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Forord 
 

Brukerundersøkelser er en del av systemet for kvalitetsmåling for sykehjem i Oslo. 

Beboerundersøkelsen er gjennomført siden 2006, og pårørendeundersøkelsen siden 2007.  

Beboerundersøkelsen i 2016 ble gjennomført som et fokusgruppeintervju ved hvert sykehjem. 

Ambio Helse AS gjennomførte fokusgruppeintervjuene på oppdrag fra Helseetaten.  

Pårørendeundersøkelsen ble gjennomført som en postal spørreskjemaundersøkelse. Svarene på 

undersøkelsen ble registrert i KS/Kommuneforlagets portal www.bedrekommune.no. Resultatene fra 

begge undersøkelsene er samlet i denne rapporten. 

Vi håper denne rapporten kan inspirere og bidra med nyttig kunnskap for sykehjemmene i det videre 

arbeidet med kvalitetsutvikling av tjenesten.  

En stor takk til beboere og pårørende som deltok i undersøkelsene, og til sykehjemmene som har 

lagt til rette for gjennomføringen.  

 

 

Oslo, desember 2016 

 

 

Runar Nygård 

direktør 
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Sammendrag  
Denne rapporten presenterer resultatene fra beboer- og pårørendeundersøkelsen i 2016 på 

sykehjem i Oslo og utenbys sykehjem som kommunen har avtale med.  

Hvordan ble undersøkelsene gjennomført, og hvem har deltatt? 

Beboerundersøkelsen ble gjennomført som fokusgruppeintervjuer med tre til fem beboere på 41 

sykehjem. Sykehjemmene vurderte hvem som skulle delta i fokusgruppene, på bakgrunn av en mal 

laget av Helseetaten. Malen inneholdt noen krav til hukommelse, hørsel og botid på sykehjemmet, 

samt en rekkefølge for utvelgelse. Beboerundersøkelsen er en kvalitativ undersøkelse, hvor formålet 

er å beskrive beboernes opplevelse og erfaringer. Metoden egner seg til å skape forståelse av et 

fenomen, men ikke til å telle hvor mange som mener hva. 

Pårørendeundersøkelsen ble gjennomført ved 47 sykehjem. Totalt deltok 52 prosent av 3568 

inviterte pårørende i undersøkelsen (1816 personer). De fleste spørsmålene i undersøkelsen er 

kvantitative, formulert som påstander og med faste svaralternativer. Formålet med metoden er å få 

en oversikt over utbredelsen av et fenomen, det vil si hvor mange som mener hva. Svarene som gis 

kan uttrykkes i tallverdier, og dermed analyseres gjennom ulike statistiske metoder. 

Når vi i rapporten skriver «beboere» og «pårørende», er det deltakerne i de respektive 

undersøkelsene vi refererer til. 

Hvor fornøyde er beboere og pårørende generelt med sykehjemmet? 

De fleste beboerne i fokusgruppene er generelt godt fornøyde med forholdene på sykehjemmet de 

bor på, med noen unntak. 83 prosent av de pårørende som har deltatt i undersøkelsen er «enige» 

eller «helt enige» i påstanden «Alt i alt er jeg fornøyd med sykehjemmet min nærstående bor på.» 

Pårørende ble spurt om hvor sannsynlig det er at de vil anbefale sykehjemmet til en som har behov 

for sykehjemsplass («Net Promoter Score»). Sykehjemmene får samlet sett en middels høy score på 

dette. Halvparten av de pårørende plasseres i kategorien «anbefalere», som innebærer at de 

sannsynligvis vil anbefale sykehjemmet til andre. I den kvalitative beboerundersøkelsen fikk beboerne 

ett kvantitativt spørsmål: om de ville anbefale sykehjemmet til andre som trenger sykehjemsplass. På 

dette spørsmålet ble svarene til hver enkelt beboer registrert. 78 prosent av beboerne i 

fokusgruppene svarte «ja» på spørsmålet. 

Hva mener beboere og pårørende om trivselen og tryggheten på sykehjemmet? 

Hovedinntrykket fra både beboer- og pårørendeundersøkelsen er at beboerne trives og er trygge på 

sykehjemmet. Både beboerne og pårørende trekker fram medarbeiderne som særlig viktige for å 

skape trygghet og trivsel på sykehjemmet. Begge grupper mener stabil og tilstrekkelig bemanning er 

nødvendig. Begge parter fremhever også at hyggelige rom, fellesarealer og uteområder har stor 

betydning for beboernes trivsel. Undersøkelsen viser at hovedkilder til utrygghet og mistrivsel blant 

beboerne er utskiftninger i personalet og ansatte som ikke er kjent med beboerne; at det er for lite 

personale til å kunne reagere raskt når beboerne trenger hjelp; at alarmsystemet ikke fungerer som 

det skal; at beboerne mangler noen å snakke med; og at det er andre beboere med utagerende 

oppførsel på avdelingen. 

Hva mener beboere og pårørende om pleien på sykehjemmet? 

Både blant beboerne og de pårørende er flertallet fornøyd med pleien og omsorgen som beboerne 

får. Et stabilt, kompetent og tilgjengelig personale trekkes fram som viktig for dette. Tilsvarende 

trekkes ofte faktorer som stor utskifting av personalet samt mange vikarer og ufaglærte fram som 
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årsaker til at beboerne og de pårørende er mindre fornøyd med pleien. Begge grupper framhever 

også at pleien som gis er personavhengig. Mens beboerne stort sett er fornøyd med hjelpen de får til 

personlig stell og pleie, er det en del pårørende som påpeker at personlig stell av beboerne burde 

vært bedre, som for eksempel skifte av klær, hyppigere bleieskift, barbering med mer. Fire av ti 

pårørende (40 prosent) er fornøyd med hjelpen deres nærstående får til tannstell. 

Opplever beboere og pårørende å bli behandlet med høflighet og respekt? 

De aller fleste beboerne sier at de blir behandlet med høflighet og respekt, med unntak av enkelte 

episoder. Hoveddelen av de pårørende sier også at de selv og deres nærstående blir behandlet med 

høflighet og respekt. Både beboere og pårørende forteller at personalet er snille, hjelpsomme og 

omsorgsfulle, men at dette kan variere noe fra person til person. Beboerne forteller at de opplever 

stor grad av selvbestemmelse i hverdagen. Det er færre pårørende som har inntrykk av at deres 

nærstående har innflytelse på hverdagen sin, som kan henge sammen med at pårørendegruppa også 

omfatter pårørende til svært pleietrengende beboere. 

Hvordan opplever beboere og pårørende kommunikasjonen og samarbeidet med 

personalet? 

Beboerne sier de generelt har et godt samarbeid med personalet, og at kommunikasjonen er god. 

Det er noen unntak, blant annet kan språkproblemer av og til føre til misforståelser. De fleste 

pårørende er også fornøyd med kommunikasjonen og samarbeidet med personalet på sykehjemmet. 

Pårørende setter pris på jevnlige samtaler og møter med personalet på sykehjemmet, og at 

personalet selv tar initiativ til dette. Som forbedringspunkter nevner de pårørende blant annet at 

sykehjemmet uoppfordret bør gi mer informasjon om, eller spørre pårørende til råds om, deres 

nærstående. I tillegg nevner pårørende at kommunikasjonen mellom personalet på sykehjemmet bør 

bli bedre, og at alle bør snakke godt norsk og ha kjennskap til norsk kultur. 

Hva mener beboere og pårørende om aktivitetene, miljøet og maten på sykehjemmet? 

De pårørende er mindre fornøyd med aktivitetene, miljøet og maten enn de andre temaene vi har 

spurt om i undersøkelsen. Samtidig er dette områder som ofte blir trukket fram som forhold 

pårørende mener sykehjemmet er gode på. Beboerne i de fleste fokusgruppene er fornøyd med 

aktivitetene som tilbys på sykehjemmet, og sier at sykehjemmet har et bredt og godt utvalg av 

aktiviteter. Halvparten av pårørende mener at sykehjemmet har aktiviteter som passer for deres 

nærstående. Begge parter ønsker at beboerne får komme seg mer ut.  

Både beboere og pårørende er relativt fornøyd med maten på sykehjemmet, men det er samtidig 

mange ulike synspunkter på dette. Det er særlig middagsmaten som de er kritiske til. De pårørende 

framhever at maten ville vært bedre hvis den var mer variert, mer smakfull og ble mer individuelt 

tilrettelagt. 

Noen beboere forteller om hyggelige måltider, mens andre opplever mye bråk og uro under 

måltidene, eller at de ikke har noen å snakke med. Over halvparten (62 prosent) av de pårørende 

mener at måltidene er en hyggelig stund for deres nærstående. De pårørende setter pris på at 

bordene er pent dekket, at beboerne har noen å snakke med under måltidene og at det gjøres litt 

ekstra ut av høytider og merkedager. De samme tingene blir også nevnt som forbedringspunkter. 

Flertallet av beboerne i fokusgruppene er fornøyd med renholdet og vedlikeholdet på sykehjemmet, 

og det samme gjelder litt over halvparten (57 prosent) av de pårørende. Begge parter nevner 

imidlertid at det er behov for grundigere rengjøring, raskere vedlikehold og mer kontroll på klær og 

klesvask. 
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Hva påvirker pårørendes generelle fornøydhet? 

Det er gjennomført en regresjonsanalyse på dataene i pårørendeundersøkelsen for å undersøke hva 

som har størst betydning for pårørendes generelle fornøydhet med sykehjemmet. Analysen viser at 

det er spørsmål innenfor alle temaene i undersøkelsen som har stor betydning for den generelle 

fornøydheten, og dermed kan indikere hvilke områder som bør prioriteres for å få mer fornøyde 

pårørende. For eksempel påvirkes pårørendes generelle fornøydhet blant annet av deres inntrykk av 

om måltidene er en hyggelig stund for deres nærstående. Dersom sykehjemmet dermed gjør en 

innsats for at måltidene skal bli hyggeligere for beboerne, er det sannsynlig at det også vil gjøre 

pårørende mer fornøyd med sykehjemmet generelt. 

Hvordan jobber sykehjem som har flest fornøyde pårørende? 

Vi har spurt enkelte av sykehjemmene med flest fornøyde pårørende om å gi oss en tilbakemelding 

på hvordan de målrettet jobber med ulike temaer i undersøkelsen. Svarene deres er samlet i 

«læringsbokser» for hvert tema i rapporten. Felles for de fleste av disse sykehjemmene er at de sier 

de jobber aktivt og målrettet for å få fornøyde beboere og pårørende. De legger stor vekt på å ha 

ansatte med høy kompetanse og gode holdninger. Beboerne skal få tjenester og tilbud som er 

tilpasset deres behov, og sykehjemmene jobber aktivt med å involvere og informere de pårørende.  

På hvilken måte har sykehjemmene fått tilgang til egne resultater? 

Alle sykehjemmene med mer enn fem svar på pårørendeundersøkelsen har fått tilgang til sine 

egne resultater på www.bedrekommune.no. Helseetaten har i august 2016 oversendt resultatene fra 

beboerundersøkelsen til hvert sykehjem, i form av utførlige punktlister over positive funn og 

forbedringspunkter fra fokusgruppeintervjuene. 
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1 Innledning 
 

1.1 Bakgrunn og formål 
Denne rapporten presenterer resultatene fra en beboer- og pårørendeundersøkelse på sykehjem i 

Oslo og utenbys sykehjem som Oslo kommune har avtaler med. Undersøkelsene ble gjennomført 

våren 2016. Undersøkelsene besto av fokusgruppeintervjuer blant beboere på sykehjem og en 

spørreskjemaundersøkelse blant pårørende.  

Bruker- og pårørendeundersøkelser er en del av systemet for kvalitetsmåling for sykehjem i Oslo. 

Dagens system for kvalitetsmålinger ble vedtatt i bystyresak 19/2005, og består av kvalitetsrevisjoner, 

kvalitetsindikatorer, beboer- og pårørendeundersøkelser og medarbeiderundersøkelser. Formålet 

med kvalitetsmålingene er å oppnå bedre kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene.  

Beboerundersøkelser og pårørendeundersøkelser på sykehjem ble tidligere foretatt hvert år, men 

gjennomføres nå annethvert år. Forrige undersøkelse på sykehjemmene var i 2014. 

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 både deres 

forventninger og tidligere erfaringer, i tillegg til det som skjer i selve situasjonen. Resultatene i 

rapporten gir ikke et fullstendig svar på hvordan sykehjemmene i Oslo er, men viser hvordan de 

beboere og pårørende som har deltatt i undersøkelsen opplever sykehjemmene. 

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

pårørende har hatt umiddelbart før undersøkelsen kan tenkes å påvirke hvilke svar de gir. Det er 

ikke nødvendigvis slik at en person ville vurdert samme situasjon på akkurat samme måte på et annet 

tidspunkt. 

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

undersøkelsene vi refererer til. 

I pårørendeundersøkelsen bruker vi begrepet «nærstående» om den beboeren på sykehjemmet som 

en person er pårørende til. 

I omtalene av beboerundersøkelsen brukes begreper som «noen», «mange» eller «de fleste». Siden 

beboerundersøkelsen inneholder kvalitative data, er i utgangspunktet antallet ikke interessant. Vi har 

likevel brukt disse begrepene, da det gir en indikasjon på om det er beboere i flere av fokusgruppene, 

og dermed på ulike sykehjem, som mener det samme. En mer presis tallfesting av antallet, for 

eksempel i prosentvise andeler, er derimot verken riktig eller mulig å gjøre. 

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

vedleggsrapport. Hovedrapporten inneholder en analyse av samlede resultater for hele Oslo. 

Resultater for hvert enkelt sykehjem presenteres i en separat vedleggsrapport. 
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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 enten fokusgruppeintervjuene eller to åpne spørsmål i 

pårørendeundersøkelsen. Noen av boksene er «læringsbokser» (se punkt 2.2.4). Disse inneholder 

informasjon om hvordan enkelte sykehjem med mange fornøyde pårørende, jobber for å få til dette. 

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

undersøkelsen kan brukes til kvalitetsutvikling i de enkelte sykehjem.  

Spørreskjema, intervjuguide og informasjonsbrev er vedlagt denne rapporten, i tillegg til beskrivelsen 

av metodene i vedlegg 5. Vedlegg 6 viser verdiene på korrelasjonsanalysene som er gjort i rapporten. 

Vedlegg 7 viser utviklingen fra tidligere år på noen av spørsmålene i undersøkelsen som er tilnærmet 

sammenliknbare med tidligere undersøkelser. 
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2 Metode og utvalg 
 

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

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

analysene som er gjort, finnes i vedlegg 5. 

2.1 Beboerundersøkelsen 
Beboerundersøkelsen er, i likhet med de to forrige undersøkelsene, blitt gjennomført som 

fokusgruppeintervjuer. Det ble gjennomført ett fokusgruppeintervju per sykehjem på 41 av 

sykehjemmene i Oslo og de utenbys sykehjem som kommunen har avtale med. Seks sykehjem deltok 

ikke i undersøkelsen1. Fokusgruppeintervjuene er gjennomført av Ambio Helse i mai 2016. 

Beboerundersøkelsen er en kvalitativ undersøkelse, hvor formålet er å beskrive beboernes 

opplevelse og erfaringer. Metoden egner seg til å skape forståelse av et fenomen, men ikke til å telle 

hvor mange som mener hva. 

2.1.1 Gjennomføring av fokusgruppeintervjuene  
Fokusgruppene har i hovedsak bestått av tre til fem beboere, en referent og en intervjuer. Samtalene 

ble holdt på et skjermet sted på sykehjemmet, uten personale til stede. Intervjuerne benyttet en 

semistrukturert intervjuguide utviklet av Helseetaten. Intervjuguiden er endret noe i forhold til 

tidligere år, på bakgrunn av tilbakemeldinger og erfaringer fra tidligere undersøkelser samt ønske om 

å samordne den med pårørendeundersøkelsen. Intervjuguiden finnes i vedlegg 1. 

2.1.2 Målgruppe og deltakere 
Målgruppen for fokusgruppeintervjuene er beboere som har bodd på sykehjemmet i mer enn én 

måned og har en ADL-score på 1 og 2 på hukommelse og 1–3 på hørsel.2 Sykehjemmene valgte 

beboere til intervjuene, basert på en framgangsmåte utviklet av Helseetaten. 

Under intervjuet ble det registrert enkelte bakgrunnsopplysninger om deltakerne (se tabell 2 i 

vedlegg 5). Omtrent tre av fire beboere i fokusgruppene var kvinner (73 prosent). 16 prosent av 

beboerne var under 80 år, 38 prosent var 80–89 år og nesten halvparten var 90 år eller eldre (45 

prosent).  

Over halvparten av beboerne (53 prosent) har bodd på et annet sykehjem tidligere. Omtrent like 

mange (56 prosent) har bodd på dette sykehjemmet i over ett år. Kun 27 prosent av beboerne har 

bodd på sykehjemmet i mindre enn seks måneder, så beboerne har gode forutsetninger for å kunne 

svare på spørsmålene i fokusgruppeintervjuet.  

Deltakerne i fokusgruppene snakker på vegne av seg selv, ikke for andre sykehjemsbeboere. 

2.1.3 Analyse av resultatene 
Referentene skrev et grundig referat fra diskusjonene i hver fokusgruppe. Vi har analysert innholdet i 

referatene gjennom å sortere utsagnene etter tema og meningsinnhold, på tvers av sykehjemmene. 

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 i fokusgruppene, slik at vi kan 

                                                
1 Jødisk bo- og seniorsenter, Villa Enerhaugen, Valstad sykehjem og Villa Skaar Sylling har oppgitt at de hadde for få aktuelle 

beboere. Manglerudhjemmet og Økernhjemmet har oppgitt at de kun har beboere med demens. 
2 Det har ikke vært stilt krav til hørsel i tidligere undersøkelser. For mer informasjon om utvelgelsen, se vedlegg 5. 



10 

 

si noe om et konkret positivt funn eller forbedringspunkt er noe som beboerne på flere sykehjem er 

opptatt av. 

Resultatene fra analysen blir omtalt under de ulike temaene i rapporten. Sykehjemmene har i 

etterkant av intervjuet fått tilsendt en utførlig punktliste med positive funn og forbedringspunkter ved 

sitt sykehjem. 

2.2 Pårørendeundersøkelsen 
Pårørendeundersøkelsen er, som tidligere år, utført som en postal spørreskjemaundersøkelse med 

mulighet til også å svare elektronisk. Resultatene er registrert på portalen www.bedrekommune.no. 

De fleste spørsmålene i pårørendeundersøkelsen er av kvantitativ art, med faste spørsmål og 

svaralternativer. Formålet med metoden er å få en oversikt over utbredelsen av et fenomen – hvor 

mange som mener hva. Svarene som gis kan uttrykkes i tallverdier, og dermed analyseres gjennom 

ulike statistiske metoder og presenteres som tabeller og figurerer. 

Totalt har 1816 av de 3568 inviterte pårørende deltatt i undersøkelsen, som gir en svarprosent på 

52. Det er to prosentpoeng høyere enn i 2014. Svarprosenten mellom sykehjemmene varierer 

mellom 34 og 75 prosent. 15 prosent av de inviterte pårørende valgte å svare elektronisk. Det er 

viktig å være oppmerksom på svarprosenten når man vurderer resultatene. 

Målgruppen i undersøkelsen er én pårørende til hver beboer ved sykehjemmene (til sammen 47 

sykehjem). Undersøkelsen omfatter kun pårørende til beboere med langtidsplass, som har bodd på 

sykehjemmet i mer enn 4 uker. Undersøkelsen ble gjennomført i mai 2016. Alle besvarelser som er 

mottatt frem til 30.06.2016 er inkludert i undersøkelsen. En tid etter de hadde mottatt 

spørreskjemaet, fikk de pårørende tilsendt en vennlig påminnelse om å svare på undersøkelsen.    

2.2.1 Noen statistiske begreper som brukes i rapporten 
I analysen av resultatene i pårørendeundersøkelsen brukes flere begreper som det kan være greit å 

presentere litt nærmere. 

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

eksempel at 83 prosent av de pårørende er fornøyd med sykehjemmet). 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.  

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 sykehjemmet). 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.  

http://www.bedrekommune.no/
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2.2.2 Spørreskjemaet og analyse av resultatene 
Helseetaten har laget et eget spørreskjema spesielt for Oslo kommune (vedlegg 3). Skjemaet er 

endret fra tidligere år i både spørsmålsformulering, svarskala og tematisering. Det har vært gjort som 

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

og gjøre det lettere å bruke resultatene i arbeidet med kvalitetsutvikling av tjenestene.  

Spørreskjemaet består av totalt 22 spørsmål formulert som påstander og ett formulert som 

spørsmål, to kvalitative (åpne) spørsmål og fire bakgrunnsspørsmål om de pårørende. Undersøkelsen 

er inndelt i syv temaer. Spørsmålene besvares på en femdelt skala, pluss en «vet ikke» kategori, 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 ikke i beregningen av 

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

enig».  

