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Forord 
 

Høsten 2016 gjennomførte Helseetaten en beboer- og pårørendeundersøkelse for mennesker med 

utviklingshemming som bor i boliger tilknyttet en personalbase. Formålet med undersøkelsene er å 

måle beboernes og pårørendes tilfredshet med tjenestene som beboeren får. Resultatene fra 

undersøkelsene brukes i arbeidet med å utvikle kvaliteten på tjenestene. 

Vi vil gi en varm takk til alle beboerne som tok godt i mot intervjuerne og delte sine erfaringer. Det 

er viktige tilbakemeldinger dere har gitt oss. Takk til pårørende og verger som har brukt tid til å 

svare på spørreskjemaet og kommet med deres erfaringer med boligene og synspunkter på hva som 

er bra og forslag til hva som kan gjøres bedre. 

I tillegg vil vi takke de ansatte i boligene og våre kontaktpersoner i bydelen for hjelp til gjennomføring 

av undersøkelsen. Vi håper resultatene vil være nyttige og inspirere dere videre i 

kvalitetsutviklingsarbeidet.  

Til slutt vil vi takke Kantar TNS for gjennomføring av intervjuene av beboerne og 

spørreundersøkelsen blant de pårørende. 

 

Oslo, juli 2017 

 

 

Runar Nygård 
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Sammendrag  
 

Høsten 2016 gjennomførte Helseetaten en byomfattende1 beboer- og pårørendeundersøkelse i 

boliger til personer med utviklingshemming og tilsvarende behov for bistand. Beboerundersøkelsen 

ble gjennomført som personlige intervjuer med beboere som kunne kommunisere sine synspunkter 

verbalt. Pårørendeundersøkelsen ble sendt som et spørreskjema i posten til én pårørende per 

beboer, både i kommunale og private boliger.  

Det ble gjennomført intervjuer med beboere i 60 boliger. Av beboerne ble 360 vurdert til å kunne 

kommunisere sine synspunkter verbalt. 196 personer sa ja til å delta i intervjuundersøkelsen, noe 

som gir en svarprosent på 54. Det ble sendt ut invitasjonsbrev og spørreskjema til 767 

pårørende/brukerrepresentanter ved 164 boliger (85 kommunale og 79 private). Det kom svar fra 

318 personer, noe som gir en svarprosent på 41. 

Samlet sett svarer 88 prosent av beboerne at de alt i alt er fornøyd med hjelpen de får, mens 74 

prosent av de pårørende sier de er «enig» eller «helt enig» i påstanden «Alt i alt er jeg fornøyd med 

tjenesten min nærstående mottar.» 43 prosent av de pårørende havner i kategorien «anbefalere» på 

spørsmålet om de vil anbefale stedet deres nærstående bor til andre i målgruppen. Mange pårørende 

kommenterer at det i seg selv er positivt at beboer har en egen leilighet og kan ha privatliv. 

De aller fleste beboerne er trygge (89 prosent) og trives i hjemmet sitt, og pårørende opplever at 

beboerne blir godt ivaretatt (79 prosent). Det er de ansatte i boligen og fellesskapet med de andre 

beboerne som er mest avgjørende for trivsel og trygghet. 

De fleste beboerne sier at de får hjelp til det de ønsker (88 prosent) og at de er fornøyd med hjelpen 

de får. De pårørendes svar er litt mer delte, men et flertall mener deres nærstående får den hjelpen 

de trenger (66 prosent). En del av beboerne har mange ansatte å forholde seg til, og både beboere og 

pårørende kommenterer at den hjelpen beboerne får varierer med de ansatte. Pårørende påpeker at 

det er god fagkompetanse mange steder, men at opplæringen av nyansatte kan bli bedre, og at det er 

behov for mer kunnskap om den enkelte beboer. Bare litt over halvparten av pårørende til beboere 

med individuell plan mener planen blir fulgt opp i hverdagen (56 prosent). Flere pårørende opplever 

at det er de selv som holder oversikt og følger opp det som er viktig, og de er bekymret for hva som 

vil skje når de ikke lenger kan gjøre dette. 

Beboere og pårørende opplever i hovedsak å bli behandlet med høflighet og respekt. Mange beboere 

er fornøyd med den selvbestemmelsen de har i dag, men det er også beboere som ønsker de kunne 

bestemme mer selv, for eksempel hva de skal ha på seg og hva de bruker pengene sine til. Rundt 

halvparten av de pårørende (51 prosent) sier at de eller beboer får være med på å utforme de daglige 

rutinene (tiltaksplanene). Pårørende trekker fram blide og hyggelige ansatte som et positivt trekk ved 

mange av personalbasene. Både beboere og pårørende ønsker at personalet hadde mer tid til å være 

sammen med beboerne og var flinkere til å lytte til dem.  

Flertallet av beboerne sier de får informasjon om hva som skal skje (77 prosent) og forstår hva de 

ansatte sier (79 prosent). De pårørende opplever i stor grad at de samarbeider godt med personalet 

(79 prosent) og blir involvert i deres nærståendes omsorg, selv om det også er en mindre gruppe 

                                                
1 Bydel Nordstrand og Bydel Ullern har gjennomført egne undersøkelser i målgruppen samme år, og er derfor 

ikke med her. 
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pårørende som ikke opplever det. Det er færre som er fornøyd med samarbeidet med det øvrige 

tjenesteapparatet i bydelene (35 prosent). 75 prosent av de pårørende har hatt minst en planlagt 

samtale med personalet det siste året, og av disse sier de fleste (86 prosent) at de hadde nytte av 

den. 55 prosent sier de er fornøyd med hvor ofte de har planlagte samtaler med personalet. 

Pårørende sier også at de ønsker seg mer informasjon uten å måtte be om det på forhånd. 

De fleste beboerne er aktive på dagtid (81 prosent) og på fritiden, og deltar på en rekke aktiviteter. 

Mange har vært på ferietur det siste året (77 prosent).  Det er også noen som kjeder seg og ønsker 

de kunne være med på mer, både av sosiale og fysiske aktiviteter. De pårørende er mindre fornøyd 

med fritids- og ferietilbudet enn det beboerne er. 59 prosent sier deres nærstående har et godt 

tilbud om fritidsaktiviteter. 53 prosent svarer «enig» eller «helt enig» på påstanden om personalet 

legger til rette for at deres nærstående kan reise på ferie. Flere trekker fram at beboer må aktiviseres 

mer og få mulighet til å dra på ferie uten pårørende. 

Både beboere og pårørende har trukket fram forhold ved den fysiske boligen, selv om de ikke ble 

spurt direkte om dette. Begge grupper forteller om boliger med god standard og god beliggenhet. 

Andre mener det er behov for en oppussing og utbedring av boligen, i tillegg til en avklaring av hvem 

som har ansvar for ulike småreparasjoner. På spørsmål om hvordan de vurderer antallet personer 

som bor sammen med deres nærstående, svarer 68 prosent av de pårørende at de synes det er passe 

antall.  

Beboerne i disse boligene har svært ulike behov for tjenester. Noen trenger lite hjelp, andre trenger 

hjelp på mange ulike områder. Det er dermed stor variasjon i det beboere og pårørende trekker 

fram som positivt eller forbedringspunkter ved tjenesten. Et hovedinntrykk fra undersøkelsene er at 

individuell tilpasning av tjenestene er viktig for både beboer og pårørende. 

Vår anbefaling er at den enkelte personalbase bruker resultatene i rapporten som grunnlag for 

refleksjon rundt hva som kan bidra til kvalitetsutvikling akkurat i deres bolig. Det er først når den 

generelle kunnskapen i rapporten kobles sammen med den spesifikke kunnskapen til beboere, 

pårørende og ansatte på det enkelte tjenestested, at man får et godt kunnskapsgrunnlag for å bedre 

kvaliteten på tjenestene. 
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1 Innledning 
 

1.1 Bakgrunn og formål 
Brukerundersøkelser i samlokaliserte boliger for mennesker med utviklingshemming inngår i 

kvalitetsmålingssystemet for pleie- og omsorgstjenestene i Oslo kommune (se bystyresak 19/2015). 

Helseetaten har fått i oppdrag fra Byrådsavdeling for eldre, helse og sosiale tjenester å gjennomføre 

undersøkelsene. En byomfattende beboer- og pårørendeundersøkelse i denne målgruppen ble 

gjennomført for første gang i 2014-2015, og for andre gang høsten 2016.  

Spørreskjemaene som er brukt i undersøkelsen gjennomført høsten 2016, er vesentlig endret fra 

2014, på bakgrunn av tilbakemeldinger og erfaringer i 2014-undersøkelsen (se kapittel 2). 

Formålet med undersøkelsene er å måle beboernes og pårørendes tilfredshet med tjenestene som 

beboeren mottar. Resultatene fra undersøkelsene skal brukes i arbeidet med å utvikle kvaliteten på 

tjenestene.  

 

1.2 Kartlegging av subjektive opplevelser på et bestemt tidspunkt 
Både i beboerundersøkelsen og pårørendeundersøkelsen er det deltakernes subjektive opplevelser 

som kartlegges. Deltakernes vurderinger av en situasjon vil henge sammen med deres forventninger 

og tidligere erfaringer, i tillegg til det som skjer i selve situasjonen. Resultatene i rapporten gir ikke et 

fullstendig svar på hvordan situasjonen er i boligene, men viser hvordan de beboere og pårørende 

som har deltatt i undersøkelsen opplever boligene og tjenestene som gis der. 

I tillegg er de subjektive opplevelsene kartlagt på et bestemt tidspunkt. Erfaringer beboere og 

pårørende har hatt rett før undersøkelsen kan tenkes å påvirke hvilke svar de gir.  

 

1.3 Noen begreper 
Når vi i rapporten skriver beboere og pårørende, er det deltakerne i de respektive undersøkelsene vi 

refererer til. Begrepet pårørende brukes som en samlebetegnelse på pårørende og verger, dersom 

ikke annet er angitt. 

I pårørendeundersøkelsen bruker vi begrepet nærstående om den beboeren som en person er 

pårørende til. 

Denne undersøkelsen omfatter beboere og pårørende i «boliger til personer med utviklingshemming 

tilknyttet en personalbase». Ordet «bolig» kan være et litt problematisk begrep i denne 

sammenhengen, fordi det brukes på flere måter: både om den leiligheten en person bor i, som en 

betegnelse på det fysiske bygget flere leiligheter er samlokalisert i, og som en samlebetegnelse på det 

fysiske bygget og personalbasen som tilbyr tjeneste til beboerne. I rapporten har vi forsøkt å bruke 

begrepene på følgende måter:  
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 Personalbase: en samlebetegnelse på de personene som er ansatt i boligen og de tjenestene de 

gir 

 Bolig: det fysiske bygget, som inneholder flere samlokaliserte leiligheter og vanligvis 

fellesarealer for beboerne og rom for personalbasen 

 Hjem eller leilighet: beboers egen leilighet, enten i en samlokalisert bolig eller beliggende et 

annet sted 

 «Der beboer/nærstående bor»: en samlebetegnelse for både beboers egen leilighet, den fysiske 

boligen og personalbasen 

De som jobber i personalbasen kalles både ansatte, personale og medarbeidere. I undersøkelsene har 

vi forsøkt å bruke de begrepene som er mest intuitive for de som skal svare. Derfor brukte vi i 

intervjuene med beboerne begrepet ansatte, mens vi brukte personalet i spørreskjemaet til de 

pårørende. I rapporten har vi i brukt begrepene ansatte og personale om hverandre. 

 

1.4 Leseveiledning 
Resultatene fra undersøkelsen presenteres i en hovedrapport (denne rapporten) og en 

vedleggsrapport. Hovedrapporten inneholder de samlede resultatene fra undersøkelsen. Resultater 

for hver enkelt bydel, leverandør og bolig, som har fått tilstrekkelig antall svar (se vedlegg 5), 

presenteres i en separat vedleggsrapport. 

Kapittel 2 i rapporten beskriver kort hvilke metoder vi har brukt i undersøkelsene og presenterer 

noen bakgrunnsopplysninger for de som har deltatt i undersøkelsene. En mer utførlig beskrivelse av 

metodene og analysene finnes i vedlegg 5. 

Resultatene fra undersøkelsene vises i kapittel 3. Kapittelet er sortert tematisk, og vi presenterer 

resultatene fra begge undersøkelsene under hvert tema. Kapittelet inneholder flere tekstbokser med 

positive funn og forbedringspunkter fra dialogspørsmålene til beboerne og fra de to åpne 

spørsmålene til pårørende.  

Kapittel 4 er en kort avslutning og inneholder noen betraktninger rundt hvordan resultatene i 

undersøkelsen kan brukes til kvalitetsutvikling. 

Spørreskjema/intervjuguide og informasjonsskriv er vedlagt denne rapporten. Vedlegg 6 viser 

verdiene på korrelasjonsanalysene som er gjort i rapporten, og vedlegg 7 viser utviklingen fra tidligere 

år på noen av spørsmålene i undersøkelsen. 

I en note under figurene vises konfidensintervall (KI) for andelene som svarte «enig» og «helt enig» 

(se avsnitt 2.3 for en forklaring av konfidensintervall). Målgruppens størrelse og svarprosentene i 

undersøkelsen gjør at konfidensintervallene blir store. Det er viktig å ta hensyn til denne 

usikkerheten når man leser resultatene fra undersøkelsen.  

I spørreskjemaene har vi brukt «han/hun» når vi omtaler beboerne. Av hensyn til både 

konfidensialitet og lesbarhet, har vi valgt å bruke «hun» og «han» i annenhver av boksene som viser 

resultater på de åpne spørsmålene.   
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2 Metode og utvalg 
 

Dette kapittelet inneholder en kort beskrivelse av metodene som er brukt i beboer- og 

pårørendeundersøkelsen, og hvem som har deltatt. En mer detaljert beskrivelse av metoden og de 

analysene som er gjort, finnes i vedlegg 5. 

Helseetatens beboer- og pårørendeundersøkelse ble gjennomført i 12 bydeler. Bydel Nordstrand og 

Bydel Ullern har gjennomført egne undersøkelser samme år, og Bydel St. Hanshaugen har ingen 

boliger med personalbase for denne målgruppen. For resultater fra Bydel Nordstrand og Bydel Ullern 

henviser vi til bydelenes egne rapporter. 

 

Helseetaten har laget et eget spørreskjema spesielt for Oslo kommune for beboere og pårørende i 

boliger til personer med utviklingshemming (vedlegg 3 og 4). Skjemaene er vesentlig endret fra de 

som ble brukt i undersøkelsen i 2014. Erfaringen den gangen var at skjemaet til beboerundersøkelsen 

ikke fungerte godt nok i intervjusituasjonen og ga et unødvendig stort kvalitativt materiale å analysere 

i etterkant. Spørreskjemaet til pårørendeundersøkelsen er endret i både spørsmålsformulering, 

svarskala og tematisering. Dette har vært gjort som resultat av tilbakemeldinger og erfaringer fra 

undersøkelsen i 2014 og som et ledd i å skape større helhet i brukerundersøkelsene for helse- og 

omsorgstjenestene i kommunen. Endringene skal også gjøre det lettere å bruke resultatene i arbeidet 

med kvalitetsutvikling av tjenestene. 

Skjemaene til begge undersøkelsene ble utviklet i samarbeid med Velferdsetaten, med utgangspunkt i 

erfaringene fra 2014, tilbakemeldinger og flere møter med pårørendegrupper og en grundig 

litteraturgjennomgang på området. Spørreskjemaene ble sendt på høring til seks ulike bruker- og 

pårørende organisasjoner. 

 

2.1 Beboerundersøkelsen 
Undersøkelsen blant beboerne ble gjennomført som personlige intervjuer, basert på et 

semistrukturert spørreskjema. 

 

2.1.1 Målgruppe og deltakere i beboerundersøkelsen 
Målgruppen for beboerundersøkelsen er mennesker med utviklingshemming eller tilsvarende behov 

for bistand, over 18 år, og som bor i en leilighet tilknyttet en kommunal personalbase i Oslo. Også 

beboere i enkeltstående leiligheter tilknyttet de samme personalbasene ble inkludert i undersøkelsen. 

Beboere som bor i boliger med personalbaser drevet av andre (private leverandører og 

Velferdsetaten), ble ikke inkludert i beboerundersøkelsen (kun i pårørendeundersøkelsen). Det 

planlegges på sikt å inkludere disse beboerne. Beboerne skulle ha bodd minst én måned i leiligheten 

på intervjutidspunktet. 

