den vård jag fått 4, 36 4, 43

Personalens bemötande 4, 73 4, 50

Mina egna åsikter har beaktats 4, 29

Upplevelsen av en trygg vård 4. 36

Maten är 4. 18 4, 14

Det finns möjlighet till privatliv (t. ex. möjlighet till att
ostört tala med besökare)

4.40 4, 64

Dagliga sysselsättningen på avdelningen är 2, 22 3, 62

Enkät om vårdkvaliteten på Hajala 2016 (Köptjänst)

Åsikt angående

Den vård jag fått
Personalens bemötande

Mina egna åsikter har beaktats
Upplevelsen av en trygg vård
Maten är

Det finns möjlighet till privatliv (tex. möjlighet till att
ostört tala med besökare)
Dagliga sysselsättningen på avdelningen är

Medeltal
2015

Ingen köptjänst år 201 5.

Enkätsvar Vård i hemmet Kimitoön totalt 2015 och 2016

Jag tycker att:

Den värd jag fått är
Personalens bemötande är

Jag kan påverka vårdens innehåll

Det har varit lätt att nå personalen

Jag har fått tillräckligt med tid av personalen

Jag har fått hjälp vid rätt tidpunkt/klockslag

Utförandet av hemsjukvården varit
Matkvaliteten och mältidsrutinerna varit

Helhetsomdöme av servicen

Medeltal 2015

4, 30
4,42
3,99
4. 20

4,05
4, 05
4, 30

3,93
4, 23

Medeltal
2016
4, 33
4, 67
4, 00
4, 33
4, 00
4. 33

3. 67

Medeltal 2016

4, 24
4, 34

3,80
4,07
3,93
3, 95
4, 23
3, 60
4, 20

De flesta verksamhetspunkter ha fått ett förbättrat resultat f enkäten 2016. Speciellt omnämnande
bör Silverbacken få, där satsning på synliggörande av dagliga sysselsättningen gjorts under 2016.

10
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Hannahemmets exceptionella förhållanden med utökat klientantal har inte av klienter och anhöriga
bedömts som en försämring, tvärtom har den vård klienten fått bedömts med ett högre vitsord än år
2015.

8. Utvecklingsförslag

Personalen inom effektiverat serviceboende och åldringshem miste satsa mera tid på en meningsfull
sysselsättning för klienterna. Det kan t.ex. vara diskussion kring aktuella saker på Kimitoön,
högläsning i liten grupp ur dagstidning, sångstund, bowling i korridoren, bingo, bakning, utevistelse
osv. Varje modul väljer en ansvarsperson på varje boende/ åldringshem som ansvarar för att modulen
minst 2 dagar varje vecka ordnar någon aktivitet för klienterna.

Aktiviteterna dokumenteras synligt för anhöriga, t.ex. som månadskalender i aula med fotografier.
Marknadsföring inom sociala medier tas även i bruk, för att anhöriga ska få en bättre bild av de
aktiviteter som ordnas. Här måste man dock tänka på att skydda klienternas integritet.

Satsning på att klient och anhöriga mera tas med i vårdplaneringen sker på Hannahemmet och
Frid hem.

Inom Vård i hemmet satsar man likaså på att speciellt klienten, men vid behov även anhöriga aktivt
tas med i vårdplaneringen. Anhörigsamtal hos klienten genomförs redan nu en gång per år hos
klienter med besök 7 dagar/vecka. l samband med detta diskuteras rätt tidpunkt samt tidsåtgången
för besöken. Målsättningen är att uppnå ett samförstånd så att klienten upplever att han/hon har
påverkningsmöjligheter.

Dessa utvecklingsförslag diskuteras tillsammans på verksamhetspunkiens personalmöte våren 2017.
Förmannen följer upp att verksamheten startar och utvärdering sker i september och november.

Matens kvalitet är svårare att kunna påverka, eftersom måltiderna är en intern köptjänst från
kommunens fastighetsavdelning. Köks- och städchefen får information om enkätsvaren och innehållet
i de fria kommentarerna, som innehöll flera konkreta önskemål gällande maten. Vi arbetar aktivt för
att klienternas åsikter ska beaktas.