I år har vi for første gang gjennomført en korrelasjonsanalyse av spørsmålene i spørreskjemaet, for å 

undersøke sammenhengen mellom dem. Noen av de mest interessante, signifikante sammenhengene 

blir omtalt i rapporten. Vi har i tillegg foretatt to regresjonsanalyser, for å kunne si noe om hvilke 

spørsmål som har betydning for pårørendes generelle fornøydhet med sykehjemmet og om de vil 

anbefale sykehjemmet til andre som trenger sykehjemsplass. Analysene gir en indikasjon på hvilke 

områder man kan prioritere for å få mer fornøyde pårørende. I vedlegg 5 er det en mer utførlig 

beskrivelse av de analysene som er gjort på datasettet.  

I de to kvalitative spørsmålene blir pårørende spurt om hva de mener sykehjemmet er gode på og 

hva sykehjemmet kan bli bedre på. Resultatene fra disse spørsmålene er tematisert og omtalt under 

de ulike temaene i rapporten.  

2.2.3 Deltakerne i pårørendeundersøkelsen 
De pårørende ble bedt om å fylle ut enkelte bakgrunnsopplysningene i spørreskjemaet (se tabell 4 i 

vedlegg 5). 63 prosent av respondentene er barn av sin nærstående og 15 prosent er ektefelle, 

samboer eller registret partner. Det er omtrent det samme som ved undersøkelsen i 2014.  

Seks prosent av de pårørende besøker sin nærstående daglig. Nær halvparten er på besøk flere 

ganger i uken (49 prosent) og 38 prosent er på besøk flere ganger i måneden. Enkelte pårørende 

skriver at på grunn av dårlig hørsel eller demens, kan det være vanskelig å ha kontakt med deres 

nærstående på telefon og de har derfor ikke svart på spørsmålet. Likevel er 13 prosent av de 

pårørende i kontakt med deres nærstående på denne måten daglig, og 29 prosent er det flere ganger 

i uken.  

Det er anslått at 80–85 prosent av beboerne på sykehjemmene har en eller annen grad av demens. 

Dette stemmer overens med hva de pårørende selv svarer. 14 prosent av de pårørende svarer at 

deres nærstående kun i liten grad har problemer med hukommelsen, mens 62 prosent sier at deres 

nærstående i stor grad har problemer (32 prosent) eller i svært stor grad (30 prosent).  
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2.2.4 Læringsbokser  
Vi har i år valgt å innføre læringsbokser i rapporten. For hvert tema har fire sykehjem, med gode 

resultater i undersøkelsen, blitt spurt om hva de gjør som kan ha bidratt til at pårørende er så 

fornøyd på dette området. I tillegg har enkelte sykehjem som har fått gode resultater gjennom hele 

undersøkelsen, blitt spurt om hva de gjør. Sykehjemmene er valgt ut blant de som har mer enn ti 

besvarelser og plasserer seg blant de ti sykehjemmene med best resultater på de aktuelle 

spørsmålene. Vi har lagt vekt på å spørre både kommunale og private sykehjem innenfor denne 

gruppen. I tillegg har vi prioritert å spørre sykehjem som har gode resultater på flere av spørsmålene. 

Det er en minst en boks per tema, som viser hva disse sykehjemmene sier de jobber målrettet med.3 

Noe av det sykehjemmene beskriver blir gjentatt i flere læringsbokser, siden tiltakene påvirker flere 

av områdene. 

  

                                                
3 De sykehjemmene som har gitt tilbakemeldinger på hvordan de jobber er: Fagerborghjemmet, Fagertun sykehjem, 
Frognerhjemmet, Kingosgate bo- og rehabiliteringssenter, Lambertseter alders- og sykehjem, Lille Tøyen sykehjem, 

Manglerudhjemmet, Nordberghjemmet, Smedstadhjemmet, St. Halvardshjemmet, Villa Enerhaugen, Vinderen bo- og 

servicesenter og Vålerengen bo- og servicesenter.  
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3 Resultater fra undersøkelsen 
 

3.1 Trygghet og trivsel på sykehjemmet 
Både beboerne og pårørende framhever det å føle seg trygg og trives på sykehjemmet som særlig 

viktig. Beboerne ble spurt om hvordan de har det på sykehjemmet og om det føles trygt å bo der. De 

pårørende ble spurt om de er trygge på at deres nærstående blir godt ivaretatt, og om de har 

inntrykk av at deres nærstående føler seg trygge og trives.  

3.1.1 Beboernes synspunkter 
De aller fleste beboerne i fokusgruppene sier at de trives på sykehjemmet og føler seg trygge der. 

Det kan være enkelte ting de er misfornøyd med, eller forhold som gjør at de til tider føler seg 

utrygge. Det samlede inntrykket er likevel at veldig mange beboere har det godt på sykehjemmet. 

Boks 1 viser en oversikt over de viktigste positive tingene som beboerne framhever og punktene de 

mener sykehjemmet kan bli bedre på.  

Boks 1 Positive funn og forbedringspunkter for «trivsel og trygghet» – beboere 

Positive funn 

Dette setter beboerne pris på 

Forbedringspunkter 

Dette mener beboerne kan bli bedre 

Trygghet 

 Det er lett tilgang til hjelp døgnet rundt. 

 De har en alarm for å tilkalle hjelp. 

 Personalet er tilgjengelig i fellesområdene.  

 

Trygghet 

 Det er mange vikarer/nyansatte blant personalet.  

 Andre beboere skaper uro og bråk. 

 De må vente lenge på hjelp eller blir glemt. 

 Alarmsystemet fungerer ikke som det skal. 

 

Trivsel 

 Det er god atmosfære og hyggelig stemning. 

 Personalet er hyggelige og slår av en prat. 

 Pårørende blir tatt godt imot. 

 De har andre beboere å snakke med.  

 Fellesarealene er hyggelige å oppholde seg i. 

 De har koselige rom, gjerne med eget bad. 

 De har TV på rommet. 

 Det er fine omgivelser rundt sykehjemmet. 

 Sykehjemmet har hage, terrasse og/eller balkong. 

Trivsel 

 Personalet har lite tid til å snakke med dem. 

 Det er få andre beboere å snakke med. 

 Personalet har ikke navneskilt. 

 Det er dårlig tilrettelagt for rullestol, for 

eksempel på balkongen eller badet.  

 De har små rom/rom uten eget bad. 

 Fellesarealene er ukoselige og har lite liv. 

 Dagene kan bli lange og kjedelige. 

 De kommer seg for lite/for sjelden ut. 

 

Personalet på sykehjemmet er det viktigste for trygghet og trivsel, ifølge beboerne. Hyggelig 

personale og lett tilgang på hjelp nevnes av nesten alle som er fornøyd. Det at rommene og 

fellesarealene er hyggelige er også viktig, i tillegg til det å ha tilgang til en terrasse eller et koselig 

uteområde. Mange savner imidlertid noen å snakke med. De bor sammen med andre som i liten grad 

klarer å delta i en samtale, og sier at personalet har liten tid til å snakke med dem. Flere opplever å 

måtte vente lenge på hjelp, og andre at alarmsystemet ikke fungerer som det skal. Dette gjør at de 

føler seg utrygge på om de vil få hjelp når de trenger det. Enkelte beboere sier også at det er en 

overgang å komme på sykehjem, og det tar tid å venne seg til å bo der. 

«Alle pleierne er glade og gode, og hvis de har tid så tar de en liten prat.» (beboer) 

«Jeg har det godt, jeg har et godt rom. Det er også veldig gode pleiere. Når jeg får de som 

kjenner meg og jeg kjenner dem, så er det koselig. Når det er fremmede, synes jeg det ikke er så 

hyggelig.» (beboer)  
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3.1.2 Pårørendes synspunkter 
Figur 1 viser at hoveddelen av de pårørende er trygge på at deres nærstående blir godt ivaretatt på 

sykehjemmet (87 prosent er «enig» eller «helt enig» i påstanden om dette). Nesten like mange (82 

prosent), har inntrykk av at deres nærstående føler seg trygge på sykehjemmet. Det er færre, men 

fortsatt 65 prosent, som har inntrykk av at deres nærstående trives.  

Figur 1 «Trygghet og trivsel» – pårørende 

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

4,21, KI 85,4–88,5 prosent. Spørsmål 2: Gjennomsnitt 4,17, KI 79,7–83,3 prosent. Spørsmål 3: Gjennomsnitt 3,84, KI 63,3–

67,7 prosent 

 

Korrelasjonsanalysen4 viser at det er en sterk, positiv og signifikant5 sammenheng mellom hvor trygg 

pårørende er på at deres nærstående blir godt ivaretatt på sykehjemmet og om de har inntrykk av at 

deres nærstående føler seg trygg på sykehjemmet. Personer som svarer «enig» eller «helt enig» på 

spørsmålet om deres nærstående bli godt ivaretatt, svarer også som oftest «enig» og «helt enig» på 

det andre spørsmålet. Det samme gjelder for disse spørsmålene: om de har inntrykk av at deres 

nærstående trives; i hvilken grad de opplever at personalet viser omsorg for deres nærstående; om 

de har tillit til personalets kompetanse; om sykehjemmet observerer og følger opp når det skjer 

endringer i deres nærståendes helse; om sykehjemmet har rutiner som ivaretar deres nærstående 

behov, og hvor godt samarbeid de opplever å ha med sykehjemmet.  

Korrelasjonsanalysen viser videre at pårørendes inntrykk av om deres nærstående trives på 

sykehjemmet henger sammen med deres opplevelse av om personalet viser omsorg for deres 

nærstående; i hvilken grad de har tillit til personalets kompetanse; om de har inntrykk av at deres 

nærstående er fornøyd med maten; og deres inntrykk av om måltidene er en hyggelig stund for dem. 

Pårørende fikk to åpne spørsmål om hva de synes sykehjemmet er gode på eller bør bli bedre på. De 

viktigste punktene pårørende har trukket fram på området «trivsel og trygghet» vises i Boks 2. 

  

                                                
4 Se avsnitt 2.2.1 for en nærmere forklaring av statistiske begreper. 
5 Signifikansverdien p = 0,000 for alle korrelasjonene som blir nevnt her. Se vedlegg 6 for en oversikt over 

korrelasjonsverdiene (). 
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Boks 2 Positive funn og forbedringspunkter for «trivsel og trygghet» – pårørende 

Positive funn 

Dette setter de pårørende pris på 

Forbedringspunkter 

Dette mener de pårørende kan bli bedre 

Trygghet 

 Sykehjemmet har tilstrekkelig kvalifisert 

bemanning. 

 Sykehjemmet har stabilt personale. 

 Beboeren får rask hjelp ved behov. 

 

 

 

 

 

Trygghet 

 Sykehjemmet har mangel på kvalifisert og stabil 

bemanning. 

 Personalet bruker mye tid på 

personalrommet/sin private mobil. 

 Alarmsystemet fungerer ikke tilfredsstillende. 

 Det tar lang tid før personalet kommer når 

beboeren har behov for hjelp.  

 Andre beboere med utagerende oppførsel skaper 

mistrivsel og utrygghet. 

 

Trivsel 

 Medarbeiderne skaper god atmosfære og får 

beboeren til å føle seg som hjemme. 

 Personalet sitter sammen med beboerne og 

snakker med dem. 

 Beboerne har store enerom og bad tilpasset 

deres behov. 

 Fellesarealene er hjemmekoselige.  

 Sykehjemmet har et hyggelig uteområde eller 

terrasse og ligger i fine omgivelser. 

 Personalet pynter og gjør det hyggelig til 

høytider. 

 Pårørende blir tatt godt imot når de kommer på 

besøk. 

 Det finnes en kafé hvor de kan drikke kaffe med 

beboer når de er på besøk. 

 Beboerne får kommet seg ut på lufteturer nesten 

hver dag. 

 Sykehjemmet har kjæledyr eller de kommer på 

besøk. 

Trivsel 

 Personalet har for lite tid til den enkelte beboer. 

 Personalet smiler for lite og er for utålmodige 

overfor beboerne. 

 Beboere på samme kognitive nivå får ikke bo 

samlet. 

 Beboerne bør få mer mulighet til å være ute. 

 Lokalene og uteområdene er lite hyggelige eller 

nedslitte og det lukter vondt. 

 Beboerne har små rom/bad som ikke er egnet 

for rullestolbrukere. 

 Beboerne har rom uten bad og toalett. 

 Det er ikke TV eller telefon på beboerrommene. 

 Personalet har ikke navneskilt og det finnes ingen 

navnetavle.  

 Personalet bør være mer imøtekommende når 

pårørende kommer på besøk. 

 Det kan være vanskelig å komme på besøk – 

dårlige parkeringsmuligheter, stengt resepsjon 

m.m.  

 Kaféen er stengt på kveldene og i helgene, når 

pårørende kommer på besøk. 

 

Medarbeiderne på sykehjemmet er den viktigste kilden til trivsel og trygghet, ifølge de pårørende. At 

personalet er hyggelige, blide og omsorgsfulle er det som aller hyppigst blir nevnt av pårørende som 

et positivt trekk ved sykehjemmet (37 prosent av de 1510 pårørende som har svart på spørsmål 23, 

nevner dette). Hyggelige medarbeidere og tilstrekkelig og stabil bemanning må til for at både 

pårørende og deres nærstående skal føle seg trygge og trives. Åtte prosent av de pårørende (1482 

pårørende har svart på spørsmål 24) nevner at personalet skulle hatt mer tid til å snakke med 

beboerne. Beboere med utagerende oppførsel kan være en årsak til mistrivsel og utrygghet. 

Pårørende trekker også fram viktigheten av at rommene og fellesarealene er hyggelige. God 

atmosfære og hjemmekoselige omgivelser er viktig. 13 prosent av de pårørende ønsker at beboerne 

får mulighet til å være mer ute. 

 «Det som er viktig er at mor føler seg trygg, og det gjør hun. Det er rett og slett en veldig "varm" 

og hyggelig atmosfære i denne avdelingen, mellom beboere og personalet.» (pårørende) 

«Savner faste, kjente pleiere. Utrygghet med stadig nye, ufaglærte selv om de kan være 

hyggelige.» (pårørende)  
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Læringsboks 1 – «Trygghet og trivsel»  

Hvordan jobber sykehjem som har fornøyde pårørende på området 

 «trygghet og trivsel»?6 

Hva sykehjemmene sier om personalet 

 Sykehjemmet har primærkontaktsystem og fagfolk i alle faste stillinger.  

 Pasienten har egentid med primærkontakt hver uke, og bestemmer hva tiden skal brukes til. 

 Primærkontakt byttes hvis pasienten har fått bedre kontakt med en annen ansatt. 

 Personalet er sammen med beboerne og synlige i miljøet. 

 Sykehjemmet har lav turnover og lite bruk av eksterne vikarer. 

 Det jobbes aktivt med holdningsarbeid for å ha vennlige og imøtekommende medarbeidere. 

 Personalet har gode holdninger, med evne til å se det enkelte menneske og deres behov. 

 Lederne er delaktige i miljøet. 

 

Hva sykehjemmene sier om aktiviteter 

 Pasienter, pårørende og medarbeidere samles og diskuterer temaer i en verdighetskafe.  

 De som vil, får tilbud om tur ut – det er daglig turvakt. 

 Sykehjemmet har daglige aktivitetstilbud og varierte tilbud for trivsel.  

 Det lages en plan for underholdning/kultur og aktiviteter. 

 Aktiviteter gjøres til faste tider og dager. 

 Det arrangeres både fellesaktiviteter og legges til rette for individuelle aktiviteter. 

 Avislesing med tilhørende samtaler og diskusjoner gjennomføres daglig. 

 Det arrangeres luksusfrokost en dag i uken på hverdager. 

 Sansehagen brukes aktivt i alle årstider. 

 

Hva sykehjemmene sier om omsorg og pleie 

 Alle typer behov kartlegges ved innkomst og videreføres i den daglige pleieplanen. 

 Pasientens bakgrunnsopplysninger er viktig for å bli kjent med pasienten. 

 Det er viktig å se og høre beboerne – ta utgangspunkt i beboernes interesser. 

 Det synlige og ytre er viktig – rene klær, barbering, skifte batteri i høreapparat, m.m. 

 Sykehjemmet sier ifra til pårørende når noe mangler. 

 Sykehjemmet bistår med å prøve tøy, skaffe hjelpemidler eller annet som er viktig for den enkelte i 

hverdagen. 

 Personalet er gode på å dele erfaringer og kunnskap med hverandre. 

 

Hva sykehjemmene sier om samarbeid med pårørende 

 Primærkontakter og ledere har tett kontakt med pårørende via epost eller telefon.  

 Skjer det noe uforutsett med en beboer, kontaktes pårørende for informasjon. 

 Sykehjemmet har god legedekning, med leger som følger opp pårørende når det er behov for informasjon 

eller diskusjoner. 

 

Hva sykehjemmene sier om omgivelsene 

 Sykehjemmet legger vekt på at det alltid skal være pent og ryddig – rom, fellesarealer og ute. 

 Pasientene har enerom eller bor med ektefelle, har tilgang til eget bad og kan dekorere rommet etter 

ønske. 

 

 

3.1.3 Oppsummering av synspunkter på temaet «trygghet og trivsel» 
Hovedinntrykket fra begge undersøkelsene er at både beboerne selv og de pårørende mener at 

beboerne trives og er trygge på sykehjemmet. Korrelasjonsanalysene viser at pårørendes trygghet til 

at deres nærstående blir godt ivaretatt på sykehjemmet henger sammen med om de har en oppfatting 

av at deres nærstående trives og føler seg trygg på sykehjemmet.  

Både beboerne og pårørende trekker medarbeiderne fram som spesielt viktige for å skape trygghet 

og trivsel på sykehjemmet. Kvalifisert og stabil hjelp er nødvendig. Det er også viktig at 

                                                
6 Se punkt 2.2.3 for en omtale av hvilke sykehjem som har kommet med tilbakemeldinger om dette. 
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medarbeiderne er hyggelige og har tid til å slå av en prat. Begge parter fremhever dessuten at 

hyggelige rom, fellesarealer og uteområder har stor betydning for beboernes trivsel.  

Både beboere og pårørende mener at utskiftninger i personalet, som resulterer i mange nyansatte og 

vikarer som ikke er kjent med beboerne, fører til utrygghet. Alarmsystemene må fungere som de 

skal, og det må være tilstrekkelig personale tilgjengelig til å respondere raskt. Mangel på noen å 

snakke med og andre beboere med utagerende oppførsel er også en kilde til utrygghet og mistrivsel. 

Fem sykehjem har gitt tilbakemeldinger på hva de gjør som kan medvirke til at pårørende ved deres 

sykehjem i stor grad er fornøyd på området trygghet og trivsel. De nevner blant annet at de legger 

vekt på å ha synlig og tilgjengelig personale, som evner å se det enkelte menneske; ha et bredt utvalg 

av trivselsfremmende aktiviteter; bli kjent med beboerne og sørge for å dekke deres behov; sørge for 

et godt samarbeid med de pårørende og holde det pent og ryddig på sykehjemmet.  
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3.2 Kvalitet i pleien beboerne mottar 
Beboerne i fokusgruppene er opptatt av kvaliteten på den pleien de får på sykehjemmet. Dette er 

også svært viktig for de pårørende i undersøkelsen. Innenfor temaet «kvalitet i pleien» har beboerne 

blitt spurt om de har tillit til at personalet vet hva de skal gjøre, om de får den hjelpen de synes de 

trenger, og om de er fornøyd med hjelpen de får til personlig hygiene. De pårørende er spurt om 

personalet viser omsorg for deres nærstående, om de har tillit til personalets kompetanse, og om de 

er fornøyd med hjelpen deres nærstående får til personlig hygiene og tannstell. I tillegg ble de spurt 

om hjelpen er personavhengig, om sykehjemmet følger opp endringer i deres nærståendes helse, og 

om de har tillit til at sykehjemmets rutiner ivaretar deres nærståendes behov. 

3.2.1 Beboernes synspunkter 
Beboerne i de fleste fokusgruppene er generelt fornøyd med hjelpen de får på sykehjemmet, og de 

skryter av personalet. Det er enkelte forhold de er misfornøyde med, men hovedinntrykket er likevel 

at de får god hjelp. Boks 3 oppsummerer de viktigste punktene i fokusgruppene. 

Boks 3 Positive funn og forbedringspunkter for «kvalitet i pleien» – beboere 

Positive funn 

Dette setter beboerne pris på 

Forbedringspunkter 

Dette mener beboerne kan bli bedre 

Hjelpen som gis 

 Beboerne får god hjelp. 

 De får den hjelpen de trenger. 

 De får hjelp raskt, også om nettene. 

 Legen følger godt opp ved behov. 

 Det er en fast dusjedag og samtidig fleksibilitet 

mht. tidspunkt og hvem som steller dem.  

 De får tilstrekkelig hjelp til tannstell og 

tannlegebesøk. 