 

Mennesker med utviklingshemming har varierende evne til å kommunisere. Kun personer som kunne 

kommunisere sine synspunkter verbalt, med eller uten hjelp, ble invitert til å delta i undersøkelsen. 

Hvis det var behov eller ønske om det, kunne beboerne ha med en fortrolig person for å hjelpe til 

med tydeliggjøring av deres meninger. 67 beboere ønsket å ha med en annen person på intervjuet. 
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Det ble gjennomført intervjuer med beboere i 60 boliger med personalbase. Totalt er det 594 

personer i målgruppen, som bor i leiligheter tilknyttet 85 personalbaser. Av disse ble 360 vurdert 

som i stand til å kommunisere nok til å delta i undersøkelsen. 196 personer sa ja til å delta, noe som 

gir en svarprosent på 54. 

Av de som deltok i intervjuene var 105 menn og 91 kvinner. 30 prosent var i alderen 18-34 år, godt 

over halvparten var 35-66 år (62 prosent), og åtte prosent var 67 år og eldre. Over halvparten hadde 

bodd i boligen i mer enn 5 år (56 prosent), mens kun ti prosent hadde bodd der i ett år eller mindre. 

Åtte prosent bodde i leiligheter som ikke var samlokalisert med personalbasen. 

 

2.1.2 Spørreskjema, gjennomføring og analyse 
Spørreskjemaet består av totalt 30 spørsmål, hvor fem er bakgrunnsspørsmål. Spørsmålene er inndelt 

i åtte temaer. Hvert tema hadde et mål for hva vi ønsket å finne ut om dette temaet. For hvert tema 

ble det stilt ett eller flere dialogspørsmål, hvor beboeren kunne komme med utdypende 

kommentarer. Intervjuerne kunne tilpasse formuleringen av disse spørsmålene under intervjuet, for å 

sikre seg at beboer forsto spørsmålet og det passet naturlig inn i samtalen.  

De fleste av spørsmålene som ikke var bakgrunns- eller dialogspørsmål, hadde faste svaralternativer:  

Ja Av og til Nei Vet ikke 

 

I figurene viser vi de prosentvise svarandelene på svarkategoriene for hvert spørsmål og hvor mange 

som har svart på spørsmålene (n). I en note til figurene vises et gjennomsnitt på skalaen fra 1 til 3 

(midtpunkt er 1,5). De som har svart «vet ikke» er ikke inkludert i beregningen. I noten vises også 

konfidensintervall (KI) for andelene som svarte «enig» og «helt enig».  

De kvalitative dataene er analysert gjennom en systematisk prosess. Alle utsagnene under hvert tema 

er sortert i tema og underkategorier etter meningsinnhold. Videre har vi vurdert om de ulike 

meningene er positive funn eller forbedringspunkter. Vi har også gjort en opptelling av hvor ofte de 

samme synspunktene kommer fram, slik at vi kan si noe om et konkret positivt funn eller 

forbedringspunkt er noe som beboere/pårørende i flere boliger er opptatt av.  

Kantar TNS gjennomførte intervjuene på vegne av Helseetaten. Kantar TNS avtalte tidspunkt for 

intervju med personalbasen/beboer, og to personer fra Kantar TNS deltok på hvert intervju. En 

person spurte spørsmålene og snakket med beboeren, mens den andre personen noterte svarene. 

Intervjuene ble gjennomført i leiligheten til beboer eller på et rom i fellesarealet. 
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2.2 Pårørendeundersøkelsen 
Pårørendeundersøkelsen ble gjennomført som en spørreskjemaundersøkelse, hvor deltakerne fikk 

tilsendt et spørreskjema i posten og mulighet til å svare per post eller elektronisk.  

 

2.2.1 Deltakerne i pårørendeundersøkelsen 
En pårørende/brukerrepresentant per beboer ble invitert til å delta i undersøkelsen. Også pårørende 

til beboere som ikke var i stand til eller ønsket å delta i brukerundersøkelsen, ble invitert. I tillegg fikk 

pårørende til beboere i boliger tilknyttet private personalbaser2 invitasjon til undersøkelsen. Dette 

omfattet 25 ulike leverandører, med til sammen 79 boliger med beboere fra Oslo kommune. 

Boligene ligger både i og utenfor Oslo kommune. 

 

Totalt ble det sendt ut invitasjonsbrev og spørreskjema til 767 pårørende/brukerrepresentanter ved 

164 boliger (85 kommunale og 79 private). 318 pårørende svarte på skjemaet, noe som gir en 

svarprosent på 41. 66 prosent av de som deltok er foreldre til beboere, 17 prosent er søsken, 9 

prosent er verge uten annen tilknytning til beboer, og resten har en annen tilknytning til beboer.3 70 

prosent er pårørende til beboere som har bodd på samme sted i mer enn 5 år, og seks prosent er 

pårørende til beboere som har bodd der i ett år eller mindre. 

 

39 prosent av de som svarte på undersøkelsen er pårørende til beboere som er 18-34 år, og 61 

prosent er pårørende til beboere som er 35-66 år. 88 prosent er pårørende til beboere i leiligheter 

som ligger samme sted som personalbasen, og 9 prosent er pårørende til beboere i leiligheter som 

ikke er samlokalisert med personalbasen. Tre prosent av de pårørende svarer «vet ikke» på dette 

spørsmålet. 

 

2.2.2 Spørreskjema, gjennomføring og analyse 
Spørreskjemaet består av totalt 34 spørsmål, hvor fem er bakgrunnsspørsmål. De fleste er formulert 

som påstander med faste svaralternativer. To av spørsmålene er åpne spørsmål hvor pårørende må 

formulere sine egne svar. Spørsmålene er inndelt i syv temaer. Spørsmålene besvares på en femdelt 

skala, pluss «vet ikke», med følgende svaralternativer: 

Helt enig Enig Verken/eller Uenig Helt uenig Vet ikke 

I figurene viser vi de prosentvise svarandelene på svarkategoriene for hvert spørsmål og hvor mange 

som har svart på spørsmålene (n). I en note til figurene vises et gjennomsnitt på skalaen fra 1 til 5 

(midtpunkt er 2,5). De som har svart «vet ikke» er ikke inkludert i beregningen av gjennomsnittene. I 

noten vises også konfidensintervall (KI) for andelene som svarte «enig» og «helt enig».  

Vi har gjennomført en korrelasjonsanalyse av spørsmålene i spørreskjemaet for å undersøke 

sammenhengen mellom dem. Noen av de mest interessante, signifikante sammenhengene blir omtalt i 

                                                
2 Velferdsetaten inkluderes i denne gruppen av leverandører, selv om de er en kommunal etat. Deres boliger er 

et byomfattende tilbud, og ligner derfor mer på tilbudet fra de private leverandørene enn de kommunale 

boligene som administreres av bydelene. 
3 På spørsmålet om pårørendes tilknytning til nærstående er det på enkelte besvarelser er krysset av for både 

foreldre og søsken eller søsken og annen tilknytning. Dette tyder på at det har vært flere personer som 

sammen har fylt ut skjemaet. Disse «ulogiske» kombinasjonene er ikke tatt med i tallene for foreldre og søsken 

i oversikten her. Se mer om dette i vedlegg 5. 
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rapporten. Signifikante sammenhenger er beregnet ved hjelp av Gamma-koeffisienten (), se vedlegg 6 

for en nærmere forklaring av dette.  

I hovedrapporten er alle besvarelser analysert og present samlet. I vedleggsrapporten er resultatene 

presentert for hver enkelt bydel, leverandør og bolig som har tilstrekkelig antall besvarelser. Vi har 

benyttet følgende prinsipp for å sikre at alle besvarelser ble behandlet konfidensielt i rapporten: 

 11 eller flere besvarelser: Alle analyser av data er gjort og resultatene presenteres. 

 Fire til ti besvarelser: Minimumstall, maksimumstall og gjennomsnitt presenteres. 

 Mindre enn tre besvarelser: Det presenteres ingen resultater. 

I de to åpne spørsmålene blir pårørende spurt om hva de mener boligene er gode på og hva de kan 

bli bedre på. De kvalitative dataene er analysert på samme måte som i beboerundersøkelsen. 

 

2.3 Statistiske begreper som brukes i rapporten 
I analysen av de kvantitative dataene brukes flere begreper som vi presenterer litt nærmere under. 

Konfidensintervall (KI) er et statistisk mål som viser feilmarginen (påliteligheten) av en måling (for 

eksempel at 74 prosent av de pårørende alt i alt er fornøyd med tjenesten deres nærstående mottar). 

Konfidensintervallet angir en øvre og nedre grense for et intervall som med en bestemt sannsynlighet 

inneholder den sanne verdien av det vi har målt. Vi har beregnet konfidensintervallet med 95 

prosents sannsynlighet i denne rapporten. 

En korrelasjonsanalyse er en analyse av samvariasjonen mellom to variabler (to spørsmål i 

undersøkelsen). Analysen viser både styrken og retningen på samvariasjonen. Positiv korrelasjon 

betyr at når én variabel øker, så øker den andre variabelen også. Negativ korrelasjon betyr at når én 

variabel øker, så reduseres den andre variabelen. Korrelasjonsverdiene regnes fra -1 til 1, og alle 

verdier høyere enn 0,3 og lavere enn -0,3 anses som sterk samvariasjon. 

En regresjonsanalyse forsøker å finne sammenhengen mellom en eller flere uavhengige variabler 

(spørsmål i undersøkelsen) og en avhengig variabel (for eksempel spørsmålet om generell fornøydhet 

med boligen). Analysen sier noe om den uavhengige variabelen faktisk har en direkte påvirkning på 

den avhengige variabelen, og dermed hvor det kan være lurt å sette inn tiltak. 

Når en verdi er signifikant, betyr det at den sannsynligvis ikke skyldes tilfeldige variasjoner, ut fra et 

bestemt sannsynlighetsnivå. I våre beregninger har vi satt en grense på maks 5 prosent sannsynlighet 

for at verdien kan skyldes tilfeldige variasjoner.  
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3 Resultater fra undersøkelsen 
 

I dette kapittelet presenterer vi resultatene fra beboer- og pårørendeundersøkelsene. Kapittelet er 

inndelt i temaer, og resultatene for begge undersøkelsene presenteres under hvert tema. 

Beboerne i boliger til personer med utviklingshemming har veldig ulike behov og behov for ulike 

tjenester. Det er et stort spenn fra de som stort sett klarer seg selv, til de som må ha hjelp til alt. De 

ulike behovene gjenspeiles i en stor variasjon i svarene beboere og pårørende har kommet med på 

de åpne spørsmålene.  

Det som her er tatt med fra de åpne spørsmålene, er et sammendrag av de viktigste punktene 

beboere og pårørende har kommet med samlet sett, ikke alle svarene. Samtidig er det vanskelig å si 

noe generelt om hva som fungerer bra eller kan bli bedre, når beboernes behov er så forskjellige. 

Hovedkonklusjonen man kan trekke fra svarene som har kommet inn, er kanskje at det er den 

individuelle tilpasningen av tjenestene som er viktig for beboer og pårørende. 

 

3.1 Trygghet og trivsel 
Det at beboerne føler seg trygge og trives i boligen sin, er viktig både for dem og deres pårørende. 

Beboerne fikk spørsmål om de har noen å være sammen med når de ønsker det, og om de føler seg 

trygge i hjemmet sitt. I tillegg ble de bedt om å utdype svarene sine med å fortelle om hvordan de 

trives der de bor, og hva som gjør at de føler seg trygge eller er redde for noe. Pårørende fikk 

spørsmål om de er trygge på at deres nærstående blir godt ivaretatt, og om de har inntrykk av at 

deres nærstående trives. I tillegg har pårørende trukket fram punkter under Trygghet og trivsel på de 

åpne spørsmålene om hva som er bra eller kan bli bedre der deres nærstående bor. 

 

3.1.1 Beboernes synspunkter 
Figur 1 viser at de fleste beboerne har noen å være sammen med når de ønsker det (77 prosent), 

men at rundt 20 prosent opplever at de ikke har det eller bare har det av og til. De aller fleste sier 

de føler seg trygge i hjemmet sitt (89 prosent). Det er likevel verdt å merke seg at ti prosent sier at 

de ikke alltid føler seg trygge.  

Figur 1 Trygghet og trivsel – beboer 

Gjennomsnitt på en skala fra 1 til 3 og konfidensintervall (KI) for andel «ja» 2014: Har du noen å være sammen med når du 

ønsker det?: Gjennomsnitt 2,66, KI 70,8-82,6. Føler du deg trygg i hjemmet ditt?: Gjennomsnitt 2,85, KI 84,2-93,1. 

Boks 1 viser hva beboerne har svart på de utdypende spørsmålene om trivsel og trygghet. Svarene er 

inndelt i det de trekker fram som positivt med hjemmet sitt, og ting de trekker fram som 

forbedringspunkter. Spørsmålene var: «Hvordan trives du her du bor?», «Hva er det som gjør at du føler 

deg trygg?» og «Hva er du redd for?» 
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Boks 1 Beboernes svar på dialogspørsmålene under temaet Trygghet og trivsel 

Positive funn Forbedringspunkter 

Trygghet 

 Personalet passer på beboerne og er 

tilgjengelige/kan tilkalles hele døgnet. 

 Beboere får hjelp til det hun trenger. 

 Dørene til leiligheten kan låses. 

 Det er ikke noe bråk og tull der de bor. 

 Beboer har familie eller venner i nærheten. 

 Det føles trygt å ha noe å gjøre, f.eks. å høre på 

radioen, se på TV, høre på musikk. 

 Det føles trygt at politiet kjører rundt i nabolaget 

og at beboer kan ringe politiet. 

 

Trygghet 

 Beboer synes det er utrygt når personalet ikke er 

til stede, og er bekymret for om f.eks. 

nattevaktene kan hjelpe dem hvis noe skjer. 

 Utskiftinger blant personalet skaper utrygghet. 

 Beboer er bekymret for at de som bor eller 

jobber der skal ta penger eller noe annet. 

 Enkelte av de andre beboerne oppleves 

skremmende. 

 Beboere lister opp ulike ting de er redde for, for 

eksempel innbrudd, brann/brannalarm, uro i 

nabolaget, høye lyder, å falle når det er glatt ute. 

 

Trivsel 

 Beboer har egen leilighet der hun kan gjøre som 

hun vil. 

 Personalet er hyggelige, bryr seg om beboeren og 

følger henne opp. 

 Beboer liker å være sammen med personalet. 

 Beboer bor sammen med venner eller andre 

hyggelige folk. 

 

Trivsel 

 Personalet blander seg for mye inn. 

 Beboer trives med noen ansatte, men ikke alle. 

 Det er en del bråk og uro fra de andre beboerne. 

 Beboer har ikke så mange å være sammen med 

og har lite kontakt med de andre beboerne. 

 Beboer ønsker at personalet kunne komme 

innom mer og prate med henne. 

 Beboer ville helst bo et annet sted og klart seg 

med mindre hjelp. 

Det er mange ulike forhold beboerne nevner når de skal fortelle om hva som bidrar til trivsel og hva 

som gjør dem trygge eller redde. Personalet og de andre beboerne er det som oftest blir nevnt. Det 

å ha en fin leilighet de trives i, er også viktig for mange. Flere beboere sier at de er redde for 

innbrudd, brann, høye lyder med mer. 

«Jeg trives veldig bra. Det er godt å bo her. Hyggelig personale. Hyggelige mennesker.» (beboer) 

«Altså, jeg skal ikke bli boende her til jeg blir pensjonist. Det å bo i en bolig kan bli ganske 

slitsomt. Så mange å forholde seg til.» (beboer) 

 

3.1.2 Pårørendes synspunkter 
Figur 2 viser at de fleste pårørende mener at deres nærstående blir godt ivaretatt og trives i hjemmet 

sitt. Nær 80 prosent av de pårørende er enige eller helt enige i påstanden om at deres nærstående 

blir godt ivaretatt i hjemmet sitt. Ni prosent er uenig eller helt uenig i dette. Litt over 80 prosent har 

inntrykk av at deres nærstående trives, mens seks prosent er uenige eller helt uenige i dette. 

Figur 2 Trygghet og trivsel – pårørende 

Gjennomsnitt på en skala fra 1 til 5 og konfidensintervall (KI) for andel «enig» og «helt enig»: Jeg er trygg på at min 

nærstående blir godt ivaretatt i hjemmet sitt: Gjennomsnitt 4,01, KI 73,9-83,1prosent. Jeg har inntrykk av at min nærstående 

trives i hjemmet sitt: Gjennomsnitt 4,18, KI 76,5–85,3 prosent.  
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Korrelasjonsanalysen viser en sterk, positiv korrelasjon mellom spørsmålene på området Trygghet og 

trivsel. Pårørende som har inntrykk av at deres nærstående trives i hjemmet sitt, svarer også som 

oftest at de er trygge på at deres nærstående blir godt ivaretatt. Pårørendes trygghet på om deres 

nærstående blir godt ivaretatt samvarierer også med de fleste andre spørsmålene i undersøkelsen. 

