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1 INDLEDNING 

1.1 BAGGRUND 

Vejle Kommunes Seniorudvalg besluttede i december 2020, at der skulle iværksættes en ekstern undersøgelse af 
bl.a. borgertilfredsheden og kompetencerne på Seniorområdet. Denne beslutning blev truffet efter en periode med 
en lang række artikler i medierne vedr. ”arbejdsforhold, personaleomsætning, ledelseskompetencer etc. på 
Seniorområdet. I artiklerne sættes der spørgsmålstegn ved borgertilfredsheden, medarbejdertilfredsheden og 
ledelseskompetencen på området”. Afsættet for analysen har været et kommissorium godkendt af Seniorudvalget. 
Det overordnede formål med analysen er:  

FORMÅL 

At tilvejebringe en repræsentativ afdækning af Seniorområdet, som kan anvendes til at iværksætte de 
nødvendige tiltag til fremadrettet at sikre et ældreområde, der er kendetegnet ved at have høj kvalitet båret af 
de nødvendige kompetencer på medarbejder- og ledelsesniveau. 

Sigtet med analysen er således at få et sikkert afsæt til fremtidssikring af kvaliteten på Seniorområdet. 
 

Med afsæt i en udbudsproces har Vejle Kommune valgt BDO Advisory (BDO) til at gennemføre analysen som uvildig 
tredjepart. Analysen er gennemført med reference til en administrativ styregruppe og med økonomi- og 
arbejdsmarkedsdirektøren som formand. BDO har undervejs i processen haft otte styregruppemøder og desuden 
orienteret Seniorudvalget om analysens design og metode samt analysens fremdrift. 

Analysen skal ses i sammenhæng med analysen bestilt af Økonomiudvalget omhandlende struktur, kultur, og leder- 
og medarbejdertilfredshed, der er gennemført simultant med denne analyse, og som ligeledes er gennemført af BDO. 
De to analyser afrapporteres selvstændigt, og nærværende afrapportering omhandler analysen vedr. 
borgertilfredshed og kompetencer. 

Borgertilfredsheden undersøges blandt borgere, som modtager hjemmepleje, de borgere som er bosiddende på et 
plejecenter i kommunen samt disse gruppers pårørende. Borgertilfredshedsundersøgelsen er suppleret af yderligere 
datakilder i form af observationer samt personaledata til beskrivelse af kompetencer. Datakilderne i de to analyser 
kan henføres til analysernes respektive formål, men i samråd med begge analysers styregrupper har BDO besluttet, 
at datakilderne – uagtet hvilket formål de oprindeligt var tiltænkt at understøtte - anvendes i begge afrapporteringer, 
hvor og i det omfang dette giver mening. Dette er for bedst muligt at kunne understøtte analysernes fund. 

DATA OG METODE 

BDO har tilrettelagt og gennemført analysen ved brug af en række datakilder og metoder, der tilsammen har haft til 
formål at bidrage til tilvejebringelsen af en repræsentativ afdækning af Seniorområdet. Dette omfatter følgende; 

• Spørgeskemaundersøgelse udsendt til 3.503 borgere i distrikterne 

• Spørgeskemaundersøgelse udsendt til 743 borgere på plejehjem 

• Spørgeskemaundersøgelse til pårørende for samtlige borgere i distrikterne og på plejehjem 

• 60 uddybende interviews med udvalgte respondenter der har svaret på spørgeskemaet 

• 20 observationssessioner i både hjemmepleje og på plejecentre 

• Opgørelse af data omkring medarbejdere og ledere på Seniorområdet 

• Inddragelse af relevante sammenligningsdata. 

Analysens undersøgelsesdesign skal samlet sikre, at det kan identificeres, hvordan kvaliteten fremadrettet sikres og 
om muligt højnes. For en mere detaljeret beskrivelse af de metodiske overvejelser og tilgange henvises til afsnit ’6 
Metode’. 

Det er BDO’s vurdering, at analysedesignets bredde og dybde giver et solidt grundlag til at få et sikkert afsæt til 
fremtidssikringen af kvaliteten på Seniorområdet. 

