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Resumé 
Dette resumé indeholder en kort introduktion til undersøgelsen og en sammenfatning af konklusioner 

og anbefalinger for hver af de fem emner i undersøgelsen. 

 

Introduktion til undersøgelsen 

Denne brugerundersøgelse handler om borgere i Ringkøbing-Skjern Kommune, som bor på 

kommunens ældrecentre eller i eget hjem med tilknytning til hjemmeplejen. 

Formålet med undersøgelsen er at opnå kendskab til brugernes vurdering af fem områder, som 

Sundhed og Omsorg vil arbejde med; 1) værdighed i ældreplejen, 2) kost og måltider, 3) overgange i 

forbindelse med en indlæggelse på sygehuset eller et kommunalt aflastningsophold, 4) kommunale 

kontaktpersoner og 5) ensomhed. 

Brugerne i undersøgelsen er borgerne og deres pårørende, mens lederne fra udvalgte ældrecentre og 

hjemmeplejeenheder bidrager med deres faglige vurdering og inspiration til god praksis baseret på 

perspektiver fra borgerne og deres pårørende. 

Undersøgelsen er gennemført af Viden & Strategi i samarbejde med Sundhed og Omsorg og udgør en 

førmåling, som i 2023 vil blive fulgt op af en eftermåling. 

 

Konklusioner og anbefalinger 

Del 1: Værdighed i ældreplejen for borgere på ældrecentrene 

Denne del handler om værdighed i ældreplejen, som dækker over at forbedre og udvikle arbejdet med 

at sikre værdighed - både for den ældre og i samarbejdet med de pårørende.  

Mere end 9 ud af 10 borgere på ældrecentrene vurderer, at personalet er imødekommende, 

tilgængeligt og at der er et godt samarbejde mellem borger og personalet. Når vi kigger på de 

indikatorer, hvor borgeren selv har en aktiv rolle, så falder andelen af enige borgere, hvor 8 ud af 10 

borgere oplever, at de bliver inddraget, har medindflydelse og at personalet er åben over for 

ændringer. De borgere, vi har talt med om værdighed, fremhæver, at det er vigtigt for dem med at have 

selvbestemmelse i hverdagen og at ældrecentret er med til at skabe gode rammer for et socialt liv. 

95 procent af de pårørende føler sig velkomne på ældrecentrene og oplever, at personalet er 

imødekommende. Knap 9 ud af 10 pårørende angiver, at de har et godt samarbejde med personalet, at 

det er muligt at tale med personalet, hvis der er brug for det, og at de får den information, som de har 

brug for. De pårørende, vi har talt med om værdighed, fortæller, at en løbende kontakt med 

ældrecentret er vigtig for, at de som pårørende føler sig trygge. Ligesom blandt borgerne, så falder 

andelen af enige blandt deres pårørende, når vi kommer til de udsagn, hvor de pårørende har en mere 

aktiv rolle. Cirka hver tiende pårørende har en oplevelse af, at personalet ikke er åbne for ændringer. 

Borgerne vurderer generelt værdigheden i ældreplejen på ældrecentrene højere end deres pårørende. 

På baggrund af udsagnene fra borgere, pårørende og ledernes faglige vurdering, så anbefaler Viden & 

Strategi: 

 At ældrecentrene arbejder på at give borgeren mere selvbestemmelse og dermed en mere 

aktiv rolle i eget liv gennem inddragelse, medindflydelse og ved at vise åbenhed over for 
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borgernes ønsker til ændringer. 
 

 At ældrecentrene og de pårørende afstemmer forventninger omkring samarbejdet, når deres 

nærtstående flytter ind, for eksempel hvem der står for hvad, hvor aktiv en rolle den 

pårørende ønsker samt hvor ofte og om hvad den pårørende gerne vil kontaktes. 

 

Del 2: Kost og måltider 

Denne del handler om kost og måltider på ældrecentrene, hvor formålet er at undgå utilsigtede 

vægttab hos borgerne. 

9 ud af 10 borgere på ældrecentrene er samlet set tilfredse med måltiderne. Det største 

forbedringspotentiale er stemningen under måltiderne. Udvalgte ledere fra ældrecentrene, der 

generelt ligger højt i undersøgelsen, fortæller, at de arbejder med at skabe en social ramme omkring 

måltidet, ved for eksempel at borddækningen giver anledning til samtale, at personalet deltager i 

måltiderne og at de pårørende bliver inviteret til at spise med af og til. 

På baggrund af udsagnene fra borgerne på ældrecentrene og ledernes faglige vurdering, så anbefaler 

Viden & Strategi: 

 At ældrecentrene lader sig inspirere af hinandens gode idéer i forhold til at skabe en god 

stemning omkring måltiderne. 
 

 At ældrecentrene også fokuserer på utilsigtet vægttab mellem måltiderne, hvor de ældre kan 

motiveres til at spise lidt ekstra, hvis eksempelvis en appetitvogn kører forbi med lækkerier, 

eller hvis der er en skuffe med snacks et sted på ældrecentret. 

 

Del 3: Overgange ved indlæggelse på sygehus eller kommunalt aflastningsophold blandt ældre  

Denne del handler om de overgange, der opstår for borgeren i forbindelse med at blive indlagt på 

sygehuset eller at være på et kommunalt aflastningsophold. 

Størstedelen af borgerne og de pårørende er trygge i overgangene. 89 procent af borgere oplever en 

tryg overgang, mens niveauet ligger en smule lavere blandt de pårørende, hvor 83 procent var trygge i 

forbindelse med deres nærtståendes overgang. 

Når vi ser på utryghed blandt borgerne, så opstår utrygheden oftest ved de overgange, der går til og fra 

borgerens eget hjem. Borgernes tryghed i overgangene kan styrkes ved, at der er styr på det praktiske. 

85 procent har svaret, at de følte, at der var styr på praktikken. Lederne fremhæver, at en vis utryghed 

i forbindelse med overgangene, særligt til og fra eget hjem, er naturligt, fordi borgeren forlader sine 

vante omgivelser og så typisk har brug for mere hjælp, når de vender hjem igen.  

Når vi ser på utryghed blandt de pårørende, så er det ikke – som vi så hos borgerne - overgangene til 

og fra eget hjem, der skaber utryghed. Hvis de pårørende er utrygge ved overgangene, så er det 

overgangene til og fra sygehus, hvad enten borgeren bor i eget hjem eller på ældrecenter. Det klart 

vigtigste for en tryg overgang for de pårørende, er, at de føler, at der er styr på det praktiske. Det har 

også en selvstændig betydning for de pårørende, at de bliver inddraget i deres nærtståendes overgang.  
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Lederne fortæller, at en god overgang er, når der er tid til at forberede overgangen ved for eksempel at 

lave aftaler med de pårørende, sørge for at det relevante personale er til stede til at modtage borgeren 

og at der er tid til at svare på de spørgsmål, som borgeren og de pårørende måtte have.  

På baggrund af udsagnene fra borgere, pårørende og ledernes faglige vurdering, så anbefaler Viden & 

Strategi: 

 At ældrecentrene og hjemmeplejen i deres videre arbejde med at sikre gode overgange har 

fokus på, at de pårørende føler, at der er styr på det praktiske omkring overgangen, og at de 

bliver inddraget –særligt når borgeren kommer tilbage fra sygehuset.  
 

 At hjemmeplejen i deres videre arbejde med at sikre gode overgange har fokus på, at borgerne 

føler, at der er styr på det praktiske i overgangen - særligt når borgeren kommer tilbage i eget 

hjem. 
 

 At borgere og pårørende kun bliver inddraget i praktiske omstændigheder, som er relevante 

for dem. Følelsen af at der er styr på det praktiske har stor betydning for både borgere og 

pårørende, og derfor er det vigtigt, at de ikke involveres i unødigt i praktiske udfordringer eller 

at personalet deler deres frustrationer omkring koordinering - særligt ikke hvis borgeren eller 

den pårørende alligevel ikke kan gøre en forskel. 

 

Del 4: Kommunale kontaktpersoner for de ældre 

Denne del handler om borgernes kendskab til deres kommunale kontaktperson og tilfredsheden med 

samarbejdet. 

2 ud af 3 borgere ved ikke, hvem deres kontaktperson er. De borgere, som kender deres 

kontaktperson, er oftest i kontakt med vedkommende på ugentlig basis – borgere på ældrecentrene 

dog oftere end borgere tilknyttet hjemmeplejen. Størstedelen af borgerne, der kender deres 

kontaktperson, synes, at det nuværende omfang af kontakt er passende. Borgerene er generelt meget 

positive omkring deres oplevelse med kontaktpersonen, hvilket blandt andet kommer til udtryk ved, 

at over 95 procent angiver, at de har et godt samarbejde med deres kontaktperson.  

På baggrund af udsagnene fra borgere og ledernes idéer til at udbrede kendskabet til de kommunale 

kontaktpersoner, så anbefaler Viden & Strategi: 

 At ældrecentrene og hjemmeplejen tydeliggør over for borgerne, hvem deres kontaktperson 

er, eksempelvis gennem intromateriale med et navn og billede af kontaktpersonen. 
 

 At der udarbejdes en systematik for, hvordan borgerne tildeles en ny kontaktperson og 

hvordan et skift i kontaktpersoner håndteres i forbindelse med udskiftning i personalet – 

eventuelt ved opsamling med fast kadence. 
 

 At selve indsatsen med de kommunale kontaktpersoner fastholdes, da der er stor tilfredshed 

med den blandt de borgere, der ved, hvem deres kontaktperson er. Ældrecentrene bør dog 

være opmærksomme på, om kontaktpersonerne er gode nok til at sætte borgeren ind i 

information fra kommunen. 
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Del 5: Ensomhed blandt ældre 

Denne del handler om at afdække omfanget af ensomhed blandt borgerne på ældrecentrene og i 

hjemmeplejen.  

Halvdelen af borgerne siger, at de savner nogen at være sammen med, hvilket indikerer, at borgerne 

ofte er ufrivilligt alene. Hver ottende borger på ældrecentrene og i hjemmeplejen kan kategoriseres 

som svært ensomme.  

Ensomhed har nationalt fokus, særligt i lyset af coronapandemien, der har medført, at vi har måttet 

isolere os sammenlignet med før corona. Desværre har vi ikke en sammenlignelig måling blandt 

borgerne i Ringkøbing-Skjern Kommune inden corona, så vi kan ikke komme med et bud på i hvilken 

grad ensomheden er steget, siden coronapandemien brød ud.  

Lederne fortæller, at de har fokus på de borgere, der ufrivilligt er alene, hvor det er en stor hjælp for 

dem tage udgangspunkt i borgernes livshistorie og i tiden før coronapandemien, når de skal vurdere, 

om en borger er ensom.  

På baggrund af udsagnene fra borgere, pårørende og ledernes faglige vurdering, så anbefaler Viden & 

Strategi: 

 At ældrecentrene har særligt fokus på at facilitere aktiviteter og samvær for borgere, når det 

igen bliver muligt.  
 

 At ældrecentrene overvejer, om nogle af tiltagene under coronapandemien kan fortsætte 

fremover, for eksempel massage/berøring af borgere, som flere ældrecentre har haft gode 

erfaringer med. 
 

 At hjemmeplejen har fokus på at spotte ensomhed hos borgerne. Det kunne for eksempel være 

en opgave for kontaktpersonen, der kan pege borgere i retning af samvær eller aktiviteter – og 

meget gerne aktiviteter, hvor borgeren kan være sammen med andre om en fælles interesse, 

da hver femte borger ikke har personer omkring sig, som de deler interesser med.  
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1. Baggrund og formål 
Direktionen besluttede i 2018 at arbejde mere systematisk med brugerundersøgelser i Ringkøbing-

Skjern Kommune som et led i direktionens mål om at arbejde dataunderstøttet. På den baggrund 

udarbejdede Viden & Strategi sammen med fag- og stabscheferne en fireårig plan for 

brugerundersøgelser i kommunen, som denne undersøgelse er en del af. 

Denne brugerundersøgelse handler om borgere på kommunens ældrecentre og borgere med 

tilknytning til hjemmeplejen på 65 år eller derover. Undersøgelsen er gennemført af Viden & Strategi i 

samarbejde med Sundhed og Omsorg, hvor formålet er at få brugernes vurdering af fem områder, som 

Sundhed og Omsorg vil arbejde med. De fem områder er som følger:  

- Værdighed i ældreplejen for borgere på ældrecentrene 

- Kost og måltider for borgere på ældrecentrene 

- Overgange ved indlæggelse på sygehus eller kommunalt aflastningsophold blandt ældre 

- Kommunale kontaktpersoner for de ældre 

- Ensomhed blandt ældre 

Denne måling udgør en førmåling og i 2023 vil der blive gennemført en eftermåling.  

I undersøgelsen er det ikke alene borgerne, der er betegnet som brugere, men også deres pårørende, 

som spiller en vigtig rolle for personalets arbejde med værdighed og i forbindelse med overgange fra 

sygehus eller aflastning. Som supplement til brugerperspektivet har udvalgte ledere bidraget med 

deres faglige vurderinger og inspiration til god praksis for hver af indsatserne baseret på 

perspektiverne fra borgere og pårørende.  

 

2. Sådan har vi gjort 
I dette afsnit beskriver vi i store træk, hvordan undersøgelsen er gennemført. Du kan læse mere om 

dataindsamlingen og de metodiske overvejelser i afsnit 4.  

Overordnet set består undersøgelsen af tre dele, hvor data er indsamlet i perioden marts til maj 2021. 

Den første del er spørgeskemaundersøgelsen blandt borgere og pårørende, som Viden & Strategi 

indsamlede blandt fire målgrupper; 1) borgere på kommunens ældrecentre og 2) deres pårørende 

samt 3) borgere tilknyttet hjemmeplejen og 4) deres pårørende. Tabel 1 viser i hvilke dele af 

undersøgelsen, de fire målgrupper indgår.  

36 procent af borgerne på ældrecentrene og 40 procent af borgerne i hjemmeplejen har besvaret 

spørgeskemaet, hvilket er et udmærket niveau målgruppen taget i betragtning. Svarprocenten blandt 

de pårørende til borgere på ældrecentrene er beregnet til 54, men kan reelt være lavere (se note i 

tabel 1). De pårørende til borgere i hjemmeplejen er blevet inviteret til at deltage gennem borgerens 

invitation, hvis borgeren har været indlagt eller i aflastning i løbet af de seneste seks måneder, så her 

er det ikke muligt at beregne en svarprocent. 
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Tabel 1: Overblik over hvilke målgrupper, der er repræsentereret under hvilke emner.  