Sammenhengen er spesielt sterk med deres synspunkter på påstanden «Min nærstående får den 

bistanden han/hun trenger av personalet», «Jeg har et godt samarbeid med personalet» og «Personalet 

følger opp endringer i min nærståendes adferd».  

På de åpne spørsmålene om hva de synes er bra og hva som kan bli bedre, trekker pårørende fram 

flere punkter som handler om trivsel og trygghet. De viktigste punktene vises i Boks 2. 

Boks 2 Positive funn og forbedringspunkter for Trygghet og trivsel – pårørende 

Positive funn Forbedringspunkter 

Trygghet 

 Beboer føler seg trygg i hjemmet sitt. 

 Personalet kjenner beboer godt. 

 Beboer stoler på personalet. 

 Personalet er trygge og ansvarsfulle og tar 

vanskelige situasjoner på alvor. 

 

Trygghet 

 Det er forskjell på hvor engasjerte og 

tillitvekkende de ansatte er. 

 Beboer har et dårlig forhold til enkelte av de 

andre beboerne. 

 Beboer opplever verbalt maktmisbruk fra enkelte 

ansatte. 

 

Trivsel 

 Beboer trives i hjemmet sitt. 

 Personalet viser varme og interesse for beboer. 

 Personalet har et helhetlig menneskesyn. 

 Primærkontakten er engasjert og sørger for det 

koselige og nære. 

 Det er en hyggelig atmosfære og god tone der 

nærstående bor. 

 Det er et godt fellesskap og godt sosialt miljø 

blant beboerne. 

 Beboerne «passer» til hverandre. 

 Det er blomster i fellesområdene. 

Trivsel 

 Personalet bør bruke mer tid sammen med 

beboer. 

 Personalet må ha en genuin interesse for beboer 

og være nysgjerrige på å lære mer. 

 Beboerne bør være «likere» hverandre. 

 Det er dårlig sosialt miljø i boligen. 

 

 

 

I likhet med beboerne, peker de pårørende på personalet og de andre beboerne som de viktigste 

faktorene for trygghet og trivsel i hjemmet for deres nærstående. Flere påpeker at det er viktig at 

beboerne «passer sammen», for eksempel med hensyn til alder og diagnose. 

«Det er hyggelig personale og godt miljø. Beboerne trives i sammen. Alltid smil og latter i 

fellesområdet. Trivelig å komme dit.» (pårørende) 

«Som pårørende blir vi urolige når vi relativt ofte opplever at min bror sitter alene i leiligheten sin, 

mens personalet har "pause" eller er opptatt med andre i huset.» (pårørende) 

3.1.3 Oppsummering av synspunkter under temaet Trygghet og trivsel 
Samlet sett viser resultatene fra beboer- og pårørendeundersøkelsen at de fleste beboerne er trygge 

og trives i hjemmet sitt. 89 prosent av beboerne sier de føler seg trygge. Flertallet av de pårørende 

(79 prosent) er trygge på at deres nærstående blir godt ivaretatt, og 80 prosent har inntrykk av at 

beboer trives. Det er de ansatte i boligen og fellesskapet med de andre beboerne som er mest 

avgjørende for trivsel og trygghet.  
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3.2 Kvalitet på omsorgen beboerne mottar 
Beboerne har behov for bistand og omsorg på ulike områder. For både beboere og pårørende er det 

viktig at kvaliteten på den omsorgen som gis er god, både når det gjelder faglig kvalitet, etikk og 

«medmenneskelighet». Beboerne ble spurt om de får hjelp til det de ønsker og om de vanligvis får 

hjelp av de samme ansatte. De ble bedt om å utdype hva de får hjelp til og hva de synes om hjelpen 

de får.  De pårørende ble spurt om flere aspekter ved kvalitet på omsorgen, i tillegg til et par 

spørsmål om individuell plan.  

 

3.2.1 Beboernes synspunkter 
Figur 3 viser at flertallet av beboerne (62 prosent) sier at de vanligvis får hjelp av de samme ansatte. 

38 prosent svarer «nei» eller «av og til» på dette spørsmålet. Langt flere (88 prosent) sier at de får 

hjelp til det de ønsker, mens ti prosent opplever at de ikke får hjelp til det de ønsker. 

Figur 3 Kvalitet på omsorgen – beboer 

Gjennomsnitt på en skala fra 1 til 3 og konfidensintervall (KI) for andel «ja»: Får du vanligvis hjelp av de samme ansatte?: 

Gjennomsnitt 2,45, KI 55,1-68,7. Får du hjelp til det du ønsker?: Gjennomsnitt 2,86, KI 83,5-92,6. 

På dialogspørsmålet om hva de får hjelp til, svarer noen beboere at de klarer det meste selv, mens 

andre sier at de får hjelp til det meste. De tre tingene som beboerne oftest nevner at de får hjelp til 

er rengjøring, matlaging og handling. Mange sier også at de får hjelp til klær og klesvask, personlig 

stell/hygiene, annet husarbeid som å rydde og skifte på sengene, samt medisinering og besøk hos 

lege/tannlege. Beboerne nevner også en rekke andre ting de får hjelp til, som botrening, vekking, 

passe tidspunkter, komme seg ut på tur, henge opp bilder og så videre. Boks 3 viser hva beboerne 

har svart på dialogspørsmålet om hva de synes om hjelpen de får.  

Boks 3 Beboernes svar på dialogspørsmål under temaet Kvalitet på omsorgen 

Positive funn Forbedringspunkter 

 Beboer er fornøyd med hjelpen han får. 

 Beboer opplever at de ansatte er flinke. 

 Beboer kjenner alle ansatte som jobber der. 

 Beboer får ikke hjelp til alt han har vedtak på. 

 Beboer ønsker at personalet skal hjelpe mer til, 

også uten å bli spurt.  

 Det bør være flere ansatte på jobb, og de bør 

komme oftere innom beboer. 

 Hvor god hjelp beboer får, kommer an på hvem 

som gir den. 

 Det er slitsomt å forholde seg til mange ansatte. 

 Ansatte bør kunne mer om beboers behov. 

 Hjelpen er dårligere når de faste ansatte ikke er 

til stede, og nyansatte bør få bedre opplæring. 

 Beboer vil helst klare seg mer selv. 
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De fleste beboerne sier de er fornøyd med hjelpen de får. Flere sier at de ansatte er flinke, og at de 

kjenner de ansatte godt. De som ikke er fornøyd, nevner for eksempel at de ikke får den hjelpen de 

har vedtak på, at hjelpen varierer fra ansatt til ansatt, og at det er slitsomt å forholde seg til mange 

ansatte. 

«Den er bra. Da får jeg gjort det jeg skal, og de gjør jobben de skal gjøre. Jeg støvsuger, de 

vasker.» (beboer) 

«Noen ganger er det bra, noen ganger er det dårlig. Kommer an på hvem som hjelper.» (beboer) 

 

3.2.2 Pårørendes synspunkter 
Pårørendes har delte meninger om kvaliteten på omsorgen deres nærstående får. Figur 4 viser 

hvordan svarene deres fordeler seg på ulike spørsmål om kvalitet. Blant disse spørsmålene er det 

flest som er enig i at deres nærstående får den bistanden han/hun trenger (66 prosent er «enig» eller 

«helt enig»). Over halvparten svarer også «enig» eller «helt enig» på påstandene om personalet følger 

opp endringer i deres nærståendes adferd (62 prosent), om personalet jobber målrettet for at 

nærstående skal oppleve mestring i hverdagen (61 prosent) og at personalet har tilstrekkelig 

kompetanse til å gi deres nærstående god pleie og omsorg (57 prosent). Spørsmålet om nytt 

personale får tilstrekkelig opplæring har færrest fornøyde (40 prosent svarer «enig» eller «helt 

enig»). Her er det imidlertid mange som har svart «vet ikke» (19 prosent). Det spørsmålet som har 

flest misfornøyde pårørende (30 prosent svarer «uenig» eller «helt uenig») er om nærstående får god 

bistand uavhengig av hvem som er på jobb. 

Figur 4 Kvalitet på omsorgen – pårørende 

Gjennomsnitt på en skala fra 1 til 5 og konfidensintervaller (KI) for andel «enig» og «helt enig» er: Min nærstående for den 

bistanden han/hun trenger av personalet: Gjennomsnitt 3,74, KI 61,1-71,5 prosent. Min nærstående får god bistand 

uavhengig av hvem som er på jobb: Gjennomsnitt 3,29, KI 42,9-56,5 prosent. Personalet har tilstrekkelig kompetanse til å gi 

min nærstående god pleie og omsorg: Gjennomsnitt 3,54, KI 51,6-62,6 prosent. Personalet følger opp endringer i min 

nærståendes adferd: Gjennomsnitt 3,74, KI 56,3-67,1prosent. Nytt personale får tilstrekkelig opplæring i å ivareta min 

nærståendes behov og måte å kommunisere på: Gjennomsnitt 3,29, KI 34,7-45,5 prosent. Personalet jobber målrettet for at 

min nærstående skal oppleve mestring i hverdagen sin: Gjennomsnitt 3,72, KI 55,9-66,7 prosent.  

 

Korrelasjonsanalysen viser at det er positiv korrelasjon mellom pårørendes synspunkter på 

spørsmålene under Kvalitet på omsorgen og de fleste andre spørsmålene i undersøkelsen. I tillegg til de 

korrelasjonene som ble nevnt under Trygghet og trivsel, er det spesielt sterk korrelasjon mellom 

følgende spørsmål:  
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 «Personalet følger opp endringer i min nærståendes adferd» og «Personalet jobber målrettet for at 

min nærstående skal oppleve mestring i hverdagen sin».  

 «Min nærstående får den bistanden han/hun trenger av personalet» og «Personalet følger opp 

endringer i min nærståendes adferd».  

 «Min nærstående får den bistanden han/hun trenger av personalet» og «Personalet har tilstrekkelig 

kompetanse til å gi min nærstående god pleie og omsorg».  

Omsorg for beboerne gis på mange ulike områder. Som nevnt tidligere, er det noen som får hjelp til 

det meste, mens andre klarer seg stort sett selv. De pårørendes kommentarer spenner derfor over 

et vidt spekter av ulike tjenester, tilpasset deres nærstående. Boks 4 viser hva pårørende har trukket 

fram innenfor temaet Kvalitet på omsorgen på de åpne spørsmålene i undersøkelsen. 
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Boks 4 Positive funn og forbedringspunkter for Kvalitet på omsorgen – pårørende 

Positive funn Forbedringspunkter 

Bemanning og rutiner 

 Personalet er stabilt, med lite utskifting. 

 God bemanning hele døgnet er betryggende. 

 Turnus i personalbasen gir forutsigbare dager. 

 Personalgruppe rundt beboer er begrenset. 

 Det er en bra kjønnsbalanse blant personalet. 

 Rutiner følges opp og gjør hverdagen forutsigbar. 

 

Bemanning og rutiner 

 Personalet har stor gjennomtrekk og høyt 

sykefravær. 

 Beboer har for mange ansatte å forholde seg til, 

spesielt mange i deltidsstillinger og ekstravakter. 

 Det er for lite personale, spesielt på 

ettermiddager og helger. 

 Det mangler struktur for hjelpen til beboer, og 

det tar lang tid før planer blir iverksatt. 

 Personalets turnus bør bli bedre tilpasset 

beboers behov. 

 Det må bli en bedre informasjonsoverføring og 

samkjøring mellom personalet. 

 Det bør legges mer vekt på sammensetningen av 

personalet, både kjønnsmessig og hvem som 

passer sammen med beboerne. 

 Pårørende ønsker bedre oversikt over hvem som 

jobber i personalbasen og hvem som gjør hva. 

 

Leder 

 Personalbasen har en engasjert og tydelig leder, 

med gode holdninger. 

 Leder er flinke til å rekruttere positive 

medarbeidere. 

Leder 

 Det er mangelfull oppfølging av de ansatte. 

 Leder bør delta mer i daglig arbeid. 

 Leder bør bli bedt om å rapportere på kvalitet, 

ikke bare økonomi. 

 

Kompetanse 

 De ansatte har god fagkompetanse og stor 

erfaring. 

 Det er trygghet i at alle fagstillinger er besatt. 

Kompetanse 

 Mange ansatte mangler fagkompetanse. 

 Nyansatte og ekstravakter må få mer opplæring. 

 Personalet bør få mer kunnskap om den enkelte 

beboers diagnose og behov. 

 Personalet bør ha bedre kunnskap om kosthold 

og matlaging. 

 Det er variabel kompetanse blant de ansatte, 

særlig i ferier og helger, som kan medføre at 

beboer «faller tilbake». 

 Personalet bør bli flinkere til flere ting, f.eks. å 

bruke tegnspråk, se beboer og ikke bare 

husarbeidet, være mindre ettergivende, takle 

utbrudd og uforutsette situasjoner. 

 

Oppfølging av beboer 

 Beboer følges opp og blir tatt godt vare på. 

 Beboer får medisiner når hun skal og får god 

oppfølging når hun er syk. 

 Beboer får sunn og næringsrik mat. 

 Beboer lærer å lage mat selv. 

 Beboer får hjelp til det hun trenger, enten det er 

vask av tøy, rydding, økonomistyring, hygiene, 

tannbehandling, fysioterapi m.m. 

 

 

Oppfølging av beboer 

 Oppfølging av beboers tiltaksplan må bli bedre. 

 Beboer må få en mer helhetlig oppfølging. 

 Beboer trenger mer stimulering og 

ferdighetstrening. 

 Beboers kosthold og vekt bør følges bedre opp. 

 Beboer må hjelpes til å etablere gode rutiner og 

holde orden i leiligheten. 

 Oppfølgingen mht. klær bør bli bedre, både 

innkjøp, vask, og påkledning etter vær. 

 Beboer må få individuelt tilpasset hjelp til det hun 

trenger. 

 Pårørende må hele tiden følge opp, på alle 

områder – er bekymret for hva som skal skje når 

de ikke kan gjøre det lenger. 
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De pårørende trekker fram en flere sider ved kvaliteten på omsorgen både som positive funn og som 

forbedringspunkter. De som trekker fram kvalitet som et positivt trekk, nevner gjerne ting som at 

personalet er stabilt, leder er engasjert, de ansatte har god kompetanse, og beboeren følges godt 

opp. De pårørende som forteller om behov for forbedringer av kvaliteten, nevner ting som stor 

gjennomtrekk blant personalet, mangelfull oppfølging av de ansatte, mangel på planer og rutiner, og 

variabel kompetanse blant de ansatte. Flere pårørende opplever at det er de som hele tiden må følge 

opp at ting blir gjort, og er bekymret for hva som vil skje når de ikke orker det eller ikke er der 

lenger. I tillegg nevner de ulike forhold som bør følges opp bedre for deres egen nærstående. 

Figur 5 viser at 87 prosent av de pårørende sier at deres nærstående har individuell plan. Blant disse 

er det 67 prosent som er enige i at medbestemmelse er ivaretatt. Ni prosent svarer at de eller deres 

nærstående ikke er med å bestemme innholdet i planen. Det er færre som mener den individuelle 

planen blir fulgt opp i hverdagen (56 prosent svarer «enig» eller «helt enig» i påstanden). Her er det 

14 prosent som er «uenig» eller «helt uenig», og 13 prosent som svarer «vet ikke». 

Figur 5 Individuell plan – pårørende 

 
Gjennomsnitt på en skala fra 1 til 5 og konfidensintervaller (KI) for andel «enig» og «helt enig» er: Min nærstående og/eller 

verge er med å bestemme innholdet i sin individuelle plan: Gjennomsnitt 3,86, KI 61,5-71,9 prosent. Min nærståendes 

individuelle plan blir fulgt opp av personalet i hverdagen: Gjennomsnitt 3,64, KI 50,4-61,4 prosent. 

«Liten utskifting av personalet, de fleste jobber i flere år, veldig god kontakt mellom personalet og 

min nærstående, hele mennesket blir tatt vare på, både det psykiske og fysikken.» (pårørende) 

«Nærstående kan bli urolig på grunn av utskiftninger av personalet, er avhengig av trygghet med 

fast personale og god forutsigbarhet. Dette kan bli bedre.» (pårørende) 

 

3.2.3 Oppsummering av synspunkter på temaet Kvalitet på omsorgen 
De aller fleste beboerne sier at de får hjelp til det de ønsker og at de er fornøyd med hjelpen de får. 