 Det er faste dager for å skifte sengetøy. 

 

Hjelpen som gis 

 Beboerne må vente lenge på hjelp.  

 De får ikke alltid hjelpen de trenger. 

 De har opplevd å bli glemt eller at personalet 

ikke holder det de lover. 

 Legen gir ikke god nok oppfølging. 

 Det er for lite fysioterapi og opptrening for 

bedring av funksjoner. 

 De ønsker mer hjelp til praktiske ting. 

 Det går for lang tid mellom mulighetene for å 

dusje/lite fleksibilitet i tidspunkt.  

 Avvik i legemiddelhåndtering kan forekomme. 

 

Personalet 

 Personalet er flinke, kunnskapsrike og 

hjelpsomme. 

 De har stor tillit til det faste personalet. 

 Sykehjemmet har en stabil personalbase som 

kjenner beboerne godt. 

 Det er nok personale på jobb. 

 Personalet er lett tilgjengelig, også i 

fellesområdene. 

 Personalet har god hygiene. 

 De får god hjelp til personlig pleie/hygiene. 

 Ledelsen er synlig. 

 

Personalet 

 Til tider er det for lite personale på jobb, spesielt 

på kvelder/netter/helger. 

 Personalet har liten tid og virker slitne. 

 Kvaliteten på hjelpen avhenger av hvem 

beboerne får hjelp av. 

 Personalet vet ikke alltid hva de skal gjøre, 

spesielt nyansatte/helgevakter. 

 Beboer må selv lære opp nyansatte/vikarer i hva 

de skal gjøre. 

 Det er mange nye å forholde seg til. 

 Personalet er ikke oppmerksomme nok på 

behovet til beboerne. 

 Personalet er lite tilgjengelig i fellesarealene. 

 Personalet kjenner ikke hverandre. 

 Parfymebruk er plagsomt. 

 Beboere er redde for å være kritiske/bli 

oppfattet som masete. 

 Klager blir ikke fulgt opp. 
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Personalets kunnskap og tilgjengelighet er avgjørende for at beboerne sier at de er fornøyd med 

kvaliteten på pleien de får. Det er det faste personalet de fleste har tillit til, og mange vikarer eller 

stor utskifting av personalet går ut over pleien de får. De aller fleste er fornøyd med hjelpen de får til 

personlig pleie og til tannstell. Flere nevner at de ønsker mer opptrening, slik at de kan få en bedring 

av funksjonsnivå, for eksempel etter en skade. Det å få mer hjelp til praktiske ting i hverdagen, ikke 

bare pleie, er også noe som flere savner. Enkelte er redde for å virke masete eller få dårligere hjelp 

dersom de klager på noe. 

«Personalet er flinke, noen veldig flinke. Og de er veldig vanskelige å få tak i.» (beboer) 

 «De gjør ting forskjellig og når det kommer nye, så vet de ikke hva de skal gjøre. Det er stadig 

ombytte og det er noen som ikke vet hva de skal gjøre. Noen er helt enestående.» (beboer) 

3.2.2 Pårørendes synspunkter 
De pårørende er i stor grad fornøyd med kvaliteten i pleien deres nærstående får. På de åpne 

spørsmålene er det imidlertid mange som påpeker at dette varierer fra ansatt til ansatt. 

Figur 2 «Kvalitet i pleien» – pårørende 

Gjennomsnitt på en skala fra 1–5 og konfidensintervaller (KI) for «enig» og «helt enig» er: Spørsmål 4: Gjennomsnitt 4,29, 

KI 87,4–90,3 prosent. Spørsmål 5: Gjennomsnitt 3,96, KI 73,2–77,1 prosent. Spørsmål 6: Gjennomsnitt 3,87, KI 68,6–72,8 

prosent. Spørsmål 7: Gjennomsnitt 3,37, KI 37,2–41,7 prosent. Spørsmål 8: Gjennomsnitt 3,24, KI 43,3–47,9 prosent. 

Spørsmål 9: Gjennomsnitt 4,03, KI 75,1–79,0 prosent. Spørsmål 10: Gjennomsnitt 3,98. KI 74,5–78,4 prosent 

 

Figur 2 viser at ni av ti pårørende (89 prosent) mener at medarbeiderne viser omsorg for deres 

nærstående. 75 prosent har tillit til at personalet har tilstrekkelig kompetanse til å gi deres 

nærstående god pleie. Syv av ti (71 prosent) er også fornøyd med hjelpen deres nærstående får til 

personlig hygiene. 77 prosent mener sykehjemmet observerer og følger opp eventuelle endringer i 
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deres nærståendes helse og 76 prosent har tillit til at sykehjemmet har rutiner som ivaretar deres 

nærståendes behov. 

Litt under halvparten av de pårørende (46 prosent) mener kvaliteten på pleien deres nærstående får 

er omtrent den samme uavhengig av hvilke medarbeidere som gir hjelpen. 28 prosent svarer at de er 

«uenig» eller «helt uenig» i denne påstanden, og dette er det spørsmålet i undersøkelsen som har 

størst andel negative svar.  

Kun to av fem pårørende (39 prosent7) sier de har inntrykk av at deres nærstående får god hjelp til 

tannstell. Her er det imidlertid mange som har svart «vet ikke» (18 prosent) og andelen som svarer 

«verken/eller» er på 25 prosent. Det kan tyde på at mange pårørende ikke føler de vet nok om dette 

til å kunne svare. Enkelte utdypet dette i de åpne spørsmålene med at tannstellet fungerer fint med 

det faste personalet, men ikke så godt når det er vikarer eller deltidsansatte. I tillegg var det noen 

pårørende som skrev en kommentar om at mangel på tannstell skyldes at deres nærstående hadde en 

demenssykdom og ikke likte å åpne munnen eller pusse tennene. 

Korrelasjonsanalysen8 viser at det er en positiv og signifikant9 sammenheng mellom spørsmålene 

innenfor temaet «kvalitet i pleien» og spørsmål innenfor andre temaer. Vi nevner bare noen av dem 

her. De pårørendes tillit til at personalet har tilstrekkelig kompetanse til å gi deres nærstående god 

pleie, henger positivt sammen med om pleien er uavhengig av hvilken medarbeider som gir hjelpen; at 

sykehjemmet observerer og følger opp når det skjer endringer i deres nærståendes helse; at de har 

tillit til at sykehjemmet har rutiner som ivaretar deres nærståendes behov; at personalet behandler 

dem og deres nærstående med høflighet og respekt; og at de har et godt samarbeid med 

sykehjemmet. Personer som svarer «enig» eller «helt enig» på spørsmålet de har tillit til personalets 

kompetanse, svarer også som oftest «enig» og «helt enig» på disse andre spørsmålene. 

I de to åpne spørsmålene om hva sykehjemmet er gode på eller bør bli bedre på, har pårørende 

trukket fram flere områder som påvirker kvaliteten på pleien beboerne får. De viktigste funnene vises 

i Boks 4.  

Det at personalet er gode på pleie og omsorg er et av de punktene som nevnes oftest av de 

pårørende (15 prosent). Tilstrekkelig bemanning og personale med god kompetanse er viktig for at 

pårørende skal synes at kvaliteten på pleien er god. Godt personlig stell i hverdagen og ekstra 

stell/pynting til festdager og høytider er også noe mange pårørende synes sykehjemmene er gode på. 

Blant forbedringspunktene er det særlig bemanningen som nevnes av mange pårørende (11 prosent). 

De er bekymret for at det både er for lite personale, at det er stor utskifting av personalet, og at 

sykehjemmet har deltidsansatte uten tilstrekkelig kompetanse. Mange pårørende mener også at 

sykehjemmet kan bli bedre på personlig stell og hygiene for beboerne. Slående her er at det er de 

samme punktene som oftest nevnes både som eksempler på hva sykehjemmene er gode på, og hva 

de kan bli bedre på. En forklaring på dette kan være at det er noe som oppfattes som svært viktige av 

pårørende, og derfor blir trukket fram av både de som opplever det fungerer bra og de som ikke 

opplever det fungerer bra.  

  

                                                
7 Tallet avviker fra summen av «enig» og helt enig» i figuren, på grunn av at tallene i figuren er avrundet. 
8 Se avsnitt 2.2.1 for en nærmere forklaring av statistiske begreper. 
9 Signifikansverdien p=0,000 for alle korrelasjonene som blir nevnt her. Se vedlegg 6 for en oversikt over 

korrelasjonsverdiene (). 
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Boks 4 Positive funn og forbedringspunkter for «kvalitet i pleien» – pårørende 

Positive funn 

Dette setter de pårørende pris på 

Forbedringspunkter 

Dette mener de pårørende kan bli bedre 

Bemanning/organisering 

 Det er stabilt/fast personale. 

 Det er en fast lege som er på sykehjemmet 

daglig/ofte. 

 Bemanningen er tilstrekkelig. 

 Sykehjemmet har dyktige ledere som er synlige 

på avdelingen. 

 Sykehjemmet har små enheter med få beboere. 

 

 

 

 

 

Bemanning/organisering 

 Ledelsen er for lite interessert i beboerne og for 

lite synlige. 

 Primærkontakter skiftes ofte og er lite 

tilgjengelige for pårørende. 

 Det er stor gjennomtrekk av personale – 

pårørende ønsker mer stabilt personale som 

kjenner beboerne godt. 

 Ustabilt personale er spesielt vanskelig for 

tryggheten til personer med demens. 

 Det er for lite personale og mange ufaglærte på 

jobb på kvelder, netter og helger. 

 Det er behov for bedre legetilsyn av fast, 

tilgjengelig lege. 

 

Kompetanse og holdninger 

 Personalet er tålmodig med beboerne. 

 Personalet har høy kompetanse. 

 Personalet er gode på pleie og omsorg. 

 Studenter bruker mer tid på beboerne og de får 

bedre oppfølging når det er studenter til stede. 

 Personalet er gode på håndtering av beboere 

med demens og skaper et godt miljø for dem. 

 Sykehjemmet har dyktige fysio-/ergoterapeuter 

og bra oppfølging fra dem. 

 

Kompetanse og holdninger 

 Medisinkontroll og vurdering av medisinske 

behov må bli bedre. 

 Det er behov for bedre opplæring, særlig av 

vikarer og deltidsansatte, om beboernes 

personlige behov og forståelse av diagnoser. 

 Det er behov for bedre kompetanse blant 

personalet, mer helsefaglig kompetanse og 

kunnskap om eldreomsorg og demens. 

 

Rutiner og fleksibilitet 

 Det er gode struktur på dagene og god 

oppfølging av rutiner. 

 Sykehjemmet har god oversikt og oppfølging av 

legemidler. 

 Det er fleksibilitet i hverdagen, f.eks. legges det til 

rette for bursdagsfeiringer. 

 Sykehjemmet er gode på daglig stell av beboerne 

og ekstra stell/pynting til høytider/merkedager. 

Rutiner og fleksibilitet:  

 Daglige rutiner og kontroll av at rutiner og 

prosedyrer blir fulgt er ikke gode nok (f.eks. 

sjekk av høreapparat, toalettbesøk). 

 Det kan gå lang tid mellom dusjinger, spesielt hvis 

dusjedagen f.eks. faller på en helligdag. 

 Sykehjemmet må bli bedre på personlig hygiene 

og stell, f.eks. bleieskift, negleklipp og barbering. 

 Fotpleie burde vært inkludert i tilbudet 

 Sykehjemmet må være mer observant på omsorg 

og oppfølging av beboerens behov, også for de 

beboerne som steller seg selv. 

 Det er mangelfull eller personavhengig tannpleie 

og behov for mer hjelp til tannlegebesøk. 

 Oppfølgingen av beboers helsetilstand er ikke 

god nok, f.eks. vekt, magesmerter, fall. 

 Sengeliggende beboere bør få bedre oppfølging. 

 

 «Takknemlig for å se at personalet har god kunnskap om demens og vet å skape et godt miljø 

for personer med demens og deres pårørende.» (pårørende) 

«Beboere er helt avhengig av hvem som er på vakt for å få omsorgen de trenger. Noen er 

selvfølgelig veldig flinke på jobb, mens andre er totalt utbrent og ubehagelige både mot beboere 

og pårørende.» (pårørende) 
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Læringsboks 2 – «Kvalitet i pleien» 

Hvordan jobber sykehjem som har fornøyde pårørende på området  

«kvalitet i pleien»?10 

Hva sykehjemmene sier om bemanning 

 De har stabilt personale med lite turnover – alle medarbeiderne kjenner beboerne godt. 

 Det er viktig å rekruttere rette medarbeidere, som «passer inn» og egner seg til å jobbe med mennesker, 

og jobbe for å beholde flinke medarbeidere. 

 Sykehjemmet har en høy andel sykepleiere og ellers stor faglighet blant personalet. 

 Helgevakter /ekstravakter er ofte studenter innen helsefag. 

 Sykehjemmet har små og oversiktlige avdelinger. 

 Sykehjemmet har en turnus som gir god kontinuitet mellom et lite antall medarbeidere – det øker 

kjennskap til beboerne og gir beboerne få medarbeidere å forholde seg til. 

 

Hva sykehjemmene sier om kompetanse 

 Sykehjemmet gjennomføres jevnlig internundervisning og eksterne kurs. 

 De jobber målrettet for å oppnå lik kompetanse hos personalet for å møte beboernes behov på en lik 

måte.  

 Det gjennomføres lunsjmøter hvor de snakker om aktuelle temaer, gjennomgår rutiner osv. 

 Sykehjemmet har ressursgrupper og ressurssykepleiere på ulike områder. 

 Avdelingssykepleier er sterkt involvert i oppfølging av pasientene. 

 Personalet har hatt opplæring hos alle brukere for å ha handlingsberedskap ved sykdom, og det forventes 

at man skal kunne jobbe hos alle pasientene ved avdelingen. 

 

Hva sykehjemmene sier om holdninger 

 Sykehjemmet jobber aktivt for et godt og inkluderende arbeidsmiljø – det smitter over på kvaliteten. 

 Medarbeiderne gis forventninger om at alle som kommer på sykehjemmet, uansett hvilket ærend de har, 

skal bli sett og få en god velkomst.  

 Det er en klar forventning om at medarbeiderne skal oppføre seg slik man gjør i andres hjem. 

 De har en arbeidskultur med respekt for andres forskjellighet, som «arves» til nye medarbeidere. 

 Medarbeiderne må delta i obligatoriske refleksjonsgrupper. 

 

Hva sykehjemmet sier om oppfølging av rutiner 

 Avtaler og tiltaksplaner skal brukes i det daglige arbeidet. 

 Tiltaksplaner er skrevet ut på papir for å være lett tilgjengelig for gjennomsyn før man går til beboerne. 

 Det er muntlige rapporter ved alle vaktskifter, med uskrevet regel om at «alle skal bli nevnt». 

 Sykehjemmet er strenge på alle må ta til seg informasjon om beboerne før hver vakt. 

 Personalet kan ikke styres av rutiner, det er beboernes ulike behov som skal styre personalet. 

 Lederne justerer kursen og kommer med innspill på detaljnivå rundt beboere. 

 

3.2.3 Oppsummering av synspunkter på temaet «kvalitet i pleien» 
Både blant beboerne og de pårørende sier de fleste at de er fornøyd med kvaliteten på pleien og 

omsorgen som beboerne får. Et stabilt, kompetent og tilgjengelig personale trekkes fram som viktig 

for dette. Tilsvarende trekkes ofte faktorer som stor utskifting av personalet og mange 

vikarer/ufaglærte fram som årsaker til at beboerne og de pårørende er mindre fornøyd med 

kvaliteten på pleien. Begge grupper framhever også at pleien som gis er personavhengig. 

Korrelasjonsanalysen viser blant annet at det er en positiv sammenheng mellom pårørendes tillit til 

personalets kompetanse og at pleien er uavhengig av hvilken medarbeider som gir hjelpen; at 

sykehjemmet observerer og følger opp når det skjer endringer i deres nærståendes helse; og at de 

selv har et godt samarbeid med sykehjemmet. 

Mens beboerne stort sett er fornøyd med hjelpen de får til personlig stell og pleie, er det en del 

pårørende som påpeker at personlig stell av beboerne burde vært bedre, som for eksempel skifte av 

                                                
10 Se punkt 2.2.3 for en omtale av hvilke sykehjem dette er. 
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klær, barbering og bleieskift. Fire av ti pårørende (40 prosent) er fornøyd med hjelpen deres 

nærstående får til tannstell. 

Fire sykehjem har svart på spørsmål om hva de mener de gjør som kan være årsak til at pårørende 

ved deres sykehjem i stor grad er fornøyd med kvaliteten på pleien. Viktige punkter som trekkes 

fram er å ha en stabil bemanning som kjenner beboerne godt, sørge for høy kompetanse og gode 

holdninger blant personalet, og ha rutiner for informasjonsutveksling og oppfølging i det daglige 

arbeidet. 
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3.3 Respektfull og verdig behandling av beboere og pårørende 
Respekt er en av kommunens fire kjerneverdier, og derfor et viktig tema å spørre beboere og 

pårørende om. Beboerne ble spurt om hva de syntes om personalet som jobber på sykehjemmet, om 

personalet er hensynsfulle når de gir hjelp til pleien, og hvordan deres muligheter er til selv å 

bestemme hvordan de vil ha det. De pårørende ble spurt om personalet behandler dem med 

høflighet og respekt, om de har inntrykk av at deres nærstående blir behandlet med høflighet og 

respekt, og om de har inntrykk av at deres nærstående har innflytelse på hverdagen sin. 

3.3.1 Beboernes synspunkter 
Beboerne i de aller fleste fokusgruppene sier at de stort sett blir behandlet med høflighet og respekt 

av personalet på sykehjemmet. De forteller om noen unntak, eller enkelte episoder som ikke har 

vært bra. Mange opplever en stor grad av selvbestemmelse i hverdagen, og de forteller at personalet 

er både snille, hjelpsomme og omsorgsfulle. Boks 5 viser en oppsummering av det som beboerne er 

fornøyd med og det de mener sykehjemmene kan bli bedre på. 

Boks 5 Positive funn og forbedringspunkter for «respektfull og verdig behandling» – 
beboere 

Positive funn 

Dette setter beboerne pris på 

Forbedringspunkter 

Dette mener beboerne kan bli bedre 

Høflighet og respekt 

 Beboerne blir stort sett behandlet med høflighet 

og respekt. 

 Det er gjensidig respekt mellom personalet og 

beboerne.  

 Beboerne får stå opp og legge seg når de ønsker 

det. 

Høflighet og respekt  

 Beboerne blir ikke alltid hørt, sett eller tatt på 

alvor. 

 Nyinnflyttede beboere blir ikke godt nok 

ivaretatt. 

 Beboerne føler de må legge seg når personalet 

har tid/vil ikke være til bry. 

 Personer med stort hjelpebehov får ikke 

bestemme selv når de vil legge seg pga. 

vaktskiftet – kan bli lang tid i sengen. 

 

Personalet 

 Personalet er hjelpsomme og omsorgsfulle. 

 Personalet hilser, presenterer seg og banker på 

døren. 

 Personalet slår av en prat med beboerne. 

 Personalet snakker til beboerne på en god måte. 

 Beboerne opplever å bli tatt på alvor. 

 Personalet tar hensyn og legger til rette for 

beboerne. 

 Klager har ført til bedring. 

Personalet 

 Det er forskjell på hvordan ulike medarbeidere 

behandler beboerne. 

 Enkelte medarbeidere kan være 

sure/uhøflige/behandle dem som barn. 

 Enkelte medarbeidere banker ikke på. 

 Personalet er mindre hensynsfulle og høflige når 

de har dårlig tid. 

 Beboerne får ikke informasjon dersom 

personalet blir forsinket. 

 Vaktskifterapporten tar mye tid fra pleien. 

 

Personalet oppleves stort sett som høflige og hyggelige. Enkelte nevner også at de selv har et ansvar 

for å være hyggelige mot personalet. De fleste av personalet viser omsorg for beboerne, og det er en 

god tone mellom pleiere og beboere. Mange av beboerne sier de får stå opp og legge seg når de 

ønsker det.  

Av forbedringspunkter peker beboerne på at det er enkelte av personalet som ikke er like hyggelige 

eller høflige, særlig når de har dårlig tid. Det å bestemme selv når de skal stå opp og legge seg er 

vanskeligere for beboere som har behov for hjelp til dette. De opplever i større grad å måtte tilpasse 

seg personalet og deres rutiner.  
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«Vi kan bestemme selv, men det må jo tilpasses litt, da.» (beboer) 

«Det er et ord som heter ”rapport”. Det er et ord som blir brukt eller misbrukt, alt etter som. 