 Ældrecentre Hjemmepleje 

Borgere Pårørende Borgere Pårørende 

Værdighed i ældreplejen  ⨉ ⨉   

Kost og måltider  ⨉    

Overgange fra indlæggelse og aflastning ⨉ ⨉ ⨉ ⨉ 

Kontaktpersonordning ⨉  ⨉  

Ensomhed for borgere ⨉  ⨉  

Antal besvarelser 184 295 340 66 

Svarprocent 36 % 54 %* 40 % - 

Note: *Lederne af ældrecentret har distribueret spørgeskemaet til de pårørende. Vi kan ikke udelukke, at nogen af de 

pårørende har videresendt spørgeskemaet til andre pårørende. Svarprocenten er derfor beregnet på baggrund af det antal 

pårørende, som vi ved, at spørgeskemaet er sendt ud til og svarprocenten kan således være lavere end de 54 procent. 

 

Den anden del består af 15 enkeltinterviews med borgere og pårørende med henblik på at uddybe 

nogle af de resultater, vi nåede frem til i spørgeskemaundersøgelsen. Viden & Strategi interviewede i 

alt fire borgere og pårørende, der havde haft gode eller mindre gode oplevelser omkring værdighed i 

ældreplejen. Derudover interviewede Viden & Strategi i alt 9 borgere og pårørende omkring 

overgange i forbindelse med indlæggelse på sygehus eller kommunalt aflastningsophold, hvor der i 

udvælgelsen af interviewpersoner blev lagt vægt på en bred repræsentation af forskellige typer af 

overgange og af både gode og dårlige oplevelser med overgangene.   

Den tredje del består af en workshop med udvalgte ledere fra de ældrecentre og hjemmeplejeenheder, 

hvor vi har set de højeste vurderinger fra borgere og pårørende på tværs af emner i undersøgelsen. 

Formålet med workshoppen er 1) at få ledernes faglige perspektiver på de resultater, som vi var 

kommet frem til efter at have spurgt borgere og pårørende og 2) at få lederne til at komme med deres 

bud på, hvad der ligger bag de høje vurderinger til inspiration for andre ældrecentre eller 

hjemmeplejeenheder. 

 

  



Brugerundersøgelse i Sundhed og Omsorg 

// Juni 2021   9 
 

3. Resultater 
I dette afsnit præsenterer vi resultaterne fra brugerundersøgelsen. Resultaterne er struktureret efter 

hvert af de fem emner, hvor vi starter med borgernes vurdering, derefter eventuelt pårørendes 

vurdering og til sidst ledernes faglige vurdering med inspiration til god praksis på området. 

Resultaterne fra hvert af emnerne bliver rundet af med en konklusion og anbefalinger til Sundhed og 

Omsorgs videre arbejde. 

 

3.1. Værdighed i ældreplejen 

”Værdighed i ældreplejen” handler om at forbedre og udvikle arbejdet med at sikre en værdig 

behandling både for den ældre og i samarbejdet med de pårørende. Målgruppen er borgere på 

ældrecentrene og deres pårørende. Vi har indsamlet data blandt borgere på ældrecentrene og deres 

pårørende gennem spørgeskema og interviews.  

I starten af 2021 indgik Centerparken Ældrecenter, Rosenlunden og Egvad Plejehjem et samarbejde 

med ”Værdighedsrejseholdet” under Sundhedsstyrelsen, der blandt andet rummer opkvalificering af 

personale. Det er hensigten, at alle ældrecentre i Ringkøbing-Skjern Kommune på sigt skal arbejde 

med værdighed. Denne måling af værdighed udgør derfor en førmåling for de ældrecentre, der ikke 

arbejder med værdighed endnu. 

 

3.1.1. Borgernes vurdering 

Vi har i spørgeskemaet stillet borgerne en række spørgsmål, der tilsammen udgør, hvad vi forstår ved 

værdighed i ældreplejen. Spørgsmålene kommer fra forskning, lignende undersøgelser fra andre 

kommuner og fra Sundhed og Omsorg.  

Spørgsmålene er rangeret med det højeste gennemsnit først. Således oplever 98 procent, at personalet 

er imødekommende. 96 procent oplever at have et godt samarbejde med personalet. 93 procent 

oplever, at personalet er opmærksom på, hvordan borgeren har det. 91 procent oplever, at personalet 

er tilgængeligt. 

Når vi kigger på de indikatorer, hvor borgeren selv har en aktiv rolle, så falder andelen af enige 

borgere. Her angiver 83 procent af borgerne nemlig, at de bliver inddraget, 82 procent oplever at have 

medindflydelse og ligeledes 82 procent oplever, at personalet er åbne over for forslag til ændringer, 

som borgeren kommer med. 7-9 procent af borgerne er uenige i, at de bliver inddraget, har 

medindflydelse og at de bliver mødt med åbenhed over for ændringer. 
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Figur 1: Borgernes vurdering af værdighed i ældreplejen. Sorteret på gennemsnit efter størst enighed. 

Note: Alle spørgsmål er besvaret på en skala fra 1 til 5, hvor 1 er ”helt enig” og 5 er ”helt uenig”. Antal respondenter angivet i 

parentes. Andele på 4 procent eller derunder fremgår uden angivelse. 

 

Nu har vi set på det samlede billede, men vi er interesseret i, hvad der er god praksis for værdighed i 

ældreplejen, og derfor ville vi gerne tale med nogle af de ældrecentre, der ligger højt på værdighed (se 

afsnit 3.1.4). Derfor har vi lavet et gennemsnit af borgernes besvarelser på værdighed og rangeret 

ældrecentrene efter, hvordan borgerne vurderer værdigheden i ældreplejen på det enkelte 

ældrecenter.  

Her skal vi være opmærksomme på, at der er få besvarelser for flere af ældrecentrene og derfor bør vi 

ikke tolke på forskelle mellem ældrecentre, der ligger tæt på hinanden.  

Alle ældrecentre ligger mellem 1,1 og 1,7 i gennemsnit på værdighed i ældreplejen. Værdien 1 svarer 

til, at borgerne i gennemsnit har svaret ”helt enig” og værdien 2 svarer til ”enig”. Med forbehold for et 

relativt lille antal besvarelser for hvert ældrecenter, så tyder det på, at værdigheden i ældreplejen er 

højest på Åstedparken Ældrecenter, Vorgod Ældrecenter, Fjordparken Ældrecenter og 

Holmbohjemmet. I den anden ende af skalaen har vi Spjald Pleje- og Aktivitetscenter, Hemmet 

Plejehjem, Ringkøbing Plejehjem og Centerparken Ældrecenter. 
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Tabel 2: Borgernes vurdering af værdighed i ældreplejen fordelt på ældrecentre pba. indeks. 

 Ældrecenter Gennemsnit Besvarelser 

1 Åstedparken Ældrecenter 1,1 4 

2 Vorgod Ældrecenter 1,3 6 

3 Fjordparken Ældrecenter 1,3 16 

4 Holmbohjemmet 1,3 7 

5 Tim Plejehjem 1,3 5 

6 Fjordglimt Ældrecenter 1,4 9 

7 Plejehjemmet Bakkely 1,5 10 

8 Enghaven Ældrecenter 1,5 17 

9 Egvad Plejehjem* 1,5 6 

10 Rosenlunden* 1,5 17 

11 Centerparken Ældrecenter* 1,6 10 

12 Ringkøbing Plejehjem 1,6 15 

13 Hemmet Plejehjem 1,6 5 

14 Spjald Pleje- og Aktivitetscenter 1,7 13 

 Samlet 1,5 142 

Note: Baseret på et samlet mål for alle indikatorer på værdighed. Værdighed er beregnet som et indeks med et gennemsnit af 

de otte indikatorer i figur 1, hvor besvarelser med én ”ved ikke” er erstattet med respondentens eget gennemsnit. *Disse 

ældrecentre var på undersøgelsens tidspunkt begyndt at arbejde med værdighed. 

 

3.1.1.1. Det siger borgerne om værdighed 

Der er foretaget to interviews med borgere på ældrecentrene, der vurderer en overvejende høj grad af 

værdighed i ældreplejen. De ganske få overvejende utilfredse borgere i undersøgelsen havde ikke lyst 

til at stille op til interview. I interviewene har fokus været på at få borgerne til at uddybe 

spørgeskemaundersøgelsen ved at sætte nogle ord på, hvordan en værdig alderdom på ældrecenter 

ser ud for dem. Her har vi blandt andet spurgt ind til deres hverdag, hvad de sætter pris på i deres 

hverdag og om der er noget, de ville ønske var anderledes. Nedenstående er et sammendrag af, hvad 

borgerne fremhæver. 

Begge borgere nævner friheden til selv at bestemme, som noget de værdsætter i dagligdagen.  I det ene 

interview nævner borgeren, at han for eksempel er glad for, at han ikke behøver at stå op lige der, hvor 

personalet siger det og at han ikke behøver at komme ud at gå, hvis han ikke har lyst. Borgeren er glad 

for sin el-crosser, som betyder, at han kan være, hvor og hvornår han gerne vil. I det andet interview 

nævner borgeren, at hun nyder selv at kunne tage ud og få tiden til at gå med det, hun gerne vil lave. 

Inden coronapandemien nød hun at tage ud at spille kort eller at gå en tur i byen og ”måske træffe 

nogen man kender og få en sludder”. 

I forhold til om der var noget, som borgerne ønsker, at ældrecentret gjorde anderledes eller havde 

mere fokus på, nævner begge borgere, at det sociale er vigtigt. Den ene borger nævner, at det er vigtigt 

for ham, at der er et interessefællesskab med de andre borgere på ældrecentret, så man har noget at 

snakke om. Den anden borger fremhæver, at hun værdsætter selskab med de andre på ældrecentret og 

nyder forskellige arrangementer såsom bankoaftener, koncerter på ældrecentret og gudstjenester. 

Hertil nævner hun, at hun glæder sig til, at coronapandemien er overstået, så de igen kan komme til at 

afholde arrangementer. Hun synes, at det var en meget svær tid, da coronapandemien var på sit 

højeste, fordi hun var meget alene: ”Alt var jo gået helt i stå, der var ingenting. Vi sad her. Folk måtte 

ikke komme her, de måtte stå udenfor og råbe ind”.   
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Opsummerende så fremhæver de borgere, vi har talt med, at værdighed for dem handler om 

selvbestemmelse i hverdagen og om at ældrecentret er med til at opstille nogle gode rammer for et 

socialt liv.  

 

3.1.2. De pårørendes vurdering 

Vi har i spørgeskemaet stillet de samme spørgsmål til borgernes pårørende som til borgerne selv. Til 

de pårørende har vi dog tilføjet et enkelt spørgsmål om, hvorvidt de pårørende føler sig velkomne, når 

de kommer på besøg på ældrecentret. 

Spørgsmålene er rangeret i figur 2 med det højeste gennemsnit først. Netop spørgsmålet om at føle sig 

velkommen som pårørende er det udsagn, som flest pårørende er enige i. 87 procent er helt enige i, at 

de følger sig velkomne og 8 procent siger, at de enige. 95 procent oplever, at personalet er 

imødekommende. 88 procent angiver, at de har et godt samarbejde med personalet. 86 procent 

oplever, at det er muligt at tale med personalet, hvis der er brug for det, og 84 procent får den 

information, som de har brug for.  

Ligesom blandt borgerne, så falder andelen af enige blandt de pårørende, når vi kommer til de udsagn, 

hvor de pårørende har mere aktiv rolle. Således angiver 81 procent af de pårørende nemlig, at de 

bliver inddraget, mens 80 procent oplever, at personalet er åbne over for ændringer og 73 procent 

oplever, at de har medindflydelse på deres nærtståendes situation. Cirka hver tiende pårørende har en 

oplevelse af, at personalet ikke er åbne for ændringer og at de ikke har medindflydelse. Endeligt 

oplever 76 procent af de pårørende, at personalet er opmærksom på, hvordan den pårørende har det. 
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Figur 2: Pårørendes vurdering af værdighed i ældreplejen. Sorteret på gennemsnit efter størst enighed. 

Note: Alle spørgsmål er besvaret på en skala fra 1 til 5, hvor 1 er ”helt enig” og 5 er ”helt uenig”. Gennemsnit angivet i 

parentes. Andele på 3 procent eller derunder fremgår uden angivelse. 

 

Ligesom i afsnit 3.1.1. med borgerne går vi nu – efter at have set på det samlede billede af de 

pårørendes vurdering – videre til at se på, hvordan værdigheden i ældreplejen ser ud fra de 

pårørendes perspektiv for de enkelte ældrecentre. Vi har lavet et gennemsnit af de pårørendes 

besvarelser på værdighed og rangeret ældrecentrene efter, hvordan de pårørende vurderer 

værdigheden i ældreplejen.  

Præcist ligesom ovenfor skal vi være opmærksomme på, at der er få besvarelser for flere af 

ældrecentrene og derfor bør vi ikke tolke på forskelle mellem ældrecentre, der ligger tæt på hinanden.  

Ældrecentre ligger mellem 1,2 og 2,1 i gennemsnit på værdighed i ældreplejen set fra de pårørendes 

perspektiv, og der er dermed lidt større variation end hos borgerne. Værdien 1 svarer til, at borgerne i 

gennemsnit har svaret ”helt enig” og værdien 2 svarer til ”enig”. Med forbehold for et relativt lille antal 

besvarelser for hvert ældrecenter, så tyder det på, at værdigheden i ældreplejen ifølge de pårørende er 

højest på Åstedparken Ældrecenter, Plejehjemmet Bakkely, Spjald Pleje- og Aktivitetscenter, Vorgod 

Ældrecenter, Holmbohjemmet og Rosenlunden. I den anden ende af skalaen har vi Centerparken 

Ældrecenter, Fjordglimt Ældrecenter og Fjordparken Ældrecenter. 
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Tabel 3: De pårørendes vurdering af værdighed i ældreplejen fordelt på ældrecentre pba. indeks. 