De pårørendes svar er litt mer delte, men det er et flertall som mener deres nærstående får den 

hjelpen de trenger. En del av beboerne har mange ansatte å forholde seg til, og både beboere og 

pårørende kommenterer at hjelpen beboerne får varierer med de ansatte. Pårørende påpeker at det 

er god fagkompetanse mange steder, men at opplæringen av nyansatte til tider ikke er god nok. 

Pårørende trekker fram at leders rolle er viktig for å rekruttere gode ansatte og skape et godt miljø i 

boligen. Flere opplever at det er de som pårørende som må holde oversikten og sørge for at ting blir 

gjort. Flertallet av de pårørende sier at deres nærstående har en individuell plan, men det er bare litt 

over halvparten av dem som mener planen blir fulgt opp av personalet i hverdagen. 
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3.3 Selvbestemmelse og respektfull behandling av beboere og 

pårørende 
Alle har rett til å bli behandlet med respekt og rett til å ta selvstendige valg. Dette er et av de 

generelle prinsippene i FNs konvensjon om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne. 

Innenfor dette temaet har beboerne blitt spurt flere spørsmål om hvordan de opplever at de ansatte 

behandler dem, og hvor mye de kan bestemme selv. De pårørende ble spurt om de og deres 

nærstående blir behandlet med høflighet og respekt og hvor mye deres nærstående får bestemme 

selv i hverdagen og være med på å utforme de daglige rutinene.   

 

3.3.1 Beboernes synspunkter 
Figur 6 viser at de aller fleste beboerne opplever at de blir behandlet med respekt. 88 prosent sier at 

de ansatte ringer på/banker på hos dem, 92 prosent sier de ansatte hilser på dem, og 91 prosent sier 

de får være alene når de ønsker det. Det er noen færre (69 prosent) som mener at de ansatte hører 

på dem når de har noe å si. Her sier ti prosent at de ansatte ikke hører på dem, og 17 prosent at de 

bare hører på dem av og til. 

Figur 6 Respektfull behandling – beboer 

Gjennomsnitt på en skala fra 1 til 3 og konfidensintervall (KI) for andel «ja»: Ringer/banker de ansatte på hos deg? 

Gjennomsnitt 2,85, KI 83,2-92,3. Hilser de ansatte på deg?: Gjennomsnitt 2,92, KI 88,6-96,0. Får du være alene når du 

ønsker det?: Gjennomsnitt 2,92, KI 87,3-95,2. Hører de ansatte på deg når du har noe å si?: Gjennomsnitt 2,61, KI 62,8-

75,7. 

Beboerne ble spurt om hva de kan bestemme selv, og hvem som eventuelt bestemmer sammen med 

dem på ulike områder. Figur 7 viser at hvor mye beboer kan bestemme selv, varierer fra område til 

område. Størst grad av selvbestemmelse opplever de for hva de skal ha på seg av klær (87 prosent). 

Under halvparten (48 prosent) sier de kan bestemme selv hva de trenger hjelp til i hverdagen. Størst 

variasjon i svarene finner vi på spørsmålet om hvem som bestemmer hvordan beboerne skal bruke 

pengene sine. Her svarer 34 prosent at de bestemmer dette selv, 21 prosent at de ansatte 

bestemmer dette, 18 prosent svarer at de bestemmer sammen med de pårørende, 16 prosent sier 

de bestemmer sammen med de ansatte, og 9 prosent sier at det kun er de pårørende som 

bestemmer dette. 
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Figur 7 Selvbestemmelse – beboer 

 

Boks 5 viser svar som beboerne har gitt på de dialogspørsmålene om Selvbestemmelse og respektfull 

behandling. Spørsmålene var «Hvordan synes du de ansatte behandler deg?» og Hva vil du gjerne 

bestemme mer over selv?» 
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Boks 5 Beboernes svar på dialogspørsmål under temaet Selvbestemmelse og respektfull 

behandling - beboere 

Positive funn Forbedringspunkter 

Respektfull behandling 

 De ansatte er hyggelige og høflige og 

behandler beboer bra. 

 Beboer liker å være sammen med de ansatte. 

 Ansatte gir beboer mye ros. 

 Ansatte lytter til beboer når de har tid. 

Respektfull behandling 

 Det er forskjell på de ansatte – ikke alle behandler 

beboer like bra. 

 Beboer ønsker mer tid sammen med personalet. 

 Beboer føler han blir behandlet «som et barn». 

 Enkelte ansatte oppleves strenge eller masete. 

 Når ansatte er i dårlig humør, går det utover 

beboerne. 

 Ansatte er ikke alltid ærlige eller holder avtaler. 

 Personalet lytter til private samtaler. 

 Noen ansatte går inn uten å banke på. 

 Personalet hører ikke alltid på beboer. 

 Noen ansatte snakker mer med hverandre enn med 

beboerne. 

 

Selvbestemmelse 

 Beboer bestemmer over det meste selv. 

 Beboer synes det er bra som det er – 

kommer ikke på mer han vil bestemme over. 

 Beboer synes det er greit at ansatte 

bestemmer en del. 

 Beboer liker å være for seg selv og får lov til 

det. 

 Beboer kommer og går som han vil. 

 Beboer er fornøyd med at ansatte/verge er 

med på å holde orden på økonomien. 

 

Selvbestemmelse 

 Beboer synes noen ansatte sjefer litt for mye. 

 Det kan bli misforståelser og småkrangler mellom 

beboer og personalet, f.eks. om valg av klær. 

 Det kan bli for mye rutiner og for lite nytt. 

 Beboer vil bestemme mer over klærne sine og hva 

han skal ha på seg selv. 

 Beboer ønsker å komme seg mer ut, og bestemme 

mer selv når og hvor han skal dra. 

 Beboer skulle ønske han kunne bestemme mer når 

han er sammen med venner. 

 Beboer skulle gjerne vært litt mer sammen med 

familie og venner. 

 Beboer vil bestemme mer over pengene sine. 

 Beboer ønsker å handle oftere, og bestemmer mer 

selv hva han skal kjøpe. 

 Beboer ønsker å bestemme selv hva han skal spise. 

 Beboer ønsker å bestemme mer over eget program 

og hvilke aktiviteter han skal delta på. 

 Beboer ønsker å pusse opp leiligheten og 

bestemmer mer selv over hva de gjør inne. 

 Beboer ønsker å kunne være mer på egenhånd og gå 

ut uten å si i fra eller ha med seg noen. 

 Beboer ønsker å kunne gjøre ting uten at det må 

planlegges. 

 

De fleste beboerne sier at de blir behandlet bra av personalet. De ansatte er hyggelige og høflige og 

lytter til beboerne. Noen beboere nevner at det er forskjell på de ansatte, og at ikke alle behandler 

beboerne like bra. Enkelte synes personalet blander seg for mye inn i deres saker. Mange beboere 

sier de bestemmer over det meste selv eller synes de bestemmer nok som det er. De som gjerne 

skulle bestemt mer selv, nevner en rekke ulike ting, for eksempel å bestemme hva de skal ha på seg, 

bestemme mer over pengene sine, eller kunne dra ut på egenhånd uten at ansatte må være med. 

«De behandler meg bra, synes ikke det er greit at de hever stemmen, men de er snille og jeg er 

veldig glad i dem.» (beboer) 

«Jeg skulle ønske jeg kunne bestemme mer selv. Jeg er jo voksen.» (beboer) 
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3.3.2 Pårørendes synspunkter 
Figur 8 viser at 89 prosent av de pårørende er «enig» eller «helt enig» i påstanden om at personalet 

behandler dem med høflighet og respekt. Noen færre, men fortsatt et stort flertall, (79 prosent) 

mener deres nærstående blir behandlet med høflighet og respekt. 69 prosent er «enig» eller «helt 

enig» i at deres nærstående får bestemme i hverdagen sin i den grad han/hun kan. Det er færrest 

enige i påstanden om at deres nærstående eller pårørende/verge er med på å utforme de daglige 

rutinene for bistanden deres nærstående får. Her svarer 51 prosent «enig» eller «helt enig», 15 

prosent «uenig» eller «helt uenig», og 26 prosent svarer «verken/eller». Andelen som svarer «vet 

ikke» er relativt stor, på 8 prosent. 

Figur 8 Selvbestemmelse og respektfull behandling – pårørende 

Gjennomsnitt på en skala fra 1 til 5 og konfidensintervall (KI) for andel «enig» og «helt enig» er: Personalet behandler meg 

med høflighet og respekt: Gjennomsnitt 4,37, KI 85,6-92,6 prosent. Personalet behandler min nærstående med høflighet og 

respekt: Gjennomsnitt 4,23, KI 74,6-83,6 prosent. Min nærstående bestemmer selv i hverdagen i den grad han/hun kan: 

Gjennomsnitt 3,89, KI 64,2-74,4 prosent. Min nærstående og/eller pårørende er med på å utforme de daglige rutiner for 

den bistanden han/hun mottar: Gjennomsnitt 3,54, KI 45,3-56,3 prosent. 

 

Det er spesielt sterk, positiv korrelasjon mellom pårørendes synpunkter på påstandene «Personalet 

behandler meg med høflighet og respekt» og «Personalet behandler min nærstående med høflighet og 

respekt». Det er også sterk, positiv korrelasjon mellom svarene på påstandene «Personalet behandler 

meg med høflighet og respekt» og «Jeg har et godt samarbeid med personalet». Boks 6 viser hva 

pårørende har trukket fram innenfor temaet Selvbestemmelse og respektfull behandling på de to åpne 

spørsmålene i undersøkelsen. 

Boks 6 Positive funn og forbedringspunkter for Selvbestemmelse og respektfull behandling 
– pårørende 

Positive funn Forbedringspunkter 

Respekt for beboer 

 Trygge medarbeideres utvikler selvstendighet hos 

beboer, og beboer får frihet til å utfolde seg. 

 Personalet er blide og imøtekommende og 

behandler beboer med varme og omsorg. 

 

Respekt for beboer 

 Personalet bør ta seg tid til å lytte mer til 

beboer. 

 Personalet bør vise mer respekt for beboers 

privatliv og rett til hjelp på egne premisser. 

Respekt for pårørende 

 Ansatte lytter til pårørendes innspill og viser dem 

respekt. 

Respekt for pårørende 

 Personalet bør vise mer respekt overfor 

pårørende. 
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Pårørende trekker fram som noe positivt at personalet er blide og imøtekommende, både mot 

beboer og pårørende. Det er også pårørende som mener at personalet bør bli flinkere til å lytte til 

beboer og hjelpe dem på deres egne premisser, og pårørende som opplever at de ikke blir møtt med 

nok respekt. 

«Personalet trives med å jobbe med min nærstående, noe de gir tydelig uttrykk for. De behandler 

«han med stor respekt og varme.» (pårørende) 

«Manglende møter, dialog, informasjon skaper usikkerhet for oss i forhold til ivaretakelse av vår 

nærstående sitt behov. Møter, en god dialog og informasjon er meget viktig i forhold til dette, hvor 

en kan utveksle info og meninger for å ivareta nærstående på best mulig måte.» (pårørende) 

 

3.3.3 Oppsummering av synspunkter på temaet Selvbestemmelse og respektfull 

behandling 
De aller fleste beboerne sier at de ansatte banker på hos dem, hilser og lytter til dem, og at de får 

være alene når de ønsker det. Mange er fornøyd med den selvbestemmelsen de har i dag, men det er 

også beboere som ønsker de kunne bestemme mer selv, for eksempel hva de skal ha på seg, hva de 

bruker pengene sine til, eller det å kunne dra ut på egenhånd. 

De fleste pårørende mener både de og deres nærstående blir behandlet med høflighet og respekt. De 

opplever i mindre grad at de og deres nærstående får være med å utforme de daglige rutinene for 

beboer. Pårørende trekker fram blide og hyggelige ansatte som et positivt trekk ved mange av 

personalbasene. Mer tid til å lytte til beboer og det å vise mer respekt overfør pårørende, blir 

trukket fram som viktige forbedringspunkter. 
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3.4 Kommunikasjon og samarbeid  
Et godt samarbeid mellom beboere, pårørende og ansatte er sentralt for at beboerne skal ha det bra, 

og at de pårørende kan stole på at deres nærstående blir godt ivaretatt. God kommunikasjon er et 

avgjørende element i et godt samarbeid. Beboerne ble spurt om hva slags informasjon de får og om 

de forstår hva de ansatte sier. I tillegg ble de bedt om å utdype hvordan de synes at de ansatte 

samarbeider med dem. De pårørende ble spurt om sine synspunkter på informasjonen de får, 

samtalene de har med de ansatte, og det øvrige samarbeidet de har med personalbasen og bydelens 

tjenesteapparat. 

 

3.4.1 Beboernes synspunkter 
Figur 9 viser at et stort flertall av beboerne forstår hva de ansatte sier (79 prosent) og at de opplever 

at det er noen som forteller dem hva som skal skje (77 prosent). Det er likevel verdt å merke seg at 

12 prosent av beboerne sier det ikke er noen som forteller dem om hva som skal skje. Når det 

gjelder informasjon om hvilke ansatte som kommer på jobb, er det 66 prosent som svarer at de får 

dette. 34 prosent sier de ikke får slik informasjon eller bare får det av og til. 

Figur 9 Kommunikasjon og samarbeid – beboer 

Gjennomsnitt på en skala fra 1 til 3 og konfidensintervall (KI) for andel «ja»: Er der noen som forteller deg hva som skal 

skje?: Gjennomsnitt 2,67, KI 70,6-82,5. Får du informasjon om hvem som kommer på jobb i dag?: Gjennomsnitt 2,39, KI 

59,0-72,3. Forstår du hva de ansatte sier?: Gjennomsnitt 2,75, KI 72,8-84,3. 

Boks 7 viser en oppsummering av noen av de mest sentrale tingene som beboerne forteller om på 

dialogspørsmålene under teamet Kommunikasjon og samarbeid. Spørsmålet var «Hvordan synes du at de 

ansatte samarbeider med deg?». 
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Boks 7 Beboernes svar på dialogspørsmål under temaet Kommunikasjon og samarbeid 

Positive funn Forbedringspunkter 

Samarbeid 

 Samarbeidet med de ansatte fungerer bra. 

 Når man har «innestemme» og behagelig tone 

med de ansatte, er ikke samarbeidet noe 

problem. 

 Beboer får hjelp til de tingene som skal gjøres. 

 Beboer skulle gjerne vært mer sammen med de 

ansatte og funnet på ting. 

 

Samarbeid 

 Beboer opplever at hun har et dårlig samarbeid 

med personalet. 

 Hvor godt samarbeidet er, varierer fra ansatt til 

ansatt. 

 Beboer føler at personalet ikke hjelper ham nok. 

 Personalet kommer bare når beboer har gjort 

noe galt. 

 Beboer synes det er slitsomt å repetere hva hun 

trenger hjelp til hver dag. 

 Personalet sitter mye på kontoret og prater der. 

 

Kommunikasjon 

 Beboere og ansatte forstår hverandre når de 

snakker sammen. 

Kommunikasjon 

 Beboer får motstridende beskjeder og føler at de 

ansatte ikke alltid er ærlige med ham. 

 Beboer får ikke alltid nok informasjon om det 

som skal skje. 

 Beboer skulle gjerne hatt mer informasjon om 

hvem som kommer på jobb. 

 Det er vanskelig å forstå hva enkelte ansatte sier 

– de snakker fort eller har dårlig norsk. 

 Det er vanskeligere å snakke med de ansatte som 

ikke er faste. 

 

De fleste beboere sier at samarbeidet med personalet fungerer bra, og at de forstår hverandre når 

de snakker sammen. Også her nevner imidlertid beboerne at det er forskjeller på de ansatte, og at 

samarbeidet ikke fungerer like godt med alle. Noen ansatte oppleves ikke som ærlige, og det kan 

være vanskelig å forstå enkelte ansatte. Enkelte beboere føler også at de får for lite informasjon om 

det som skal skje eller hvem som kommer på jobb. 

«Samarbeidet fungerer veldig bra når jeg sier i fra hva jeg trenger hjelp til.» (beboer) 

«Det er ikke alltid de samarbeider med hverandre, jeg føler av og til at jeg jobber her selv.» 