”Nei, det kan vi ikke gjøre for nå skal vi snart hjem og vi skal skrive rapport.” De er ofte sure hvis 

man ringer når det er rapport. Jeg er irritert på det rapportsystemet. Jeg erkjenner at det må 

gjøres, men det bør kunne gjøres på en annen måte.» (beboer) 

3.3.1 Pårørendes synspunkter 
Figur 3 viser at de aller fleste pårørende i undersøkelsen (95 prosent) mener at personalet på 

sykehjemmet behandler dem med høflighet og respekt. Ni av ti (90 prosent) har også inntrykk av at 

deres nærstående blir behandlet med høflighet og respekt.  

Figur 3 «Respektfull og verdig behandling» – pårørende 

Gjennomsnitt på en skala fra 1–5 og konfidensintervall (KI) for «enig» og «helt enig» er: Spørsmål 11: Gjennomsnitt 4,56, KI 

94,3–96,2 prosent. Spørsmål 12: Gjennomsnitt 4,39, KI 88,2–91,0 prosent. Spørsmål 13: Gjennomsnitt 3,8, KI 57,0–61,5 

prosent 

 

Færre har inntrykk av at deres nærstående har innflytelse på hverdagen sin. 59 prosent er «enig» eller 

«helt enig» i dette. Andelen «vet ikke» er imidlertid relativt stor her (13 prosent) og 18 prosent 

svarer «verken/eller». Det kan skyldes at en del beboere er såpass svekket av demens at det er uklart 

hvordan de har innflytelse på hverdagen sin. 

Korrelasjonsanalysen11 viser at det er signifikante12 positive sammenhenger mellom pårørendes 

opplevelse av høflighet og respekt og hvordan de svarer på andre spørsmål i undersøkelsen. 

Deres opplevelse av selv å bli behandlet med høflighet og respekt henger blant annet sammen med 

deres inntrykk av om deres nærstående blir behandlet med høflighet og respekt; om personalet 

snakker slik at de forstår dem; at de får uttale seg om tilbudet til sin nærstående; og at de har et godt 

samarbeid med sykehjemmet. De som svarer «enig» og «helt enig» på at de blir behandlet med 

høflighet og respekt, svarer også gjerne «enig» eller «helt enig» på de andre spørsmålene. 

                                                
11 Se avsnitt 2.2.1 for en nærmere forklaring av statistiske begreper. 
12Signifikansverdien p=0,000 for alle korrelasjonene som blir nevnt her. Se vedlegg 6 for en oversikt over 

korrelasjonsverdiene (). 
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I de to åpne spørsmålene om hva sykehjemmet er gode på eller bør bli bedre på, har pårørende 

trukket fram punkter under «respektfull og verdig behandling». De viktigste funnene vises i Boks 6.  

Boks 6 Positive funn og forbedringspunkter for «respektfull og verdig behandling» – 

pårørende 

Positive funn 

Dette setter de pårørende pris på 

Forbedringspunkter 

Dette mener de pårørende kan bli bedre 

Høflighet og respekt 

 Personalet er gode på respektfull og verdig 

behandling, også av personer med demens. 

 Personalet er høflige og snakker til beboerne og 

pårørende på en god måte. 

 Personalet behandler beboeren godt i intime 

situasjoner. 

 Det er en god tone på sykehjemmet. 

 Personalet tilpasser hverdagen til beboernes 

individuelle behov. 

 Beboerne kan selv bestemme når de vil stå 

opp/legge seg/hva de skal ha på av tøy m.m. 

 

Høflighet og respekt 

 Alle beboere må behandles med respekt, uansett 

hvor «håpløs» beboeren kan virke. 

 Pårørende bør bli behandlet med mer respekt. 

 Beboerne må kunne få bestemme selv – det er 

ikke respektfullt f.eks. å måtte legge seg veldig 

tidlig uten å ønske det selv. 

Personalet 

 Personalet er flinke, imøtekommende og 

serviceorientert. 

 Personalet er hyggelige, vennlige og omsorgsfulle. 

 Personalet får pårørende til å føle seg velkomne 

når de er på besøk – smiler og tilbyr kaffe. 

Personalet 

 Det er noe personavhengig hvordan personalet 

behandler beboerne. 

 

På det åpne spørsmålet om hva som fungerer bra, trekker rundt ti prosent av de pårørende fram at 

personalet behandler beboerne på en høflig og verdig måte. Flere nevner også at personalet er 

fleksible og beboerne har mulighet til å bestemme mye over hverdagen sin selv. 

Som forbedringspunkter trekker de pårørende fram at graden av høflig og respektfull behandling kan 

variere fra ansatt til ansatt. De sier det er viktig at alle blir behandlet med respekt, både de hyggelige 

og mindre hyggelige beboerne, og deres pårørende. 

«Alle de ansatte er skjønne! Ser at mamma blir godt behandlet av alle de ansatte. Blir imponert 

over alt de ansatte gjør. Vi er veldig trygge på alt hos dere!» (pårørende) 

«Noen av de ansatte har ikke nok kompetanse, oppfører seg respektløst, gjør kun det aller 

nødvendigste. Gir blaffen i om min nærstående legger seg kl. 17 samtidig som de klager over at 

døgnrytmen forstyrrer seg.» (pårørende) 
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Læringsboks 3 – «Respektfull og verdig behandling» 

Hvordan jobber sykehjem som har fornøyde pårørende på området  

«respektfull og verdig behandling»?13 

Hva sykehjemmene sier om holdningsarbeid og etikk 

 Sykehjemmet har etiske fagdager/kursing i etikk. 

 Medarbeiderne har jevnlige refleksjonsgrupper/-møter for å drøfte dilemmaer og utvikle dømmekraft. 

 Sykehjemmet har etikk-kontakter/etisk komité på hver enhet 

 Medarbeiderne har god fagkunnskap om demenssykdom og kompetanse i miljøbehandling. 

 Sykehjemmet ansetter medarbeidere som er egnet til å jobbe med mennesker og følger tett opp slik at alle 

blir gode på dette. 

 Sykehjemmet har en arbeidskultur med respekt for andres forskjellighet. 

 Det er viktig å være bevisst på hvor lett det er å misbruke den makten de med uniform automatisk har. 

 Man skal oppføre seg slik man gjør i andres hjem. 

 

Hva sykehjemmene sier om selvbestemmelse og brukermedvirkning 

 Sykehjemmet har fokus på brukermedvirkning. 

 Det gjennomføres beboerråd og verdighetskafe. 

 Sykehjemmet legger vekt på å myndiggjøre beboerne – øke selvtilliten hos den enkelte beboer. 

 Omsorgen er individuelt tilpasset – pasienten bestemmer sin hverdag. 

 Sykehjemmet bruker «Min livshistorie» og tilpasser tiltaksplanen til individuelle brukere. 

 

3.3.2 Oppsummering av synspunkter på temaet «respektfull og verdig behandling» 
Beboerne i de aller fleste fokusgruppene sier at de blir behandlet med høflighet og respekt, med 

unntak av enkelte episoder. Hoveddelen av de pårørende sier de også blir behandlet med høflighet og 

respekt, og at de har inntrykk av at deres nærstående blir det. Korrelasjonsanalysen viser at det er en 

positiv sammenheng mellom disse to forholdene. Både beboere og pårørende forteller at personalet 

er snille, hjelpsomme og omsorgsfulle. Dette kan imidlertid variere noe fra person til person. 

Mange av beboerne opplever en stor grad av selvbestemmelse i hverdagen. Det er færre pårørende 

som har inntrykk av at deres nærstående har innflytelse på hverdagen sin. Dette kan henge sammen 

med at beboerne som deltok i fokusgruppene ofte klarer seg mye selv, mens pårørendegruppen også 

inkluderer pårørende til svært pleietrengende beboere. Korrelasjonsanalysen viser at pårørendes 

opplevelse av å bli behandlet med høflighet og respekt henger sammen med om de får uttale seg om 

tilbudet til sin nærstående og om de opplever å ha et godt samarbeid med sykehjemmet. 

Fem sykehjem som scorer høyt på «respektfull og verdig behandling» hos de pårørende, forteller om 

utstrakt holdningsarbeid og fokus på etikk, og konkrete tiltak for å tilpasse omsorgen til individuelle 

brukere.   

                                                
13 Se punkt 2.2.3 for en omtale av hvilke sykehjem dette er. 



28 

 

3.4 Kommunikasjon og samarbeid mellom beboere, pårørende og 

personalet 
God kommunikasjon er viktig for godt samarbeid, og godt samarbeid er viktig for at beboerne skal 

trives og de pårørende føle seg trygge på at deres nærstående blir godt ivaretatt. På temaet 

«kommunikasjon og samarbeid» blir både beboerne og de pårørende spurt om personalet snakker 

slik at de forstår dem, og hvordan de opplever samarbeidet med personalet. Pårørende blir i tillegg 

spurt om de får uttale seg om tilbudet til sin nærstående, og om de har hatt nytte av planlagte 

samtaler med personalet. 

3.4.1 Beboernes synspunkter 
Beboerne i fokusgruppene sier de generelt kommuniserer godt med personalet, og at de har et godt 

samarbeid med dem. Boks 7 gir en oversikt over de viktigste positive erfaringer og 

forbedringspunkter som beboerne nevner på temaet «kommunikasjon og samarbeid». 

Boks 7 Positive funn og forbedringspunkter for «kommunikasjon og samarbeid» – 

beboere  

Positive funn 

Dette setter beboerne pris på 

Forbedringspunkter 

Detter mener beboerne kan bli bedre 

Kommunikasjon 

 Beboerne kommuniserer generelt godt med 

personalet. 

 Personalet snakker godt norsk. 

 Beboerne forstår hva personalet sier. 

 Personalet snakker høyt og tydelig. 

 

Kommunikasjon 

 Enkelte blant personalet snakker dårlig norsk 

eller er vanskelige å forstå. 

 Kombinasjonen av dårlig norsk hos personalet og 

dårlig hørsel hos beboerne kan føre til 

misforståelser. 

 Personalet forstår ikke det beboerne sier. 

 Personalet snakker litt for fort. 

 

Samarbeid med personalet 

 Samarbeidet med personalet fungerer godt. 

 Det er god tone og humor blant personalet. 

 Det er god kommunikasjon mellom pleierne. 

 Personalet holder det de lover. 

Samarbeid med personalet 

 Det er personavhengig hvor godt samarbeidet 

med personalet er. 

 Samarbeidet mellom avdelingene er ikke godt. 

 Dårlig tid for personalet gir dårlig samarbeid med 

beboerne. 

 Enkelte blant personalet har liten forståelse for 

norsk kultur. 

 

Selv om beboerne i mange fokusgrupper sier de kommuniserer godt med personalet, er det flere 

som nevner at det til tider kan oppstå misforståelser, eller at enkelte av personalet er vanskelige å 

forstå. Dette kan være et resultat av at personalet ikke snakker godt norsk, at de snakker litt fort 

eller utydelig, eller at beboerne hører litt dårlig. Flere nevner også at det kan være et problem at 

personalet ikke forstår hva beboerne sier. 

De fleste mener samarbeidet med personalet fungerer godt. Det blir også nevnt at det er en god 

tone og god kommunikasjon mellom personalet. Andre påpeker at samarbeidet fungerer bedre med 

noen enn med andre, og at det ikke oppleves som noe godt samarbeid hvis personalet har dårlig tid 

og må skynde seg når de er hos dem. 

«Samarbeidet fungerer ok, men det er tiden det står på, de har aldri tid.» (beboer) 

«De kan faget sitt, og om grammatikken er litt feil, så gjør jo ikke det noe.» (beboer) 
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3.4.2 Pårørendes synspunkter 
Figur 4 viser at de fleste pårørende er fornøyd med kommunikasjonen og samarbeidet med 

sykehjemmet. Enkelte utdyper i de åpne spørsmålene at dette kan være litt personavhengig. 

Figur 4 «Kommunikasjon og samarbeid» – pårørende 

 
Gjennomsnitt på en skala fra 1–5 og konfidensintervall (KI) for «enig» og «helt enig» er: Spørsmål 14: Gjennomsnitt 4,28, KI 

84,6–87,8 prosent. Spørsmål 15: Gjennomsnitt 4,15, KI 76,9–80,7 prosent. Spørsmål 16: Gjennomsnitt 4,26, KI 83,5–86,7 

prosent 

 

I underkant av ni av ti pårørende (86 prosent), er «enig» eller «helt enig» i at personalet snakker slik 

at de forstår dem. Nesten like mange (85 prosent) sier de har et godt samarbeid med sykehjemmet. 

Noen færre, men fortsatt 79 prosent14, sier de får uttale seg om tilbudet til sin nærstående. 

Pårørende ble også spurt om eventuelle planlagte samtaler med personalet i løpet av det siste året, 

se Figur 5. De som har hatt en eller flere planlagte samtaler, ble spurt om de hadde hatt nytte av 

samtalene. 

Figur 5 Planlagte samtaler det siste året – pårørende 

 
Gjennomsnitt på en skala fra1–5: 4,04. Konfidensintervall (KI) for «enig» og «helt enig»: 73,7–78,5 prosent. 

 

Syv av ti (70 prosent) av pårørende sier de har hatt en eller flere planlagte samtaler med personalet i 

løpet av det siste året. Av de som har hatt samtaler, opplever 76 prosent at de har hatt nytte av dem. 

                                                
14 Tallet avviker fra summen av «enig» og «helt enig» i figuren, på grunn av avrunding av tallene i figuren. 
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Korrelasjonsanalysen15 viser at det er signifikante16, positive sammenhenger mellom hva pårørende 

svarer på spørsmålene om «kommunikasjon og samarbeid» og hva de svarer på andre spørsmål i 

undersøkelsen. Pårørendes opplevelse av godt samarbeid med sykehjemmet henger blant annet 

sammen med hvor trygg de er på at deres nærstående blir godt ivaretatt; i hvilken grad de har tillit til 

personalets kompetanse; om personalet snakker slik at de forstår dem; at de får uttale seg om 

tilbudet til sin nærstående; og at de har hatt nytte av planlagte samtaler med personalet. De som 

svarer «enig» og «helt enig» på at de har et godt samarbeid med sykehjemmet, svarer også gjerne 

«enig» eller «helt enig» på de andre spørsmålene. 

De punktene som pårørende har trukket fram som positive ved sykehjemmet eller som 

forbedringspunkter på temaet «kommunikasjon og samarbeid», går fram av Boks 8. 

Rundt 15 prosent av de pårørende framhever kommunikasjonen og samarbeidet med sykehjemmet 

som noe sykehjemmet er gode på. Elleve prosent av de pårørende sier dette er noe deres sykehjem 

bør bli bedre på. De pårørende nevner at sykehjemmet er gode på å informere om ting som skjer på 

sykehjemmet og deres nærståendes situasjon. Personalet er lette å få tak i, de tar seg tid til å snakke 

med pårørende, og de følger opp det pårørende sier. Pårørende som kommenterer 

forbedringspunkter, nevner blant annet ønske om mer uoppfordret informasjon fra sykehjemmet, 

flere samtaler med personalet, at personalet på sykehjemmet kan kommunisere bedre seg i mellom, 

og at personalet har bedre kjennskap til norsk språk og kultur. 

  

                                                
15 Se avsnitt 2.2.1 for en nærmere forklaring av statistiske begreper. 
16 Signifikansverdien p=0,000 for alle korrelasjonene som blir nevnt her. Se vedlegg 6 for en oversikt over 

korrelasjonsverdiene (). 
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Boks 8 Positive funn og forbedringspunkter for «kommunikasjon og samarbeid» – 

pårørende 

Positive funn 

Dette setter de pårørende pris på 

Forbedringspunkter 

Dette mener de pårørende kan bli bedre 

Informasjon 

 Personalet er gode til å gi jevnlig informasjon til 

pårørende – telefon, e-post, brev og samtaler. 

 Personalet tar kontakt ved endringer i deres 

nærståendes adferd eller helse. 

 Pårørende får beskjed om legebesøk og 

resultater av legebesøk m.m. 

 Pårørende får beskjed når beboerne trenger 

innkjøp av noe, f.eks. nytt tøy. 

 Pårørende får tilsendt aktivitetskalender, 

nyhetsbrev, nye rutiner m.m. 

 Sykehjemmet videresender (ev. skanner inn først) 

beboers post til pårørende. 

Informasjon 

 Beboerne får ikke alltid posten sin/avisene sine. 

 Sykehjemmet bør bli bedre på å videresende post 

til de pårørende. 

 Pårørende ønsker mer informasjon om hvordan 

det går med deres nærstående i det daglige, 

hvilke aktiviteter de deltar på m.m. 

 Pårørende ønsker uoppfordret informasjon, ikke 

bare når de etterspør det. 

 Pårørende ønsker bedre informasjon om 

endringer i helsetilstanden, legebesøk osv. 

 Det er vanskelig å komme i kontakt med 

sykehjemmet når de ringer. 

 

Møter og samtaler 

 Pårørende setter pris på både fellesmøter og 

planlagte, personlige møter med personalet. 

 Personalet tar seg tid til å snakke med pårørende 

og svare på spørsmål. 

 Det er lett å få tak i personalet/primærkontakt. 

 Sykehjemmet er løsningsorientert og hører på 

pårørendes forslag. 

 Personalet er gode til å følge opp 

tilbakemeldinger fra pårørende. 

Møter og samtaler 

 Pårørende har aldri hatt planlagte samtaler med 

personalet. 

 Pårørende ønsker flere planlagte samtaler med 

personalet, minimum årlige samtaler. 

 Personalet bør uoppfordret ta initiativ til 

samtaler. 

 Personalet bør bli bedre til å spørre pårørende 

om råd og følge opp avtaler.  

 Kommunikasjon internt på sykehjemmet 

 Kommunikasjonen internt på sykehjemmet er 

ikke god nok. 

 Beskjeder fra pårørende glemmes eller blir ikke 

videreformidlet til alle i personalet. 

 Alle i personalet må informeres om beboerne 

ved vaktskifter. 

 Personalet bør bruke mindre tid på 

rapportering/skriftlig dokumentasjon. 

 Norskkunnskaper 

 Personalet bør få bedre norskkunnskaper/ 

norskopplæring. 

 Personalet må ha forståelse for norsk kultur, 

mat, helligdager m.m. 

 Språkproblemer vanskeliggjør kommunikasjonen 

med pårørende og beboere, særlig for personer 

med demens. 

 

 «Min nærståendes primærkontakt er veldig flink til å ringe meg når det er noe jeg bør få beskjed 

om, noe min nærstående trenger som jeg må kjøpe, for eksempel, eller om det er endring i helse. 

Jeg føler med alltid velkommen når jeg kommer på besøk.» (pårørende) 

«De kan bli bedre på kommunikasjon. Noen må ta ansvar og sørge for at alle som er på jobb får 

beskjeder og leser informasjon som er ”skrevet i boka”. Endringer i medisiner har den som er på 

vakt heller ikke fått med seg.» (pårørende) 
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Læringsboks 4 – «Kommunikasjon og samarbeid» 

Hvordan jobber sykehjem som har fornøyde pårørende på området  

«kommunikasjon og samarbeid»?17 

Dette sier sykehjemmene om direkte kontakt med pårørende 

 Sykehjemmet tilrettelegger for tett samarbeid med pårørende fra første dag – innkomstsamtale, praktisk 

informasjon på e-post/sms. 

 Sykehjemmet har «åpen dør» – pårørende kan komme når de ønsker, får tilbud om kaffe eller mat, og blir 

møtt på en hyggelig måte når de kommer. 

 Personalet er alltid åpne for samtale med beboere og pårørende på telefon, e-post, sms, ansikt til ansikt, 

planlagt eller på sparket.  

 Sykehjemmet jobber ut fra at det er viktig at alle blir sett og hørt og får komme med det de har på hjertet. 

 Personalet gjør avtaler med pårørende om når de vil kontaktes. 

 Sykehjemmet tar initiativ til samtaler, f.eks. har faste møter med pårørende.  

 Primærkontakt ringer pårørende jevnlig (ukentlig, månedlig) for å holde kontakten og formidle hvordan det 

står til. 

 Det sendes en ukentlig mail til pårørende som ønsker det, med informasjon om ukens aktiviteter og neste 

ukeplan. 

 Sykehjemmet sender mail til pårørende med f.eks. bilde og informasjon hvis pasienten har vært med på noe 

ekstra hyggelig. 

 Pårørende får tilbud om samtale en tid etter dødsfall. 

 

Dette sier sykehjemmene om holdningsarbeid 

 Det er viktig å ha en serviceinnstilt holdning til tilbakemeldinger – ha vennlige og imøtekommende 

medarbeidere. 

 Sykehjemmet jobber aktivt for at alle medarbeidere skal være bevisste på å vise høflighet. 

 

Fellesmøter og arrangementer 

 Det gjennomføres pårørendemøter flere ganger i året, for sykehjemmet og/eller avdelingen. 

 Personalet har tverrfaglige møter. 

 Pårørende får tilbud om samtalegrupper med 4–5 samlinger i halvåret. 

 Det gjennomføres flere årlige arrangementer for pasienter og pårørende – f.eks. sommerfest og julebord.  