 Ældrecenter Gennemsnit Besvarelser 

1 Åstedparken Ældrecenter 1,2 3 

2 Plejehjemmet Bakkely 1,4 22 

3 Spjald Pleje- og Aktivitetscenter 1,5 22 

4 Vorgod Ældrecenter 1,5 8 

5 Holmbohjemmet 1,5 11 

6 Rosenlunden* 1,5 24 

7 Tim Plejehjem 1,6 12 

8 Ringkøbing Plejehjem 1,6 42 

9 Hemmet Ældrecenter 1,6 18 

10 Egvad Plejehjem* 1,7 20 

11 Enghaven Ældrecenter 1,9 8 

12 Fjordparken Ældrecenter 2,0 27 

13 Fjordglimt Ældrecenter 2,0 13 

14 Centerparken Ældrecenter* 2,1 16 

 Samlet 1,7 247 

Note: Baseret på et samlet mål for alle indikatorer på værdighed. Værdighed er beregnet som et indeks med et gennemsnit af 

de ni indikatorer i figur 2, hvor besvarelser med op til to ”ved ikke” er erstattet med respondentens eget gennemsnit. *Disse 

ældrecentre var på undersøgelsens tidspunkt begyndt at arbejde med værdighed. 

 

3.1.2.1. Det siger de pårørende om værdighed 

Ligesom vi har foretaget interviews med borgere om værdighed, så har vi også talt med to pårørende 

om, hvad de forbinder med et værdigt liv for deres nærtstående på ældrecentret. Vi har både talt om, 

hvad de synes er vigtigt for borgeren selv og hvad der er vigtigt i samarbejdet med dem som 

pårørende. Vi har både talt med pårørende, som har givet en høj vurdering af værdigheden for deres 

nærtstående og med pårørende, som mener, at der er plads til forbedring.  

En af de pårørende fortæller, at hun forbinder værdighed med ”rigtig god pleje, og det får de, dér hvor 

min [nærtstående], hun er. Og også en rigtig god kontakt til mig som den eneste pårørende. Og så at hun 

ikke har ondt selvfølgelig.”  

Fremhævelsen af at gode muligheder for at have kontakt med ældrecentret er et vigtigt element for 

værdigheden går igen. 

Den pårørende fremhæver, at en god kontakt mellem hende selv og plejehjemspersonalet skaber 

tryghed. Hun fremhæver, at hyppige og uformelle samtaler er vigtige: ”Hvis der er et eller andet, så 

ringer de bare, og siger sådan og sådan, og så ja, det er de gode til, meget gode til. […] Jeg har faktisk kun 

ros, stor ros til dem”. Den pårørende lægger også vægt på, at den hyppige kontakt giver muligheder for 

at tackle problemer i opløbet.  

En overvejende utilfreds pårørende fortæller ligeledes, at kontakten mellem de pårørende og 

ældrecentret er afgørende, men modsat den tilfredse pårørende, så oplever denne pårørende, at 

kontakten er utilstrækkelig og at det skaber utryghed. Den pårørende fremhæver, at vedkommende 

selvfølgelig får svar ved selv at henvende sig til ældrecentret. Den pårørende ville dog ønske at blive 

informeret løbende uden selv at skulle henvende sig først – og med den løbende kontakt er også et 

ønske om at få mere viden om dagligdagen, for eksempel om den nærtstående har deltaget i 

aktiviteter, har været ude at gå og har spist nok.  
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De pårørende nævner også social kontakt som en vigtig del af en værdig alderdom. Den overvejende 

utilfredse pårørende fremhæver en bekymring om, at de ældre føler sig ensomme og isolerede i deres 

lejligheder ude på ældrecentret: ”Det er jo kontakten til andre, der gør, at det bliver et værdigt liv. Og det 

er antallet af personale, der afgør, hvorvidt der kan ske nogle ting, som de ældre kan deltage i.” Ifølge den 

pårørende ville mere personale kunne åbne op for flere sociale aktiviteter, ”for det ikke værdigt at 

sidde for meget isoleret.”  

Opsummerende så fremhæver de pårørende, vi har talt med, at værdighed for dem handler om en god 

faglig indsats og at det skaber tryghed blandt de pårørende at have løbende kontakt med ældrecentret 

om, hvordan det går med deres nærtstående.  

 

3.1.3. Sammenligning af borgere og pårørendes vurderinger 

Nu har vi både set på det brede billede fra spørgeskemaundersøgelsen og vi har dykket lidt ned i, hvad 

borgere og pårørende forbinder med værdighed i ældreplejen. Når vi ser på tværs af besvarelserne fra 

borgerne og de pårørende, så er der tre forhold, der er værd at fremhæve.  

For det første vurderer borgerne værdigheden i ældreplejen på ældrecentrene højere end deres 

pårørende. Det kan vi se i figur 3, hvor udsagnene ligger over den diagonale linje, som indikerer fuld 

overensstemmelse mellem borgernes og de pårørendes udsagn. Værdien 1 svarer til ”helt enig” og 

værdien 2 svarer til ”enig”.  

For det andet er borgerne og de pårørende overvejende enige i, hvordan de forskellige dele af 

værdighed er rangeret i forhold til hinanden. Det kan vi også se i figur 3, hvor jo tættere udsagnet 

ligger på den diagonale streg, desto mere overensstemmelse er der mellem borgerne og pårørendes 

vurdering af ældrecentrene. Indikatoren om personalets opmærksomhed skiller sig lidt ud, hvor 

personalet således er mere opmærksom på, hvordan borgerne har det, end hvordan de pårørende har 

det, hvilket nok er meget naturligt, når borgeren er den primære opgave. 

For det tredje tyder rangeringen af ældrecentrene på, at et ældrecenter godt kan få en høj vurdering af 

værdighed fra borgerne uden nødvendigvis at få en høj vurdering blandt de pårørende. Der er altså 

ikke umiddelbart nogen systematik i vurderingerne mellem borgere og pårørende, når vi kigger på det 

tilgængelige datagrundlag. Det kunne tyde på, at vi bør anskue arbejdet med værdighed som to 

forskellige opgaver; værdighed i samarbejdet med borgeren og værdighed i samarbejdet med de 

pårørende.  
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Figur 3: Sammenhæng mellem borgernes og de pårørendes vurdering af værdigheden på ældrecentrene. 

 
Note: Gennemsnitlig vurdering fra borgere og pårørende. Værdien 1 svarer til helt enig og 2 svarer til enig. Spørgsmålet om at 

føle sig velkommen indgår ikke, da dette spørgsmål kun er stillet til de pårørende.  

 

3.1.4. Ledernes faglige vurdering og forslag til god praksis  

Under udarbejdelsen af denne undersøgelse afholdte vi en workshop, hvor en håndfuld ledere fra 

hjemmeplejen og ældrecentrene var inviteret. Formålet med workshoppen var at komme nærmere, 

hvad den god praksis er set fra et fagligt perspektiv. Lederne var udvalgt på baggrund af, hvilke 

enheder som borgere og pårørende vurderede højt i spørgeskemaet, og vi bad dem hjælpe os med at 

sætte ord på, hvad de gør og dele deres erfaringer til inspiration for andre enheder. På workshoppen 

talte vi om alle fem emner i undersøgelsen.  

Dette afsnit er et sammendrag af, hvilke tanker lederne havde om, hvad en værdig alderdom på 

ældrecenter er, og hvordan man kan arbejde med værdighed for både borgere og pårørende. 

Lederne beskriver, at en værdig alderdom handler om, at den ældre skal kunne ”bevare sig selv,” 

selvom de bor på en institution. Indsatsen omkring borgeren bør derfor understøtte, at borgerne så 

vidt som muligt kan leve det liv, som de gjorde, før de kom på ældrecentret. Lederne fremhæver, at det 

for eksempel betyder, at de tager udgangspunkt i borgerens rutiner og ikke lægger institutionens 

ønsker ned over borgeren. Lederne fremhæver desuden vigtigheden af at inddragelse de pårørende, 

for at de som ældrecentre kan sikre borgerens værdighed. En leder fremhæver, at det er en stor hjælp, 

at de pårørende kan fortælle, hvordan borgeren har levet sit liv og hvad borgeren sætter pris på i sin 

hverdag, fordi ældrecentret på den måde kan understøtte borgere i at bevare sig selv. 
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Lederne kommer med følgende konkrete eksempler på, hvordan de arbejder med borgerens 

værdighed til hverdag: 

 At give borgeren mulighed for at lave noget, der er meningsfuldt for dem. Hvis borgeren for 

eksempel er tidligere pedel, så kan han hjælpe lidt til ude i haven. Det kunne også være en 

tidligere køkkenansat eller hjemmegående husmor, som hjælper lidt ude i køkkenet. 

 

 At give borgeren selvbestemmelse – også selvom det ikke altid er efter bogen. ”Man skal huske, 

at man er der for borgeren.” Lederne oplever nogle gange, at der er uoverensstemmelse mellem 

deres faglighed og borgerens ønsker, og at det i nogle tilfælde kan være okay at afvige fra 

faglige standarder, hvis borgeren vil noget andet. 

 

 Bruge det omkringliggende lokalsamfund aktivt. For eksempel kan nogle af borgerne godt lide 

at sidde ud til vejen og falde i snak med dem, der går forbi. Lederne nævner, at de kan få meget 

ud af at bruge samarbejdet med de frivillige som en aktiv ressource. Det giver mulighed for, at 

de ældre kan komme meget mere ud af huset (for eksempel at komme ud at cykle eller besøge 

gamle naboer) og få kontakt til andre end dem, der bor på ældrecentret.  

 

 Vise imødekommenhed over for borgeren – både verbalt og med kropssprog. Flere ledere 

nævner, at personalets kommunikation spiller en stor rolle og at det er vigtigt, at 

plejepersonalet viser, at de vil borgeren. Personalet viser for eksempel imødekommenhed ved 

at tiltale borgeren ved navn og ved at give sig tid til at spørge lidt ind til de små ting. En leder 

fremhæver også, at værdigheden også kan ligge i selve kommunikationen: ”Der mange måder 

at sige, at man skal have skiftet tøj på. Man behøver ikke nævne, at borgeren er beskidt”. 

 

Tilsvarende kommer lederne med nogle eksempler på, hvordan de skaber et godt samarbejde med de 

pårørende som et vigtigt led i at kunne sikre borgerens værdighed:  

 Huske på at de pårørende kommer med en kompetence, som man ikke selv har; livshistorien 

om borgeren. 

 

 Give de pårørende materiale om ældrecenteret og afholde indflytningssamtaler, så de 

pårørende ved, hvad de kan forvente.  

 

 Lave faste aftaler med de pårørende om, hvem der står hvad, for at undgå at der opstår tvivl. 

 

 Møde de pårørende med et smil og snakke med dem om borgeren, så de pårørende både er og 

føler sig som en aktiv del af plejen. 
 

 Sørge for at de pårørende ikke skal bøvle med praktiske ting, mens de er på besøg. Det handler 

om at understøtte, at borger og pårørende kan være sammen, når den pårørende er på besøg. 

Flere at lederne nævner, at de for eksempel har gode erfaringer med en kaffeordning for de 

pårørende, hvor de pårørende betaler et lille beløb hver måned eller hvert kvartal, og så kan de 

tage kaffe, som de har lyst. Det er med til at gøre, at de pårørende føler, at ældrecentret er mere 

hjemligt og ikke bare er på besøg på en institution.  
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 Tæt dialog kan være med til at gøre de pårørende trygge. Flere ledere har gode erfaringer med 

mails og telefonopkald som kontaktform, og nogle steder har ældrecentret en facebookgruppe, 

hvor de pårørende kan følge med i hverdagen, for eksempel et billede af maden. Lederne 

fremhæver, at det handler om at afstemme med de pårørende, hvad de ønsker at være en del 

af, for det er ikke alle, der vil eller er i stand til at være en del af det. 

 

 Lederne havde også nogle overvejelser om, hvordan man håndterer de pårørende i deres 

nærtståendes sidste tid. Lederne nævner, at de pårørende er glade for, at personalet snakker 

med dem om den sidste tid, selvom emnet er svært. En af lederne har gode erfaringer med at 

invitere til et årligt mindearrangement for pårørende til borgere, der er gået bort, og lederen 

fremhæver, at den efterfølgende støtte til pårørende kan være en hjælp for dem, særligt i tiden 

lige efter, at deres nærtstående er gået bort. 

 

3.1.4. Konklusion og anbefalinger 

Denne del har handlet om værdighed i ældreplejen, som dækker over at forbedre og udvikle arbejdet 

med at sikre værdighed - både for den ældre og i samarbejdet med de pårørende.  

Mere end 9 ud af 10 borgere på ældrecentrene vurderer, at personalet er imødekommende, 

tilgængeligt og at der er et godt samarbejde mellem borger og personalet. Når vi kigger på de 

indikatorer, hvor borgeren selv har en aktiv rolle, så falder andelen af enige borgere, hvor 8 ud af 10 

borgere oplever, at de bliver inddraget, har medindflydelse og at personalet er åben over for 

ændringer. De borgere, vi har talt med om værdighed, fremhæver, at det er vigtigt for dem med at have 

selvbestemmelse i hverdagen og at ældrecentret er med til at skabe gode rammer for et socialt liv. 

95 procent af de pårørende føler sig velkomne på ældrecentrene og oplever, at personalet er 

imødekommende. Knap 9 ud af 10 pårørende angiver, at de har et godt samarbejde med personalet, at 

det er muligt at tale med personalet, hvis der er brug for det, og at de får den information, som de har 

brug for. De pårørende, vi har talt med om værdighed, fortæller, at en løbende kontakt med 

ældrecentret er vigtig for, at de som pårørende føler sig trygge. Ligesom blandt borgerne, så falder 

andelen af enige blandt deres pårørende, når vi kommer til de udsagn, hvor de pårørende har en mere 

aktiv rolle. Cirka hver tiende pårørende har en oplevelse af, at personalet ikke er åbne for ændringer. 

Borgerne vurderer generelt værdigheden i ældreplejen på ældrecentrene højere end deres pårørende. 

På baggrund af udsagnene fra borgere, pårørende og ledernes faglige vurdering, så anbefaler Viden & 

Strategi: 

 At ældrecentrene arbejder på at give borgeren mere selvbestemmelse og dermed en mere 

aktiv rolle i eget liv gennem inddragelse, medindflydelse og ved at vise åbenhed over for 

borgernes ønsker til ændringer. 