 
Analysens overordnede resultater og anbefalinger præsenteres i et resumé nedenfor, mens analysens resultater 
i fulde form afrapporteres i to hoveddele og en afsluttende opsamling med dertilhørende anbefalinger. Del 1 har 
fokus på borgertilfredsheden, mens del 2 fokuserer på karakteristika for kompetencer hos medarbejdere og 
ledere på Seniorområdet. 
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1.2 GENERELLE BETRAGTNINGER  

Seniorområdet i Vejle Kommune leverer ydelser til mere end 4.000 borgere om ugen, og alene i 
hjemmeplejedistrikterne gennemføres cirka 100.000 besøg ugentligt1 til borgere med individuelle ønsker og behov. 
Seniorområdet er i denne analyse defineret som plejecentre og hjemmeplejedistrikterne og omfatter cirka 2.000 
medarbejdere inkl. elever, timelønnede og vikarer fordelt på 18 kommunale plejecentre og ti hjemmeplejedistrikter. 
I en driftsorganisation med så mange kontaktpunkter mellem medarbejdere og borgere vil der være mange situationer 
med møder mellem medarbejdere og borgere, der vil være præget af høj faglig kvalitet, god kommunikation og 
omsorgsfuld pleje, men der vil også være eksempler på det modsatte. Alene det forhold, at opgaveløsningen er båret 
af menneskelige relationer, betyder, at der kan opstå situationer og uenigheder. Seniorområdet er endvidere 
kendetegnet ved, at driften er 24/7/365, hvilket betyder, at medarbejdere på forskellige tidspunkter af døgnet, 
ugen og året skal levere pleje og omsorg til personer i ofte sårbare situationer. 

Nuancerne vil være mange og dilemmaerne mellem høj faglighed, borgers behov, økonomi, ledelse og den enkelte 
medarbejders arbejdsglæde og trivsel er ligeledes mange. Læg hertil, at ikke to borgere er ens, og to situationer, 
der kan forekomme sammenlignelige, kan opleves forskelligt afhængigt af personer og perspektiv. Det er ikke muligt 
at indfange alle disse forskelligheder og betragtninger til fulde i en analyse som denne. Vi vil undervejs i 
afrapporteringen, via eksempler, anvise, hvad vi vurderer er god praksis og kultur, samt give eksempler, hvor praksis 
og adfærden i en given situation kunne have været anderledes. Sådanne eksempler vil endvidere kunne anvendes 
som læring og formidling, hvor der er behov for at tydeliggøre ønsket adfærd.  

Kompleksiteten på området er høj, og Seniorområdet, både i Vejle og de øvrige danske kommuner, skal manøvrere i 
snitfladerne mellem regionerne, de praktiserende læger, pårørende, faglige organisationer, patientforeninger – og 
naturligvis borgerne med det formål at levere den bedst mulige service til borgere på kommunens plejecentre og i 
hjemmeplejen – inden for det besluttede serviceniveau og det vedtagne budget.  

Læg hertil, at personalet har skiftende vagter, har forskelligt uddannelsesniveau, hvoraf nogle er korte. Dette 
sammenholdt med borgere som løbende kommer til for at få pleje, omsorg eller sygepleje i en kort periode. 
Kontinuitet og faste holdepunkter er således ikke det fremherskende på Seniorområdet.  

I dette set-up er der mange ”veje at gå” som kommune, og man kan således lykkes med at sikre den efterspurgte 
kvalitet, faglighed, omsorg og trivsel på mange forskellige måder. Der findes ikke én god løsning på de oplevede 
udfordringer på Seniorområdet i Vejle Kommune og i andre kommuner – men som oftest flere forskellige løsninger. 
Ligeledes er muligheder for at kvalitetsudvikle og minimere en eller flere af disse udfordringer forskellig – dette både 
i graden og over tid. BDO vil, med afsæt i vores analyser og store mængde indsamlet data, således bestræbe os på 
at anvise anbefalinger på et tilpas overordnet niveau. Dette med afsæt i en række temaer der kan sætte retning på 
de kommende politiske drøftelser og uden at determinere, hvad den gode løsning er for netop Vejle Kommune. 

1.3 UNDERSØGELSENS ANVENDELSESMULIGHEDER 

Seniorområdet er i denne analyse afgrænset til at inkludere den kommunale hjemme- og sygepleje (distrikterne) og 
de kommunale plejecentre. Myndighed, genoptræning, hjælpemiddeldepot og den øvrige kommunale administration 
af området er således ikke en del af analysen. 

Der er tale om en repræsentativ undersøgelse, hvorfor resultaterne vil have gyldighed for hele Seniorområdet. Det 
er dog værd at bemærke, at undersøgelsen alene kan vise et øjebliksbillede af, hvorledes noget er oplevet eller 
forholder sig. Som beskrevet ovenfor er Seniorområdet en meget dynamisk størrelse, hvor tingene konstant er i 
bevægelse.  