 

Informasjon 

 Informasjonen skal gi et tillitsvekkende ansikt utad – elektronisk infoskjerm i foajeen, infobrosjyrer for 

pårørende, brosjyrer for kultur/aktivitetstilbud, informasjon i brev, e-post eller sms. 

 Det lages et eget kulturprogram for hvert halvår, som deles ut både til beboerne og de pårørende. Dette 

dekker både fysiske, psykologiske og åndelige behov. 

 

3.4.3 Oppsummering av synpunkter på temaet «kommunikasjon og samarbeid» 
Beboerne sier de generelt har et godt samarbeid med personalet, og at kommunikasjonen er god. 

Det er noen unntak, og det kan av og til være språkproblemer som fører til misforståelser. De fleste 

pårørende er også fornøyd med kommunikasjonen og samarbeidet med personalet på sykehjemmet. 

Korrelasjonsanalysen viser at pårørendes opplevelse av godt samarbeid med sykehjemmet blant 

annet henger sammen med om personalet snakker slik at de forstår dem og om de får uttale seg om 

tilbudet til sin nærstående. 

Pårørende setter pris på jevnlige samtaler og møter med personalet på sykehjemmet, og at 

personalet selv tar initiativ til dette. 70 prosent av de pårørende i undersøkelsen har hatt en planlagt 

samtale med personalet i løpet av det siste året.  

Som forbedringspunkter nevner de pårørende blant annet at sykehjemmet uoppfordret bør gi mer 

informasjon eller spørre pårørende om råd, at kommunikasjonen mellom personalet på sykehjemmet 

bør bli bedre, og at alle bør snakke godt norsk. 

                                                
17 Se punkt 2.2.3 for en omtale av hvilke sykehjem dette er. 
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Fem sykehjem som har fått gode resultater i pårørendeundersøkelsen på dette temaet, sier de jobber 

målrettet med å legge til rette for god kontakt med pårørende fra første dag. De har jevnlig kontakt 

med pårørende, både etter pårørendes initiativ og eget initiativ, de har fellesmøter og ulike 

arrangementer for alle pårørende, de sørger for god informasjon om aktiviteter m.m. på 

sykehjemmet, og de jobber bevisst for at medarbeiderne skal møte pårørende på en vennlig og 

imøtekommende måte. 
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3.5 Beboeres og pårørendes oppfatning av «aktiviteter, miljø og 

mat»  
Innenfor temaet «aktiviteter, miljø og mat» ble beboerne spurt om de er fornøyd med aktivitetene på 

sykehjemmet, hvordan de opplever måltidene, om de er fornøyd med maten og valgfriheten rundt 

måltidene, og om de er fornøyd med rengjøringen og vedlikeholdet. Pårørende ble spurt om 

sykehjemmet har aktiviteter som passer for deres nærstående, om de er fornøyd med rengjøringen 

og vedlikeholdet, og om de har inntrykk av at deres nærstående er fornøyd med maten og opplever 

hyggelige måltider. 

3.5.1 Beboernes synspunkter 
Beboerne i de fleste fokusgruppene forteller at de er fornøyd med både aktivitetene, maten og 

vedlikeholdet på sykehjemmet, men det er samtidig mange delte meninger. Boks 9, 11 og 12 viser en 

oversikt over de positive funn og forbedringspunkter som beboerne fortale om i fokusgruppene på 

området «aktiviteter, miljø og mat». 

Boks 9 Positive funn og forbedringspunkter for «aktiviteter» – beboere 

Positive funn 

Dette setter beboerne pris på 

Forbedringspunkter 

Dette mener beboerne kan bli bedre 

Aktivitetstilbud 

 Aktivitetstilbudet er variert og godt. 

 Beboerne er fornøyd med aktivitetstilbudet. 

 Aktivitørene er gode. 

 Venneforeninger arrangerer aktiviteter. 

 Sykehjemmet har 

pasientvenn/besøksvennordning. 

 

Aktivitetstilbud 

 Det arrangeres for få/for sjelden aktiviteter, 

særlig på ettermiddager og helger. 

 Beboerne ønsker flere/andre aktiviteter, spesielt 

det å komme seg ut 

 Beboerne ønsker kiosk på sykehjemmet. 

Informasjon og tilrettelegging 

 Beboerne får god informasjon om aktivitetene og 

hjelp til å komme seg dit. 

 Beboerne deltar på de aktivitetene de har lyst til 

og orker å delta på. 

 

 

 

 

Informasjon og tilrettelegging 

 Aktivitetene må organiseres bedre, slik at de ikke 

kolliderer med hverandre eller kommer for tett 

opp til måltidene. 

 Beboerne ønsker mer informasjon om 

aktivitetene og å bli minnet på dem.  

 Oppslag om aktiviteter kan være vanskelig å lese 

for de med dårlig syn. 

 Det kan være vanskelig å delta på enkelte 

aktiviteter pga. fysiske hindringer. 

 

Beboerne forteller om en lang rekke ulike aktiviteter på sykehjemmet, alt fra store fellesarrangement 

til daglig avislesing, trening, andakter, turer med mer. Ikke alle deltar på alt. De som ikke deltar, sier 

som oftest at de ikke ønsker det. På noen sykehjem sier beboerne at de ønsker seg flere aktiviteter, 

eller at de aktivitetene de har kunne gjennomføres oftere. Mange av beboerne sier at de ønsker å 

komme mer ut på tur.  

«Det er så spennende når vi får månedsplanen. Det er fine konserter og flotte turer og 

sykkelturer. Det er et kjempebra utvalg.» (beboer) 

«Jeg savner å komme meg mer ut, men personalet har ikke tid til å følge meg, så det blir det lite 

av.» (beboer) 
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Boks 10 gir en oversikt over de aktivitetene som beboerne har fortalt om. Disse kan gjerne brukes 

som inspirasjon til andre sykehjem som ønsker å tilby beboerne flere aktiviteter. 

Boks 10 Aktiviteter som beboerne i fokusgruppene har fortalt om 

Tips til aktiviteter 

 gå turer/være ute 

 plante i hagen 

 vaffelsteking i hagen 

 sykkelturer/el-sykler 

 buss-/bilturer/aktiviteter 

utenfor sykehjemmet 

 gå på kafé og restaurant 

 kaffe og snitter i parken 

 se på lammene slippes på 

sommerbeite 

 bowling 

 trening/trim/fysioterapi 

 bassengtrening 

 treningsrom/egentrening 

 dans  

 bibliotek/låne bøker 

 lesestunder/høytlesning 

 aviser/bøker tilgjengelig 

 utlodning 

 maling 

 musikk-/sangstunder 

 bingo/quiz/konkurranse 

 yatzy/ludo/kortspill 

 TV på storskjerm 

 erindringstime 

 lørdagskafé 

 fredagskaffe 

 baking 

 spa og neglestell 

 dameklubb  

 kryssordklubb 

 sanggruppe/kor 

 andakt/gudstjeneste 

 frokost sammen på tvers av 

avdelingene 

 samlinger i fellesarealene 

 ulike tilstelninger/fester 

 juleverksted  

 konserter 

 barn/ungdom på besøk 

 hundetrening/-besøk 

 kunstnere på besøk 

 tryllekunstner 

 foredrag 

 

De fleste beboerne er fornøyd med maten som serveres, selv om det også er en del som er kritiske 

til den. Middagene kommer som oftest fra storkjøkken, men enkelte sykehjem har eget kjøkken som 

lager maten. Boks 11 oppsummerer beboernes synspunkter på maten og måltidene. 

Mange er kritiske til middagene, og sier for eksempel at maten er for mye/for lite kokt, uappetittlig 

eller kald. Enkelte forteller som stor valgfrihet med hensyn til hva og når de vil spise, mens andre 

opplever å måtte spise den maten som blir servert til faste tider. Noen forteller om hyggelige 

måltider, men mange opplever bråk og uro under måltidene, og at de ikke har noen å snakke med. 
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Boks 11 Positive funn og forbedringspunkter for «mat og måltider» – beboere 

Positive funn 

Dette setter beboerne pris på 

Forbedringspunkter 

Dette mener beboerne kan bli bedre 

Maten 

 Maten er stort sett god, særlig frokost og 

kveldsmat. 

 Beboerne får spise så mye de vil og kan be om 

mer hvis de ønsker det. 

 Maten er variert og tiltalende. 

 Beboerne får tilbud om øl og vin av og til. 

 Frukt og grønt er tilgjengelig. 

Maten 

 Enkelte er generelt misfornøyde med maten. 

 Middagene er mindre gode – overkokte eller 

underkokte grønnsaker, smakløs/uappetittlig mat, 

kald. 

 Maten er lite variert. 

 Beboerne ønsker mer frukt og grønt. 

 Beboerne ønsker mer variasjon i pålegget og mer 

grovt brød. 

 

Måltidene 

 Måltidene er hyggelige og rolige. 

 Personalet spiser sammen med beboerne. 

 Personalet ber alle vaske hendene før måltidene 

– god hygiene. 

 Lokaler/bord blir pyntet til høytider og 

bursdager. 

 

 

 

 

 

Måltidene 

 Andre beboere skaper uro og støy. 

 Måltidene er ukoselige – folk søler, sovner, får 

øyendråper/insulin. 

 Beboerne har ingen å snakke med under 

måltidene. 

 Det er bråk fra kjøkkenet under måltidene. 

 Personalet prater «over rommet» til hverandre. 

 Rydding for raskt etter måltidet skaper stress for 

beboerne. 

 Personalet prater med hverandre, ikke med 

beboerne. 

 Beboerne ønsker at personalet kunne spise 

sammen med dem/være mer til stede. 

 Beboerne ønsker bedre håndhygiene rundt 

måltidene. 

 

Valgfrihet rundt maten og måltidene 

 Beboerne får velge pålegg/be om annen mat. 

 Beboerne får velge mellom alternative 

middagsretter. 

 Det legges til rette for at beboerne kan spise når 

de ønsker det eller spise på rommet sitt. 

Valgfrihet rundt maten og måltidene 

 Beboerne får ikke tilbud om alternativer til 

middagsmaten. 

 Beboerne får ikke velge pålegg selv. 

 Beboerne må følge de faste tidene for måltider. 

 

 «Det er for dårlig mat, middagen er ikke bra. Det er for lite variasjon, og grønnsakene er 

overkokt eller ikke kokt i det hele tatt.» (beboer) 

«Det er ikke noe hyggelig å bli forstyrret i middagen for å dryppe øynene, det synes jeg kan vente 

til etter maten. Eller en annen som må dra opp bukselinningen foran alle, for å få sprøyte i 

magen.» (beboer) 
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I de fleste fokusgruppene er beboerne også fornøyd med renholdet på sykehjemmet, og synes 

vaktmestertjenesten fungerer fint. Boks 12 oppsummerer beboernes synspunkter på dette. De som 

ikke er så fornøyd med renholdet, sier for eksempel at det kun vaskes midt på gulvet. Noen synes at 

det tar lang tid å få hjelp til enkle vedlikeholdsoppgaver, og enkelte opplever at tøy blir borte i vask. 

Boks 12 Positive funn og forbedringspunkter for «miljø» – beboere 

Positive funn 

Dette setter beboerne pris på 

Forbedringspunkter 

Dette mener beboerne kan bli bedre 

 Renholdet er generelt bra. 

 Rommene og badene vaskes jevnlig. 

 Kjøkkenet holdes rent. 

 Rommene holdes ryddig. 

 Søppel blir kastet. 

 Vask av tøy fungerer bra. 

 Vaktmestertjenesten fungerer fint. 

 

 

 Beboerne er mindre fornøyd med renholdet. 

 Det vaskes kun midt på gulvet 

 Det tørkes sjeldent støv. 

 Vinduene må pusses og gardinene vaskes. 

 Badet blir ikke vasket godt nok.  

 Beboerne savner hjelp til rydding i klesskap. 

 Tøy blir borte under vask. 

 Det tar lang tid å få hjelp til enkle 

vedlikeholdsoppgaver. 

 

 «Det vaskes mest midt på gulvet, de vasker ikke under møbler og slikt.» (beboer) 

«Vi bor som på et hotell, sengene blir redd opp, lyspærene blir skiftet på, gulvene blir vasket og 

det blir tørket støv. Bedre kan det ikke bli.» (beboer) 

3.5.2 Pårørendes synspunkter 
Figur 6 viser at temaet «aktiviteter, miljø og mat» har færre fornøyde pårørende enn de andre 

temaene.  

Figur 6 «Aktiviteter, miljø og mat» – pårørende 

Gjennomsnitt på en skala fra 1–5 og konfidensintervall (KI) for «enig» og «helt enig» er: Spørsmål 18: Gjennomsnitt 3,57, KI 

49,8–54,4 prosent. Spørsmål 19: Gjennomsnitt 3,53, KI 54,5–59,1 prosent. Spørsmål 20: Gjennomsnitt 3,89, KI 67,3–71,5 

prosent. Spørsmål 21: Gjennomsnitt 3,83, KI 59,8–64,2 prosent. 

 

Andelen som svarer «enig» eller «helt enig» er høyest for pårørendes inntrykk av at deres 

nærstående er fornøyd med maten (69 prosent18). Deretter følger at måltidene er en hyggelig stund 

                                                
18 Tallet avviker fra summen av «enig» og «uenig» i figuren, på grunn av at tallene i figuren er avrundet. 
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for deres nærstående (62 prosent), at de er fornøyd med rengjøringen og vedlikeholdet (57 prosent), 

og til sist mener halvparten (52 prosent) at sykehjemmet har aktiviteter som passer for deres 

nærstående. Andelene som svarer «verken/eller» er relativt høye på alle disse spørsmålene.  

Boks 13, 14 og 15 gir en oppsummering av positive funn og forbedringspunkter som pårørende har 

trukket fram på de åpne spørsmålene i spørreskjemaet. 

Boks 13 Positive funn og forbedringspunkter for «aktiviteter» – pårørende 

Positive funn 

Dette setter de pårørende pris på 

Forbedringspunkter 

Dette mener de pårørende kan bli bedre 

Aktiviteter og arrangementer 

 Sykehjemmet er gode på å arrangere 

aktiviteter/underholdning/kulturtilbud. 

 Det holdes mange sosiale og hyggelige 

sammenkomster. 

 Det er fint med daglige aktiviteter og faste 

aktiviteter, som f.eks. bingo på fredager. 

 Aktivitørene er gode. 

 Det er hyggelig når pårørende blir invitert til små 

og store sammenkomster. 

 Personalet er flinke til å gjøre mye ut av høytider 

og merkedager. 

 Sykehjemmet har salg av hverdagsting som 

tannkrem, klær og sko.  

 Sykehjemmet har tilbud om fotpleie og frisør 

eller hjelp til å komme seg til dette. 

 Uteområdene blir brukt og beboerne kommer 

seg ut på lufteturer. 

 Det er fint at det både er aktiviteter inne på 

sykehjemmet og arrangeres turer ut. 

 

Aktiviteter og arrangementer 

 Aktivitetene passer ikke for alle/ikke alle ønsker 

å delta på dem. 

 Sykehjemmet har sluttet med tidligere aktiviteter, 

f.eks. bingo/film/kino på fredager. 

 Det burde vært flere aktivitører og mer varierte 

aktiviteter, for enhver smak. 

 Pårørende ønsker frisør, velvære/massasje og 

fotpleietilbud på sykehjemmet. 

 Personalet må hjelpe til med å følge opp avtaler 

hos frisør/fotpleier m.m. 

 Personalet bør aktivisere beboerne med 

husarbeid – vaske opp, hjelpe til med maten m.m. 

 Beboerne har lange og ensformige dager – bør 

være aktiviteter også på ettermiddager, kvelder 

og helger. 

 Det bør være flere fysiske aktiviteter, og mer 

fysioterapi og ergoterapi. 

 

 

Informasjon/tilrettelegging 

 Det er fint med aktivitetsprogram/ukeplan med 

varierte aktiviteter. 

 Personalet er gode til å aktivisere beboerne/få 

dem med på aktiviteter. 

 Personalet er gode til å legge til rette for 

individuelle aktiviteter/behov. 

 

 

Informasjon/tilrettelegging 

 Personalet bør bli bedre på å minne beboerne 

om aktiviteter og oppmuntre dem til å delta, 

eventuelt følge dem til aktivitetene. 

 Personalet bør bli bedre til å oppmuntre 

beboerne til å komme opp av sengen og ut av 

rommet. 

 Sykehjemmet bør ha flere individuelt tilpassede 

aktiviteter, også for sengeliggende og personer 

med demens.  

 

At sykehjemmet er gode på å arrangere aktiviteter og hyggestunder er et av de temaene som 

pårørende oftest nevner som et positivt trekk ved sykehjemmet (29 prosent). Det er færre, men 

fortsatt mange (13 prosent) som mener sykehjemmet bør bli bedre på dette feltet. 

Forbedringspunktene er ofte knyttet til å tilpasse aktivitetene bedre til den enkelte beboer, og til å 

motivere dem til å delta. 

«Min mann trenger flere å snakke med og kanskje gå tur med. Det er helt stille og dødt etter 

aftensmat.» (pårørende) 

«Hyggelig sykehjem til tross for at det er nedslitt. Aktiv venneforening og prest som arrangerer 

mye – underholdning, sang, musikk og tilstelninger. Musikkterapeuten er uunnværlig.» 

(pårørende) 
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De pårørende har delte meninger om maten og måltidene som serveres på sykehjemmet. 14 prosent 

av de pårørende nevner mat og måltider som noe sykehjemmet er gode på, og 13 prosent nevner 

dette som et forbedringspunkt. Pårørendes synspunkter går fram av Boks 14. 

Boks 14 Positive funn og forbedringspunkter for «mat og måltider» – pårørende 

Positive funn 

Dette setter de pårørende pris på 

Forbedringspunkter 

Dette mener de pårørende kan bli bedre 

Maten 

 Sykehjemmet tilbyr beboerne mat som de liker 

og greier å spise. 

 Beboerne får tilbud om øl og vin til maten av og 

til. 

 Maten er hjemmelaget på sykehjemmet. 

 Maten er variert, smakfull og appetittlig. 

 Beboerne får mat ofte. 

 Beboerne får mat til faste tider, og kan få 

mellommåltider hvis de ønsker det. 

 Personalet passer på at beboerne får nok å 

drikke. 

 

 

 

 

 

 

Maten 

 Maten bør bli bedre, både på kvalitet, smak, 

variasjon, sunnhet. 

 Beboerne bør få mer frukt og grønt. 

 Maten bør være mer tilpasset beboernes ønsker 

og behov, f.eks. ved allergier, behov for most 

mat. 

 Beboerne bør få større valgfrihet i maten, både i 

hva de vil spise og hvor mye de vil spise. 

 Personalet må sørge for at beboerne får nok å 

drikke hele dagen. 

 Maten bør lages på sykehjemmet, ikke på 

storkjøkken. 

 Beboerne som kan bør få være med å gjøre 

maten klar, dekke bord m.m. – ting de alltid har 

holdt på med hjemme. 

 Beboere som ønsker det bør få servert vin eller 

øl til maten av og til. 

 

Måltidene 

 Personalet er gode til å skape god stemning og 

hygge rundt måltidene. 

 Bordene pyntes og maten blir pent servert. 

 Beboerne sitter sammen og spiser i mindre 

grupper med andre de kan snakke med. 

 Personalet tar seg tid under måltidet og snakker 

med beboerne. 

Måltidene 

 Det bør bli bedre intervall mellom måltidene – 

for lang tid fra kveldsmåltid til frokost. 

 Personalet bør ha mer tålmodighet/omsorg for 

de som skal mates. 

 Personalet bør sørge for bedre hygiene rundt 

måltidene – håndvask, vaske bordene. 

 Det er viktig å gjøre måltidene hyggelige – dekke 

bordet pent, la beboerne sitte sammen med noen 

de kan snakke med. 

 

Mange pårørende mener maten som serveres på sykehjemmet er velsmakende og variert, andre 

mener den er ensformig og smakløs. Tilrettelegging for den enkelte beboer er viktig også her. 

Enkelte pårørende sier at måltidene er hyggelige, bordene er pent pyntet og deres nærstående har 

noen å snakke med. Andre nevner disse forholdene som forbedringspunkter. Det at måltidene blir 

servert med passe mellomrom nevnes også som et forbedringspunkt – det bør ikke gå for lenge 

mellom siste måltid på kvelden og frokost dagen etterpå.  

«Min nærstående klager ofte på at maten ikke smaker godt, at det serveres retter som hun ikke 

vet hva er, og at hun ikke får tilfredsstillende svar når hun spør de ansatte om hva slags mat hun 

har fått.» (pårørende) 

«De er flinke til å skape litt stemning rundt måltidene.» (pårørende) 
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Fem prosent av de pårørende trekker fram renhold og orden som ting sykehjemmet er gode på, 

mens 16 prosent har forslag til forbedringer på disse områdene. Boks 15 gir en oversikt over 

pårørendes synspunkter.  