 

 At ældrecentrene og de pårørende afstemmer forventninger omkring samarbejdet, når deres 

nærtstående flytter ind, for eksempel hvem der står for hvad, hvor aktiv en rolle den 

pårørende ønsker samt hvor ofte og om hvad den pårørende gerne vil kontaktes. 
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3.2. Kost og måltider 
”Kost og måltider” handler om at undgå utilsigtede vægttab blandt borgere på ældrecentrene. 

 

3.2.1. Borgernes vurdering 

Figur 4 viser et overblik over borgernes tilfredshed med maden på ældrecentrene. Udsagnene er 

rangeret efter gennemsnit, så det spørgsmål med størst tilfredshed står øverst.  

 

Figur 4: Tilfredsheden med maden på ældrecentrene

 
Note: Alle spørgsmål er besvaret på en skala fra 1 til 5, hvor 1 er ”meget tilfreds” og 5 er ”meget utilfreds”. Andele på 3 

procent eller derunder fremgår uden beskrivelse. n=163. 

 

Vi har spurgt borgerne på ældrecentrene om deres generelle tilfredshed med maden samt om deres 

tilfredshed med madens kvalitet, variation, sammensætning og anretning. Til spørgsmålet: ”Hvor 

tilfreds eller utilfreds er du med måltiderne samlet set” svarer hele 93 procent, at de er tilfredse, og 

kun 3 procent svarer, at de er utilfredse. Det område med mindst tilfredshed er ved sammensætningen 

af maden, hvor 5 procent er utilfredse. Dette dækker over mulighederne for eksempelvis at kunne 

vælge mellem forskellige slags grøntsager eller at vælge kartoffelmos frem for kogte kartofler. Det 

samlede billede er dog, at borgerne i vid udstrækning er tilfredse med maden.  

Viden & Strategi har undersøgt, hvilke udsagn i figur 4, der har størst betydning for, om borgerne 

samlet set er tilfredse med måltiderne. Vi kan se, at det, der betyder mest, for om borgerne er tilfredse 

med måltiderne samlet set, er kvaliteten og variationen af maden. 

Borgerne blev også spurgt til, hvorvidt den varme mad stadig er varm, når de spiser. Her svarer 94 

procent enten ”altid” eller ”for det meste”, så for langt størstedelens vedkommende er maden som 

regel varm. Bemærk dog at det er knap 57 procent af borgerne, der siger, at maden ”altid” bliver 

serveret varm, mens en relativt stor andel på 37 procent siger, at maden ”for det meste” bliver 

serveret varm.   
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Figur 5: ”Er den varme mad stadig varm, når du skal spise den?” 

 
Note: n=161. 

 

I nedenstående tabel 4 ser vi nærmere på borgernes tilfredshed med maden fordelt på de enkelte 

ældrecentre.  

 

Tabel 4: Gennemsnit af ”Hvor tilfreds eller utilfreds er du med måltiderne samlet set?” 

 Ældrecenter Gennemsnit Besvarelser 

1 Tim Plejehjem 1,0 6 

2 Vorgod Ældrecenter 1,0 7 

3 Egvad Plejehjem 1,1 8 

4 Holmbohjemmet 1,1 7 

5 Fjordparken Ældrecenter 1,2 14 

6 Åstedparken Ældrecenter 1,3 4 

7 Enghaven Ældrecenter 1,3 19 

8 Hemmet Plejehjem 1,3 6 

9 Spjald Pleje- og Aktivitetscenter 1,4 16 

10 Fjordglimt Ældrecenter 1,4 11 

11 Centerparken Ældrecenter 1,5 12 

12 Rosenlunden 1,6 18 

13 Ringkøbing Plejehjem 1,6 18 

14 Plejehjemmet Bakkely 1,8 12 

Samlet   1,4 158 

 

Tabel 4 angiver ældrecentrenes score på spørgsmålet om, hvor tilfredse borgerne er med måltiderne 

samlet set. Derudover viser tabellen, hvor mange borgere der har svaret inden for enhederne. Her skal 

vi være opmærksomme på, at der er få besvarelser fra borgerne på flere af ældrecentrene og derfor 

bør vi ikke tolke på forskelle mellem ældrecentre, der ligger tæt på hinanden. Dette skyldes, at vi ikke 

kan være sikre på, om plejehjemmene havde haft samme placering i forhold til hinanden, hvis alle 

borgere havde besvaret undersøgelsen.  

Alle ældrecentre ligger mellem 1,1 og 1,8 i gennemsnit på tilfredshed med måltiderne. Værdien 1 

svarer til, at borgerne i gennemsnit har svaret ”meget tilfreds” og værdien 2 svarer til ”delvist tilfreds”. 

Med forbehold for et relativt lille antal besvarelser, så tyder det på, at de borgere, der er mest tilfredse 

med måltiderne, bor på Tim Plejehjem, Vorgod Ældrecenter, Egvad Plejehjem og Holmbohjemmet. I 

den anden ende af skalaen har vi Plejehjemmet Bakkely, Ringkøbing Plejehjem og Rosenlunden.  
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Udover selve maden, så har vi også spurgt borgerne til rammerne for måltiderne. Vi har spurgt om to 

ting; om de oftest spiser alene eller i selskab med andre og om hvordan de oplever stemningen under 

måltiderne. 

I figur 6 fremgår det, at lidt mere end hver fjerde borger på ældrecentrene oftest spiser alene. Vi har 

undersøgt, om de borgere, der oftest spiser alene, føler sig mere ensomme end de borgere, der oftest 

spiser sammen med andre. Dette er dog ikke tilfældet (se evt. afsnit 3.5 om ensomhed). 

 

Figur 6: ”Når jeg spiser, er jeg oftest…” 

 
Note: n=158. 

 

Når vi spørger til stemningen under måltiderne, kan vi i figur 7 se, at 85 procent af borgerne er enige i, 

at stemningen omkring måltiderne er god. Dog er der 14 procent, som vurderer stemningen under 

måltiderne til at være ”hverken eller”, ”dårlig” eller ”meget dårlig”. Størstedelen af denne gruppe 

placerer sig i ”hverken eller”-kategorien, som ikke nødvendigvis skal tolkes som utilfredse borgere. 

Andelen, der har angivet, at de synes stemningen er overvejende dårlig, udgør 3 procent. Når vi 

sammenligner med de andre spørgsmål om måltiderne, så lader stemningen under måltiderne til at 

være dét område med størst forbedringspotentiale. Bemærk i den forbindelse, at kun knap 3 ud af 10 

borgere mener, at stemningen er ”meget god”.  

 

Figur 7: Hvordan er stemningen under måltiderne?

 
Note: n=137 
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3.2.2. Ledernes faglige vurdering og forslag til god praksis 

På workshoppen præsenterede Viden & Strategi udvalgte ledere fra ældrecentrene for, at borgernes 

tilfredshed med måltiderne kommer med mad af god kvalitet og variation af retterne. Lederne var 

udvalgt, fordi de repræsenterer ældrecentre, der ligger højt på emnerne i undersøgelsen. Derfor bad vi 

lederne sætte ord på, hvad de gør for sikre kvalitet og variation i maden, som kan tjene som 

inspiration til god praksis for andre ældrecentre: 

 

Inspiration til at inddrage borgerne i måltidernes indhold 

Lederne på ældrecentrene arbejder med menuplaner, hvor borgerne har indflydelse på, hvad der er på 

menuen og inddrager borgerne i selve forberedelsen af måltidet. 

For ældrecentre med eget køkken fortæller en leder, at de laver en månedsplan, som er oppe på et 

månedligt beboermøde, hvor borgerne har mulighed for at komme med ønsker til menuen eller 

nævne, hvis der er noget mad, de savner eller synes var lidt kedeligt. Ældrecentrene med eget køkken 

inddrager desuden ofte borgerne i selve forberedelsen af måltiderne, hvor de kan være med til for 

eksempel at skrælle kartofler, snitte rabarber eller plukke æbler.  

Blandt de ældrecentre, som får mad udefra, så bliver menuerne forudbestemt, men beboerne har 

mulighed for at vælge det fra menuen, som de gerne vil have. Lederne siger, at der hele tiden sker en 

udvikling på madområdet, som er gået i retning af bedre kvalitet og et større udvalg. En leder fra et 

ældrecenter fortæller, at de alligevel godt kan give borgerne en følelse af, at der bliver lavet mad i 

huset, selvom borgerne ikke er direkte involveret. For eksempel beder ældrecentret madleverandøren 

om at få noget af maden leveret som halvfabrikata, hvor ældrecentret selv putter flæskestegen i ovnen 

eller selv bager julesmåkagerne, så ældrecentret stadig kommer til at dufte af mad. 

 

Inspiration til at skabe en social ramme om måltidet 

Lederne fra ældrecentrene fortæller om forskellige eksempler på at skabe en social ramme om 

måltidet, som gør det hyggeligt at spise sammen. 

 En ugentlig brunch, hvor der bliver spist og sunget. De pårørende bliver også inviteret og kan 

deltage for et symbolsk beløb.  

 

 At personalet deltager i måltidet. Lederne fremhæver, at der altid bør være en måltidsvært, der 

faciliterer måltidet og snakken omkring bordet, og som selv har mad på tallerkenen. Nogle af 

ældrecentrene prioriterer, at hele personalet af og til sidder med ved bordet.  

 

 Borddækningen bør være indbydende og give anledning til samtale. Lederne af ældrecentrene 

har mange forskellige idéer, eksempelvis at dække op med dug og blomster om søndagen, have 

temaer til borddækningen eller at de nogle gange har mad i små skåle, som bliver sendt rundt. 

En leder fra et ældrecenter med demensafdeling fortæller, at det er vigtigt med 

genkendelighed for de demente, og det løser de med dækkeservietter med navn på, så der ikke 

er tvivl om pladserne. Lederne fortæller også, at de generelt forsøger at sætte de borgere 

sammen, som gerne vil være sammen.  
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Inspiration til småtspisende borgere 

Lederne fra ældrecentrene kommer med flere idéer til, at måltidernes sammensætning kan tilpasses 

småtspisende borgere, men også mere kreative løsninger på, hvordan borgerne kan lokkes til at spise 

lidt ekstra og dermed undgå utilsigtede vægttab. 

 En leder fortæller, at borgerne ikke spiser så meget til middagsmad, når de både får 

morgenmad og formiddagskaffe. Derfor varierer de mellem at servere forret og hovedret eller 

hovedret og dessert, når det bliver middagstid. 

 

 På et af ældrecentrene har de en ”appetitvogn”, som kører rundt på ældrecentret med ”alt det, 

der ikke er så godt for os andre, men som kan være godt for beboerne”. De andre ledere beretter 

også om skuffer og skabe rundt omkring, som er fyldt med chokolade, popcorn og saltstænger. 

Formålet med slikvogne, -skuffer og –skabe er til dels at undgå vægttab, men lederne omtaler 

dem også som en lille hverdagsforkælelse og som understøttende for borgernes livskvalitet.  

 

3.2.3. Konklusion og anbefalinger 

Denne del har handlet om kost og måltider på ældrecentrene, hvor formålet er at undgå utilsigtede 

vægttab hos borgerne. 

9 ud af 10 borgere på ældrecentrene er samlet set tilfredse med måltiderne. Det største 

forbedringspotentiale er stemningen under måltiderne. Udvalgte ledere fra ældrecentrene, der 

generelt ligger højt i undersøgelsen, fortæller, at de arbejder med at skabe en social ramme omkring 

måltidet, ved for eksempel at borddækningen giver anledning til samtale, at personalet deltager i 

måltiderne og at de pårørende bliver inviteret til at spise med af og til. 

På baggrund af udsagnene fra borgerne på ældrecentrene og ledernes faglige vurdering, så anbefaler 

Viden & Strategi: 

 At ældrecentrene lader sig inspirere af hinandens gode idéer i forhold til at skabe en god 

stemning omkring måltiderne. 

 

 At ældrecentrene også fokuserer på utilsigtet vægttab mellem måltiderne, hvor de ældre kan 

motiveres til at spise lidt ekstra, hvis eksempelvis appetitvognen kører forbi med lækkerier, 

eller hvis der er en skuffe med snacks et sted på ældrecentret. 
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3.3. Overgange i forbindelse med indlæggelse eller aflastning 
”Overgange fra indlæggelse og aflastning” handler om at forbedre de overgange, der opstår i 

forbindelse med, at borgerne har været indlagt på sygehuset eller været på et kommunal 

aflastningsophold. Denne del af undersøgelsen er gennemført blandt både borgere og pårørende, hvor 

borgeren har været indlagt eller i kommunal aflastning inden for de seneste seks måneder. 

Figur 8 viser, at 89 procent af borgerne oplever en tryg overgang. Niveauet ligger en smule lavere 

blandt de pårørende, hvor 83 procent er trygge i forbindelse med deres nærtståendes overgang. I dette 

afsnit skal vi se nærmere på, hvad der skal til for at skabe en tryg overgang for både borgere og 

pårørende. 

Figur 8: Tryghed i overgange blandt borgere og deres pårørende.

 
Note: Spørgsmålet er kun stillet til de borgere, der har været i kommunal aflastning eller indlagt inden for de seneste seks 

måneder. Borgerne har angivet deres enighed i udsagnet ”Under min overgang var jeg samlet set tryg”, og de pårørende har 

angivet deres enighed i udsagnet ”Jeg var som pårørende tryg ved overgangsforløbet”. Andele på 3 procent eller derunder 

fremgår uden angivelse. 

 

I forbindelse med udskrivelsen fra aflastning eller sygehus er det oftest de pårørende, der har været i 

kontakt med kommunen. 44 procent af de pårørende har været i kontakt med kommunen i forbindelse 

med deres nærtståendes udskrivelse og 65 procent af de pårørende vidste, hvem de skulle kontakte, 

hvis de havde spørgsmål. Blandt borgerne har 38 procent været i kontakt med kommunen og 54 

procent vidste, hvem de kunne kontakte ved spørgsmål. Da borgere og pårørende har deltaget 

anonymt, kan vi ikke give et bud på, hvor stort et overlap der er mellem borgere og pårørende, hvor 

begge har haft kontakt til kommunen. 

 

3.3.1. Borgernes vurdering 

Borgerne er blevet bedt vurdere deres overgang på praktik, vished, inddragelse og information. Disse 

indikatorer er udvalgt af Sundhed og Omsorg på baggrund af deres erfaring med, hvad der skal til for 

at lave gode overgange. Indikatorerne er rangeret i figur 9 med den højeste vurdering øverst. 