Borgertilfredsheden er dermed et øjebliksbillede – et udtryk for den nuværende oplevelse af plejen, medarbejderne 
og forholdene på Seniorområdet. Analysen beror altså på de oplevelser og synspunkter, som de adspurgte har bidraget 
med. Hvis vi spørger de selv samme om noget tid, så kan resultatet se anderledes ud. Der er derfor heller ikke 
fremhævet, hvilke borgere eller enheder svarene knytter sig til, idet det er de generelle fund, der skal medvirke til 
at sikre og højne kvaliteten fremadrettet både i relation til borger og pårørende, men også i relation til 
medarbejdernes og ledernes kompetencer. Rapporten skal derfor læses med det forbehold, at verden er foranderlig, 
og at kultur hele tiden er ”til forhandling”.  

  

 

1 Oplyst af Vejle Kommune 
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1.3.1 METODE 

Borgertilfredsheden er blevet undersøgt gennem en spørgeskemaundersøgelse med et udvalg af opfølgende 
interviews. Dette sikrer, at undersøgelsen, og dermed også analysens resultater, opnår både bredde og dybde. Et 
spørgeskema blev sendt ud via e-Boks til 3.503 borgere i hjemmeplejen samt 743 borgere på plejecentre. Yderligere 
er to respondenter kommet til gennem ophold på midlertidige pladser. Borgerne havde også mulighed for at få 
udleveret printede eksemplarer af spørgeskemaet af personalet i hhv. hjemmeplejen og på plejehjemmet. I 
spørgeskemaet blev borgerne og deres pårørende spurgt, om de ville deltage i uddybende interviews, hvor BDO efter 
nogle udvælgelseskriterier udvalgte 60 tilfældige borgere til opfølgende interviews. 

Kompetencer og ledelse er undersøgt dels via analyse af personaledata fra Vejle Kommunes lønsystem, perspektiver 
fra andre kommuner og central personalestatistik, og dels har BDO via observationsbesøg deltaget i pleje- og 
arbejdssituationer, der afspejler hverdagen på Seniorområdet i Vejle Kommune.  

For en mere detaljeret beskrivelse af metode, undersøgelsesdesign, repræsentativitet m.m. - se metodeafsnit sidst 
i rapporten. 
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2 RESUMÉ 
I dette afsnit præsenterer BDO en sammenfatning af resultaterne fra borgertilfredshedsundersøgelsen. BDO vil 
belyse de overordnede tendenser med afsæt i nogle tematikker. I afsnit 4 og 5 vil resultaterne bliver udbygget.  

2.1 BORGER- OG PÅRØRENDETILFREDSHED 

2.1.1 BORGERTILFREDSHED - PLEJECENTRE 

BDO har gennemført en tilfredshedsundersøgelse, hvor samtlige borgere i plejeboliger samt deres pårørende har haft 
mulighed for at deltage. I alt har 321 svarende til 43,2% svaret samt 117 pårørende. Samlet set er den gennemsnitlige 
score for tilfredsheden på plejecentrene høj – højest blandt borgerne og lidt mindre for de pårørende, hhv. 4,2 og 
3,9, på en skala fra 1-5. Et resultat som er på niveau med tilsvarende tilfredshedsundersøgelser i andre kommuner. 
BDO har efterfølgende gennemført 30 opfølgende interviews, 15 med borgere og 15 med pårørende til borgere på 
plejecentre. 

Både borgere og pårørende er tilfredse med personalet, deres omsorg og venlighed samt samarbejdet. BDO udleder, 
at relationer har stor betydning, blandt andet fordi der ikke er en oplevelse af, at hjælpen er lige god, uanset hvilken 
medarbejder der kommer. For pårørende hæfter BDO sig ved, at de er lidt mindre tilfredse med samarbejdet. BDO 
bemærker, at det er mere end en ud af fire, som ikke er tilfredse med deres nuværende kontakt og samarbejde med 
personalet. Der er således et potentiale for at øge de pårørendes tilfredshed med deres kontakt og samarbejde med 
personalet på plejecentrene.  

Enkelte plejecentre vurderes at kræve en særlig opmærksomhed i forhold til at sikre og højne tilfredsheden for 
beboere og pårørende (der henvises til figur på side 17). På disse plejecentre er den gennemsnitlige tilfredshed for 
både borgere og pårørende lavere end gennemsnittet. 