Boks 15 Positive funn og forbedringspunkter for «miljø og vedlikehold» – pårørende 

Positive funn 

Dette setter de pårørende pris på 

Forbedringspunkter 

Dette mener de pårørende kan bli bedre 

Miljø og renhold 

 Renholdet er bra. 

 Lokalene er ryddige. 

 Fellesarealer og rom holdes rene. 

 Resepsjonen er koselig/pyntet med blomster. 

 

 

 

 

Miljø og renhold 

 Rengjøring av beboerrommene bør bli bedre – 

gulvvask, støvtørking og vindusvask. 

 Fellesrommene bør rengjøres bedre. 

 Personalet bør stelle beboerrommene bedre – re 

senger, vanne blomster m.m. 

 Det tar for lang tid å få utført 

vaktmesteroppgaver, som å få skiftet lyspærer, 

sette opp bilder m.m. 

Stell av tøy/orden på ting 

 Sykehjemmet er gode på merking av beboernes 

tøy. 

 Tøyvasken fungerer bra. 

 

 

 

 

 

Stell av tøy/orden på ting 

 Personalet bør hjelpe beboerne med å holde 

orden på ting som briller, klær og sko. 

 Personalet må sørge for at beboernes ting ikke 

blir stjålet/borte fra rommet. 

 Personalet bør hjelpe til med å finne ting som er 

blitt borte. 

 Tøy bør sorteres bedre – rett tøy til rett person, 

rent tøy i klesskapet, skittent tøy til vask. 

 Tøy må vaskes på riktig måte. 

 Pårørende må få beskjed når beboerne trenger 

nye ting. 

 Det må avklares om det er pårørende eller 

personalet som skal merke klærne. 

 

Vedlikehold 

 Nedslitte rom/bad/fellesarealer bør pusses opp. 

 Dårlige og slitne møbler bør byttes ut. 

 Lokalene bør få mindre institusjonspreg. 

 

Pårørende forteller at renholdet er bra og at lokalene er ryddige flere steder. Det er imidlertid 

mange forslag til forbedringer her. Pårørende nevner behov for mer grundig rengjøring av 

beboerrommene og fellesarealene, raskere oppfølging ved behov for vedlikehold, og mer hjelp til 

tøy/tøyvask og kontroll på eiendeler. Nedslitte lokaler bør pusses opp, og slitne møbler byttes ut. 

«Resepsjonen og alle fellesarealer er svært vakkert pyntet. Og er alltid renvasket. All pynt og friske 

blomster i resepsjonen gir deg inntrykk av å ha kommet inn på et hotell. Sykehjem av første 

klasse!» (pårørende) 

«Renhold på beboerrom kan bli bedre – særlig gulvvask, med at de skifter til rent van etter at de 

har vasket et par rom.» (pårørende) 
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Læringsboks 5 – «Aktiviteter» 

Hvordan jobber sykehjem som har fornøyde pårørende på området 

«aktiviteter»?19 

Hva sykehjemmene sier om aktiviteter og arrangementer 

 Sykehjemmet har høyt fokus på aktiviteter og daglige turer ute. 

 Sykehjemmet har turgruppe med ergo-/fysioterapeuter og hjelp fra avdelingene. 

 Sykehjemmet har et bokprosjekt – skriveprosjekt for eldre hvor de skriver egne tekster 

 «Dette er mitt liv» gjennomføres på sykehjemmet – ungdomsskoleelever intervjuer og henter inn bilder fra 

livet til beboer. Elevene lager en bok ut av dette som beboer og dennes pårørende får. 

 Det arrangeres erindringsgrupper/erindringskafé. 

 Det arrangeres annerledesdager. 

 

Informasjon og tilrettelegging 

 Personalet kartlegger interesser til beboer i innkomstsamtalen/omsorgsavtalen og tar utgangspunkt i 

beboernes interesser i de daglige aktivitetene. 

 Sykehjemmet kartlegger aktivitetsønsker fra beboerne – ønskene kommer direkte til personalet, i 

brukerrådet, i beboermøter og i individuelle samtaler. 

 Beboerne har en individuell aktivitetsplan – «aktivitetsdosett». 

 Beboerne skal ha egentid med sin primærkontakt hver uke, og kan benytte tiden til det de måtte ønske. 

 Felles aktivitetsplan/ukeplan henger synlig i fellesområder/beboerrom. 

 Det lages en kultur- og aktivitetskalender over faste fellesturer og store fellesarrangementer. 

 

Organisering og holdningsarbeid 

 Sykehjemmet arrangerer kurs/seminarer om beboerrettede tiltak/holdninger for medarbeiderne. 

 Høy bemanning er nødvendig for å gjennomføre et høyt og variert aktivitetstilbud. 

 Sykehjemmet har en fast ansatt kultur- og frivillighetsleder som tilrettelegger for individuelle aktiviteter, i 

tett samarbeid med fysioterapeut og medarbeidere. 

 Sykehjemmet har en aktivitetsgruppe med medarbeidere fra alle avdelinger. 

 Det krever målrettet arbeid over tid for å lage et aktivitetstilbud som er bredt bok til å tilby alle som 

ønsker det noe å være med på og implementere en felles forståelse for dette hos alle medarbeiderne. 

 Sykehjemmet har en kulturleder i 100 % stilling som har hovedansvar for planlegging av ukeplan og større 

arrangementer. 

 Personlig seniortrener i 50 % og kulturmedarbeider i 50 % har, sammen med kulturleder, ansvar for 

planlegging og gjennomføring av aktivitets- og treningstilbudet. 

 Kulturmedarbeidere har ansvar for en ettermiddagsaktivitet hver ettermiddag mandag–fredag. 

 Beboerne har fått mulighet til å si hva de ønsker seg på et enkelt spørreskjema. Beboerne fikk vite hva 

sykehjemmet kunne tilby og si noe om hva de ville delta på.  

 Det er viktig ikke å være redd for å prøve ut ideer – stort sett fungerer det som prøves ut. 

 En ansatt må ha oppfølgingsansvar for de frivillige – det krever arbeid å etablere en god gruppe frivillige.  

 Sykehjemmet er avhengig av dedikerte medarbeidere – alle bidrar: vaktmester, resepsjonist, ledere, alle 

faggrupper og frivillige. 

 

  

                                                
19 Se punkt 2.2.3 for en omtale av hvilke sykehjem dette er. 
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Læringsboks 6 – «Mat og måltider» 

Hvordan jobber sykehjem som har fornøyde pårørende på området  

«mat og måltider»?20 

Hva sier sykehjemmene om maten 

 Sykehjemmet har eget kjøkken og nylaget mat hver dag. Beboerne kan få spise det de vil og det kan tas 

hensyn til ønsker/behov på kort varsel. 

 Måltidene er fleksible – beboerne kan spise når de vil. 

 Det lages også mat på kjøkkenet til avdelingen. 

 Beboerne får servert det de liker av mat/spesialretter de har behov for. 

 De som ønsker det, får servert vin til maten. 

 Det er hjemmelaget middag en dag i uken. Pasienter som ønsker er med å tilberede middagen ved å skrelle 

poteter, gulrøtter m.m. 

 Personalet får undervisning av ernæringsfysiolog og tannpleier. 

 Det er ernærings- og tannkontaker på hver avdeling. 

 Medarbeiderne lager selv lunsjer og er flinke med å variere maten. 

 Beboerne får to valg til middag hver dag, eventuelt buffet. 

 Det serveres hjemmebakte kaker og brødvarer. 

 

Måltidene 

 Sykehjemmet legger vekt på estetikk – pent dekket bord, innbydende tilrettelagte måltider. 

 Sykehjemmet etterstreber hyggelige måltider og god atmosfære, med servering av mat og ro rundt 

måltidet. 

 Det er nok kveldsbemanning til å kunne mate de beboerne som trenger det. 

 Turnus er laget slik at det er rikelig med medarbeidere ved middagsserveringen og de kan dermed bruke 

mer tid til måltidet. 

 Personalet er alltid til stede under måltidene. 

 Personalet er oppmerksomme på det gode øyeblikket – som samtalen rundt matbordet. 

 Måltidene servers i differensierte spisegrupper. 

 Middag serveres på ettermiddagen (17-tiden), kveldsmaten ca. kl. 20. 

 Beboerne skal servere seg selv/smøre mat, så langt det lar seg gjøre. 

 

Annet 

 Ernæring og hygge rundt måltider er lederforankret og blir fulgt opp av ledergruppen. 

 Sykehjemmet har opplevelsesbutikk – pasienter er med på å bestemme lunsj, lage handleliste og er med i 

butikken. 

 Sykehjemmet har egen kafé. 

 

3.5.3 Oppsummering av synspunkter på temaet «aktiviteter, miljø og mat» 
Temaet «aktiviteter, miljø og mat» har færre fornøyde pårørende enn de andre temaene i 

undersøkelsen. Samtidig er dette noe som ofte trekkes fram som forhold pårørende mener 

sykehjemmet er gode på.  

Beboerne i de fleste fokusgruppene er fornøyd med aktivitetene som tilbys på sykehjemmet, og sier 

de har et bredt og godt utvalg av aktiviteter. Blant de pårørende mener halvparten at sykehjemmet 

har aktiviteter som passer for deres nærstående. Både beboerne og pårørende nevner at 

sykehjemmene har gode aktiviteter som konserter, underholdning og ulike typer av 

fellesarrangement. Et ønske fra mange beboere og pårørende er at beboerne får komme seg mer ut 

på tur. De pårørende er også opptatt av mer individuell tilpasning av aktivitetene og aktiv motivering 

for å delta. 

Fem sykehjem som har fått gode resultater i pårørendeundersøkelsen på spørsmål om aktiviteter, 

forteller at de har jobbet målrettet med dette over tid. De har egne medarbeidere som har ansvar 

                                                
20 Se punkt 2.2.3 for en omtale av hvilke sykehjem dette er. 
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for å planlegge og gjennomføre aktiviteter, i tillegg til at de sier at dette er et arbeid alle 

medarbeidere på sykehjemmet må bidra i. Sykehjemmene jobber aktivt for å kunne tilby aktiviteter 

som passer til enhver smak og individuelle behov, og har inkludert beboerne i vurderingen av hvilke 

aktiviteter som skal tilbys. 

Maten som serveres på sykehjemmet er det mange ulike synspunkter på. Beboerne i flertallet av 

fokusgruppene er generelt fornøyde med maten, men mange er misfornøyd med middagene. 70 

prosent av de pårørende har inntrykk av at deres nærstående er fornøyd med maten. Som 

forbedringspunkter trekker de pårørende ofte fram behov for mer variasjon og mer smakfull mat, 

individuell tilrettelegging, og at det ikke må gå for lang tid mellom måltidene. 

Noen beboere forteller om hyggelige måltider, mens andre opplever bråk og uro under måltidene, 

eller at de ikke har noen å snakke med. 62 prosent av de pårørende mener at måltidene er en 

hyggelig stund for deres nærstående. At bordene er pent dekket og beboerne har noen å snakke med 

under måltidene, blir nevnt av pårørende både som positive funn ved sykehjemmene og som 

forbedringspunkter. 

Fem sykehjem med gode resultater på spørsmål om mat og måltider, forteller om bevisst jobbing på 

dette området. Noen har eget kjøkken og sier dette gir dem gode muligheter til å legge til rette for 

individuelle behov og deltakelse fra beboernes side. Andre får mat fra storkjøkken, men jobber 

bevisst for at bordene skal være pent pyntet og serveringen god. Personalet er til stede under 

måltidene, og hjelper til for å skape ro og god atmosfære. 

De fleste av beboerne i fokusgruppene er fornøyd med renholdet og vedlikeholdet på sykehjemmet. 

Blant de pårørende er det 57 prosent som er fornøyd med rengjøringen og vedlikeholdet. Som 

forbedringspunkter nevner de pårørende, i likhet med beboerne, behov for grundigere rengjøring, 

raskere vedlikehold og mer kontroll på klær og klesvask. 
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3.6 Samlet fornøydhet med sykehjemmet 

3.6.1  «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 dette sykehjemmet til en som har behov for 

sykehjemsplass?» får vi en «temperaturmåling» på hva pårørende mener om sykehjemmet. Svarene 

gis på en skala fra 0 (svært usannsynlig) til 10 (svært sannsynlig).  

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 7 viser resultatene på «Net Promoter Score», fordelt prosentvis på gruppene «kritikere», 

«passive fornøyd» og «anbefalere». 

Figur 7 «Net Promoter Score» – pårørende 

Konfidensintervall «anbefalere»: 47,9–52,5 prosent. 

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

fornøyd med sykehjemmet at de aktivt vil anbefale det til andre som trenger sykehjemsplass. Rundt 

hver fjerde pårørende er «passiv fornøyd» (26 prosent), det vil si at de er fornøyd, men ikke 

nødvendigvis vil anbefale det videre. Omtrent like mange (24 prosent) er såpass misfornøyd med 

sykehjemmet at de kommer i kategorien «kritikere», og kan muligens bidra til å svekke sykehjemmets 

omdømme gjennom måten de snakker om sykehjemmet på. 

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

framkommer ved å trekke andel «kritikere» (24 prosent) fra andel «anbefalere» (50 prosent), det vil 

si at sykehjemmene får en «Net Promoter Score» på 26. 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.21 Ut 

fra dette kommer pårørendes syn på sykehjem i Oslo i kategorien «middels». 

Beboerne ble stilt omtrent samme spørsmål: «Ville dere anbefale sykehjemmet til en som trenger 

sykehjemsplass?». Svarmuligheten for beboerne var «ja», «nei» eller «kanskje», siden det er mer 

utfordrende å svare på en 11-punkts skala i et gruppeintervju. Dette spørsmålet var det eneste 

kvantitative spørsmålet i fokusgruppeintervjuene, og svarene til hver enkelt beboer ble registrert.  

 

                                                
21Se http://www.relationwise.dk/artikler/faq/hvad-er-en-god-net-promoter-score/ 
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Tabell 1 viser at 78 prosent av beboerne i fokusgruppene ville anbefale sykehjemmet de bor på til 

andre som trenger en sykehjemsplass. 16 prosent vil ikke anbefale sykehjemmet til andre. 

Tabell 1 Andel beboere som ville anbefale sykehjemmet  

 Ja Nei Kanskje 

Ville dere anbefale sykehjemmet til en som trenger en 

sykehjemsplass? (n = 370) 
78 % 16 % 5 % 

 

Oppsummert gir dette et bilde av at det er mange, både pårørende og beboere, som er fornøyd med 

sykehjemmet sitt og vil anbefale det til andre. Det er likevel stort rom for forbedringer, kanskje 

særlig for å få flere pårørende over fra «passive tilfreds» til «anbefalere».  

3.6.2 Fornøyd med sykehjemmet – alt i alt 
Til slutt i pårørendeundersøkelsen ble de pårørende bedt om å ta stilling til følgende utsagn: «Alt i alt 

er jeg fornøyd med sykehjemmet min nærstående bor på.» Resultatet vises i Figur 8. 

Figur 8 «Alt i alt»-fornøydhet med sykehjemmet – pårørende 

 
Gjennomsnitt på en skala fra 1–5: 4,18. Konfidensintervall for «enig» og «helt enig»: 81,7–85,1 prosent.  

 

83 prosent av de pårørende sier de er «enig» eller «helt enige» i utsagnet. Fem prosent er «uenig» 

eller «helt uenig».  

3.6.3 Sammenlikning av «alt i alt» og «Net Promoter Score» 

Figur 9 viser en sammenlikning av resultatene for spørsmålet om pårørende vil anbefale sykehjemmet 

til andre og hvor fornøyd de alt i alt er med sykehjemmet. 

Figur 9 Sammenligning av «alt i alt»-spørsmålet (spørsmål 25) og spørsmålet om de pårørende 

vil anbefale sykehjemmet til andre (spørsmål 22) 

Gammakoeffisient = 0,914, p = 0,000.  
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Figuren viser at alle «anbefalere» og 94 prosent av de «passive fornøyde» har svart at de er «enig» 

eller «helt enig» i at de er fornøyd med sykehjemmet deres nærstående bor på22. Gruppen av 

kritikere er mer uenige i påstanden om fornøydhet. 40 prosent av de pårørende svare «enig» eller 

«helt enig», mens 36 prosent svarte «verken/eller» og 22 prosent av gruppen «kritikere» svarte 

«uenig» og «helt uenig». 

  

                                                
22 Tallene avviker noe fra summen av tallene for «enig» og «helt enig» i figuren, på grunn av at tallene i figuren er avrundede 

tall. 
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3.6.4 Hvilke faktorer har størst påvirkning på pårørendes generelle fornøydhet? 
Vi har brukt regresjonsanalyse for å undersøke hva som har størst betydning for pårørendes 

generelle fornøydhet med sykehjemmet. Figur 10 gir en illustrasjon på hvilke faktorer som i størst 

grad påvirker dette.  

Figur 10 Faktorer som påvirker pårørendes fornøydhet med sykehjemmet

 Cox & Snell R square = 0,439 (se nærmere beskrivelse i vedlegg 5). Alle påvirkningsfaktorene er signifikante på 0,01 nivå. 

De pårørende som er «enige» og «helt enige» i påstandene som vises i figuren, er også med større 

sannsynlighet «enige» og «helt enige» i påstanden «Alt i alt er jeg fornøyd med sykehjemmet min 

nærstående bor på». 

De ni spørsmålene vi inkluderte i regresjonsmodellen (og som vises i figuren), forklarer til sammen 

44 prosent av hvorfor pårørende er fornøyd med sykehjemmet. Disse spørsmålene gir en pekepinn 

på hvilke områder som er viktigst for at pårørende generelt skal være fornøyd med sykehjemmet. 

Det betyr for eksempel at dersom det gjøres en innsats for at måltidene skal bli hyggeligere for 

beboerne, er det sannsynlig at det også vil påvirke pårørendes generelle fornøydhet med 

sykehjemmet på en positiv måte.  
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Vi har også sett på hvilke faktorer som påvirker pårørendes svar på «Net Promoter Score» (Figur 

11). 

Figur 11 Faktorer som påvirker om pårørende vil anbefale sykehjemmet til andre 

 
Cox & Snell R square = 0,416 (se nærmere beskrivelse i vedlegg 5). Alle påvirkningsfaktorene er signifikante på 0,01 nivå.  

 

De pårørende som har svart «enig» eller «helt enig» på spørsmålene som vises i Figur 11, har større 

sannsynlighet for å ville anbefale sykehjemmet til andre. Det vil si at de svarer 9 og 10 på svarskalaen 

til spørsmålet «Hvor sannsynlig er det at du vil anbefale dette sykehjemmet til en som har behov for 

sykehjemsplass?»  

De syv spørsmålene vi inkluderte i regresjonsmodellen (og som vises i figuren), forklarer til sammen 

42 prosent av hvorfor pårørende er fornøyd med sykehjemmet. Modellen gir en pekepinn på hvilke 

områder det kan være hensiktsmessig å gjøre en innsats på. Dersom sykehjemmet for eksempel 

klarte å gjennomføre flere aktiviteter og tilpasse dem til den enkelte beboer, er det sannsynlig at 

pårørende i større grad ville anbefale sykehjemmet til andre. 
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Læringsboks 7 – «Alt i alt» 

Hvordan jobber sykehjem som har generelt fornøyde pårørende?23 

Hva sier sykehjemmet om arbeid for generell fornøydhet 

 Personalet har høy kompetanse, også vikarer. 

 Sykehjemmet jobber systematisk med kompetansehevende tiltak. 

 Personalet har god kommunikasjon- og språkforståelse. 

 Personalet har ekte engasjement for pasientene. 

 Kontinuitet i beboeroppfølging er viktig – kontinuerlig og målrettet arbeid fra medarbeidere tilknyttet en 

fast beboergruppe. 

 Personalet er tilgjengelige og til stede for beboerne og setter dem først. 

 Sykehjemmet har rutiner for jevnlig kommunikasjon med pårørende. 

 Det arrangerer jevnlige pårørendemøter. 

 Det er synlig kontaktinformasjon til avdelingen og primærkontakten. 

 Direktenummer til grupper på avdelingen er godt betjent og opplyst til alle pårørende.  

 Avdelingen benytter også e-post som informasjonskanal til pårørende. 

 Sykehjemmet har et godt aktivitets- og treningstilbud. 

 Sykehjemmet har en venneforening som driver trivsels- og miljøskapende arbeid både i og utenfor 

avdelingene, f.eks. ved å drifte resepsjon og kiosk, gi blomster til alle nye beboere, steke vafler, arrangere 

tilstelninger etc.  

 Sykehjemmet er en liten institusjon med kort «tjenestevei». 

 Sykehjemmet har et helhetlig tilbud for en enkelt pasientgruppe og er personellintensivt. 

 Sykehjemmet har en råd- og veiledningstjeneste (fagkonsulent og psykolog) som er et lavterskeltilbud for 

pasientgruppen. Både pårørende og pasienter blir fulgt opp her, blant annet gjennom samtalegrupper og 

støttesamtaler.  