85 procent af borgerne er enige i, at der styr på det praktiske i forbindelse med deres overgang. 89 

procent var ikke i tvivl om, hvad der skulle ske undervejs og 87 procent mener, at personalet var gode 

til at sætte borgeren ind i tingene. En mindre andel på mellem 6 og 8 procent er uenige i udsagnene.  

Den laveste vurdering giver borgerne udsagnet ”Jeg fik den information, som jeg havde brug for”, hvor 

11 procent – eller 1 ud af 9 borgere – har haft brug for mere information i forbindelse med 

overgangen. Dog er langt størstedelen med 84 procent enige i, at de er blevet informeret tilstrækkeligt. 
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Viden & Strategi har undersøgt hvilke udsagn i figur 9, der hænger sammen med en tryg overgang med 

udgangspunkt i borgernes besvarelser.1 Det mest afgørende for borgerne er, at der er styr på det 

praktiske i forbindelse med overgangen, og lige efter kommer at borgerne får den information, som de 

har brug for. 

 

Figur 9: Borgernes vurdering af overgangen. 

Note: Rangeret efter højeste gennemsnit. Andele på 4 procent eller derunder fremgår uden procentangivelse. 

 

Nu har vi set på overgangene samlet set, men de tal dækker over forskellige typer af overgange. Derfor 

skal vi nu se på, om der er nogle typer af overgange, som borgerne er mere trygge i end andre. Vær 

opmærksom på, at der ikke er så mange borgere i hver type overgang, når vi deler overgangene op. Det 

har betydning for vores tolkning, så vi tolker kun på de overordnede forskelle, fordi mindre forskelle 

kan være tilfældige.  

Figur 10 viser, at borgerne, der bor på et ældrecenter, er mere trygge i overgangene end borgere, der 

bor i eget hjem. 90-100 procent af borgerne, hvor overgangen går til eller fra et ældrecenter, er trygge, 

mens andelen er 77-85 procent for borgerne, hvor overgangen går til eller fra borgerens eget hjem. 

 

Figur 10: Borgernes tryghed i overgange fordelt på type af overgang sorteret efter den højeste vurdering.

 
Note: Hvis en borger har oplevet mere end én overgang, så er borgeren blevet bedt om at give en samlet vurdering af 

overgangene. 16 procent af de pårørende har oplevet mere end én type overgang. Antal respondenter (n) angivet i parentes 

er derfor ikke unikke borgere. Spørgsmål: ”Under min overgang var jeg samlet set tryg”. 

                                                             
1 Lineær regression med tryghed som afhængig variabel, hvor vi har tolket på signifikante indikatorer med de højeste 
koefficienter. 
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3.3.1.1. Det siger borgerne om overgangene 

Vi har foretaget ni interviews om overgange, hvor vi har forsøgt at dække bredt og dermed få 

perspektiver fra både sygehus, aflastning, ældrecenter og til eget hjem. De hyppigste overgange er 

repræsenteret af både borgere og pårørende. Vi har både talt med borgere og pårørende, som har haft 

gode og dårlige oplevelser. Dette afsnit handler om borgernes oplevelser. 

De borgere, som vi har talt med, fremhæver, at det er vigtigt, at der er styr på det praktiske. Flere 

borgere nævner, at de godt kan være bekymrede, når de skal et nyt sted hen, særligt fordi borgerne 

ikke kender de nye mennesker omkring dem, og borgeren ikke ved, om der er styr på det.  

En borger fortæller, at hun havde en positiv oplevelse efter et alvorligt forløb på sygehuset, hvor hun 

havde brug for mere hjælp end før, da hun skulle tilbage i eget hjem. Borgeren har bekymret for, om 

hjemmeplejen var forberedt på, at hun kom hjem: ”Der må jeg sige, at hjemmeplejen de var bare på 

plads. Jeg var meget nervøs og usikker for at komme hjem […]. Det var bare super, det var simpelthen i 

orden. Det vil jeg gerne rose. Det var nattevagt, de stod klar med hospitalsseng, bækken og ja…”.  

En anden borger er blevet frustreret over, at personalet involverer borgeren i fejlslagen praktik, som 

borgeren ikke kan gøre noget ved. Et eksempel er en borger, som kommer i aflastning efter at have 

været på sygehuset. På grund af en kommunikationsbrist mellem de to enheder, så havde personalet 

på aflastningsstedet stået klar og ventet på hende i flere timer. Det fortæller personalet til borgeren, 

hvilket borgeren oplever som frustrerede, da hun hverken kan gøre fra eller til.  

Opmærksomhed på den enkeltes behov fremhæves som et vigtigt element for at skabe en så behagelig 

oplevelse så muligt, noget som i nogle tilfælde kunne gøres bedre. En borger beskriver, hvordan hun 

havde brug for ro efter at have fået en hjernerystelse. Desværre oplevede hun flere gange at blive 

placeret steder med støj, først på sygehusgangen og sidenhen på et værelse ud til et gangareal i 

aflastningen. Her ville hun ønske, at personalet havde været mere opmærksom på, hvad der skulle til, 

for at hun følte sig tilpas. 

 

3.3.2. De pårørendes vurdering 

De pårørende er blevet bedt vurdere deres nærtståendes overgang fra deres eget perspektiv. Vi har 

stillet de samme spørgsmål som til borgerne, og derudover har vi specifikt spurgt de pårørende til, 

hvorvidt de havde mulighed for at få svar på deres spørgsmål og om kommunen var god til at inddrage 

dem som pårørende i overgangen. Disse indikatorer er udvalgt af Sundhed og Omsorg på baggrund af 

deres erfaring med, hvad der skal til for at have et godt samarbejde med de pårørende i overgangene. 

Alle parametrene er rangeret i figur 11 med den højeste vurdering øverst. 

De højeste vurderinger giver de pårørende til muligheden for at få svar på spørgsmål og at blive 

informeret. 88 procent af de pårørende vurderer nemlig, at de havde gode muligheder for at få 

besvaret deres spørgsmål, og 89 procent fik den information, de havde brug for. De pårørende oplever 

også, at personalet sætter dem ind i tingene (87 procent), og at de pårørende ved, hvad der skal ske i 

forløbet (85 procent).  

I den anden ende finder vi udsagnet ”Jeg følte, at der var styr på det praktiske med overgangen”, hvor 

13 procent – eller 1 ud af 8 – vurderer, at der ikke var styr på praktikken, mens 80 procent dog er 

enige. Den laveste vurdering giver de pårørende til kommunens inddragelse af de pårørende, hvor 75 

procent angiver, at kommunen var god til at inddrage de pårørende i overgangen.  
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Figur 11: De pårørendes vurdering af deres nærtståendes overgang.

Note: Sorteret efter højeste gennemsnit. Andele på 4 procent eller derunder fremgår uden angivelse. Antallet af respondenter 

(n) er angivet i parentes. 

 

Viden & Strategi har undersøgt hvilke udsagn i figur 11, der hænger sammen med en tryg overgang 

med udgangspunkt i de pårørendes besvarelser. 2 Her kan vi se, at det klart vigtigste for de pårørende 

er, at de føler, at der er styr på det praktiske omkring overgangen. Det har også en selvstændig 

betydning for de pårørende, at de bliver inddraget i overgangen.  

Det er netop praktik og inddragelse, som de pårørende giver de laveste vurderinger, og når det 

samtidig er her, vi finder den største sammenhæng til, om de pårørende oplever gode overgange, så vil 

det være muligt for Sundhed og Omsorg at forbedre de pårørendes vurdering af overgangene ved at 

arbejde med netop de to områder. Vi bemærker i den forbindelse, at borgerne generelt føler, at der er 

bedre styr på praktikken end deres pårørende gør. En mulig forklaring er, at der foregår en del 

koordination mellem for eksempel ældrecentrene og de pårørende, som borgerne ikke er bekendt 

med.  

Nu har vi set på overgangene samlet set, men de tal dækker over forskellige typer af overgange, 

ligesom blandt borgerne i afsnit 3.3.1. Derfor skal vi nu se på, om der er nogle typer af overgange, som 

de pårørende er mere trygge i end andre. Vær opmærksom på, at der ikke er så mange pårørende i 

hver type af overgang, når vi deler overgangene op, og derfor tolker vi kun på de overordnede 

forskelle. 

Figur 12 viser, at de pårørende er mere trygge i overgangene til og fra aflastning end overgangene til 

og fra sygehuset. 92-100 procent af de pårørende er nemlig trygge ved de overgange, der involverer 

aflastning, mens omkring hver fjerde pårørende angiver, at de har været utrygge ved overgangene 

mellem sygehus og hjem, hvad enten deres nærtstående bor på et ældrecenter eller i eget hjem. 

Bemærk dog at de pårørende er trygge i overgange mellem sygehus og aflastning. 

 

  

                                                             
2 Lineær regression med tryghed som afhængig variabel, hvor vi har tolket på signifikante indikatorer med de 
højeste koefficienter. 
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Figur 12: De pårørendes samlede vurdering af overgangen fordelt på type af overgang, som er sorteret 

efter den højeste vurdering.

 
Note: Hvis en pårørende har oplevet mere end én overgang, så er den pårørende blevet bedt om at give en samlet vurdering 

af overgangene. 19 procent af de pårørende har oplevet mere end én type overgang. Antal respondenter (n) angivet i 

parentes er derfor ikke unikke pårørende. Spørgsmål: ”Jeg var som pårørende tryg ved overgangsforløbet”. 

 

3.3.2.1. Det siger de pårørende om overgangene 

Som tidligere nævnt har vi også talt med de pårørende om deres oplevelser med overgangene. 

Formålet var at komme nærmere, hvad de oplevede som tryghedsskabende og hvad de ville ønske 

anderledes i fremtiden. Det er disse refleksioner, som vil blive behandlet i dette afsnit.  

 

Beskrivelser af trygge overgange 

De pårørende, vi har talt med, fremhæver, at de ofte havde mange spørgsmål under forløbet og at de 

satte stor pris på at kunne få svar på deres spørgsmål. En pårørende siger, at coronapandemien gjorde 

det sværere at få svar på spørgsmål, i og med man ikke bare kunne møde op og tale med de ansatte 

ansigt til ansigt. Hertil roser den pårørende dog ældrecentret for at løse denne problematik ved, at de 

som pårørende kunne ses med personalet i området uden for ældrecentret. 

De pårørende værdsætter også fleksibilitet hos de enheder, som de møder. Som eksempel nævner en 

pårørende at værdsætte den store fleksibilitet fra aflastningscenterets side. Den pårørendes 

nærtstående havde haft en hektisk sygehusoplevelse, som efterfølgende overgik til aflastning. Den 

pårørende fortæller, at ”det vist ikke er normalt, at man er derude sådan i månedsvis, men der synes jeg, 

at det var en dejlig fleksibilitet at se, at der sådan lige kunne komme lidt ro på, for der havde [min 

nærtstående] det faktisk godt ude.” 

De pårørende fortæller, at det fungerer godt, at hjemmeplejen er til stede, når den pårørendes 

nærtstående bliver hentet af ambulancen. De pårørende fortæller, at det giver tryghed både for dem 

selv og for deres nærtstående, at personalet fra hjemmeplejen er der og giver sig til at forklare den 

deres nærtstående, hvad der kommer til at ske: ”Hjemmeplejen var rigtig god til at snakke med [min 

nærtstående] om det, så hun blev tryg, og så havde [min nærtstående] selvfølgelig også [et 

familiemedlem], som var i nærheden”. 
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Beskrivelser af overgange, hvor der er plads til forbedring 

Et af emnerne, de pårørende fremhæver, er, hvor meget ældrecentret trækker på de pårørende. En 

pårørende beskriver, at hun godt kan føle, at ældrecentret forlanger for meget af hende, og hun 

fremhæver en episode, hvor hun blev ringet op om formiddagen og fik at vide, at hendes nærtstående 

skulle indlægges. Den pårørende ville gerne hjælpe med at tage ud på sygehuset med sin nærtstående. 

Klokken 13:30 fortæller den pårørende, at hun ringer på eget initiativ for at høre, hvad status er: ”Man 

går i sådan en limbo, en hel formiddag og venter på, om der sker noget snart”. Den pårørende 

fremhæver, at hun synes, at det er dejligt, at ældrecentret rækker ud, fordi hun gerne vil hjælpe. Hun 

fremhæver, at det virker frustrerende for hende som pårørende, at ældrecentret antager, at hun som 

pårørende kunne smide alt, hvad hun havde i hænderne. Den pårørende fortæller, at hun kunne have 

ønsket sig en løbende informationsudveksling, så hun ikke skulle gå og være nervøs og forvirret de 

mange timer. Den pårørende understreger, at hun meget gerne vil hjælpe, men på en måde så det 

tærer mindre på hende som pårørende.  

Flere pårørende mener også, at personalet bør blive bedre til at undgå kommunikationsbrister 

omkring det praktiske i overgangene, da disse skaber utryghed og dårlige oplevelser. Som eksempel 

beskriver en pårørende en situation, hvor hendes nærtstående skulle hjem med Falck på en båre efter 

at have været på sygehus. På sygehuset havde den pårørende fået at vide, at der skulle være 2-3 

personer til at hjælpe, når den nærtstående kom frem. Det havde personalet fra hjemmeplejen ikke 

fået at vide, så den pårørende skulle selv hjælpe én fra personalet med at løfte, og det var hun ikke tryg 

ved. Den pårørende følte sig nødsaget til at løfte, for hendes nærtstående ”jo lå der på båren og 

ventede.” Efterfølgende viste det sig, at den præstestol, de havde fået med fra sygehuset, ikke passede 

til den kørestol, som den nærtstående skulle i. Personalet fra hjemmeplejen lovede at give beskeden 

videre til dem, som skulle komme dagen efter, men da hjemmehjælpen ankom dagen efter, havde de 

ikke modtaget beskeden.  