2.1.2 HVAD ER FREMMENDE FOR TILFREDSHED – PLEJECENTRE 

En analyse med afsæt i de supplerende kommentarer fra spørgeskemaerne, som ca. halvdelen af besvarelserne fra 
borgere har indeholdt kombineret med de input der er fremkommet gennem de 30 uddybende interviews, har gjort 
det muligt for BDO at udlede en række fremmere, der hver især anses vigtige for at sikre og højne tilfredsheden. 
Samlet vurderes fem temaer at kunne fremme og højne tilfredshed: 

POSITIV RELATION MELLEM BORGER OG PERSONALET | Personalets relationelle kompetencer har betydning for 
borgere og pårørendes tilfredshed – ligesom medarbejderkontinuitet også har indflydelse herpå.  

PERSONALET HAR DE RETTE FAGLIGE KOMPETENCER OG UDFØRER OPGAVERNE TIL FREDSSTILLENDE | Personalets 
faglige kompetencer og udførslen af opgaverne hos borgerne er en nødvendig, men ikke tilstrækkelig betingelse for 
tilfredsheden, idet en samtidig oplevet travlhed har betydning for tilfredsheden.  

BORGERS TRIVSEL (SAMVÆR MED LIGESINDEDE OG AKTIVITETER) | Borgers trivsel har betydning for tilfredsheden 
blandt både borgerne selv og deres pårørende. Samvær og aktiviteter er afgørende for borgers trivsel, og samtidig 
er det vigtigt at være opmærksom på de forskellige behov, som borgere med forskellige funktionsevner har.   

VARIERENDE OG VELTILBEREDT MAD | På plejecentrene er måltiderne både et lyspunkt for beboerne og et 
samtaleemne. I en coronatid uden de vanlige aktiviteter har måltidet måske også fået endnu større betydning for 
beboernes tilfredshed; de pårørendes tilfredshed påvirkes positivt, hvis de betrygges i, at deres kære får en kost, 
som sikrer borgeren den rette mængde næring. 

PÅRØRENDES SAMARBEJDE MED PERSONALET | Nogle synes, de har et godt samarbejde, mens andre har haft eller 
har et mindre godt samarbejde med personalet. I de tilfælde hvor samarbejdets karakterer har ændret sig til det 
bedre, er dette ofte betinget af skift i medarbejdere og/eller leder på plejecentret. Det kan altså være 
udfordrende at forbedre samarbejdsrelationer mellem pårørende og personalet.  

Afgørende for godt samarbejde synes at være: 

• Tydelig forventningsafstemning vedr. roller og ansvar 
• Følelsen af at input er velkomne 
• Videndeling mellem personalet  
• Proaktiv kommunikation.  
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2.1.3 BORGERTILFREDSHED - HJEMMEPLEJE 

BDO har ligeledes gennemført en tilfredshedsundersøgelse, hvor samtlige borgere, der modtager hjemmepleje samt 
deres pårørende, har haft mulighed for at deltage. I alt har 741 svarende til 21,2% svaret mens 184 pårørende valgte 
at svare. Samlet set er den gennemsnitlige tilfredshed med hjemmeplejen høj – højest blandt borgerne og lidt mindre 
for de pårørende, hhv. 4,1 og 3,7 på en skala fra 1-5, hvilket er en smule under tilfredsheden på plejecentrene. Den 
målte tilfredshed er dog på niveau med tilsvarende tilfredshedsundersøgelser i andre kommuner. BDO har 
efterfølgende gennemført 30 opfølgende interviews med 15 borgere, som modtager hjemmepleje og 15 med 
pårørende til borgere, som modtager hjemmepleje. 

Samlet set vurderes relationen mellem medarbejderne og borgerne rigtig positivt. På de relaterede spørgsmål 
vurderer 90-80% af borgerne, at de er tilfreds eller meget tilfreds. Et andet billede tegner sig, når borgerne skal 
vurdere hjemmeplejens punktlighed, kontakt og kontinuitet i hjælpen. Her vurderer kun 58% af borgerne, at 
medarbejderne kommer til de aftalte tidspunkter, og 51% vurderer, at de modtager den samme hjælp, uanset hvem 
der kommer. 

De pårørende oplever også, at medarbejderne er omsorgsfulde og venlige, men på andre parametre er resultater af 
de pårørendes vurderinger lidt lavere end borgernes. Over halvdelen af de pårørende vurderer, at samarbejdet og 
kontakten til medarbejder er tilfredsstillende, men der findes her rum for bedring, da over 10% af de pårørende er 
utilfredse med dette samarbejde. 