(beboer) 

 

3.4.2 Pårørendes synspunkter 
Figur 10 viser at et flertall av de pårørende har en positiv oppfatning av kommunikasjonen og 

samarbeidet med de ansatte i boligene, selv om det også er grupper som er mindre fornøyd. 80 

prosent av de pårørende er «enig» eller «helt enig» i at de får uttale seg om tilbudet til sin 

nærstående. Nesten like mange (79 prosent) sier de har et godt samarbeid med personalet. Det er 

noen færre, 67 prosent, som svarer «enig» eller «helt enig» i påstanden om personalet informerer 

dem når det skjer endringer i deres nærståendes behov eller væremåte. Pårørende har mer delte 

synspunkter på samarbeidet med det øvrige hjelpeapparatet i bydelen. 35 prosent er «enige» eller 

«helt enig» i at de har et godt samarbeid, neste like mange (32 prosent) svarer «verken/eller», og 23 

prosent svarer «uenig» eller «helt uenig». «Vet ikke»-andelen er 10 prosent på dette spørsmålet. 
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Figur 10 Kommunikasjon og samarbeid – pårørende 

 
Gjennomsnitt på en skala fra 1 til 5 og konfidensintervall (KI) for andel «enig» og «helt enig» er: Jeg får uttale meg om 

tilbudet til min nærstående: Gjennomsnitt 4,09, KI 75,9-84,7prosent. Personalet informerer meg når det skjer endringer i 

min nærståendes behov eller væremåte: Gjennomsnitt 3,77, KI 62,0-72,4 prosent. Jeg har et godt samarbeid med 

personalet: Gjennomsnitt 4,18, KI 74,3-83,3 prosent. Jeg har et godt samarbeid med bydelenes tjenesteapparat: 

Gjennomsnitt 3,15, KI 29,9-40,5 prosent. 

 

Korrelasjonsanalysen viser at det er spesielt sterk, positiv korrelasjon mellom pårørendes synpunkter 

på «Jeg har et godt samarbeid med personalet» og «Personalet informerer meg når det skjer endringer i min 

nærståendes behov eller væremåte». Pårørendes synspunkter på påstanden «Jeg har et godt samarbeid 

med bydelens tjenesteapparat» skiller seg fra andre spørsmålene i undersøkelsen, ved at synspunktene 

på denne påstanden i liten grad korrelerer med synpunkter på andre spørsmål. 

Figur 11 viser at 75 prosent av de pårørende svarer «ja» på at de har hatt minst en planlagt samtale 

med personalet det siste året. Av de som har hatt en slik samtale, er 86 prosent «enig» eller «helt 

enig» i at den var nyttig for dem. 

Figur 11 Planlagte samtaler med personalet – pårørende 

 
Jeg hadde nytte av den/de planlagte samtalen(e): Gjennomsnitt på en skala fra1–5: 4,24. Konfidensintervall (KI) for andel 

«enig» og «helt enig»: 81,2-90,4 prosent. 

 

Figur 12 viser at noe over halvparten (55 prosent) av de pårørende svarer at de er «enig» eller «helt 

enig» på påstanden om de er fornøyd med hvor ofte de får planlagte samtaler med personalet. 20 

prosent svarer «verken/eller», og 24 prosent svare «uenig» eller «helt uenig». 
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Figur 12 Hyppighet av planlagte samtaler – pårørende 

 
Gjennomsnitt på en skala fra 1 til 5 og konfidensintervall (KI) for andel «enig» og «helt enig» er: Gjennomsnitt 3,48, KI 48,7-

60,3 prosent.  

 

Korrelasjonsanalysen viser en negativ korrelasjon mellom pårørendes svar på «Har du i det siste året 

hatt minst en samtale med personalet, som var planlagt på forhånd?» og deres synpunkter på påstandene 

«Jeg får uttale meg om tilbudet til min nærstående», «Personalet jobber målrettet for at min nærstående skal 

oppleve mestring i hverdagen sin» og «Min nærstående og/eller pårørende er med på å utforme deg daglige 

rutiner (tiltaksplaner) for den bistanden han/hun mottar». Det er også en sterk, negativ korrelasjon 

mellom pårørendes svar på «Jeg er tilfreds med hvor ofte jeg får planlagte samtaler med personalet» og 

deres svar på spørsmålet om de har hatt en slik samtale det siste året. De som ikke har hatt en slik 

samtale, er mer tilbøyelige til å si seg uenig i påstanden, noe som indikerer at de kunne ønske seg 

flere planlagte samtaler. Boks 8 viser en oppsummering av hva de pårørende trekker fram i de to 

åpne spørsmålene i undersøkelsen når det gjelder kommunikasjon og samarbeid med personalet. 

Boks 8 Positive funn og forbedringspunkter for Kommunikasjon og samarbeid – pårørende 

Positive funn Forbedringspunkter 

Kommunikasjon og samarbeid med beboer 

 Personalet er flinke til å tolke beboer og 

kommunisere med ham. 

 De ansatte forstår norsk. 

 

Kommunikasjon og samarbeid med beboer 

 Samarbeidet foregår på personalets premisser. 

 Dårlige norskkunnskaper vanskeliggjør 

kommunikasjon. 

 Personale som snakker lite norsk forstår heller 

ikke tegn og pictogram. 

 

Kommunikasjon og samarbeid med pårørende 

 Pårørende opplever at de har et godt samarbeid 

med personalet – det er lett å få kontakt med 

dem, det er åpen dialog, og pårørende blir 

involvert. 

 Personalet gir informasjon til pårørende på mail 

og telefon, og gir dem oppdateringer ved behov. 

 Personalet er hyggelige og vennlige og gjør at 

pårørende føler seg velkomne. 

 Det er god kontakt mellom beboernes 

foreldre/pårørende. 

Kommunikasjon og samarbeid med pårørende 

 Pårørende ønsker mer informasjon om beboers 

hverdag, uten å måtte spørre om det. 

 Det er behov for mer åpen kommunikasjon og 

bedre dialog, særlig i vanskelige perioder. 

 Pårørende ønsker regelmessige møter med 

personalet. 

 Personalet er vanskelig å få tak i. 

 Beskjeder følges ikke opp. 

 Pårørende ønsker mer informasjon om hva de 

kan forvente av personalet og klarere avtaler. 

 Pårørende ønsker å bli tatt mer med på råd. 

 Det er ønske om mer kontakt og fellessamvær 

med andre pårørende. 

 Samarbeidet med bestillerkontoret kan bli bedre. 

 

Blant de positive funnene som pårørende trekker fram, er det at personalet er gode på å 

kommunisere med beboer, at de samarbeider godt med dem som pårørende, og at pårørende får 

informasjon uten å måtte etterspørre det. Som forbedringspunkter nevnes at det er ansatte som 

snakker lite norsk, at samarbeidet foregår på de ansattes premisser og ikke beboerens, og at 

pårørende får for lite informasjon om hva som skjer med deres nærstående. 
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 «Personalet er lett å ta kontakt med og det er god kommunikasjon.» (pårørende) 

«Det er for mange personer i hverdagen å forholde seg til (40-50 personer), dette gir redusert 

oversikt/forutsigbarhet, trygghet, det mangler et tett og nært samarbeid og gode rutiner for 

informasjon mellombolig/ledelse og pårørende/verger. « (pårørende) 

 

3.4.3 Oppsummering av synpunkter på temaet Kommunikasjon og samarbeid 
Flertallet av beboerne sier de får informasjon om hva som skal skje, hvem som kommer på jobb hos 

dem, og at de forstår hva de ansatte sier. De fleste opplever samarbeidet med personalet som bra, 

men noen ønsker seg mer hjelp eller mer informasjon. De pårørende opplever i stor grad at de 

samarbeider godt med personalet og blir involvert i deres nærståendes omsorg, selv om svarene 

varierer en del. Det er færre som er fornøyd med samarbeidet med det øvrige tjenesteapparatet i 

bydelen. Tre av fire pårørende har hatt mint en planlagt samtale med personalet det siste året, og av 

disse sier de fleste at de hadde nytte av den. 55 prosent sier de er fornøyd med hvor ofte de har 

planlagte samtaler med personalet. Mange pårørende trekker fram et godt samarbeid med personalet 

og det at de blir møtt på en hyggelig måte, som positive trekk ved stedet deres nærstående bor. Som 

forbedringspunkter nevner de blant annet ansatte som snakker lite norsk, at samarbeidet foregår på 

de ansattes premisser, eller at de får for lite uoppfordret informasjon fra personalbasen. 
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3.5 Beboernes aktiviteter  
Det å ha noe meningsfylt å fylle dagene med er viktig for alle mennesker. Beboerne har ulikt behov 

for tilrettelegging for å kunne jobbe, gå på skole eller delta i andre dagaktiviteter, delta på organiserte 

fritidsaktiviteter, sosiale aktiviteter, og ha noe å gjøre i ferier og annen fritid. Beboerne ble spurt om 

de har jobb eller annen fast aktivitet på dagtid og om de har vært på ferietur det siste året, i tillegg til 

å utdype hva de bruker/gjerne vil bruke fritiden til. De pårørende ble spurt om deres nærstående har 

et godt tilbud om jobb/dagaktiviteter og fritidsaktiviteter, og om personalet legger til rette for at 

deres nærstående kan reise på ferie. 

 

3.5.1 Beboernes synspunkter 
Figur 13 viser at 81 prosent av beboerne sier de har en jobb eller annen fast aktivitet på dagtid, men 

18 prosent ikke har det eller bare har det av og til. 77 prosent oppgir at de har vært på ferietur det 

siste året, mens 21 prosent ikke har vært det. 

Figur 13 Aktiviteter – beboer 

Gjennomsnitt på en skala fra 1 til 3 og konfidensintervall (KI) for andel «ja»: Har du vært på ferietur siste året?: 

Gjennomsnitt 2,57 KI 70,6-82,5. Har du jobb eller annen fast aktivitet på dagtid?: Gjennomsnitt 2,64, KI 75,6-86,6. 

På spørsmålet om hva de bruker fritiden sin til, nevner beboerne en lang rekke aktiviteter. Det er 

fysiske aktiviteter som å spille fotball og går tur, sosiale aktiviteter som å være sammen med venner 

og familie, ulike typer kurs, fellesaktiviteter i boligen, eller hjemmesysler som å se på TV eller strikke. 

Av de som har vært på ferietur, sier beboerne at de har reist sammen med familien, sammen med 

andre beboere, vært på utenlandsreiser eller vært på leir eller andre tilrettelagt feriesteder. Boks 9 

viser hva beboernes svar på spørsmålet «Hva mer skulle du ønske du kunne gjøre?»  

Boks 9 Beboernes svar på dialogspørsmål under temaet Aktiviteter 

Positive funn Forbedringspunkter 

 Beboer gjør ulike aktiviteter sammen med 

personalet, som å gå tur eller dra til byen. 

 Beboer får gjort det han ønsker, og kommer ikke 

på noe mer han ville gjort. 

 

 Beboer har ikke noen faste aktiviteter og føler 

seg ensom eller kjeder seg mye. 

 Beboere ønsker å være med på flere aktiviteter, 

alt fra å gå mer tur til å spille mer dataspill. 

 Beboer ønsker å være mer sosial, og ha flere å 

være sammen med. 

 Beboer ønsker å ha mer tid sammen med 

personalet og finne på ting sammen med dem. 

 Beboer ønsker å kunne jobbe mer. 

 Beboere ønsker å dra mer på utflukter og ferier. 

 

Flere beboere svarer at de er med på de aktivitetene de vil, og har ikke behov for å drive på med 

flere fritidsaktiviteter. Det er imidlertid også noen som kjeder seg og ønsker å være med på mer, 

både organiserte fritidsaktiviteter, sosial omgang med naboer og venner, eller finne på flere ting 
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sammen med personalet. Det er også enkelte beboere som gir uttrykk for at de gjerne skulle klart 

mer enn de kan, for eksempel at de ikke kan være med på alt de vil fordi de sitter i rullestol og er 

avhengig av hjelp, eller fordi de ikke orker å jobbe så mye som de gjerne skulle gjort. 

«Komme meg ut mer, her blir man liksom bura inne. Må ha med meg noen når jeg skal ut.» 

(beboer) 

 «Ja, dra og shoppe da. Bruke kontantene mine. Men nå må jeg spare litt da, for jeg har blitt 

onkel.» (beboer) 

 

3.5.2 Pårørendes synspunkter 
Figur 14 viser at de fleste pårørende (78 prosent) er «enig» eller «helt enig» i at deres nærstående 

har et godt tilbud om jobb eller dagaktiviteter, og 59 prosent er «enig» eller «helt enig» i at deres 

nærstående har et godt tilbud om fritidsaktiviteter. 22 prosent av de pårørende er «uenig» eller «helt 

uenig» i at deres nærstående har et godt tilbud om fritidsaktiviteter. Det er flere som er misfornøyd 

med hvordan personalet legger til rette for at deres nærstående kan reise på ferie. På dette 

spørsmålet er 53 prosent «enig» eller «helt enig», mens 30 prosent er «uenig» eller «helt uenig». 

Figur 14 Aktiviteter – pårørende 

Gjennomsnitt på en skala fra 1 til 5 og konfidensintervall (KI) for andel «enig» og «helt enig» er: Min nærstående har et godt 

tilbud om jobb/dagaktiviteter: Gjennomsnitt 4,01, KI 72,8-82,4 prosent. Min nærstående har et godt tilbud om 

fritidsaktiviteter: Gjennomsnitt 3,54, KI 53,1-64,3 prosent. Personalet legger til rette for at min nærstående kan reise på 

ferie: Gjennomsnitt 3,29, KI 47,2-59,9 prosent.  

 

Korrelasjonsanalysen viser at spørsmålene om aktiviteter korrelerer med mange av de andre 

spørsmålene i undersøkelsen, men styrken på korrelasjonen er svakere enn for mange andre 

spørsmål. De sterkeste korrelasjonene finner vi mellom disse spørsmålene: 

 «Personalet legger til rette for at min nærstående kan reise på ferie» og «Jeg er trygg på at min 

nærstående blir godt ivaretatt i hjemmet sitt». 

 «Min nærstående har et godt tilbud av fritidsaktiviteter» og «Personalet jobber målrettet for at min 

nærstående skal oppleve mestring i hverdagen sin». 

Boks 10 viser hva de pårørende trekker fram som ting de er fornøyd med eller ting de synes kan bli 

bedre under temaet Aktiviteter.  
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Boks 10 Positive funn og forbedringspunkter for Aktiviteter – pårørende 

Positive funn Forbedringspunkter 

Dagtilbud 

 Beboer har et godt arbeidstilbud/dagtilbud. 

Dagtilbud 

 Dagtilbudet for beboer bør bli bedre – ha mer 

innhold og være mer tilpasset. 

 

Ferie 

 Personalet arrangerer feles utflukter og ferier for 

beboerne. 

Ferie 

 Beboer bør få tilbud om å reise på ferie uten 

pårørende. 

 Personalet bør få bedre mulighet til å følge med 

på ferie for beboerne. 

 Personalet bør arrangere flere reise- og 

ekskursjonsaktiviteter. 

 

Fritidsaktiviteter 

 Personalet er flinke til å ta med beboer ut på tur 

og finne på ting med beboer. 

 Personalet er flinke til å planlegge og følge opp 

individuelle aktiviteter for beboer. 

 

Fritidsaktiviteter 

 Beboer bør få mulighet til å delta på flere 

fritidsaktiviteter, også individuelle aktiviteter. 

 Beboer bør få mer mulighet til å gjøre noe 

hyggelig sammen med personalet, som å gå på 

kino, gå ut og spise, dra på sykkeltur. 

 Beboer bør få mer mulighet til å være fysisk aktiv 

og være ute i naturen. 

 

Sosiale aktiviteter 

 Personalet arrangerer jevnlige fellesmåltider for 

beboerne. 

 Det legges til rette for sosiale fellesaktiviteter og 

fester i boligen, også i blant for pårørende. 

 Personalet følger med beboer så hun får deltatt 

på ting som arrangeres av pårørende. 

 Beboerne kan benytte tilbud utenfor boligen, 

som kaféer og basseng på sykehjem/dagsenter. 

Sosiale aktiviteter 

 Det bør arrangeres flere sosiale aktiviteter. 

 Beboer bør få tilbud om flere fellesaktiviteter, 

som å gå tur, gå på kino og gå på restaurant. 

 Det bør være flere felles møteplasser for 

beboere, pårørende og personalet. 

 Avtale besøk med venner i andre boliger. 

 Det bør bli lettere for beboer å få følge til 

besøk/aktiviteter sammen med pårørende. 