Endeligt nævner en pårørende det som frustrerende, når personalet deler deres egne frustrationer 

med den pårørende. Den pårørende beskriver, at hun efter at have kørt sin nærtstående hjem fra 

sygehuset bliver mødt af en medarbejder, der spørger hende, om hun havde fået medicin med til 

hendes far fra sygehuset. Det havde hun. Derefter spørger medarbejderen så, om hendes far havde fået 

medicinen, men det vidste den pårørende ikke, hvor medarbejderen svarer med noget i retningen af 

”åh nej, så skal jeg have fat i hjemmesygeplejersken igen, og jeg har lige haft det, og så bliver de lidt sure, 

når jeg skal ringe igen.” Den pårørende fortæller, at det var unødvendigt at inddrage hende i den 

problematik - dels fordi hun ikke kan gøre noget ved det og dels fordi, at hun fik en oplevelse af, at 

hendes hjælp ikke blev værdsat. Hertil skal det bemærkes, at perspektivet om at blive informeret om 

noget, som man ikke kan gøre noget ved, også blev nævnt af en af borgerne, som vi interviewede. 

 

3.3.3. Ledernes faglige vurdering og forslag til god praksis 

Dette afsnit er et sammendrag af workshoppen med lederne, hvor de sætter ord på, hvad de gør for at 

skabe en tryg overgang.  

Lederne er enige om, at en god overgang tilbage til ældrecentret eller eget hjem handler om at få lavet 

nogle aftaler, både med borgeren og med de pårørende. Aftalerne skal være tydelige for at undgå tvivl. 

I forbindelse med hjemkomsten til ældrecentret eller eget hjem fremhæver lederne, at personalet og 

den pårørende som minimum skal have styr på, hvornår der kommer personale hos borgeren og hvad 

personalet kommer og hjælper med. For at komme i mål med de gode aftaler bestræber lederne sig på, 
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at der er personale til stede hos borgeren, når borgeren kommer hjem, og at der er sat god tid af til at 

tale med borgeren.  

Lederne nævner, at utryghed omkring overgangene er et grundvilkår, fordi de ældre går fra noget de 

kender og har mennesker omkring sig, til at komme over til noget, de ikke kender og hvor der ikke 

altid er nogen. Det i sig selv kan gøre borgeren utryg, uanset hvor god personalet er til at få talt 

processerne igennem. Lederne siger, at de lige så godt kan italesætte utrygheden over for borgeren i 

stedet for at forsøge at undgå den – for eksempel ved at spørge borgerne direkte, om der er noget, de 

er utrygge ved eller bekymret for. Derudover fremhæver lederne, at det er vigtigt at personalet har 

forståelse for, at de pårørende, ligesom borgeren, kan have mange bekymringer og spørgsmål. 

En leder nævner også, at de på hendes ældrecenter har rigtig god erfaring med, at borgeren kommer 

hjem i en prøveperiode efter et aflastningsophold. I praksis kan der godt være tvivlstilfælde i forhold 

til, om tiden er moden til at borgeren kan komme hjem eller om borgeren bør vente lidt endnu. Her 

kan man lave en prøveperiode, hvor borgeren kommer hjem for eksempel i en uge og derefter 

evaluere, om borgeren er klar til at komme hjem. 

Lederne oplever generelt, at jo mere de pårørende er med inde over hele processen, desto bedre. De 

pårørende ses som en værdifuld ressource, men det vigtigt, at personalet sørger for, at de pårørende 

kan overskue det omfang, de bliver inddraget. Lederne fremhæver derfor, at det er vigtigt, at de ikke 

giver indtryk af, at den gode overgang står og falder med den pårørendes deltagelse – for det er vigtigt 

at vise, at personalet gør sig umage og har styr på det, selv hvis den pårørende ikke kan hjælpe. 

Under workshoppen talte Viden & Strategi specifikt med lederne om, hvordan de laver gode overgange 

i forbindelse med, at borgerne har været indlagt på sygehuset og skal tilbage på ældrecentret eller til 

eget hjem. 

Der er blandt lederne bred enighed om, at overgangene hjem fra sygehuset er de vanskeligste. Nogle 

gange kan der opstå hektiske situationer, selvom personalet har gjort sit bedste. For eksempel hvis en 

borger kommer hjem fra sygehuset om natten, og det skal passes ind med de ressourcer, der er på 

ældrecentret den pågældende nat. Lederne fremhæver, at overgangene ofte stiller store krav, fordi der 

kan gå kort tid, fra at ældrecentret får at vide, at borgeren kommer hjem og til at borgeren faktisk 

kommer hjem. Lederne siger, at det er vigtigt også at anerkende, at det kan være svært at få til at gå op.  

En leder nævner, at akutteamet bidrager med en ekstra fleksibilitet og er gode at trække på, fordi 

særligt de mindre ældrecentre kan komme til at mangle kompetencer i eget hus: ”Man ved ikke helt 

hvornår ting sker, og det gør det svært at planlægge efter. Der kan akutteamet være virkelig gode at 

trække på.” 

Lederne nævner også, at det er vigtigt at have personalets tryghed for øje ved disse overgange. Der kan 

opstå situationer med medicin og hjælpemidler, som medarbejderne ikke er vant til at håndtere. 

Lederne forsøger at komme det ukendte i forkøbet, ved at personalet ringer til sygehuset for at få en 

idé om, hvad det er for en modtagelse, de skal være klar til. En leder udtaler følgende om, hvad man 

kan gøre når de hektiske situationer så alligevel opstår: ”Vi prøver på at få ordnet tingene efter bedste 

evne. Det handler om løftet pande, og så at tænke i løsninger, og få tingene ordnet så godt som muligt […], 

også midlertidigt, indtil man så kan få en permanent løsning sat op.” Lederne fremhæver også, at der 

findes tjeklister, som personalet kan bruge. Tjeklisterne skaber tryghed, fordi de giver personalet en 

sikkerhed for, at de har husket det hele, selv når tingene går stærkt. 
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Afslutningsvist siger lederne, at det er vigtigt også at holde fast i den faglige kvalitet, og at det derfor af 

og til kan være okay at sige til sygehuset, at ældrecentret eller hjemmeplejen ikke er klar til at modtage 

borgeren, hvis personalet ikke kan leve op til de opgaver, der følger med en borger hjem fra sygehuset: 

”Hellere det end at tage imod en opgave, som man ikke er klar til.” 

 

3.3.4. Konklusion og anbefalinger 

Denne del har handlet om de overgange, der opstår for borgeren i forbindelse med at blive indlagt på 

sygehuset eller at være på et kommunalt aflastningsophold. 

Størstedelen af borgerne og de pårørende er trygge i overgangene. 89 procent af borgere oplever en 

tryg overgang, mens niveauet ligger en smule lavere blandt de pårørende, hvor 83 procent var trygge i 

forbindelse med deres nærtståendes overgang. 

Når vi ser på utryghed blandt borgerne, så opstår utrygheden oftest ved de overgange, der går til og fra 

borgerens eget hjem. Borgernes tryghed i overgangene kan styrkes ved, at der er styr på det praktiske. 

85 procent har svaret, at de følte, at der var styr på praktikken. Lederne fremhæver, at en vis utryghed 

i forbindelse med overgangene, særligt til og fra eget hjem, er naturligt, fordi borgeren forlader sine 

vante omgivelser og så typisk har brug for mere hjælp, når de vender hjem igen.  

Når vi ser på utryghed blandt de pårørende, så er det ikke – som vi så hos borgerne - overgangene til 

og fra eget hjem, der skaber utryghed. Hvis de pårørende er utrygge ved overgangene, så er det 

overgangene til og fra sygehus, hvad enten borgeren bor i eget hjem eller på ældrecenter. Det klart 

vigtigste for en tryg overgang for de pårørende, er, at de føler, at der er styr på det praktiske. Det har 

også en selvstændig betydning for de pårørende, at de bliver inddraget i deres nærtståendes overgang.  

Lederne fortæller, at en god overgang er, når der er tid til at forberede overgangen ved for eksempel at 

lave aftaler med de pårørende, sørge for at det relevante personale er til stede til at modtage borgeren 

og at der er tid til at svare på de spørgsmål, som borgeren og de pårørende måtte have.  

På baggrund af udsagnene fra borgere, pårørende og ledernes faglige vurdering, så anbefaler Viden & 

Strategi: 

 At ældrecentrene og hjemmeplejen i deres videre arbejde med at sikre gode overgange har 

fokus på, at de pårørende føler, at der er styr på det praktiske omkring overgangen, og at de 

bliver inddraget – særligt når borgeren kommer tilbage fra sygehuset.  

 

 At hjemmeplejen i deres videre arbejde med at sikre gode overgange har fokus på, at borgerne 

føler, at der er styr på det praktiske i overgangen - særligt når borgeren kommer tilbage i eget 

hjem. 

 

 At borgere og pårørende kun bliver inddraget i praktiske omstændigheder, som er relevante 

for dem. Følelsen af at der er styr på det praktiske har stor betydning for både borgere og 

pårørende, og derfor er det vigtigt, at de ikke involveres i unødigt i praktiske udfordringer eller 

at personalet deler deres frustrationer omkring koordinering - særligt ikke hvis borgeren eller 

den pårørende alligevel ikke kan gøre en forskel. 
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3.4. Kommunal kontaktperson 
Indsatsen om ”kommunale kontaktpersoner” dækker over, at borgeren har en bestemt person fra 

personalet, de kan kontakte, hvis de har spørgsmål eller brug for hjælp. Alle borgere har som 

udgangspunkt en kontaktperson. Denne undersøgelse handler om at afdække omfanget af borgere, der 

kender deres kontaktperson med henblik på, hvordan ordningen kan udbredes i højere grad end i dag. 

Vi har indsamlet data blandt borgere på ældrecentrene og i hjemmeplejen. 

 

3.4.1. Borgernes kendskab 

Vi starter med at afdække borgernes kendskab til deres kontaktperson. Figur 13 viser, at ordningen 

endnu ikke er særlig udbredt blandt de ældre, hvor 31 procent af borgerne tilknyttet hjemmeplejen 

kender deres kontaktperson, mens andelen er lidt højere på ældrecentrene, hvor 39 procent af 

borgerne kender deres kontaktperson. Størstedelen af borgerne ved ikke, hvem deres kontaktperson 

er. 

 

Figur 13: ”Ved du, hvem din kontaktperson er?” 

 
Note: n=325 i hjemmeplejen og n=173 på ældrecentrene.  

 

Figur 14 viser, at det ofte er kontaktpersonen selv, der fortæller borgeren, at vedkommende er 

borgerens kontaktperson. 54 procent af ældrecenterborgerne og 40 procent af hjemmeplejeborgerne 

bliver informeret om deres kontaktperson af kontaktpersonen selv. 
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Figur 14: ”Hvem informerede dig om, at du havde fået en kontaktperson?”

 
Note: n=97 i hjemmeplejen og n=68 for ældrecentre. Spørgsmålet er kun stillet til de borgere, der har svaret, at de ved, hvem 

deres kontaktperson er. 

 

Borgerne ser som regel deres kontaktperson på ugentlig basis og langt de fleste borgere møder deres 

kontaktperson inden for en måned. Der er dog generelt mere kontakt til kontaktpersonen, hvis 

borgeren er tilknyttet et ældrecenter sammenlignet med hjemmeplejen. Eksempelvis er det på 

ældrecentrene 79 procent, der ser deres kontaktperson på ugentlig basis, hvor det i hjemmeplejen er 

54 procent. Der er relativt få borgere, der har en kontaktperson, som de ved hvem er, men aldrig har 

mødt. 

 

3.4.2. Borgernes vurdering  

I det følgende vil vi se nærmere på, hvor tilfredse de borgerne er med samarbejdet med deres 

kommunale kontaktperson. Spørgsmålene i dette afsnit er kun stillet til borgere, der har svaret, at de 

ved, hvem deres kontaktperson er. 

 

Figur 15: “Hvor ofte er du I kontakt med din kontaktperson?”  

 
Note: n=83 for hjemmepleje og n=47 for ældrecentre. 
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I det foregående afsnit så vi, at borgene på ældrecentrene oftere ser deres kontaktperson end 

borgerne i hjemmeplejen. I figur 16 nedenfor kan vi se, at langt størstedelen (85-87 procent) af 

borgerne mener, at omfanget af den kontakt, de har med kontaktpersonen, er tilpas. Samlet set mener 

knap hver ottende borger, at de ser deres kontaktperson for lidt.  

 

Figur 16: ”Hvad synes du om omfanget af den kontakt, som du har med din kontaktperson?”

 
Note: n=55 for ældrecentre og n=84 i hjemmeplejen. 

 

Til at evaluere hvor tilfredse borgerne er med kontaktpersonsordningen har borgerne forholdt sig til 

tre udsagn angående kontaktpersonen. Disse fremgår af nedenstående figur 17. De tre øverste udsagn 

angiver besvarelserne fra ældrecenterborgerne, mens de tre nederste er borgere tilknyttet 

hjemmeplejen.   

 

Figur 17: ”Min kontaktperson…” 

 
Note: n=84 i hjemmeplejen og n=54 for ældrecentre. Andele under 3 procent fremgår uden procentangivelse. 
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Hvis vi starter med at se på udsagnet ”Min kontaktperson og jeg har et godt samarbejde”, så erklærer 

langt størstedelen af borgerne både i hjemmeplejen og på ældrecentrene sig enige i udsagnet. For 

begge grupper er det over 95 procent af borgerne, der er enige i dét udsagn. Dertil kommer, at 3 ud af 

4 borgere er helt enige i, at kontaktpersonen kender borgerens ønsker og behov.  

Lidt lavere, men stadig på et højt niveau, har vi udsagnet om, at kontaktpersonen er god til at sætte 

borgeren ind i information fra kommunen. Her sker der en forskydning i andelen af ”helt enig” 

sammenlignet med de foregående spørgsmål, hvor der er en forskel mellem hjemmeplejen og 

ældrecentrene. Ældrecentrene ligger på et lavere niveau med kun halvdelen af borgene, der er helt 

enige i, at deres kontaktperson er god til at sætte dem ind i information fra kommunen. 

 

3.4.3. Ledernes faglige vurdering og forslag til god praksis 

På workshoppen præsenterede Viden & Strategi udvalgte ledere fra både hjemmeplejen og 

ældrecentrene for, at spørgeskemaundersøgelsen viste, at de borgere, der har en kontaktperson, er 

glade for samarbejdet, men at størstedelen af borgerne ikke ved, hvem deres kontaktperson er. Vi bad 

derfor lederne komme med deres erfaringer med at skabe synlighed omkring kontaktpersonerne.  