Frågeformuläret inom Vård i hemmet förbättras så, att hemvårdsdistrikt finns färdigt ifyllt på
svarsblanketten. På så sätt undviker vi i fortsättningen att distrikt inte anges, eller att klienten fyller i
fel information. Speciellt i gamla kommundelen Västanfjärd är detta svårt för klienten, eftersom
hemvårdspersonalen kommer från Norra eller Södra distriktet beroende på var klienten är bosatt.

Bilagor

Bilaga l: Frågeformulär inom Vård i hemmet
Bilaga 2: Frågeformulär inom serviceboende och institutionsvård
Bilaga 3: Frågeformulär för vårdpersonalen
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Bilaga l

KIMITOÖN
KEMIÖNSAARI

Utvärdering angående vårdkvaliteten inom Hemvården 2016

Bästa klient/anhörig!

Vi vill genom denna lilla enkätundersökning mäta kvaliteten på vården och därtill anslutna funktioner. Vår avsikt är
att genom undersökningen få en bild av hur du upplever servicen. Ditt svar är mycket värdefullt för utvecklandet
av verksamheten. Svaren behandlas anonymt.

Jag får min hemvård eller matservice från

Vård i hemmet Norr (Kimito) _ Vård i hemmet Söder (Dalsbruk-Hitis-Rosala) Västanfjärd

Vänligen besvara följande frågor. Bedöm kvaliteten med en skala där 5 är mycket bra och l är dåligt. Kryssa för
ditt alternativ på varje fråga. Endast ett kryss får läggas på varje rad. Ge gärna fria kommentarer om servicen pä
raderna nedan.

Jag tycker att: Mycket bra
s

Bra Tillfredsställande

3

Nöjaktig
2

Dålig
l

Den vård jag fått är
Personalens bemötande är

Jag kan påverka vårdens innehåll

Det har varit lätt att nå personalen

Jag har fått tillräckligt med tid av personalen

Jag har fått hjälp vid rätt tidpunkt/klockslag

Utförandet av hemsjukvården har varit
Matkvaliteten och mältidsrutinerna har varit

Helhetsomdöme av servicen

Anteckna kommentarerna här:

Åsikterna är vårdtagarens [[ den anhöriges l_l ifyllt tillsammans

Vänligen returnera svaret i bifogade kuvert per post inom januari månad. Portot är betalt.

Tack för besväret!



Utvärdering angående vårdkvaliteten på Hanna-hemmet

Bästa klient/anhörig

Bilaga 2

Vi vill genom denna lilla enkätundersökning mäta kvaliteten på vården och därtill anslutna funktioner. Vår
avsikt är att genom undersökningen få en bild av hur servicen upplevs. Ditt svar är mycket värdefullt för
utvecklandet av verksamheten. Svaren behandlas anonymt.

Klienten bor i

Blåklockan Gullvivan l-b Rosen a Lyckebo a

Vänligen besvara följande frågor angående livskvaliteten. Bedöm kvaliteten med en skala där 5 är mycket bra
och l är dåligt. Kryssa för ditt alternativ på varje fråga. Endast ett kryss får läggas per rad. Kommentera gärna
din bedömning närmare nedan.

mycket
bra

bra tillfreds-
ställande

nöj -

aktig
dålig

Jag tycker att:

Den vård jag fått är

Personalens bemötande

Mina egna åsikter har beaktats

Upplevelsen av en trygg vård är

Maten är

Det finns möjlighet till privatliv
(t. ex. möjlighet att ostört tala med besökare}-'

Dagliga sysselsättningen på avdelningen är |

a:
D

a

D
l-^

a

a

a

a

D

a

D

D

D

o

a

a

a

a

D

a

a

a

a

D

D

D

D

Anteckna kommentarerna här:

Åsikterna är denanhöriges]_j ifyllt tillsammans l_l klientens egen åsikt

Vänligen retumera förfrågan i bifogade kuvert inom januari månad. Postavgiften är betald.

Tack for besväret!
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