 

Pårørende trekker frem som noe positivt at beboer har et godt jobbtilbud, får være med på ferie og 

andre utflukter som arrangeres av personalbasen, at personalet sørger for at beboer holder seg aktiv, 

og at det legges til rette for at beboer kan delta på sosiale aktiviteter. Som forbedringspunkter 

nevnes blant annet at beboer bør få en mer tilpasset og meningsfull jobb, at beboer bør få mulighet til 

å dra på ferie uten pårørende, at beboer trenger hjelp til å være mer aktiv, og det må legges mer til 

rette for sosiale møteplasser. 

 «Personalet tar med beboerne ut på kino, museer og spiser ute, de arrangerer også sydentur 

hver sommer.» (pårørende) 

«Det er for lite initiativ til fritidsaktiviteter, får inntrykk av at nærstående er mye alene i leiligheten 

sin.» (pårørende) 

 

3.5.3 Oppsummering av synspunkter på temaet Aktiviteter 
De fleste beboerne er aktive på dagtid og på fritiden, og deltar på både organiserte og mindre 

organiserte aktiviteter. Mange har også vært på ferietur det siste året.  Det er også noen som kjeder 

seg og ønsker de kunne være med på mer, både sosiale og fysiske aktiviteter. De pårørende er 

mindre fornøyd med fritids- og ferietilbudet enn det beboerne er. Flere trekker fram at beboer må 

aktiviseres mer og at det bør legges mer til rette for aktiviteter av ulike slag, i tillegg til at beboer får 

bedre muligheter til å dra på ferietur.  
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3.6 Den fysiske boligen 
Spørreskjemaene for beboere og pårørende inneholder ingen spørsmål om den fysiske 

leiligheten/boligen som beboer bor i, utover at de pårørende blir spurt om hva de mener om det 

antallet personer som deres nærstående bor sammen med i boligen. Mange har imidlertid 

kommentert forhold rundt den fysiske boligen i de åpne spørsmålene, og vi har derfor tatt med et 

eget punkt om dette her.  

 

3.6.1 Vurdering av antall personer min nærstående bor sammen med 
Figur 15 viser at 68 prosent av de pårørende mener deres nærstående bor i en bolig der et passe 

antall personer bor sammen. Fire prosent mener det er for få beboere som bor sammen, mens seks 

prosent mener det er for mange personer som bor der. 23 prosent av de pårørende oppgir at deres 

nærstående bor alene. 

Figur 15 Vurdering av antall personer som nærstående bor sammen med 

 
 

På de åpne spørsmålene er det pårørende som trekker fram som positivt at det er et lite bomiljø og 

passe antall beboere som bor sammen. Andre synes det er for mange personer som bor samlet, men 

en person mener det er for få beboere i boligen. 

 

3.6.2 Standard og beliggenhet 
Blant beboerne er det flere som sier at de er fornøyd med leiligheten sin, for eksempel at de har 

utsikt, at de bor sentralt, har kort vei til jobben, bor nær barndomshjemmet med mer. Det er også 

noen som sier det er ting ved leiligheten de ikke er fornøyd med, for eksempel at den er liten, kald, 

ikke pusset opp, har dyr husleie med mer.  

 

Boks 11 viser forhold som pårørende har trukket fram som positive funn eller forbedringspunkter 

for standard og beliggenhet for boligen deres nærstående bor i. 
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Boks 11 Positive funn og forbedringspunkter for Den fysiske boligen – pårørende 

Positive funn Forbedringspunkter 

Den fysiske boligen 

 Leiligheten har god standard, er godt tilrettelagt 

og er koselig.  

 Fellesarealene er fine. 

 Boligen har fine terrasser eller uteområder.  

 Boligen er godt tilrettelagt for beboers behov. 

 Det er hjemlige forhold og lite institusjonspreg 

på boligen.  

Den fysiske boligen 

 Boligen bør vedlikeholdes bedre og utbedres ved 

behov, både innvendig og utvendig. 

 Uteområdene bør tilrettelegges bedre og gjøres 

mer innbydende. 

 Fellesarealene bør gjøres hyggeligere å være i. 

 Boligen bør legges bedre til rette for både 

beboernes og personalets behov. 

 Det må avklares hvem som ha ansvar for 

vedlikehold og utbedringer i leiligheten. 

 Vask og rydding bør bli bedre, både i leiligheten 

og i fellesområdet. 

 Husleien kunne vært lavere. 

 

Boligens beliggenhet 

 Beboer bor nær pårørende eller 

barndomshjemmet. 

 Boligen ligger i rolige omgivelser og har et 

hyggelig nærmiljø. 

 Boligen ligger i landlige omgivelser eller i 

nærheten av skogen/sjøen. 

 Boligen ligger sentralt, i nærhet til jobb, butikker 

og kollektivtilbud.  

 Beboer bor nær personalbasen. 

 

Boligens beliggenhet 

 Beliggenheten kunne vært bedre. 

 Boligen ligger for langt unna pårørende. 

 

Tilgang på bil 

 Beboer/personalet har tilgang til bil. 

Tilgang på bil 

 Bilstandarden er for dårlig. 

 

3.6.3 Oppsummering 
Både beboere og pårørende har trukket fram forhold ved den fysiske boligen, selv om de ikke ble 

spurt direkte om dette. Begge grupper forteller om boliger med god standard og god beliggenhet. 

Andre mener det er behov for en oppussing og utbedring av boligen, i tillegg til en avklaring av hvem 

som har ansvar for ulike småreparasjoner. På spørsmål om hvordan de vurderer det antallet 

personer som bor sammen i den boligen deres nærstående bor i, svarer 68 prosent av de pårørende 

at de synes det er passe antall. Det er noen flere pårørende som synes det er for mange som bor 

sammen enn det er pårørende som mener at det er for få personer som bor sammen. 
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3.7 Samlet fornøydhet med personalbasen 
Både beboerne og de pårørende fikk to spørsmål om deres samlede fornøydhet med personalbasen. 

Beboerne fikk spørsmål om hvor fornøyd de er med hjelpen de får alt i alt, og pårørende fikk 

spørsmål om hvor fornøyd de mer med tjenesten deres nærstående mottar. Begge gruppene ble også 

spurt, på litt forskjellige måter, om de ville anbefale stedet beboerne bor til andre. 

 

3.7.1 Fornøyd med personalbasen – alt i alt 
Samlet sett sier de aller fleste beboerne at de er fornøyd med hjelpen de får. Figur 16 viser at 88 

prosent av beboerne svarer «ja» på spørsmålet om dette. Det er likevel verd å merke seg at fire 

prosent svarer nei på spørsmålet. 

Figur 16 Alt i alt-fornøydhet med personalbasen – beboer 

Gjennomsnitt på en skala fra 1 til 3 og konfidensintervall (KI) for andel «ja»: Gjennomsnitt 2,86, KI 83,5-92,6. 

Flertallet av de pårørende er også samlet sett fornøyd med tjenesten deres nærstående mottar, men 

svarene varierer en del (Figur 17). 32 prosent av de pårørende sier de er «helt enig» i påstanden om 

at de alt i alt er fornøyd med tjenesten, mens 42 prosent svarer «enig», det vil si til sammen 74 

prosent svarer at de i ulik grad er enig i påstanden. 15 prosent svarer verken/eller, mens 11 prosent 

er uenige. 

Figur 17 Alt i alt-fornøydhet med personalbasen – pårørende 

 
Gjennomsnitt på en skala fra 1 til 5: 3,93. Konfidensintervall for andel «enig» og «helt enig»: 69,0-78,8 prosent.  

 

Korrelasjonsanalysen viser at de tre spørsmålene som korrelerer sterkest med pårørendes svar på 

«Alt i alt er jeg fornøyd med tjenesten min nærstående mottar» er «Jeg er trygg på at min nærstående blir 

godt ivaretatt i hjemmet sitt», «Min nærstående får den bistanden han/hun trenger av personalet» og «Jeg 

har et godt samarbeid med personalet». 

 

3.7.2 «Net promoter score» 
I undersøkelsen for 2016 har vi innført et nytt spørsmål: «Net Promoter Score». Det er et 

lojalitetsmål, som brukes mer og mer i ulike kunde-/brukerundersøkelser. Gjennom spørsmålet 

«Hvor sannsynlig er det at du vil anbefale stedet din nærstående bor til andre i målgruppen som har behov 

for et sted å bo?» får vi en slags temperaturmåling på hva pårørende mener om personalebasen. 

Svarene gis på en skala fra 0 (svært usannsynlig) til 10 (svært sannsynlig).  
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Personer som svarer 9 og 10 på skalaen, blir ansatt å være «anbefalere», det vil si personer som er 

lojale og aktivt vil anbefale virksomheten til andre. De som svarer 7 og 8, blir sett på som «passive 

fornøyd». De er fornøyd med virksomheten, men vil ikke uten videre anbefale den til andre, eller kan 

velge å gå over til en annen virksomhet hvis det er en umiddelbar god grunn til det. Personer som 

svarer 0–6 på skalaen, blir ansett som «kritikere». Dette er brukere som ikke vil anbefale 

virksomheten til andre, og noen vil kanskje også snakke nedsettende om den. 

Figur 18 viser resultatene på «Net Promoter Score» for pårørende, fordelt prosentvis på gruppene 

«kritikere», «passive fornøyd» og «anbefalere». 

Figur 18 «Net Promoter Score» – pårørende 

Konfidensintervall (KI) for «anbefalere»: 37,9-49,1prosent. 

Figuren viser at 43 prosent av de pårørende svarer i kategorien «anbefalere», dvs. at de er så godt 

fornøyd med stedet deres nærstående bor at de aktivt vil anbefale det til andre i målgruppen som 

trenger et sted å bo. 24 prosent av de pårørende er «passive fornøyd», det vil si at de er fornøyd, 

men ikke nødvendigvis vil anbefale stedet videre. Hver tredje pårørende (32 prosent) er såpass 

misfornøyd med stedet deres nærstående bor at de kommer i kategorien «kritikere». De kan 

muligens bidra til å svekke boligens/personalbasens omdømme gjennom måten de snakker om den. 

Det er vanlig å regne denne svarfordelingen om til ett tall for «Net Promoter Score». Tallet 

framkommer ved å trekke andel «kritikere» (32 prosent) fra andel «anbefalere» (43 prosent), det vil 

si at boligen får en «Net Promoter Score» på 11. Hva som anses som en god score kan diskuteres, 

men en måte å gjøre det på er slik: -100–0 = dårlig, 0–50 = middels, 50–100 = god.4 Ut fra dette 

kommer pårørendes samlede syn på boliger til personer med utviklingshemming i Oslo i kategorien 

«middels». 

Beboerne fikk en forenklet variant av «Net Promoter Score»-spørsmålet, med kun tre svarkategorier 

pluss «vet ikke» (Figur 19). 20 prosent av beboerne har svart «vet ikke» på spørsmålet, som 

indikerer at dette kan ha vært et vanskelig spørsmål å svare på. Tilbakemeldingen fra de som 

gjennomførte intervjuene var også at en del av de som ble intervjuet hadde problemer med å forstå 

og svare på spørsmålet. 69 prosent av beboerne har svart at de vil anbefale stedet de bor på til en 

annen som trenger et sted å bo. Ni prosent vil ikke anbefale stedet til andre, mens to prosent svarer 

«av og til». 

Figur 19 «Net Promoter Score» – beboer 

Gjennomsnitt på en skala fra 1 til 3 og konfidensintervall (KI) for «ja»: Gjennomsnitt 2,74. KI 62,1-75,1. 

                                                
4Se http://www.relationwise.dk/artikler/faq/hvad-er-en-god-net-promoter-score/ 
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3.7.3 Sammenlikning av «alt i alt» og «Net Promoter Score» 

Figur 20 viser en sammenlikning av resultatene for spørsmålet om pårørende vil anbefale stedet deres 

nærstående bor til andre og hvor fornøyd de alt i alt er med tjenesten deres nærstående mottar. 

Figur 20 Sammenligning av «alt i alt»-spørsmålet og spørsmålet om de pårørende vil anbefale 

stedet deres nærstående bor til andre  

Gammakoeffisient = 0,864, p = 0,000.  

Figuren viser at de aller fleste «anbefalere» svarer positivt på spørsmålet om hvor fornøyd de er med 

tjenesten alt i alt. 65 prosent av de pårørende i denne gruppa har svart «helt enig», og 33 prosent har 

svart «enig». I gruppen «passive fornøyd» er også de fleste pårørende enige i påstanden, men det er 

gruppen som svarer «enig» som dominerer her (77 prosent), mens de som svarer «helt enig» utgjør 

åtte prosent. Gruppen «kritikere» er ikke overraskende mindre fornøyd med tjenesten deres 

nærstående mottar. I denne gruppen svarer 33 prosent at de er «uenige» eller «helt uenige» i at de 

er fornøyd med tjenestene, og 34 prosent svarer «verken/eller». Det er interessant å se at det likevel 

er en del av kritikerne som er fornøyd med tjenestene deres nærstående får. 32 prosent av 

pårørende i gruppen har svart «enig» eller «helt enig» på spørsmålet. 

På de åpne spørsmålene om hva som fungerer bra eller bør forbedres på stedet deres nærstående 

bor, kommer enkelte pårørende med generelle utsagn. De spenner fra «Alt er bra!» til «Ingenting er 

bra!». Flere trekker også fram som positivt at beboer har egen leilighet og får mulighet til å bo alene 

og ha et privatliv. Andre sier at en kollektiv boform med personale til stede gir trygge rammer som 

passer godt for deres nærstående.  Enkelte pårørende er redd for at botilbudet skal bli nedlagt. 

 «Det er bra at jeg har egen leilighet, at jeg får gjøre hva jeg vil. Styre over leiligheten selv.» 

(beboer) 

«Det kunne blitt bedre at personalet var hyggeligere, at de ikke var så sure og sinte. Og at de 

kunne hilse på når vi kommer hjem fra jobb.» (beboer) 

«Hun kan ikke få det bedre, hun har et optimalt tilbud, derfor kan jeg ikke nevne tre ting som 

kan forbedre noe.» (pårørende) 

«Jeg er redd for at boligen kan bli nedlagt i framtida, at byråkrater på et kontor vil rasjonalisere 

for å spare penger uten å tenke på at det er noen som da kan miste hjemmet sitt og aldri 

kommer over det. Redd for å dø og ikke kunne kjempe mot vilkårlige vedtak på administrativt og 

politisk plan.» (pårørende) 
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3.7.4 Oppsummering av samlet fornøydhet med personalebasen 
Samlet sett svarer 88 prosent av beboerne at de er fornøyd med hjelpen de får, mens 74 prosent av 

de pårørende sier de er «enig» eller «helt enig» i påstanden «Alt i alt er jeg fornøyd med tjenesten min 

nærstående mottar» 69 prosent av beboerne sier de vil anbefale stedet de bor til en annen som 

trenger et sted å bo, selv om det er litt usikkerhet om hvordan de har forstått dette spørsmålet. 43 

prosent av de pårørende plasserer seg i kategorien «anbefalere» på spørsmålet om de vil anbefale 

stedet deres nærstående bor til andre i målgruppen. De aller fleste i gruppen «anbefalere» svarer 

også positivt på spørsmålet om hvor fornøyd de er med tjenesten alt i alt. Mange pårørende 

kommenterer at det i seg selv er positivt at beboer har en egen leilighet og kan ha privatliv. 
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4 Avslutning 
 

I denne rapporten har vi presentert resultatene fra beboer- og pårørendeundersøkelsene 2016 i 

boliger til personer med utviklingshemming. Undersøkelsene besto av både spørsmål med faste 

svaralternativer og åpne spørsmål. Beboerne ble intervjuet i et personlig intervju, mens de pårørende 

fikk tilsendt et spørreskjema i posten. 

Resultatene er analysert og presentert under følgende tema: 

 Trygghet og trivsel 

 Kvalitet på omsorgen beboerne mottar 

 Selvbestemmelse og respektfull behandling 

 Kommunikasjon og samarbeid 

 Beboernes aktiviteter 

 Den fysiske boligen 

 Samlet fornøydhet 

Resultatene i denne rapporten er vist samlet for Oslo. I en egen vedleggsrapport presenteres 

resultatene per bydel, leverandør og bolig, der vi har mottatt tilstrekkelig antall svar. 