 

3.6.5 Oppsummering av samlet fornøydhet 
Pårørende ble spurt om hvor sannsynlig det er at de vil anbefale «sitt» sykehjemmet til en som har 

behov for sykehjemsplass («Net Promoter Score»). Sykehjemmene får en middels høy score på 

dette. Halvparten av de pårørende plasseres i kategorien «anbefalere», som innebærer at de er 

såpass fornøyd at de aktivt vil anbefale sykehjemmet til andre. 78 prosent av beboerne i 

fokusgruppene svarte «ja» på et spørsmål om de ville anbefale sykehjemmet til andre som trenger 

sykehjemsplass. 

Ikke overraskende har de som kommer i kategorien «anbefalere» svart mest positivt på spørsmålet 

«alt i alt», og «kritikere» mest negativt. Det er likevel noen som svarer «helt enig» på «alt i alt»-

spørsmålet om fornøydhet, men samtidig svarer at de i liten grad vil anbefale sykehjemmet til andre. 

En regresjonsanalyse viser at mange av de spørsmålene som stilles i undersøkelsen er viktig for 

pårørendes generelle fornøydhet og om de vil anbefale sykehjemmet til andre. 

To sykehjem som har fått generelt gode tilbakemeldinger fra pårørende, sier at de blant annet jobber 

systematisk med kompetansehevende tiltak og har medarbeidere med høy kompetanse; de legger 

vekt på kontinuitet i beboeroppfølging og har kort tjenestevei; de jobber aktivt med å informere og 

kommunisere med pårørende, og de har et godt aktivitetstilbud for beboerne. 

  

                                                
23 Se punkt 2.2.3 for en omtale av hvilke sykehjem dette er. 
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4 Avslutning 
Denne rapporten presenterer resultater fra fokusgruppeintervjuer blant beboere på sykehjem og 

resultatene fra en spørreundersøkelse blant pårørende. Undersøkelsene ble gjennomført våren 2016. 

Det ble gjennomført fokusgrupper ved 41 sykehjem og pårørendeundersøkelse ved 47 sykehjem. 

1816 pårørende svarte på pårørendeundersøkelsen, som gir en svarprosent på 52. 

Både beboer- og pårørendeundersøkelsen viser at mye fungerer bra på sykehjemmene. De fleste 

beboerne sier de trives og har det godt på sykehjemmet, og hoveddelen av de pårørende sier de er 

trygge på at deres nærstående blir godt ivaretatt. Samtidig forteller både beboere og pårørende at 

det er rom for forbedringer på de fleste områder.  

Årets undersøkelser inneholder mye informasjon som kan være nyttig å bruke i vurderingen av hva 

som må til for at beboere og pårørende skal blir mer fornøyde med sykehjemmet. Diskusjonene i 

fokusgruppene har dreid seg både om det som fungerer godt ved sykehjemmet og det beboerne 

synes fungerer mindre godt. De pårørende har blitt spurt om å skrive hva de mener sykehjemmet er 

gode på og hva det kan bli bedre på. I tillegg har noen av sykehjemmene som har fått gode 

tilbakemeldinger i pårørendeundersøkelsen, kommet med sine tanker om hva det er de gjør som kan 

ha ført til at pårørende er fornøyde. 

I dette 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 sykehjem på et bestemt tidspunkt, og et verktøy for å 

jobbe videre med kvalitetsutvikling på det enkelte sykehjem. 

Sykehjemmene har fått tilgang til egne resultater i pårørendeundesøkelsen gjennom 

www.bedrekommune.no (gjelder sykehjem som har fått mer enn fem svar) og gjennom punktlister 

over positive funn og forbedringspunkter fra fokusgruppeintervjuene. I denne rapporten presenterer 

vi en mer grundig analyse av tallene, på Oslonivå. Rapporten gir dermed innsikt i problemområder 

som flere sykehjem sliter med, samtidig som den viser hva andre sykehjem gjør som beboere og 

pårørende opplever som godt. Resultatene for hvert sykehjem presenteres i en egen 

vedleggsrapport. 

Vår anbefaling er at det enkelte sykehjem bruker resultatene i rapporten som grunnlag for refleksjon 

rundt sin egen situasjon og hva som kan bidra til kvalitetsutvikling akkurat på akkurat dette stedet. 

Det er først når den generelle kunnskapen i rapporten kobles sammen med den spesifikke 

kunnskapen til beboere, pårørende og medarbeidere på det enkelte tjenestested at man får et godt 

kunnskapsgrunnlag for å bedre kvaliteten på tjenestene. 

  

http://www.bedrekommune.no/
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Vedlegg 

Vedlegg 1: Intervjuguide/samtaleguide til fokusgruppeintervju 2016 

Bakgrunnsopplysninger  
OBS: Det er viktig å informere om at disse opplysningene kun vil bli presentert som samlede 
tall for alle sykehjemmene. 
 

Registrer antall i hver kategori:  
 Antall personer 

Kjønn Menn  

Kvinner  

Har bodd på et annet 

sykehjem tidligere 

Ja  

Nei  

Alder Under 80  

80–89  

90 og høyere  

Hvor lenge de har 

bodd på sykehjemmet 

Under 6 mnd.  

6–12 mnd.  

Over 1 år  

 

Trygghet og trivsel  
Hvordan har dere det her på sykehjemmet?  

 Hvordan trives dere sammen med de andre som bor her? 

Føles det trygt her på sykehjemmet?  
 Er det noe på sykehjemmet som gjør dere utrygge? (F.eks. andre beboere, heis/brannalarm i 

ustand) 

Kvalitet i pleien  
Har dere tillit til at personalet vet hva de skal gjøre?  

 Er hjelpen dere mottar avhengig av hvem som gir den? 
Får dere den hjelpen dere synes dere trenger? 

 Får dere hjelp, dersom dere ber om det? 

 Er personalet tilgjengelige når dere trenger hjelp? 

Er dere fornøyd med hjelpen dere får til personlig hygiene? (F.eks. dusj, barbering)  
 Er dere fornøyd med hjelpen dere får til tannstell? 

Ved start opplyses beboerne om:  

Takk: Takke beboere for at de stiller opp, både før og etter intervjuet. 

Tid: En til en og en halv time.  

Formål: Kartlegge beboernes tilfredshet med sykehjemmet, både med sykehjemmet totalt sett og med 
ulike forhold ved sykehjemmet. 

Hva skal resultatene brukes til: Det vil bli skrevet et referat, som sammen med resultatene fra 
pårørendeundersøkelsen vil danne grunnlag for en rapport. Resultatene skal gi sykehjemmet viktig 
læring, og sykehjemmet vil få en punktvis oppsummering av hva fokusgruppen mener fungerer bra og 
hva som er forbedringspunkter. Rapporten vil også bli lagt fram for ledelsen i kommunen, og publisert 
offentlig på nettet. 

Konfidensialitet: Informer om at opplysninger behandles konfidensielt dvs. ingen deltakere blir navngitt.  

Deltakelse: Informer om at det er lov å trekke seg fra intervjuet når som helt. Deltakelse er frivillig.  
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Respektfull og verdig behandling 
Hva synes dere om personalet som jobber her? 

 Er personalet høflige og respektfulle? 

 Snakke personalet med dere på en god måte?   

Er personalet hensynsfulle når de gir dere hjelp til pleien? (F.eks. stell/dusj) 
Hvordan er muligheten for å bestemme selv hvordan dere vil ha det/styre dagen? (F.eks. 
stå opp & å legge seg, ved stell, mat og måltider og å delta i aktiviteter) 

Kommunikasjon og samarbeid 
Snakker personalet slik at dere forstår dem?  
Hvordan opplever dere samarbeidet med personalet? 

Aktivitetstilbud  
OBS: Med aktivitetstilbud mener vi alle aktiviteter hvor beboerne blir aktivert med kreative, 
åndelige, fysiske eller sosiale underholdningsaktiviteter i gruppe eller individuelt, inne og 
ute.  

Er dere fornøyd med aktivitetene? (F.eks. bingo, musikk, dans, trening høytlesing, turer, 
religiøse aktiviteter) 

 Deltar dere i aktivitetene som tilbys her? 

 Hvorfor deltar dere eventuelt ikke i aktivitetene? 

 Er det noen aktiviteter dere savner?  

Mat og måltider 
Hvordan opplever dere måltidene? (F.eks. hygge, uro/støy og griseri)  
Er dere fornøyde med maten? (F.eks. smak, utseende, tilpasset deres behov) 
Opplever dere valgfrihet ved mat og måltidene? (F.eks. hva dere ønsker å spise, når dere vil 
spise) 

Miljø/vedlikehold? 
Er dere tilfreds med rengjøring en og vedlikeholdet ved sykehjemmet?  

 F.eks. rengjøring av baderom/eget rom/fellesområdene 

 Vaktmesteroppgaver f.eks. å skifte lyspærer.  

Generelt 
Hvilke ting fungerer bra her på sykehjemmet  

 Hvilke ting er sykehjemmet gode på? 

Hvilke ting synes dere sykehjemmet kan bli bedre på? 
Ville dere anbefale sykehjemmet til en som trenger en sykehjemsplass? (Antall 
ja/nei/muligens) 

 OBS: Registrer hver beboers svar på dette siste spørsmålet! 

Oppsummering 
Om vi skulle oppsummere samtalen, er mitt inntrykk at: Dere er stort sett fornøyde/ikke 
fornøyde med sykehjemmet dere bor på. 

 Dere er spesielt fornøyd med______________________________ 

 Dere synes at disse tingene burde vært gjort bedre: ___________________________ 
 
Stemmer dette?   
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Vedlegg 2: Informasjonsskriv til beboerne 
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Vedlegg 3: Spørreskjema for pårørendeundersøkelsen 
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Vedlegg 4: Informasjonsbrev til pårørende 
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Vedlegg 5 Litt grundigere om metoden for undersøkelsene 

Beboerundersøkelsen 
Beboerundersøkelsen har siden 2013 blitt gjennomført som fokusgruppeintervjuer. Vi har valgt en 

kvalitativ innsamlingsmetode for å styrke datamaterialets gyldighet og pålitelighet. Tidligere erfaringer 

viser at kvantitative spørreundersøkelser i varierende grad egner seg til å fange opp synpunkter i en 

målgruppe hvor en stor andel har demens. Fokusgruppeintervjuene er gjennomført av Ambio Helse i 

mai 2016.  

Kvalitativ metode tar utgangspunkt i hvordan informanten opplever og reflekterer rundt sin egen 

situasjon. Fokusgrupper er spesielt egnet for å få frem bredde i synspunkter, ved at deltakerne får 

assosiasjoner til hverandres utspill. Hensikten med fokusgruppene er å få fram detaljer og variasjonen 

i synspunktene til beboerne. Det handler ikke om å telle hvor mange som mener noe. En kvalitativ 

metode gir derfor ikke generaliserbare resultater. Likevel peker funnene på forhold som er aktuelle 

for flere av beboerne i undersøkelsen, og de kan derfor være overførbare til andre 

sykehjemsbeboere i Oslo.  

Metoden innbyr til å utforske hvor skoen trykker. Funnene gjenspeiler dette ved at det ofte 

fokuseres på problemområder framfor det som allerede fungerer bra. Derfor er det ofte flere 

beskrivelser av ting beboerne er misfornøyd med enn hva de er fornøyd med.  

Gjennomføring av fokusgruppeintervjuene 

Det ble gjennomført ett fokusgruppeintervju per sykehjem, og til sammen ble det gjennomført 

fokusgrupper ved 41 sykehjem i Oslo kommune og utenbys sykehjem som kommunen har avtale 

med. Seks sykehjem deltok ikke i undersøkelsen. Det skyldes i hovedsak at sykehjemmet ikke hadde 

tilstrekkelig antall beboerne som ønsket eller var i stand til å delta i en gruppesamtale. 24 

Fokusgruppene har i hovedsak bestått av tre til fem beboere. Samtalene ble holdt på et skjermet sted 

på sykehjemmet, uten personale til stede. Fokusgruppene ble ledet av en intervjuer, og i tillegg var 

det en referent som skrev et grundig referat fra det som ble sagt under intervjuet. Sykehjemmene 

har i etterkant fått tilsendt en utførlig punktliste med positive funn og forbedringspunkter ved sitt 

sykehjem. Disse fremgår av vedleggsrapporten. 

Intervjuerne benyttet en semistrukturert intervjuguide utviklet av Helseetaten. Intervjuguiden er 

endret noe i forhold til tidligere år, på bakgrunn av tilbakemeldinger og erfaringer fra tidligere 

undersøkelser. I tillegg er intervjuguiden strukturert med samme temaer som 

pårørendeundersøkelsen og enkelte spørsmål er blitt tilpasset det som de pårørende blir spurt om. 

Intervjuguiden finnes i vedlegg 1.  

Målgruppe og deltakere 

Målgruppen for fokusgruppeintervjuet er beboere som har bodd på sykehjemmet i mer enn én 

måned. Erfaringer fra tidligere år har gjort at det ble stilt krav til at beboerne måtte ha en ADL-score 

på 1 og 2 på hukommelse og 1–3 på hørsel.25 Sykehjemmene benyttet en mal for utvelgelse av 

beboere til fokusgruppeintervjuet, utviklet av Helseetaten. Dersom sykehjemmet ikke hadde 

tilstrekkelig antall beboere (tre til fem) som fylte kriteriene, skulle sykehjemmet gjøre en 

                                                
24 Jødisk bo- og seniorsenter, Villa Enerhaugen, Valstad sykehjem og Villa Skaar Sylling har oppgitt at de hadde for få aktuelle 

beboere. Manglerudhjemmet og Økern sykehjem har oppgitt at de kun har beboere med demens. 

 
25 Det har ikke vært stilt krav til hørsel i tidligere undersøkelser. 
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skjønnsmessig vurdering for å vurdere om flere kunne delta. 73 prosent av beboerne ble utvalgt etter 

fremgangsmåte 1.  

Tilbakemeldingene fra intervjuerne var at beboerne var aktive i samtalen og hadde mange 

synspunkter og refleksjoner. Gruppene besto ofte av beboere fra forskjellige avdelinger, noe som ga 

et godt diskusjonsgrunnlag. Beboerne ga uttrykk for at de opplevde intervjuet som fint, og at de satte 

pris på muligheten til å fortelle hvordan de har det. Det var også positivt å treffe andre beboere som 

de ellers ikke møter på egen avdeling.  

Under intervjuet ble det registrert enkelte bakgrunnsopplysninger, som vises i Tabell 2. Resultatene 

er kommentert i kapittel 2.  

Tabell 2 Bakgrunnsopplysninger for beboerne i fokusgruppene 

 Fokusgruppeintervjuene Alle beboere 

 Antall Prosentfordeling Antall Prosentfordeling 

Kjønn     

Menn 100 27 % 1549 31 % 

Kvinner 276 73 % 3404 69 % 

Alder     

Under 80 år 60 16 % 1507 30 % 

Mellom 80–89 år 142 38 % 1789 36 % 

90 år og høyere 168 45 % 1657 33 % 

Har bodd på et annet 

sykehjem tidligere 
  

  

Ja 198 53 % - - 

Nei 168 45 % - - 

Har bodd på sykehjemmet i     

Under 6 måneder 100 27 % - - 

Mellom 6–12 måneder 58 15 % - - 

Over 1 år 210 56 % - - 

Kilde: Oslo kommune – Statistikkbanken og fokusgruppeintervjuene. 

 

Analyse av resultatene 

Referentene skrev et grundig referat fra diskusjonene i hver fokusgruppe. Vi har analysert innholdet i 

referatene gjennom å sortere utsagnene etter tema og meningsinnhold, på tvers av sykehjemmene. 

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 i fokusgruppene, slik at vi kan 

si noe om et konkret positivt funn eller forbedringspunkt er noe som beboerne er opptatt av på flere 

av sykehjemmene. 

Som et eksempel på hva vi har gjort i analysen kan vi ta temaet «respektfull og verdig behandling». 

Referatene fra alle fokusgruppene er gjennomgått og alt som omhandler «respektfull og verdig 

behandling» er trukket ut. Det som står om dette temaene er videre sortert i undertemaene 

«generell høflighet/respekt», «selvbestemmelse», «personalet» og «annet». Innenfor temaet «generell 

høflighet/respekt» har vi funnet syv ulike utsagn/synspunkter. Vi har så vurdert om hvert utsagn er et 

positivt funn eller et forbedringspunkt. Som forbedringspunkter sto vi til slutt igjen med: Beboerne 

opplever at de ikke alltid blir hørt (5 fokusgrupper); beboerne har opplevd ubehagelige 

enkeltepisoder (4 fokusgrupper), beboerne opplever å bli oversett (2 fokusgrupper), nye beboere blir 
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ikke godt nok ivaretatt (1 fokusgruppe). Den samme prosessen ble så gjentatt for de andre 

undertemaene.  

Resultatene fra analysen blir omtalt under de ulike temaene i rapporten.  

Pårørendeundersøkelsen 
Pårørendeundersøkelsen er, som tidligere år, utført som en postal spørreskjemaundersøkelse. 

Undersøkelsen er gjennomført ved bruk av KS/Kommuneforlagets portal www.bedrekommune.no, 

men Helseetaten har laget et eget spørreskjema spesielt for Oslo kommune. Skjemaet er betydelig 

endret fra tidligere år i både spørsmålsformulering, svarskala og tematisering. Det har vært gjort som 

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

og gjøre det lettere å bruke resultatene i arbeidet med kvalitetsutvikling av tjenestene.  

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

påstander knyttet til tjenestene deres nærstående mottar ved sykehjemmet. Årets spørreskjema ble 

testet ut av ti pårørende før undersøkelsen. Flere kommenterte at oppsettet i år var mer oversiktlig 

og spørsmålene mer relevante og lettere å besvare enn i tidligere undersøkelser.  

Når vi spør om pårørendes vurdering av aktivitetene på sykehjemmet, ber vi om deres vurdering, 

basert på egne observasjoner og/eller samtaler med deres nærstående. Undersøkelsen gir et 

subjektivt resultat. Pårørendes forventninger er av stor betydning, fordi en subjektiv vurdering tar 

utgangspunkt i erfaringer og forventinger.  

Gjennomføring av spørreskjemaundersøkelsen 

Målgruppen i undersøkelsen er pårørende til en beboer ved et sykehjem i Oslo kommune, eller et 

utenbys sykehjem som kommunen har avtale med. Undersøkelsen omfatter kun pårørende til 

beboere med langtidsplass, som har bodd på sykehjemmet i mer en 4 uker. Undersøkelsen ble 

gjennomført i mai 2015. 

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

informasjon fra personalet på sykehjemmene. Én pårørende til hver sykehjemsbeboer fikk tilsendt et 

spørreskjema fra det aktuelle sykehjemmet (vedlegg 3). Et orienteringsskriv var vedlagt 

spørreskjemaet (vedlegg 4). 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. 

Undersøkelsen kunne besvares på internett eller på papir. I de tilfeller hvor pårørende besvarte på 

papir, ble skjemaet postlagt til Helseetaten. KS/Kommuneforlaget registrerte opplysningene på 

www.bedrekommune.no.  

Spørreskjema og analyse av resultatene 

Spørreskjemaet består av totalt 22 spørsmål formulert som påstander og ett formulert som 

spørsmål, to kvalitative (åpne) spørsmål og fire bakgrunnsspørsmål om de pårørende. Undersøkelsen 

er inndelt i syv temaer. I skjemaet blir betegnelsen «nærstående» brukt om den beboeren som den 

pårørende har tilknytning til. Spørsmålene besvares på en femdelt skala, pluss en «vet ikke» kategori, 

med følgende svaralternativer: 

Helt enig Enig Verken/eller Uenig Helt uenig Vet ikke 

 

Skaleringen er valgt for å gjøre besvarelsen så enkel som mulig, samtidig som en får frem nyanser i 

respondentenes vurdering. I figurene viser vi de prosentvise svarandelene på svarkategoriene for 

http://www.bedrekommune.no/
http://www.bedrekommune.no/
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hvert spørsmål. Betegnelsen (n) er brukt for å angi hvor mange som har svart på det aktuelle 

spørsmålet.  

I en note til figurene vises et gjennomsnitt på skalaen fra 1 til 5 (midtpunkt 2,5). Svaralternativet «vet 

ikke» er inkludert i figurer med prosentvise svarandeler, men inkluderes ikke i beregningene av 

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

enig». 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 95 prosent 

sannsynlighet si at de er forskjellige fra hverandre.  

I år har vi for første gang gjennomført en korrelasjonsanalyse av spørsmålene i spørreskjemaet, for å 

undersøke sammenhengen mellom dem. Noen av de mest interessante, signifikante sammenhengene 

blir omtalt i rapporten. Signifikante sammenhenger er beregnet ved hjelp av Gamma-koeffisienten (), 

som best egner seg for å beregne signifikanssannsynligheter for ordinale variable (som våre data er).26  

I tillegg til korrelasjonsanalyser er det foretatt to logistiske regresjonsanalyser27, som har som formål 

å gi et kvalifisert grunnlagt for hvilke faktorer som har betydning for om de pårørende alt i alt er 

fornøyd med sykehjemmet28 og vil anbefale det til andre som trenger sykehjemsplass29. Analysene gir 

en indikasjon på hvilke områder man kan prioritere for å få mer fornøyde pårørende.  