Lederne fremhæver kendskabet til kontaktpersonordningen som et udviklingspunkt. Blandt 

barriererne for at udbrede kontaktpersonordningen er udskiftning og sygdom blandt personale, hvor 

der ikke er nogen systematisk proces for, hvordan borgeren får at vide, at de har fået en ny 

kontaktperson. Dertil kommer sideløbende et flow i borgere og deres pårørende. 

En af lederne fra hjemmeplejen fortæller, at de har lavet et nyt intromateriale til borgerne i 

hjemmeplejen. Materialet består af en lille mappe med en beskrivelse af tilbuddet om hjemmepleje og 

hvem der er borgerens kontaktperson. Personalet kommer som regel ud og yder hjemmepleje hos de 

borgere, de er kontaktpersoner for, men det er ikke altid, at det kan gå op. 

Flere af lederne på ældrecentrene fortæller, at de hænger et billede med kontaktperson et synligt sted, 

for eksempel på et skab, så borgerne og deres pårørende ved, hvem der er borgerens kontaktperson og 

har ansigt på vedkommende. Det er særligt gavnligt for borgere med demens, at de pårørende ved, 

hvem der er kontaktperson. Desuden fortæller en leder, at hun har gode erfaringer med, at det er 

kontaktpersonen (eventuelt sammen med en sygeplejerske), der afholder indflytningssamtalen med 

borger og pårørende i forbindelse med, at borgeren flytter ind på ældrecentret. På den måde er 

etableres samarbejdet med kontaktpersonen som en naturlig del af borgerens indflytning på 

ældrecentret. 

 

3.4.4. Konklusion og anbefalinger 

Denne del har handlet om borgernes kendskab til deres kommunale kontaktperson og tilfredsheden 

med samarbejdet. 

2 ud af 3 borgere ved ikke, hvem deres kontaktperson er. De borgere, som kender deres 

kontaktperson, er oftest i kontakt med vedkommende på ugentlig basis – borgere på ældrecentrene 

dog oftere end borgere tilknyttet hjemmeplejen. Størstedelen af borgerne, der kender deres 

kontaktperson, synes, at det nuværende omfang af kontakt er passende. Borgerene er generelt meget 

positive omkring deres oplevelse med kontaktpersonen, hvilket blandt andet kommer til udtryk ved, 

at over 95 procent angiver, at de har et godt samarbejde med deres kontaktperson.  
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På baggrund af udsagnene fra borgerne og ledernes idéer til at udbrede kendskabet til de kommunale 

kontaktpersoner, så anbefaler Viden & Strategi: 

 At ældrecentrene og hjemmeplejen tydeliggør over for borgerne, hvem deres kontaktperson 

er, eksempelvis gennem intromateriale med et navn og billede af kontaktpersonen. 

 

 At der udarbejdes en systematik for, hvordan borgerne tildeles en ny kontaktperson og 

hvordan et skift i kontaktpersoner håndteres i forbindelse med udskiftning i personalet – 

eventuelt ved opsamling med fast kadence. 

 

 At selve indsatsen med de kommunale kontaktpersoner fastholdes, da der er stor tilfredshed 

med den blandt de borgere, der ved, hvem deres kontaktperson er. Ældrecentrene bør dog 

være opmærksomme på, om kontaktpersonerne er gode nok til at sætte borgeren ind i 

information fra kommunen. 
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3.5. Ensomhed 
Denne del handler om at afdække omfanget af ensomhed blandt ældre, hvor Sundhed og Omsorg 

allerede har igangsat flere indsatser. Målgruppen er borgere i hjemmeplejen og på ældrecentre. 

 

3.5.1. Borgernes vurdering 

Til at undersøge omfanget af ensomhed hos de ældre har vi blandt andet brugt en forkortet version af 

UCLA Loneliness Scale, som er hyppigt anvendt i forskningssammenhænge til at måle ensomhed i 

befolkningen. Den forkorterede version, UCLA-3, indeholder tre spørgsmål, hvor borgerne bliver bedt 

om at vurdere, hvor ofte de føler sig isoleret, savner nogle at være sammen med og føler sig udenfor. 

Figur 18 nedenfor viser svarfordelingerne på de tre spørgsmål blandt borgere på ældrecentrene og i 

hjemmeplejen.  

 

Figur 18: Omfanget af ensomhed blandt borgere i hjemmeplejen og på ældrecentre (UCLA-3). 

  
Note: n=265 i hjemmeplejen og n=150 for ældrecentre. 

 

Hvis vi kigger på figur 18, så er den positive udlægning, at størstedelen af borgerne på ældrecentrene 

og i hjemmeplejen sjældent føler sig ensomme. Men når det er sagt, så er det faktisk halvdelen af 

borgerne, der enten en gang i mellem eller ofte savner nogen at være sammen med og dermed er 

ufrivilligt alene. Denne halvdel dækker over, at hver tredje en gang imellem savner nogen at være 

sammen med og knap 1 ud af 7 borgere angiver, at de ofte savner selskab.  

Coronapandemien har generelt medført et højere niveau af ensomhed sammenlignet med før 

coronapandemien3. Tager vi eksempelvis spørgsmålet: ”Hvor ofte føler du dig isoleret fra andre?”, så 

virker det meget sandsynligt, at en større del af borgerne følte sig isoleret, da data blev indsamlet 

under nedlukningen i marts måned 2021. Derfor har vi ikke gjort så meget ud af tolkningen på dette 

spørgsmål. For bedre at kunne vurdere problemets omfang vil borgernes besvarelser på ovenstående 

                                                             
3 Københavns Universitet, ”Danskernes ensomhed siden starten af COVID-19 pandemien”, 
https://coronaminds.ku.dk/resultater/danskernes-ensomhed-siden-starten-af-covid-19-pandemien---opdateret/ (tilgået 
28.05.21) 
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tre spørgsmål blive sammenlignet med ensomhedsniveauet blandt ældre på landsplan i 2020 i afsnit 

3.5.2. 

Ud over de tre spørgsmål fra UCLA-3, så blev borgerne også bedt om at vurdere tre andre udsagn om 

deres tilværelse. Udsagnene fremgår af de to nedenstående figurer:  

 

Figur 19: Borgernes nære relationer.

 
Note: n=460 

 

Spørgsmålene i figur 19 handler om, hvorvidt den ældre savner nære relationer. Næsten 1 ud af 5 

borgere siger, at de ikke har noget interessefællesskab med de personer, der er omkring dem. Dog 

mener 2 ud af 3 borgere, at der er nok mennesker i deres liv, som de føler sig tæt på.  

 

Figur 20: ”Jeg savner at have mennesker omkring mig”. 

 
Note: n=418. 

 

Figur 20 viser, at godt halvdelen af de ældre ikke savner at have mennesker omkring sig. I den anden 

halvdel fordeler det sig med 30 procent, der ”til dels” savner at have mennesker omkring sig, mens 16 

procent svarer entydigt ”ja” til, at de savner at have mennesker omkring sig.  

I afsnit 3.2.1. om kost og måltider fremgik det, at lidt over en fjerdedel af borgerne på ældrecentrene 

oftest spiser alene. Vi ved dog ikke, hvorfor borgerne vælger at spise alene. Vi har undersøgt 

sammenhængen mellem det, at borgeren oftest spiser alene, og det at føle sig ensom. Vi finder ikke 

nogen sammenhæng, så ud fra et ensomhedsperspektiv er det ikke nødvendigvis problematisk, at 27 

procent oftest spiser alene. 
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3.5.2. Sammenligning med ældre på landsplan 

Som tidligere nævnt så betyder coronapandemien, at ensomhed er mere udbredt end den før corona 

brød ud. For bedre at kunne vurdere problemets omfang sammenligner vi borgerne i RKSK med en 

lignende undersøgelse på landsplan.  

 

Københavns Universitet lavede i maj 2020 en undersøgelse, hvor de så på hvor stor ensomheden i 

forskellige aldersgrupper var, hvortil den ældste aldersgruppe består af 65-79 årige. De benytter 

ligeledes UCLA-3, ligesom vi har gjort i denne undersøgelse. Københavns Universitet angiver andelen 

af svært ensomme borgere, som defineres ved en samlet score på syv eller derover ud fra UCLA-3. 

UCLA-3 indeholder som tidligere nævnt tre spørgsmål med tre svarkategorier, hvor ”sjældent” svarer 

til kategori 1, ”til dels” til kategori 2 og ”ofte” svarer til kategori 3. Dermed kan borgeren som 

minimum opnå værdien 3 og højst 9, hvor jo højere værdi, desto mere ensom er borgeren. 

Denne klassificering af svær ensomhed bør anses som konservativ forstået på den måde, at ensomhed 

godt kan være et problem, som forringer en borgers livskvalitet, selvom man har en score på under 

syv. De svært ensomme bør derfor ikke anses som den eneste gruppe, hvor omfanget af ensomhed er 

problematisk. 

Figur 21 viser, hvor stor en andel af de ældre i denne undersøgelse, der kan kategoriseres som svært 

ensomme ud fra den beskrevne opgørelsesmetode: 

 

Figur 21: Andelen af svært ensomme i RKSK og på landsplan. 

  
Note: Projektet ”Coronaminds” under Københavns Universitet. RKSK: n=415. 
 

Figur 21 viser, at 13 procent af borgerne på ældrecentrene og i hjemmeplejen i Ringkøbing-Skjern 

Kommune kan kategoriseres som svært ensomme. Vi har desuden undersøgt, om der er forskel 

mellem borgerne i ældrecentrene og i hjemmeplejen, men andelen af svært ensomme ældre ligger på 

samme niveau. På landsplan er andelen 9 procent for alle 65-79 årige.  

Sammenligningsgrundlaget med undersøgelsen fra Københavns Universitet er ikke helt optimalt, fordi 

undersøgelsen fra Københavns Universitet ikke rummet borgere over 79 år, hvilket denne 

undersøgelse gør, og undersøgelsen er desuden heller ikke begrænset til borgere på ældrecentre og i 

hjemmepleje. Undersøgelsen fra Københavns Universitet blev lavet i maj 2020, mens data til denne 
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undersøgelsen blev indsamlet i marts 2021. 

 

3.5.3. Ledernes faglige vurdering og forslag til god praksis 

På workshoppen drøftede udvalgte ledere fra ældrecentrene og hjemmeplejen deres perspektiver på 

ensomhed blandt de ældre.  

Lederne fortæller, at de tager udgangspunkt i borgerens livshistorie, så borgerens liv så vidt muligt 

kan fortsætte, som det har gjort hidtil. I forhold til at spotte ensomhed blandt de ældre, så har lederne 

særligt fokus på de borgere, der normalt har haft et aktivt socialt liv, fordi de vil være mindre 

tilbøjelige til at føle sig godt tilpas alene.  

En leder af hjemmeplejen påpeger, at de ældre borgere i eget hjem har været meget alene under 

coronapandemien, fordi de har været gode til at passe på sig selv, men også fordi at borgere i eget 

hjem ikke nødvendigvis har det samme sociale liv som på et ældrecenter. Nogle borgere i 

hjemmeplejen vil derfor i perioder under coronapandemien kun have fået besøg af personalet fra 

hjemmeplejen.  

Lederne har indtryk af, at ensomheden er størst blandt borgere uden nære pårørende, fordi vennerne 

er blevet væk fra ældrecentret under coronapandemien.  

Lederne på ældrecentrene og i hjemmeplejen fremhæver følgende konkrete indsatser, som de 

anvender til at bekæmpe ensomhed: 

 Arrangere massage/berøring for de ældre 

 At de frivillige kommer tilbage på ældrecentrene efter coronapandemien 

 At de pårørende kan være med til at aktiviteter igen efter coronapandemien 

 Banko 

 Erindringsdans 

 Klippekort til for eksempel bagning, kaffeklubber, spisegrupper 

 Spisevenner (borgere, der bor i eget hjem, som kan komme ind på ældrecentret at spise med 

beboerne af og til) 

 

3.5.4. Konklusion og anbefalinger 

Denne del har handlet om at afdække omfanget af ensomhed blandt borgerne på ældrecentrene og i 

hjemmeplejen.  

Halvdelen af borgerne siger, at de savner nogen at være sammen med, hvilket indikerer, at borgerne 

ofte er ufrivilligt alene. Hver ottende borger på ældrecentrene og i hjemmeplejen kan kategoriseres 

som svært ensomme.  

Ensomhed har nationalt fokus, særligt i lyset af coronapandemien, der har medført, at vi har måttet 

isolere os sammenlignet med før corona. Desværre har vi ikke en sammenlignelig måling blandt 

borgerne i Ringkøbing-Skjern Kommune inden coronapandemien, så vi kan ikke komme med et bud på 

i hvilken grad ensomheden er steget, siden coronapandemien brød ud.  

Lederne fortæller, at de har fokus på de borgere, der ufrivilligt er alene, hvor det er en stor hjælp for 

dem tage udgangspunkt i borgernes livshistorie og i tiden før coronapandemien, når de skal vurdere, 

om en borger er ensom.  
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På baggrund af udsagnene fra borgere og ledernes faglige vurdering, så anbefaler Viden & Strategi: 

 At ældrecentrene har særligt fokus på at facilitere aktiviteter og samvær for borgere, når det 

igen bliver muligt.  

 

 At ældrecentrene overvejer, om nogle af tiltagene under coronapandemien kan fortsætte 

fremover, for eksempel massage/berøring af borgere, som flere ældrecentre har haft gode 

erfaringer med. 

 

 At hjemmeplejen har fokus på at spotte ensomhed hos borgerne. Det kunne for eksempel være 

en opgave for kontaktpersonen, der kan pege borgere i retning af samvær eller aktiviteter – og 

meget gerne aktiviteter, hvor borgeren kan være sammen med andre om en fælles interesse, 

da hver femte borger ikke har personer omkring sig, som de deler interesser med. 
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4. Metode 
I dette afsnit beskriver vi, hvordan vi har gennemført undersøgelsen og hvilke metodiske overvejelser, 

vi har haft.  

I undersøgelsen har vi gjort brug af både kvantitativ metode i form af spørgeskemaer til at afdække de 

brede perspektiver og kvalitativ metode i form af interviews til at uddybe udvalgte resultater fra 

spørgeskemadelen. 

 

4.1. Spørgeskemaundersøgelsen: Metodiske overvejelser 

Dette afsnit handler om distribution af spørgeskemaet og de metodiske overvejelser, vi har gjort os i 

den forbindelse.  