Resultatene må tolkes med forsiktighet, og det er viktig å ta hensyn til både svarprosent og 

konfidensintervall. Det er kun beboere som kan uttrykke sine meninger verbalt som har blitt 

intervjuet, mens pårørende til alle beboerne har blitt invitert til å delta i undersøkelsen. Den samlede 

svarprosenten for beboerne er 54 prosent, og for pårørende 41 prosent. Vi vet lite om hva som 

kjennetegner de som har svart sammenliknet med de som ikke har svart. Tallene varierer i tillegg 

mye mellom boligene, bydelene og leverandørene. Størrelsen på målgruppen og svarprosenten har 

ført til at konfidensintervallene er generelt store, og at tallene dermed er ganske usikre og må tolkes 

med forsiktighet. 

Undersøkelsen gir likevel et bilde av hva som generelt fungerer bra og hva som kan bli bedre med de 

tjenestene som gis til beboere i boliger til personer med utviklingshemming. I materialet ligger det 

mange gode råd om hva som er viktig for beboere og pårørende, hva de setter pris på, og hva de 

savner. Rapporten er dermed både en «statusrapport» som gir et inntrykk av fornøydheten til 

beboere og pårørende på et bestemt tidspunkt, og et verktøy for å jobbe videre med 

kvalitetsutvikling ved den enkelte personalbase. 

Beboerne i disse boligene har svært ulike behov for tjenester. Noen trenger lite hjelp, andre trenger 

hjelp på mange ulike områder. Det er dermed stor variasjon i det beboere og pårørende trekker 

fram som positivt eller forbedringspunkter ved tjenesten. Selv om det er en del generelle punkter i 

tilbakemeldingene, er det likevel et hovedinntrykk at individuell tilpasning av tjenestene er viktig for 

både beboer og pårørende. 

Vår anbefaling er at den enkelte personalbasen bruker resultatene i rapporten som grunnlag for 

refleksjon rundt hva som kan bidra til kvalitetsutvikling akkurat i deres bolig. Det er først når den 

generelle kunnskapen i rapporten kobles sammen med den spesifikke kunnskapen til beboere, 

pårørende og ansatte på det enkelte tjenestested, at man får et godt kunnskapsgrunnlag for å bedre 

kvaliteten på tjenestene.  
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Vedlegg 2 Informasjonsskriv til pårørende 
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Vedlegg 3 Spørreskjema for beboerundersøkelsen 
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Vedlegg 4 Spørreskjema for pårørendeundersøkelsen 
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Vedlegg 5 Litt grundigere om metoden i undersøkelsene 
 

Dette vedlegget inneholder en litt mer detaljert beskrivelse av metoden som er brukt i 

undersøkelsene enn det som er skrevet i kapittel 2. Mye av teksten er den samme som i kapittel 2, 

men det er utdypet med flere detaljer en del steder.  

Helseetatens beboer- og pårørendeundersøkelser ble gjennomført i 12 bydeler. Bydel Nordstrand og 

Bydel Ullern har gjennomført egne undersøkelser samme år, og Bydel St. Hanshaugen har ingen 

boliger med en personalbase for denne målgruppen. For resultater fra Bydel Nordstrand og Bydel 

Ullern henviser vi til bydelenes egne rapporter.  

 

Beboerundersøkelsen 
Undersøkelsen blant beboerne ble gjennomført som personlige intervjuer, basert på et 

semistrukturert spørreskjema. 

Målgruppe for beboerundersøkelsen 

Målgruppen for brukerundersøkelsen er mennesker med utviklingshemming eller tilsvarende behov 

for bistand, over 18 år, som bor i en leilighet tilknyttet en kommunal personalbase i Oslo. Også 

beboere i enkeltstående leiligheter tilknyttet de samme personalbasene ble inkludert i undersøkelsen. 

Beboere som bor i boliger med personalbaser drevet av andre (private leverandører og 

Velferdsetaten), ble ikke inkludert i beboerundersøkelsen (kun i pårørendeundersøkelsen). Det 

planlegges på sikt å inkludere disse beboerne. Beboerne skulle ha bodd minst én måned i leiligheten 

på intervjutidspunktet. 

 

Mennesker med utviklingshemming har varierende evne til å kommunisere. Det er kun personer som 

ble ansett for å ha mulighet til å utrykke egne meninger, med eller uten hjelp, som ble invitert til å 

delta i undersøkelsen. Hvis det var behov eller ønske om det, kunne beboerne ha med en fortrolig 

person for å hjelpe til med tydeliggjøring av deres meninger. 67 beboere ønsket å ha med en annen 

person på intervjuet. 

 

Gjennomføring av intervju 

Kantar TNS gjennomførte intervjuene på vegne av Helseetaten. Kantar TNS avtalte tidspunkt for 

intervju med personalbasen/beboer, og to personer fra Kantar TNS deltok på hvert intervju. 

Intervjuene ble gjennomført i leiligheten til beboer eller på et rom i fellesarealet.  

Deltakere i beboerundersøkelsen 

Det ble gjennomført intervjuer med beboere i 74 boliger med personalbase. Totalt bor det 594 

personer med utviklingshemming i leiligheter tilknyttet 87 personalbaser. Av disse ble 360 vurdert 

som i stand til å kommunisere nok til å delta i undersøkelsen. 28 beboere avlyste intervjuet samme 

dag det var avtalt eller i dagene før.  

 

196 personer sa ja til å delta, noe som gir en svarprosent på 54. Tabell 1 viser antall deltakere og 

svarprosent i undersøkelsen per bydel. 
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Tabell 1 Antall deltakere, svar og svarprosent blant beboere per bydel 2016  

  Beboere 

 

Antall 

personale-

baser 

Antall 
beboere 

Antall 

som kan 

delta 

Antall 

som 

deltok 

Deltaker
-prosent 

Bydel Alna 8 57 34 15 44 % 

Bydel Bjerke 7 45 31 12 39 % 

Bydel Frogner                                           3 26 20 8 40 % 

Bydel Gamle Oslo                              3 28 21 10 48 % 

Bydel Grorud  6 52 17 6 35 % 

Bydel Grünerløkka 2 11 8 6 75 % 

Bydel Nordre Aker 16 92 58 46 79 % 

Bydel Sagene 4 33 23 13 57 % 

Bydel Stovner 9 70 51 22 43 % 

Bydel Søndre 

Nordstrand                   
9 

53 20 3 15 % 

Bydel Vestre Aker 12 80 48 33 69 % 

Bydel Østensjø 8 47 29 22 76 % 

Andre leverandører 79 - - - - 

Totalt 166 594 360 196 54 % 

Bydel Ullern og Bydel Nordstrand deltok ikke i undersøkelsen. Bydel St. Hanshaugen har ingen personalbaser i bydelen. To 

personalbaser (én i Bydel Grorud og én i Bydel Søndre Nordstrand) er inkludert i tallet for personalbaser i tabellen, men har 

av ulike årsaker ikke deltatt i undersøkelsen  

Opplysningene i Tabell 1 må leses med forsiktighet. Det var for eksempel vanskelig å få tall på hvilke 

beboere som kunne kommunisere sine meninger verbalt og dermed delta i undersøkelsen. 

Opplysningene om antall beboere, antall som kunne delta i intervju og antall som faktisk deltok i 

intervjuene, ble innhentet av Kantar TNS i gjennomføringsfasen.  

Tabell 2 viser bakgrunnsopplysningene de beboere som deltok i intervjuet.  

Tabell 2 Bakgrunnsopplysninger for beboerne i fokusgruppene 

 2016 2014 

 Antall Prosentfordeling Antall Prosentfordeling 

Kjønn     

Menn 105 54  116 59 

Kvinner 91 46 82 41 

Alder     

18 – 34 år 58 30 75 28 

35 – 66 år 121 62 162 59 

67 år eller eldre 16 8 35 13 

Har bodd der de bor i      

Mindre enn 2 måneder 1 1 - - 

Mellom 3 – 12 måneder 17 9 - - 

1 – 5 år 66 34 - - 

Mer enn 5 år 109 56 - - 

Bor samme sted som 

personalet har base 
  

  

Ja 179 91   

Nei 16 8   
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Spørreskjema for beboerundersøkelsen 

Helseetaten har laget et eget spørreskjema spesielt for Oslo kommune for beboere i boliger til 

personer med utviklingshemming (vedlegg 3). Skjemaet er vesentlig endret fra det som ble brukt i 

undersøkelsen i 2014, da erfaringen den gangen var at det ikke fungerte godt nok i 

intervjusituasjonen og ga et unødvendig stort kvalitativt materiale å analysere i etterkant. 

Omgjøringen har også vært et ledd i å skape større helhet i brukerundersøkelsene for helse- og 

omsorgstjenestene i kommunen.  

Spørreskjemaet ble utviklet i samarbeid med Velferdsetaten, med utgangspunkt i erfaringene fra 2014 

og en grundig litteraturgjennomgang på området. Spørreskjemaet ble så sendt på høring til seks ulike 

brukerorganisasjoner for mennesker med utviklingshemming. I tillegg brukte vi de første 10-15 

intervjuene til å teste ut det nye skjemaet, og gjorde enkelte justeringer i skjemaet etter dette. 

Spørreskjemaet består av totalt 30 spørsmål, hvor fem er bakgrunnsspørsmål. Spørsmålene er 

sortert på åtte ulike tema. Hvert tema hadde et mål for hva vi ønsket å finne ut om dette temaet. For 

hvert tema ble det stilt ett eller flere dialogspørsmål, hvor beboeren kunne komme med utdypende 

kommentarer. Intervjuerne kunne tilpasse formuleringen av disse spørsmålene under intervjuet, for å 

sikre seg at beboer forsto spørsmålet og det passet naturlig inn i samtalen.  

De fleste av spørsmålene som ikke var bakgrunns- eller dialogspørsmål, hadde faste svaralternativer:  

Ja Av og til Nei Vet ikke 

 

I figurene viser vi de prosentvise svarandelene på svarkategoriene for hvert spørsmål og hvor mange 

som har svart på spørsmålene (n). I en note til figurene vises et gjennomsnitt på skalaen fra 1 til 3 

(midtpunkt er 1,5). De som har svart «vet ikke» er ikke inkludert i beregningen. I noten vises også 

konfidensintervall (KI) for andelene som svarte «enig» og «helt enig».  

 

Pårørendeundersøkelsen 
Pårørendeundersøkelsen ble gjennomført som en spørreskjemaundersøkelse, hvor deltakerne fikk 

tilsendt et spørreskjema i posten og mulighet til å svare per post eller elektronisk.  

Målgruppe for pårørendeundersøkelsen 

Målgruppen i denne undersøkelsen er pårørende eller verger som kjenner beboer på et personlig 

plan. Undersøkelsen ble sendt ut til én pårørende per beboer over 18 år i boliger for mennesker 

med utviklingshemming og tilsvarende behov for bistand. Undersøkelsen omfatter kun pårørende til 

beboere som har bodd i boligen i lengere enn fire uker. Vi fikk tilbakemelding om at tre pårørende 

(og beboere) ble utelatt fordi beboeren hadde bodd i boligen i mindre enn en måned. I tillegg var der 

syv beboere som ikke har oppgitt en pårørende og 23 pårørende ble utelatt av andre årsaker. 

Også pårørende til beboere som ikke kunne kommunisere verbalt eller ønsket å delta i 

beboerundersøkelsen, ble invitert til undersøkelsen. I tillegg ble pårørende til beboere i boliger 

tilknyttet private personalbaser5 invitert til å delta. Dette omfattet 25 ulike leverandører, med til 

sammen 79 boliger med beboere fra Oslo kommune. Boligene ligger både i Oslo kommune og i 

andre kommuner rundt om i Norge. 

                                                
5 Velferdsetaten inkluderes i denne gruppen av leverandører, selv om de er en kommunal etat. Deres boliger er 

et byomfattende tilbud, og ligner derfor mer på tilbudet fra de private leverandørene enn de kommunale 

boligene som administreres av bydelene. 
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Gjennomføring av pårørendeundersøkelsen 

De pårørende ble i forkant informert om undersøkelsen gjennom oppslag, løpeseddel og/eller 

muntlig informasjon fra personalet i boligene. De pårørende fikk tilsendt et spørreskjema fra den 

aktuelle boligen (vedlegg 4). Et orienteringsskriv var vedlagt spørreskjemaet (vedlegg 2). 

Undersøkelsen ble gjennomført i perioden 28.10-20.11.2016, men det var mulig å svare på internett 

fram til jul. Cirka en og en halv uke etter oppstart av undersøkelsen, fikk de pårørende tilsendt et 

takkekort med en vennlig påminnelse om å svare på undersøkelsen. Vi oppfordret også 

personalbasene til å sende en e-post for å minne om undersøkelsen.  

Kantar TNS hadde ansvar for å trykke opp og pakke spørreskjemaene så de var klar til å bli sendt ut 

til de pårørende. Hvert spørreskjema var påført et bolignavn, og Kantar TNS sendte de 

ferdigpakkede spørreskjemaene og takkekortene til hver enkelt bolig/personalbase. Deretter hadde 

personalbasen ansvar for å få påført navn og adresse til de pårørende og sende spørreskjema og 

takkekort til riktig tidspunkt. Vi opplevde en del forsinkelser i ulike deler av denne prosessen, slik at 

en del pårørende fikk spørreskjemaene for sent. Vi holdt derfor svarløsningen på internett åpen en 

tid etter at undersøkelsen skulle vært avsluttet. 

Deltakere i pårørendeundersøkelsen 

Totalt ble det sendt ut invitasjonsbrev og spørreskjema til 767 pårørende/brukerrepresentanter ved 

164 boliger (85 kommunale og 79 private). 318 pårørende svarte på skjemaet, noe som gir en 

svarprosent på 41.  Det er store forskjeller mellom de ulike bydelene. Bydelen med høyest deltakelse 

har en svarprosent på 56, mens bydelen med lavest tilslutning har en svarprosent på 9. Det var også 

mulig å svare på undersøkelsen på internett, og 28 prosent av de som svarte valgte å gjøre det på 

denne måten.  Andel som svarte på internett varierer fra 17 til 67 prosent mellom bydelene.  

14 spørreskjemaer kom i retur med feil adresse. For de første 12 sendte vi koden på spørreskjemaet 

til personalbasen, og ba dem til å sende den til pårørende slik at de kunne svare på internett. De to 

siste skjemaene kom i retur for sent til å gjøre dette, og er utelatt i tallene for utsendte skjemaer.  

Tabell 3 Antall deltakere, svar og svarprosent blant pårørende per bydel 2016  

  Pårørende 

 

Antall 

personale-

baser 

Antall 

utsendte 

skjemaer 

Antall 

svar 

Antall 

svar 

online 

Svar- 

prosent 

Bydel Alna 8 63 23 17 % 37 % 

Bydel Bjerke 7 48 19 47 % 40 % 

Bydel Frogner                                           3 27 10 40 % 37 % 

Bydel Gamle Oslo                              3 16 7 29 % 44 % 

Bydel Grorud  6 37 15 47 % 41 % 

Bydel Grünerløkka 2 34 3 67 % 9 % 

Bydel Nordre Aker 16 92 48 35 % 52 % 

Bydel Sagene 4 26 14 29 % 54 % 

Bydel Stovner 9 77 43 26 % 56 % 

Bydel Søndre 

Nordstrand                   
9 55 8 50 % 15 % 

Bydel Vestre Aker 12 78 36 33 % 46 % 

Bydel Østensjø 8 40 17 24 % 43 % 

Andre leverandører 79 174 75 32 % 43 % 

Totalt 166 767 318 28 % 41 % 

Bydel Ullern og Bydel Nordstrand deltok ikke i undersøkelsen. Bydel St. Hanshaugen har ingen personalbaser i bydelen.  To 

personalbaser (én i Bydel Grorud og én i Bydel Søndre Nordstrand) er inkludert i tallet for personalbaser i tabellen, men har 

av ulike årsaker ikke deltatt i undersøkelsen  
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Opplysningene om antall utsendte spørreskjemaer til pårørende er som utgangspunkt det samlede 

antall pårørende som bydelene ga oss opplysninger om i august 2016. I etterkant av undersøkelsen ba 

vi personalbasene opplyse hvor mange spørreskjemaer som rent faktisk ble sendt ut. For de 

personalbasene vi ikke fikk tilbakemelding fra, er det de opprinnelige tallene fra august 2016 som er 

brukt i oversikten. 

Tabell 4 viser bakgrunnsopplysningene de pårørende blir spurt om i spørreskjemaet. Vi kan se av 

oversikten at det noen ganger må ha vært flere personer som har fylt ut spørreskjemaet sammen. 

Det er for eksempel ikke en reell kategori for en person å være både søsken og foreldre.  