Vi har få opplysninger om hva som kjennetegner pårørende ved sykehjemmene, 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. Da de fleste statistiske analyser forutsetter et tilfeldig representativt utvalg, må 

korrelasjons- og regresjonsanalysene kun tas som en indikasjon på virkeligheten. 

I de to kvalitative spørsmålene blir pårørende spurt om hva de mener sykehjemmet er gode på og 

hva sykehjemmet kan bli bedre på. Resultatene fra disse spørsmålene er tematisert og omtalt under 

de ulike temaene i rapporten.  

Resultatene for hvert enkelt sykehjem blir presentert i vedleggsrapporten.  

Svarprosent  

Totalt har 1816 av de 3568 inviterte pårørende deltatt i undersøkelsen (Tabell 3), som gir en 

svarprosent på 52. Det er to prosentpoeng høyere enn i 2014. Alle svar som er mottatt frem til 

30.06.2016 er inkludert i undersøkelsen. Tolv svar er mottatt etter denne datoen30. To prosent av 

                                                
26 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.    
27 Det ble brukt baklengs modellsøkning, og alle faktorer som var signifikante på 5 prosents nivå ble inkludert i den endelige 

modellen. Modellene ble kontrollert ved hjelp av «likelihood ratio test» og «Hosmer & Lemeshows goodness-of-fit test». 

Cox Snell (en pseudo R-squared statistikk) ble brukt til å vurdere i hvor stor grad de uavhengige variablene forklarer 

variasjonen i den avhengige variabelen.  
28 Følgende faktorer ble inkludert i modellsøkningen, men fjernet i den endelige modellen: «Pleien min nærstående får 

avhenger lite av hvilken medarbeider som gir hjelpen.», «Jeg har hatt nytte av planlagte samtaler med personalet i løpet av 

det siste året.» og «Jeg har inntrykk av at min nærstående er fornøyd med maten.»  
29 Følgende faktorer ble inkludert i modellsøkningen men fjernet fra den endelige modellen: «Pleien min nærstående får 

avhenger lite av hvilken medarbeider som gir hjelpen.», «Jeg har inntrykk av at min nærstående har innflytelse på hverdagen 

sin.», «Jeg har inntrykk av at min nærstående er fornøyd med maten.» og «Jeg har inntrykk av at måltidene er en hyggelig 

stund for min nærstående.». 
30 Svarene kommer fra Abildsø sykehjem, Cathinka Guldberg-senteret Lovisenberg, Majorstutunet bo- og 

behandlingssenter, Grefsenhjemmet, Grünerløkka sykehjem, Kajalund sykehjem, St. Hanshaugen omsorgssenter, 

Stovnerskogen sykehjem og Villa Skaar Sylling. 
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invitasjonene kom tilbake på grunn av ukjent eller feil adresse. Svarprosenten mellom sykehjemmene 

varierer mellom 34 og 75 prosent. 15 prosent av de inviterte pårørende valgte å svare elektronisk. 

Den elektroniske svarprosenten varierer mellom sykehjemmene fra 0 til 33 prosent.  

Tabell 3 Antall svar og svarprosent blant pårørende per sykehjem 2014–2016  

 2016 2014 

Sykehjem 
Antall 

pårørende 

Antall 

svar 

Online 

svar-

prosent 

 

Svar- 

prosent 

Antall 

pårørende 

Antall 

svar 

Svar- 

prosent 

Abildsø sykehjem 75 30 9 % 40 % 38 9 24 % 

Akerselva sykehjem 105 53 15 % 50 % 104 34 33 % 

Ammerudhjemmet bo- og kultursenter 75 40 9 % 54 % 83 47 57 % 

Ammerudlunden sykehjem 65 35 10 % 56 % 67 41 61 % 

Bekkelagshjemmet 48 31 17 % 65 % 48 25 52 % 

Cathinka Guldberg-senteret Lovisenberg 128 55 11 % 44 % 127 64 50 % 

Fagerborghjemmet 63 33 19 % 52 % 63 31 49 % 

Fagertun sykehjem 24 16 33 % 67 % 21 18 86 % 

Frognerhjemmet 53 33 19 % 63 % 53 38 72 % 

Furuset sykehjem 108 36 6 % 34 % 106 48 45 % 

Grefsenhjemmet 96 51 13 % 53 % 97 49 51 % 

Grünerløkka sykehjem 91 40 16 % 48 % 76 23 30 % 

Hovseterhjemmet 114 70 23 % 63 % 152 0 - 

Jødisk bo- og seniorsenter 5 2 0 % 40 % 6 6 100 % 

Kajalund sykehjem 27 18 23 % 69 % 30 17 57 % 

Kantarellen bo- og rehabiliteringssenter 96 38 14 % 40 % 92 36 39 % 

Kingosgate bo- og rehabiliteringssenter 34 15 9 % 47 % 25 9 36 % 

Lambertseter alders- og sykehjem 82 38 6 % 47 % 77 39 51 % 

Langerud sykehjem 147 76 16 % 52 % 129 80 62 % 

Lille Tøyen sykehjem 71 36 19 % 51 % 74 43 58 % 

Lillohjemmet 69 43 15 % 63 % 55 34 62 % 

Lindeberg omsorgssenter 155 76 9 % 51 % 154 89 58 % 

Madserud sykehjem 66 35 10 % 56 % 53 28 53 % 

Majorstutunet bo- og behandlingssenter 114 49 13 % 45 % 122 60 49 % 

Manglerudhjemmet 47 29 19 % 62 % 53 32 60 % 

Midtåsenhjemmet 94 55 22 % 60 % 97 56 58 % 

Nordberghjemmet 66 32 0 % 50 % 63 37 59 % 

Nordseterhjemmet 86 54 33 % 63 % 90 58 64 % 

Oppsalhjemmet 112 60 17 % 56 % 144 83 58 % 

Paulus sykehjem 81 42 19 % 53 % 79 40 51 % 

Romsås sykehjem 81 37 14 % 46 % 37 25 68 % 

Rødtvet sykehjem 58 31 18 % 56 % 67 28 42 % 

Sagenehjemmet 65 41 29 % 65 % 68 40 59 % 

Silurveien sykehjem 143 69 21 % 50 % 157 78 50 % 

Smestadhjemmet 103 55 17 % 53 % 99 47 47 % 

Sofienberghjemmet 80 43 15 % 54 % 66 42 64 % 

St Halvardshjemmet 48 27 26 % 57 % 58 40 69 % 

St Hanshaugen omsorgssenter 73 28 20 % 39 % 85 39 46 % 

Stovnerskogen sykehjem 138 64 10 % 47 % 128 64 50 % 

Uranienborghjemmet 93 53 21 % 58 % 95 49 52 % 

Valstad sykehjem  4 3 25 % 75 % - - - 

Villa Enerhaugen 26 15 19 % 58 % 26 12 46 % 

Villa Skaar Jevnaker 15 9 7 % 60 % 22 17 77 % 

Villa Skaar Sylling 31 12 16 % 39 % 27 8 30 % 

Vinderen bo- og servicesenter 81 44 11 % 54 % 79 40 51 % 

Vålerengen bo- og servicesenter 77 31 14 % 43 % 63 23 37 % 

Økernhjemmet 54 33 20 % 61 % 56 37 66 % 

Totalt 3568 1816 15 % 52 % 3869 1994 50 % 
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Svarprosenten ved hvert sykehjem har betydning for hvor representative resultatene er. Sykehjem 

der en liten andel av pårørende har deltatt, vil ha større usikkerhet i svarene enn sykehjem med en 

større andel deltakere. Det er viktig å se på svarprosenten når man vurderer resultatene.  

 

Deltakerne i pårørendeundersøkelsen 

Tabell 4 viser bakgrunnsopplysningene de pårørende blir spurt om i spørreskjemaet. Resultatene er 

kommentert i kapittel 2 og beskrives ikke i dette avsnittet.  

Tabell 4 Bakgrunnsopplysninger for pårørende  

 

Konfidensialitet og representativitet 

Det er viktig å overveie hvor mange svar som skal til før man kan presentere resultatene fra en 

spørreundersøkelse, både av hensyn til pårørendes anonymitet og beregningsgrunnlaget. Vi har i 

rapporten, og på www.bedrekommune.no hvor sykehjemmene har tilgang til egne resultater, valgt å 

ikke presentere resultater for enheter med færre enn fem svar. Jødisk bo- og servicesenter og 

Valstad sykehjem har henholdsvis to og tre besvarelser, og derfor blir resultatene for de to 

sykehjemmene ikke presentert på sykehjemsnivå. Svarene fra pårørende ved disse sykehjemmene 

inngår imidlertid i totaltallene for samtlige sykehjem.  

 2016 2014 

 Antall Prosent-

fordeling 

Antall Prosent-

fordeling 

Hvilken slektsmessig tilknytning har du til 

din nærstående? 
  

  

Ektefelle/samboer/registret partner 267 15 % 275 14 % 

Søsken 113 6 % 101 5 % 

Barn 1139 63 % 1241 64 % 

Barnebarn 18 1 % - - 

Annen tilknytning 263 15 % 306 16 % 

Hvor ofte er du på besøk på sykehjemmet?     

Daglig 111 6 % - - 

Flere ganger i uken 883 49 % - - 

Flere ganger i måneden 687 38 % - - 

Noen ganger per år 106 6 % - - 

Sjeldnere 9 1 % - - 

Hvor ofte er du ellers i kontakt med din 

nærstående? 
  

  

Daglig 199 13 % - - 

Flere ganger i uken 460 29 % - - 

Flere ganger i måneden 352 22 % - - 

Noen ganger per år 139 9 % - - 

Sjeldnere 442 28 % - - 

I hvilken grad opplever du at din 

nærstående har problemer med 

hukommelsen? 

  

  

Vet ikke 32 2 % - - 

I svært liten grad 251 14 % - - 

I liten grad 332 19 % - - 

I stor grad 561 32 % - - 

I svært stor grad 535 30 % - - 

Ønsker ikke å svare 66 4 % - - 

http://www.bedrekommune.no/
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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 på sykehjemmet.» 

 «Jeg har inntrykk av at min nærstående føler seg trygg på sykehjemmet.»: = 0,858, p = 0,000 

 «Jeg har inntrykk av at min nærstående trives på sykehjemmet.»: = 0,743, p = 0,000 

 «Personalet viser omsorg for min nærstående.»: = 0,905, p = 0,000 

 «Jeg har tillit til at personalet har tilstrekkelig med kompetanse til å gi min nærstående og 

pleie.»:  = 0,861, p = 0,000 

 «Sykehjemmet observerer og følger opp når det skjer endringer i min nærståendes helse.»: 

= 0,736, p = 0,000 

 «Jeg har tillit til at sykehjemmet har rutiner som ivaretar min nærstående behov.»:  = 0,820, 

p = 0,000 

 «Jeg har et godt samarbeid med sykehjemmet.»: = 0,791, p = 0,000 

Korrelasjon med pårørendes svar på påstanden «Jeg har inntrykk av at min nærstående 

trives på sykehjemmet.» 

 «Personalet viser omsorg for min nærstående»:  = 0,652, p = 0,000 

 «Jeg har tillit til at personalet har tilstrekkelig kompetanse til å gi min nærstående god pleie.»: 

 = 0,637, p = 0,000 

 «Jeg har inntrykk av at min nærstående er fornøyd med maten»:  = 0,556, p = 0,000 

 «Jeg har inntrykk av at måltidene er en hyggelig stund for min nærstående»:  = 0,619, p = 

0,000 

Korrelasjon med pårørendes svar på påstanden «Jeg har tillit til at personalet har 

tilstrekkelig kompetanse til å gi min nærstående god pleie.» 

 «Pleien min nærstående får avhenger lite av hvilken medarbeider som gir hjelpen.»: = 0,509, 

p = 0,000 

 «Sykehjemmet observerer og følger opp når det skjer endringer i min nærståendes helse.»: 

= 0,707, p = 0,000 

 «Jeg har tillit til at sykehjemmet har rutiner som ivaretar deres nærståendes behov.»:  

 = 0,773, p = 0,000 

 «Personalet behandler meg med høflighet og respekt.»: = 0,730, p = 0,000 

 «Jeg har inntrykk av at min nærstående blir behandlet med høflighet og respekt.»: = 0,767,  

p = 0,000 

 «Jeg har et godt samarbeid med sykehjemmet.»: = 0,738, p = 0,000 
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Korrelasjon med pårørendes svar på påstanden «Personalet behandler meg med 

høflighet og respekt.» 

 «Jeg har inntrykk av at min nærstående blir behandlet med høflighet og respekt.»: = 0,929,  

p = 0,000 

 «Personalet snakker slik at jeg forstår dem.»: = 0,791, p = 0,000 

 «Jeg får uttale meg om tilbudet til min nærstående.»: = 0,705, p = 0,000 

 «Jeg har et godt samarbeid med sykehjemmet.»: = 0,847, p = 0,000 

Korrelasjon med pårørendes svar på påstanden «Jeg har et godt samarbeid med 

sykehjemmet.» 

 «Jeg er trygg på at min nærstående blir godt ivaretatt på sykehjemmet»: = 0,791, p = 0,000 

 «Jeg har tillit til at personalet har tilstrekkelig kompetanse til å gi min nærstående god pleie»: 

= 0,738, p = 0,000 

 «Personalet snakker slik at de forstår dem.»: = 0,783, p = 0,000 

 «Jeg får uttale meg om tilbudet til min nærstående.»: = 0,839, p = 0,000 

 «Jeg har hatt nytte av planlagte samtaler med personalet i løpet av det siste året.»: = 0,763, 

p = 0,000 

 

 

 

 

 



69 

 

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 tidligere undersøkelser. Enkelte av spørsmålene i undersøkelsen i 2016 er 

imidlertid såpass like i innhold med spørsmålene i tidligere undersøkelser at vi kan gi noen 

kommentarer til utviklingen. Vi har valgt å sette dette i et vedlegg til rapporten, siden det ikke er 

mulig å gjøre direkte sammenlikninger. Figurene i dette vedlegget viser utviklingen over tid på de 

spørsmålene vi mener det er mulig å gjøre en tentativ sammenlikning, med forbehold om de 

endringene som er gjort i formulering og svarskala. 

Figur 12 «Trygghet og trivsel» – utvikling 

 
Konfidensintervall for «I ganske stor grad» og «I svært stor grad» for spørsmålet «… føler du deg trygg på at din 

nærstående blir godt ivaretatt på sykehjemmet» er: 2013: 86,2–89,2 prosent. 2014: 87,9–90,7 prosent.  Konfidensintervall 

for «enig» og «helt enig» i 2016: 85,4–88,5 prosent 

På spørsmålet «… opplever du at din nærstående trives på sykehjemmet» er konfidensintervallene: 2013: 75,0–78,8 

prosent. 2014: 75,2–79,0 prosent. Konfidensintervall for «enig» og «helt enig» i 2016: 63,3–67,7 prosent.  

 

To av spørsmålene under temaet «Trygghet og trivsel» er såpass likt spørsmålene i tidligere 

undersøkelser at vi kan gjøre en tentativ sammenlikning. Figur 12 viser pårørendes trygghet på at 

deres nærstående blir godt ivaretatt ligger omtrent på samme nivå som i tidligere undersøkelser, når 

vi tar hensyn til konfidensintervallene. Det er imidlertid færre som har inntrykk av at deres 

nærstående trives på sykehjemmet i 2016 enn i 2014 og 2013. Andelen er omtrent 10 prosentpoeng 

lavere i 2016, og konfidensintervallene viser at andelene med 95 prosent sannsynlighet er forskjellige 

fra hverandre. Det blir viktig å følge med på utviklingen neste gang undersøkelsen gjennomføres, for å 

se om det er en reell nedgang i pårørendes oppfatning av beboeres trivsel eller kun et tilfeldig utslag i 

årets undersøkelse. 
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Figur 13 «Kvalitet i pleien» – utvikling 

Konfidensintervall for «I ganske stor grad» og «I svært stor grad» er: 2013: 40,8–45,2 prosent. 2014: 40,2–44,6 prosent. 

Konfidensintervall for «enig» og «helt enig» i 2016: 37,2-41,7 prosent. 

Ett av spørsmålene om kvalitet i pleien i årets undersøkelse er såpass likt et spørsmål i tidligere 

undersøkelser at det kan gjøre en tentativ sammenlikning. Figur 13 viser at andelen som har inntrykk 

av at deres nærstående går god hjelp til tannstell er omtrent på nivå med andelen som tidligere var 

fornøyd med det tannstell og den tannbehandlingen deres nærstående mottok. Konfidensintervallene 

viser at andelene med 95 prosent sannsynlighet overlapper hverandre. 

Figur 14 «Respektfull og verdig behandling» – utvikling 

Konfidensintervall for «I ganske stor grad» og «I svært stor grad» er: 2013: 91,0–93,4 prosent. 2014: 92,7–94,9 prosent. 

Konfidensintervall for «enig» og «helt enig» i 2016: 88,2–91 prosent 

Under temaet «respektfull og verdig behandling» er det ett spørsmål det har vært mulig å 

sammenlikne med tidligere år. Figur 14 viser at det er en litt lavere andel av de pårørende som 

mener deres nærstående blir behandlet med høflighet og respekt i 2016 enn i 2014, men at andelen 

er omtrent på samme nivå som i 2013 når man tar hensyn til konfidensintervallene. 
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Figur 15 «Kommunikasjon og samarbeid» – utvikling 

Konfidensintervall for «I ganske stor grad» og «I svært stor grad» er: 2013: 61,1–65,5 prosent. 2014: 61,3–65,7 prosent. 

Konfidensintervall for «enig» og «helt enig» i 2016: 76,9–80,7 prosent. 

Innen temaet «kommunikasjon og samarbeid» er det ett spørsmål hvor vi kan gjøre en tentativ 

sammenlikning med tidligere undersøkelser. Figur 15 viser at det er en større andel pårørende som 

opplever å få mulighet til å uttale seg i 2016 enn i de to foregående undersøkelsene. 

Konfidensintervallene viser at det er en reell forskjell i andelene. 

Figur 16 viser utviklingen over tid på spørsmål om aktivitetstilbudet og måltidene på sykehjemmet.  

Figur 16 «Aktiviteter og måltider» – utvikling31 

 

I 2013 og 2014 var spørsmålet om aktiviteter formulert slik «…er du fornøyd med aktivitets- og underholdningstilbudet?» 

For spørsmålet om aktivitetstilbudet: Konfidensintervall for «I ganske stor grad» og «I svært stor grad» er: 2013: 57,6–62,0 

prosent. 2014: 58,1–62,5 prosent. Konfidensintervall for «enig» og «helt enig» i 2016: 49,8–54,4 prosent. 

For spørsmålet «… mener du at måltidene er en hyggelig stund for din nærstående?» er det; 2013: 66,8–71,0 prosent. 2014: 

67,1–71,3 prosent. Konfidensintervall for «enig» og «helt enig» i 2016: 59,8–64,2 prosent. 

                                                
31 Antall som har svart på spørsmålet «I hvor stor grad er du fornøyd med kost- og ernæringstilbudet til din nærstående» 

2014 avviker fra tallet i rapporten i 2014, på grunn av en feil i rapporten for 2014. 
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Mens det i 2013 og 2014 var rundt 60 prosent av de pårørende som i ganske eller svært stor grad 

var fornøyd med aktivitets- og underholdningstilbudet, er andelen som er «enig» eller «helt enig» i at 

sykehjemmet har aktiviteter som passer for deres nærstående 52 prosent i 2016. 

Konfidensintervallene viser at det er en reell forskjell i andelene. 

På spørsmålet om måltidene er en hyggelig stund for deres nærstående, er det også færre som svarer 

bekreftende i 2016 enn i de to tidligere undersøkelsene. Konfidensintervallene viser også her at 

tallene er reelt forskjellige fra hverandre. 

Figur 17 Fornøydhet med sykehjemmet – utvikling32 

Konfidensintervall for andel «I ganske stor grad» og «I svært stor grad»: 2012: 86,3–89,3 prosent. 2013: 86,2–89,1 prosent. 

2014: 87,5–90,3 prosent. Konfidensintervall for «enig» og «helt enig» i 2016: 81,7–85,1 prosent. 

Figur 17 viser at andelen fornøyde pårørende er noe lavere i 2016 enn i tidligere undersøkelser. 

 

 

 

                                                
32 Tallene i figuren for årene 2012, 2013 og 2014 kan avvike noe fra det som er publisert i rapportene for disse årene, på 

grunn av endringer i beregningsgrunnlaget og avrundingsproblematikk. 
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