Undersøgelsen blev foretaget i hele populationen af borgere på ældrecentre og borgere tilknyttet 

hjemmeplejen på 65 år eller derover. En stikprøve blev fravalgt, da vi med brugerundersøgelser 

ønsker at give alle, der har lyst til at være med, en stemme i undersøgelsen. Spørgeskemaet blev sendt 

ud den 11. marts og kunne besvares til og med den 6. april. Vi lod undersøgelsen løbe henover påsken, 

hvor vi formodede, at mange borgere ville få besøg af deres pårørende, som vi opfordrede til at støtte 

borgeren i at besvare spørgeskemaet. 

Spørgeskemaindsamlingen foregik elektronisk med undtagelse af borgerne på ældrecentrene, som 

modtog et fysisk spørgeskema. Distributionen uddybes nedenfor:  

 

4.1.1. Borgere på ældrecentrene  

Denne gruppe modtog spørgeskemaet i en fysisk version. Forud for undersøgelsen vurderede vi, at det 

ikke var realistisk at indsamle besvarelserne digitalt blandt borgerne på ældrecentrene. Derfor fik 

denne gruppe mulighed for at udfylde spørgeskemaet på papir. Dette foregik i praksis sådan, at Viden 

& Strategi lavede en kasse til besvarelser og et antal fysiske spørgeskemaer svarende til antallet af 

borgere, som blev distribueret til ældrecentrene. Ældrecentret fik desuden informationsmateriale til 

borgere/pårørende og til personalet samt klare instruktioner om, hvordan de skulle forholde sig, for 

eksempel at personalet ikke måtte hjælpe borgeren med at besvare spørgeskemaet. 

Ved denne distributionsmetode gav vi alle ældrecenterborgere mulighed for at deltage i 

undersøgelsen, velvidende at det ikke var alle borgere, der var i stand til at besvare spørgeskemaet. 

Eksempelvis kunne der være borgere med fremskredet demens, som ikke kunne udfylde 

spørgeskemaet, hvilket flere pårørende gjorde os opmærksomme på. Alternativet ville være, at vi 

skulle foretage en individuel vurdering af, hvem der skulle deltage i undersøgelsen, men det ville dels 

være en meget ressourcekrævende proces og der ville være risiko for, at vi ville vælge nogen fra, som 

gerne ville give deres mening til kende. Vi vurderede derfor, at den bedste af de to løsninger var at give 

alle mulighed for at være med. 

Vi kan ikke udelukke, at nogle af borgernes besvarelser er lavet af pårørende. Det er selvfølgelig ikke 

optimalt, men omvendt så kender de pårørende deres nærtstående godt og har som regel en god idé 

om, hvordan deres nærtstående har det. Derfor mener vi ikke, at et mindre antal besvarelser fra 

pårørende har afgørende betydning for undersøgelsen validitet.  
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4.1.2. Pårørende til borgere på ældrecentrene  

Denne gruppe blev kontaktet per mail af lederen af ældrecentret, hvor deres nærtstående bor. Viden & 

Strategi lavede en invitation med et link til lederen af ældrecentret, som lederen sendte videre ud til 

alle pårørende. Lederen gav Viden & Strategi besked om, hvor mange pårørende spørgeskemaet var 

sendt ud til, så vi kunne beregne svarprocenten.  

Spørgeskemaet kunne ikke sendes direkte fra Viden & Strategi, da det krævede de pårørendes 

samtykke om at videregive oplysningerne til Viden & Strategi.  

 

4.1.3. Borgere tilknyttet hjemmeplejen 

Denne gruppe blev kontaktet via e-Boks, hvor Sundhed og Omsorg leverede en liste til Viden & Strategi 

over borgere i målgruppen. 

Forud for undersøgelsen vurderede vi, at de fleste ældre godt ville kunne gennemføre spørgeskemaet 

digitalt, når vi opfordrede de pårørende til at hjælpe. I mange tilfælde gik det fint. Det viste sig dog, at 

halvdelen af borgerne i hjemmeplejen ikke var tilmeldt e-Boks, og den gruppe af borgere fik et fysisk 

brev med elektronisk adgang til undersøgelsen. Det gav lidt forvirring, men borgerne ringede til den 

kontakt i Viden & Strategi, der stod på spørgeskemaet, og så blev spørgeskemaet udfyldt over 

telefonen.  

Til eftermålingen bør borgerne i hjemmeplejen opdeles i to grupper alt efter, om borgeren er tilmeldt 

e-Boks eller ej. Hvis borgeren ikke er tilmeldt e-Boks, så bør borgeren modtage et fysisk spørgeskema 

ligesom borgerne på ældrecentrene. 

 

4.1.4. Pårørende til borgere i hjemmeplejen  

Denne gruppe blev kontaktet gennem borgernes invitation, da vi ikke kender de pårørende til 

borgerne i hjemmeplejen. De pårørende blev informeret om undersøgelsen gennem en 

pressemeddelelse, hvor de opfordres til at støtte deres nærtstående i at besvare spørgeskemaet og 

selv at svare på nogle få spørgsmål på et separat link, hvis deres nærtstående har været indlagt eller i 

kommunal aflastning inden for de seneste seks måneder. 

 

4.2. Spørgeskemaundersøgelsen: Svarprocent og frafaldsanalyse 

Dette afsnit handler om at undersøge, hvor stor en andel af vores målgruppe, der har besvaret 

spørgeskemaet. I forlængelse heraf vil vi vurdere, om der er grund til bekymring i forhold til 

undersøgelsens repræsentativitet gennem en frafaldsanalyse. Vi starter med at se på borgernes 

besvarelser og derefter kigger vi på de pårørendes besvarelser. 

 

4.2.1. Repræsentation blandt borgerne 

Figur 22 viser, at 40 procent af ældrecenterborgerne besvarede spørgeskemaet, mens 

hjemmeplejeborgerne ligger en anelse lavere, hvor 36 procent har svaret. Mere konkret har 184 ud af 

465 ældrecenterborgerne svaret, mens 340 ud af 955 af hjemmeplejeborgerne har svaret. Det er altid 

ønskværdigt at få så høj en svarprocent som muligt, fordi det giver et solidt grundlag for, at 

resultaterne gælder for hele målgruppen. Målgruppen taget i betragtning, så må en svarprocent 

omkring 40 procent dog vurderes rimelig tilfredsstillende.  
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Figur 22: Svarprocent blandt borgerne. 

 
 

Nedenfor ser vi nærmere på, hvordan besvarelserne fordeler sig mellem de forskellige ældrecentre. 

Det gør vi, for at finde ud af om nogle ældrecentre er over- eller underrepræsenteret.  

 

Tabel 5: Frafaldsanalyse pba. borgerne fra ældrecentrenes besvarelser. 

 Antal 

plejeboliger 

Antal 

besvarelser 

Andel af 

plejeboliger 

Andel af 

besvarelser 

Forskel 
(procentpoint) 

Centerparken Ældrecenter 31 12 7 % 7 %  

Egvad Plejehjem 41 8 9 % 5 % -4 

Enghaven Ældrecenter 34 21 7 % 13 % +6 

Fjordglimt Ældrecenter 32 12 7 % 7 %  

Fjordparken Ældrecenter 36 16 8 % 10 % +2 

Hemmet Plejehjem 20 6 4 % 4 %  

Holmbohjemmet 21 7 5 % 4 % -1 

Rosenlunden 41 20 9 % 12 % +3 

Tim Plejehjem 23 6 5 % 4 % -1 

Vorgod Ældrecenter 24 7 5 % 4 % -1 

Åstedparken Ældrecenter 18 4 4 % 2 % -2 

Plejehjemmet Bakkely 38 12 8 % 7 % -1 

Ringkøbing Plejehjem 66 19 14 % 11 % -3 

Spjald Pleje- og Aktivitetscenter 40 16 9 % 10 % +1 

Samlet 465 166 100 % 100 %  

Note: Bemærk at 184 ældrecenterborgere har i alt besvaret undersøgelsen. Lægger man alle besvarelser for ældrecentrene 

sammen får man 166. Denne difference består af borgere, som har svaret ”Ved ikke”, da de blev spurgt om hvilket 

ældrecenter de boede på. I kolonnen ”Forskel” angiver et minus, at ældrecentret er underrepræsenteret, mens et plus 

angiver, at ældrecentret er overrepræsenteret i forhold til sin størrelse. 

 

Frafaldsanalysen af borgernes besvarelser viser, at de enkelte ældrecentre fylder nogenlunde lige så 

meget i denne undersøgelse, som de gør i virkeligheden. Ved de fleste ældrecentre er forskellen ikke 

større end to procentpoint. Dog er Enghaven Ældrecenten næsten repræsenteret dobbelt i denne 

undersøgelse sammenlignet med den faktiske population. Vi har dog vurderet ikke at vægte data, fordi 

40%

60%

Borgere på ældrecenter

Besvarede Ikke besvarede
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64%
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det generelle billede er, at besvarelserne er repræsentative, og fordi en eventuel vægtning ville blive 

baseret på et lille antal besvarelser fra de enkelte ældrecentre. 

 

4.2.2. Repræsentation blandt pårørende 

Figur 23 viser, at 54 procent af de pårørende til borgere på ældrecentrene har svaret på 

spørgeskemaet. Svarprocenten dækker over, at vi har fået 295 besvarelser, og vi ved, at lederne af 

ældrecentrene har distribueret undersøgelsen til 524 pårørende. Den reelle svarprocent kan 

imidlertid være lavere end 54. Vi kan nemlig ikke udelukke, at nogen af de pårørende har videresendt 

spørgeskemaet til andre pårørende, som også har besvaret spørgeskemaet. Svarprocenten er derfor 

beregnet på baggrund af det antal pårørende, som vi ved, at spørgeskemaet er sendt ud til. 

 

Figur 23: Svarprocent blandt de pårørende. 

 
 

Vi kender ikke svarprocenten for de pårørende til borgere, der er tilknyttet hjemmeplejen. Dette 

skyldes, at vi ikke har kontaktoplysninger på deres pårørende, og dermed ikke ved, hvor mange 

pårørende der er i denne målgruppe i alt. I stedet inviterede vi de pårørende gennem borgerens 

invitation, hvor linket til de pårørendes undersøgelse også var. Spørgeskemaundersøgelsen for de 

pårørende handlede kun om overgange, og vi opfordrede de pårørende til at deltage i undersøgelsen, 

hvis deres nærtstående havde været indlagt eller i kommunal aflastning inden for de seneste 6 

måneder. Vi har fået 66 besvarelser fra pårørende på spørgsmålene om overgange. 

I tabel 6 ser vi nærmere på, om de pårørende fra de forskellige ældrecentre er over- eller 

underrepræsenteret i undersøgelsen. Frafaldsanalysen af de pårørendes besvarelser viser, at de 

enkelte ældrecentre fylder nogenlunde lige så meget i denne undersøgelse, som de gør i virkeligheden. 

Ringkøbing Plejehjem er overrepræsenteret og Enghaven Ældrecenter er lidt underrepræsenteret, 

men det generelle billede er pænt, og derfor har vi ikke vægtet data. 
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Tabel 6: Frafaldsanalyse pba. de pårørende fra ældrecentrenes besvarelser. 

 Antal 

plejeboliger 

Antal 

besvarelser 

Andel af 

plejeboliger 

Andel af 

besvarelser 

Forskel 

(procentpoint) 

Centerparken Ældrecenter 31 22 7 % 8 % +1 

Egvad Plejehjem 41 21 9 % 7 % -2 

Enghaven Ældrecenter 34 9 7 % 3 % -4 

Fjordglimt Ældrecenter 32 13 7 % 5 % -2 

Fjordparken Ældrecenter 36 32 8 % 11 % +3 

Hemmet Plejehjem 20 19 4 % 7 % +3 

Holmbohjemmet 21 11 5 % 4 % -1 

Rosenlunden 41 28 9 % 10 % +1 

Tim Plejehjem 23 14 5 % 5 %  

Vorgod Ældrecenter 24 9 5 % 3 % -2 

Åstedparken Ældrecenter 18 4 4 % 1 % -3 

Plejehjemmet Bakkely 38 23 8 % 8 %  

Ringkøbing Plejehjem 66 55 14 % 19 % +5 

Spjald Pleje- og Aktivitetscenter 40 25 9 % 9 %  

Samlet 465 295 100 % 100 %  

Note: Bemærk at 295 pårørende til ældrecenterborgere har i alt besvaret undersøgelsen. Lægger man alle besvarelser for 

ældrecentrene sammen får man 285. Denne difference består af borgere som har svaret ”Ved ikke”, da de blev spurgt om 

hvilket ældrecenter som deres nærtstående boede på, og ufuldstændige besvarelser. I kolonnen ”Forskel” angiver et minus, at 

ældrecentret er underrepræsenteret, mens et plus angiver, at ældrecentret er overrepræsenteret i forhold til sin størrelse. 

 

4.3. Interviews: Metodiske overvejelser  

Med udgangspunkt i resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen foretog vi en række enkeltinterviews 

med borgere og pårørende om ”Værdighed i ældreplejen” og ”Overgange ved indlæggelse og 

aflastning”. Formålet var at komme nærmere, hvad der kendetegner værdighed i ældreplejen fra de 

pårørendes perspektiv, hvad en god overgang er samt at få uddybet udvalgte resultater fra 

spørgeskemaundersøgelsen. 

Til emnet ”Værdighed i ældreplejen” gennemførte vi fire interviews, hvor vi talte med borgere med høj 

og middel vurdering af værdighed og pårørende med høj og lav vurdering af værdighed.  

Til emnet ”Overgange ved indlæggelse og aflastning” var alle fire målgrupper repræsenteret og vi 

gennemførte ni interviews. Vi har prioriteret at afdække overgange bredt, så vi sørgede for både at tale 

med borgere og pårørende, som havde haft en positiv eller en negativ oplevelse. Vi sørgede ligeledes 

for at have mindst ét interview fra alle typer af overgange, herunder sygehus-aflastning, sygehus-eget 

hjem, sygehus-ældrecenter, aflastning-ældrecenter og aflastning-eget hjem.  

Interviewene med borgerne på ældrecentrene foregik ude hos borgerne, mens resten af interviewene 

foregik over telefon. Der var tale om semistrukturerede interviews med seks forberedte spørgsmål og 

med mulighed for at uddybe, hvis der opstod nye emner undervejs. Hvert interview tog 15-20 

minutter. 

 