Tabell 4 Bakgrunnsopplysninger for pårørende  

 

Spørreskjema for pårørendeundersøkelsen 

Helseetaten har laget et eget spørreskjema for pårørendeundersøkelsen, spesielt for Oslo kommune 

(vedlegg 4). Skjemaet er endret fra tidligere år i både spørsmålsformulering, svarskala og tematisering. 

Det har vært gjort som resultat av tilbakemeldinger og erfaringer fra undersøkelsen i 2014 og som et 

ledd i å skape større helhet i brukerundersøkelsene for helse- og omsorgstjenestene i kommunen. 

 2016 2014 

 
Antall 

Prosent-

fordeling 
Antall 

Prosent-

fordeling 

Hvilken tilknytning har du til din 

nærstående? 
  

  

Foreldre 113 36 % - - 

Foreldre og verge 95 30 % - - 

Søsken og verge 34 11 % - - 

Verge 27 9 % - - 

Søsken 18 6 % - - 

Verge og annen tilknytning 10 3 % - - 

Annen tilknytning 8 3 % - - 

Foreldre, søsken og verge 5 2 % - - 

Foreldre og søsken 2 1 % - - 

Søsken og Anden tilknytning 2 1 % - - 

Hvor lenge har din nærstående bodd der de 

bor? 
  

  

Mindre enn 3 måneder 0 0 % - - 

3-12 måneder 20 6 % - - 

1-5 år 74 24 % - - 

Mer enn 5 år 220 70 % - - 

I hvilken grad kan din nærstående 

kommunisere selv? 
  

  

I stor grad 95 30 % - - 

I noen grad 115 37 % - - 

I liten grad 86 28 % - - 

Ikke i det hele tatt 16 5 % - - 

Hvor gammel er din nærstående?     

18-34 år 113 39 % 75 28 % 

35-66 år 177 61 % 162 59 % 

67 år eller eldre 1 0 % 35 13 % 

Bor din nærstående samme sted som 

personalet har base? 
  

  

Ja 272 88 % - - 

Nei 28 9 % - - 

Vet ikke 8 3 % - - 
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Endringene skal også gjøre det lettere å bruke resultatene i arbeidet med kvalitetsutvikling av 

tjenestene. 

I pårørendeundersøkelsen er vi ute etter å få vite hvor enige eller uenige pårørende er med ulike 

påstander knyttet til tjenestene deres nærstående mottar i boligene. I tillegg ønsker vi at de 

pårørende opplever spørsmålene som relevante og virkelighetsnære for dem selv og deres 

nærstående i boligene. Årets spørreskjema ble utarbeidet i samarbeid med Velferdsetaten og tok 

utgangspunkt i erfaringene fra undersøkelsen 2014, tilbakemeldinger fra pårørende, flere møter med 

pårørendegrupper og forskning på området. Spørreskjemaet ble sendt på høring til seks ulike 

brukerorganisasjoner for mennesker med utviklingshemming. Etterpå ble spørreskjemaet testet ut av 

14 pårørende og justert etter deres tilbakemeldinger. 

Spørreskjemaet består av totalt 34 spørsmål, hvor fem er bakgrunnsspørsmål. De fleste er formulert 

som påstander med faste svaralternativer. To av spørsmålene er åpne spørsmål hvor pårørende må 

formulere sine egne svar. Spørsmålene er inndelt i syv temaer. Spørsmålene besvares på en femdelt 

skala, pluss «vet ikke», med følgende svaralternativer: 

Helt enig Enig Verken/eller Uenig Helt uenig Vet ikke 

 

I figurene viser vi de prosentvise svarandelene på svarkategoriene for hvert spørsmål og hvor mange 

som har svart på spørsmålene (n). I en note til figurene vises et gjennomsnitt på skalaen fra 1 til 5 

(midtpunkt er 2,5). De som har svart «vet ikke» er ikke inkludert i beregningen av gjennomsnittene. I 

noten vises også konfidensintervall (KI) for andelene som svarte «enig» og «helt enig».  

I hovedrapporten er alle besvarelser analysert og present samlet. I vedleggsrapporten er resultatene 

presentert for hver enkelt bydel, leverandør og bolig som har tilstrekkelig antall besvarelser. Vi har 

benyttet følgende prinsipp for å sikre at alle besvarelser ble behandlet konfidensielt i rapporten: 

 11 eller flere besvarelser: Alle analyser av data er gjort og resultatene presenteres. 

 Fire til ti besvarelser: Minimumstall, maksimumstall og gjennomsnitt presenteres. 

 Mindre enn tre besvarelser: Det presenteres ingen resultater. 

 

Analyse av resultatene 
Både beboerundersøkelsen og pårørendeundersøkelsen har gitt både kvantitative og kvalitative data. 

Disse ulike datatypene er analysert hver for seg. 

 

Analyse av de kvalitative data  

De kvalitative dataene er analysert gjennom en systematisk prosess. Først sorterte vi alle 

utsagnene under ulike temaer. I beboerundersøkelsen var temaene i utgangspunktet bestemt på 

forhånd, siden hvert tema i spørreskjemaet hadde egne kvalitative spørsmål. I praksis har det vært 

nødvendig å omsortere materialet noe, fordi utsagn som handler om samme tema var notert ned 

ulike steder. De åpne spørsmålene i pårørendeundersøkelsen var ikke knyttet til bestemte tema, men 

utsagnene de kom med har blitt sortert under de samme temaene som de andre spørsmålene i 

undersøkelsen. Gjennomgangen viste imidlertid at både beboere og pårørende hadde kommet inn på 

flere temaer enn de vi hadde satt opp i spørreskjemaet. Disse ble da satt opp som nye temaer. 

Alle utsagnene under hvert tema ble så vurdert og sortert i kategorier etter meningsinnhold. Videre 

har vi vurdert om de ulike meningene er positive funn eller forbedringspunkter. Vi har også gjort en 
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opptelling av hvor ofte de samme synspunktene kommer fram, slik at vi kan si noe om et konkret 

positivt funn eller forbedringspunkt er noe som beboere/pårørende i flere boliger er opptatt av.  

Til slutt er alle kategoriene og synspunktene gjennomgått på nytt, og noen kategorier/synspunkter er 

slått sammen, flyttet på eller delt opp, for å sammenfatte dataene på en måte som gir en best mulig 

beskrivelse av hva informantene mener om de ulike temaene i undersøkelsen. 

Analyse av de kvantitative data 

Før analysene av de kvantitative dataene begynte, sjekket vi igjennom data for eventuelle feil svar. 

Alle dataene vises som prosentvise svarandeler på svarkategoriene for hvert spørsmål og hvor mange 

som har svart på spørsmålene (n) i figurer i rapporten. Til figurene finnes de to noter. Den ene noten 

viser gjennomsnittet på hvert spørsmål. Den andre viser konfidensintervall (KI) for andelene av 

pårørende som svarte «enig» og «helt enig» og av beboere som svarte «Ja». KI er en statistisk 

metode som med 95 prosent sannsynlighet viser innenfor hvilket intervall andelen vil ligge. Dersom 

to intervaller ikke overlapper, kan man derfor med stor sannsynlighet (95 prosent) si at de er 

forskjellige fra hverandre.  

Signifikante sammenhenger er beregnet ved hjelp av Gamma-koeffisienten (), som best egner seg for 

å beregne signifikanssannsynligheter for ordinale variable (som våre data er). Gammakoeffisienten () 

er en såkalt rangkorrelasjon som måler styrken av en monoton sammenheng på en skala fra -1 

(perfekt negativ sammenheng) til 1 (perfekt positiv sammenheng). -verdier på 0 viser at det ikke er 

noen sammenheng, verdier på under -0,3 og over 0,3 anses for å være sterke sammenhenger.    

Målgruppens størrelse og svarprosentene i undersøkelsen gjør at konfidensintervallene blir store. 

Det er derfor store statistiske usikkerheter, og vi har ikke laget logistiske regresjonsanalyser. 

Vi har få opplysninger om hva som kjennetegner pårørende i boligene, og har derfor ikke noe 

sammenlikningsgrunnlag for de bakgrunnsopplysningene vi har for de pårørende som har svart på 

undersøkelsen. Vi kan derfor ikke vite om noen grupper av pårørende er over- eller 

underrepresentert og har derfor ikke mulighet for å vekte data. Da de fleste statistiske analyser 

forutsetter et tilfeldig representativt utvalg, må korrelasjonsanalysene kun tas som en indikasjon på 

virkeligheten. 

De enkelte boligene er generelt små, med få beboere. I denne hovedrapporten er alle besvarelsene 

analysert og present samlet. I vedleggsrapporten presenteres resultatene for hver enkelt bydel, 

leverandør og bolig. Vi har i analysen og presentasjonen benyttet følgende prinsipp for å sikre at alle 

besvarelser blir behandlet konfidensielt i rapporten: 

- Elleve eller flere besvarelser: Alle analyser og presentasjoner av data er tillatt 

- Fire til ti besvarelser: Minimum, maksimum og gjennomsnitt presenteres 

- Tre eller færre besvarelser: Det gis ingen opplysninger om resultatene for enheten, men 

dataene er inkludert i de samlede tallene 

Det er får boliger/leverandører som har elleve eller flere besvarelser. Som det framgår av 

vedleggsrapporten, er det derfor mange boliger som ikke får presentert noen resultater eller kun får 

minimum- maksimum- og gjennomsnittsresultat.  
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Vedlegg 6 Korrelasjonsanalyser 
Gammakoeffisienten () er en såkalt rangkorrelasjon som måler styrken av en monoton sammenheng 

på en skala fra -1 (perfekt negativ sammenheng) til 1 (perfekt positiv sammenheng). -verdier på 0 

viser at det ikke er noen sammenheng, verdier på under -0,3 og over 0,3 anses for å være sterke 

sammenhenger. I dette vedlegget vises gammaverdier for korrelasjon mellom pårørendes svar og p-

verdien for signifikant sammenheng for de analysene som er omtalt i kapittel 3. 

Korrelasjon med pårørendes svar på påstanden «Jeg er trygg på at min nærstående blir godt ivaretatt i 

hjemmet sitt» 

 «Jeg har inntrykk av at min nærstående trives i hjemmet sitt» =0,836, p=0,000 

 «Min nærstående får den bistanden han/hun trenger av personalet» =0,915, p=0,000 

 «Jeg har et godt samarbeid med personale.» =0,858, p=0,000 

 «Personalet følger opp endringer i min nærståendes adferd» =0,856, p=0,000 

 «Personalet legger til rette for at min nærstående kan reise på ferie» =0,673, p=0,000 

Korrelasjon med pårørendes svar på påstanden «Min nærstående får den bistanden han/hun trenger av 

personalet» 

 «Personalet følger opp endringer i min nærståendes adferd» =0,839, p=0,000 

 «Personalet har tilstrekkelig kompetanse til å gi min nærstående god pleie og omsorg» =0,837, 

p=0,000 

Korrelasjon med pårørendes svar på påstanden «Personalet jobber målrettet for at min nærstående skal 

oppleve mestring i hverdagen sin»  

 «Personalet følger opp endringer i min nærståendes adferd» =0,840, p=0,000 

 «Min nærstående har et godt tilbud av fritidsaktiviteter» =0,639, p=0,000 

 

Korrelasjon med pårørendes svar på påstanden «Personalet behandler meg med høflighet og respekt» 

 «Personalet behandler min nærstående med høflighet og respekt» =0,890, p=0,000 

Korrelasjon med pårørendes svar på påstanden «Jeg har et godt samarbeid med personalet» 

 «Personalet behandler meg med høflighet og respekt» =0,827, p=0,000 

 «Personalet informerer meg når det skjer endringer i min nærståendes behov eller væremåte» 

=0,900, p=0,000 

 

Korrelasjon med pårørendes svar på spørsmålet «Har du i det siste året hatt minst en samtale med 

personalet, som var planlagt på forhånd?» 

 «Jeg er tilfreds med hvor ofte jeg får planlagte samtaler med personalet» =-0,706, p=0,000 

 «Jeg får uttale meg om tilbudet til min nærstående» =-0,541, p=0,000 

 «Personalet jobber målrettet for at min nærstående skal oppleve mestring i hverdagen sin» =-

0,385, p=0,000 

 «Min nærstående og/eller pårørende er med på å utforme deg daglige rutiner (tiltaksplaner) for den 

bistanden han/hun mottar» =-0,378, p=0,000  

Korrelasjon med pårørendes svar på påstanden «Alt i alt er jeg fornøyd med tjenesten min nærstående 

mottar» 

 «Jeg er trygg på at min nærstående blir godt ivaretatt i hjemmet sitt» =0,911, p=0,000  

 «Min nærstående får den bistanden han/hun trenger av personalet» =0,884, p=0,000 

 «Jeg har et godt samarbeid med personalet» =0,853, p=0,000  
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Vedlegg 7 Utvikling fra tidligere år 
 

På grunn av endring i spørsmålsformulering og svarskala er det ikke direkte mulig å sammenligne 

resultatene fra 2016 med undersøkelsen i 2014. Enkelte av spørsmålene i undersøkelsen i 2016 er 

imidlertid såpass like i innhold med spørsmålene fra 2014 at vi kan gjøre en tentativ sammenlikning. 

Vi har valgt å inkludere dette i et vedlegg til rapporten, siden det ikke er mulig å gjøre en direkte 

sammenlikning. Figurene i vedlegget viser utviklingen over tid på spørsmålene vi mener det er mulig å 

gjøre en tentativ sammenlikning, med forbehold om de endringene som er gjort i formulering og 

svarskala. Vi understreker at tallene må tolkes med forsiktighet, også fordi det er store 

konfidensintervall. 

Beboer 
 

Figur 21 Kvalitet på omsorgen – utvikling 

 
Konfidensintervall (KI) for andel «ja» i 2014: 80,6–90,5 prosent. Konfidensintervall for andel «ja» i 2016: 83,5–92,6 prosent.  

 

Figur 22 Selvbestemmelse og respektfull behandling – utvikling 

 
Konfidensintervall for andel «ja» «Ringer/banker den/de ansatte på hos deg?» i 2014: 88,0–95,7 prosent. KI for andel «ja» i 

2016: 83,2–92,3 prosent. KI for andel «ja» «Får du være alene når du ønsker det?» i 2014:  93,9–99,0. KI for andel «ja» i 

2016: 87,3–95,7 prosent.  

 

Figur 23 Kommunikasjon og samarbeid – utvikling 

 
Konfidensintervall for andel «ja» «Er det noen som forteller deg hva som skal skje?» i 2014: 81,153,5–90,9 prosent. KI for 

andel «ja» i 2016: 70,6–82,5 prosent. KI for andel «ja» «Forstår du hva de ansatte sier?» i 2014: 84,0–93,0. KI for andel «ja» 

i 2016: 72,8–84,3 prosent.  
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Figur 24 Aktiviteter – utvikling 

 
Konfidensintervall for andel «ja» «Har du vært på ferietur det siste året?» i 2014: 74,0–85,2 prosent. KI for andel «ja» i 
2016: 70,6–82,5 prosent. KI for andel «ja» «Har du jobb/dagaktiviteter?» i 2014: 80,3–90,2 prosent. KI for andel «ja» «Har 

du jobb eller annen fast aktivitet på dagtid?» i 2016: 75,6–86,6 prosent.  

 

Figur 25 Alt i alt fornøydhet – utvikling 

 
Konfidensintervall for andel «ja» i 2014: 89,5–96,7 prosent. KI for andel «ja» i 2016: 83,5–92,6 prosent.  

 

Pårørende 
 

Figur 26 Trygghet og trivsel – utvikling 

 
Konfidensintervall for andel «enig» og «helt enig» i 2014: 71,7–81,5 prosent. Konfidensintervall for andel «enig» og «helt 

enig» i 2016: 76,5–85,3 prosent.  

 

Figur 27 Selvbestemmelse og respektfull behandling – utvikling 

 
Konfidensintervall for andel «enig» og «helt enig» i 2014: 36,0–47,4 prosent. Konfidensintervall for andel «enig» og «helt 

enig» i 2016: 64,2–74,4 prosent.  
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Figur 28 Kommunikasjon og samarbeid – utvikling 

 
Konfidensintervall for andel «enig» og «helt enig» i 2014: 58,7–69,8 prosent. Konfidensintervall for andel «enig» og «helt 
enig» i 2016: 74,3–83,3 prosent.  

 

Figur 29 Alt i alt fornøydhet – utvikling 

 
Konfidensintervall for andel «enig» og «helt enig» i 2014: 53,5–65,0 prosent. Konfidensintervall for andel «enig» og «helt 

enig» i 2016: 69,0–78,8 prosent.  
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