For et enkelt distrikt vurderes der at være en særlig opgave med at højne tilfredsheden. Her er den gennemsnitlige 
tilfredshed for både borgere og pårørende lavere end tilfreds (der henvises til figur på side 28). 

2.1.4 HVAD ER FREMMENDE FOR TILFREDSHED – HJEMMEPLEJE 

BDO har analyseret de supplerende kommentarer fra spørgeskemaerne, som over halvdelen af besvarelserne fra 
borgere har indeholdt. Disse har, kombineret med de input der er fremkommet gennem de 30 uddybende interviews, 
gjort det muligt for BDO at udlede en række fremmere, der hver især anses vigtige for at sikre og højne tilfredsheden. 
Konkret peger BDO på syv temaer, der kan sættes ind på ift. at højne tilfredsheden blandt borgere og pårørende i 
hjemmeplejen.  

POSITIV RELATION MELLEM BORGER OG PERSONALET | Et øget fokus på at skabe genkendelighed i personalet eller i 
højere grad at orientere om udskiftning kan langt hen ad vejen være med til at skabe øget tryghed for borgerne, 
men derudover har selve den personlige relation til personalet også afgørende betydning for borgernes tilfredshed. 

I flere interviews nævnes, at personalet har travlt, og at de skynder sig for at nå deres opgaver. Borgerne reagerer 
negativt, når travlheden skinner igennem og hindrer, at de kan have en positiv interaktion undervejs i 
opgaveløsningen. Tid er dog ikke noteret som en direkte fremmer for tilfredshed, men må betegnes som en 
kontekstuel forudsætning for, at personalet kan lykkes godt med deres opgaver og kan skabe den nødvendige tryghed 
for borger. Oplevet travlhed har en negativ afsmittende effekt på tilfredsheden, hvorfor travlhed ikke bør italesættes 
overfor borgere, idet manglende ressourcer er en organisatorisk udfordring og dermed ikke noget, hverken borgere 
og pårørende bør forholde sig til. 

GENKENDELIGHED I PERSONALET | Genkendelighed blandt personalet i hjemmeplejen er vigtigt for både borgere og 
pårørende. For borgere, som har særlige udfordringer, er genkendeligheden særligt afgørende for deres tilfredshed. 

PERSONALET HAR DE RETTE FAGLIGE KOMPETENCER OG UDFØRER OPGAVERNE TILFREDSSTILLENDE | Personalets 
faglighed, og hvorledes opgaverne udføres, har betydning for tilfredsheden for både borgere og pårørende. Det er 
særligt vigtigt for begge målgrupper, at der rettes op på ”fejl og mangler” ift. opgavevaretagelsen, så målgrupperne 
føler sig hørt. 

PERSONALET ER VELFORBEREDT PÅ OPGAVEN | Når forberedelsen sker forinden, at personalet ankommer til hjemmet, 
så opfatter borger personalet som mere professionelt og velforberedt. 

PLANLÆGNING OG OVERHOLDELSE AF AFTALER | De fleste borgere kan godt lide, at de ved, hvad der skal ske, og 
hvornår det sker. Kommunikation er vigtig for borgerne, og de vil gerne informeres omkring afvigelser. 

PÅRØRENDES SAMARBEJDE MED KOMMUNEN/PERSONALET | Pårørende har et ønske om at blive orienteret fx ved 
ændringer, så de kan have dialogen med deres kære herom. Når de pårørende ikke orienteres, så oplever de, at de 
modtager information gennem deres kære, hvilket af flere fremhæves som en uhensigtsmæssig tilgang, idet borger 
ikke altid formår at videregive tilstrækkelig eller korrekt information. 

GENNEMSIGTIGHED I BEVILLING MED RUM FOR FLEKSIBILITET | De pårørende er især nysgerrige på grænsefladen 
omkring bevillingen og ønsker, at der er klar forventningsafstemning mellem borger, pårørende og kommunen for at 
undgå situationer, hvor opgaver falder mellem to stole.  
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Samlet viser borgertilfredshedsundersøgelsen og de uddybende interviews, at den generelle tilfredshed er høj og 
ikke adskiller sig fra tilsvarende målinger i andre kommuner. Relationer personalet og borger/pårørende imellem 
anses for at være helt afgørende for tilfredsheden. Ses der på nuancerne, har Vejle Kommune mulighed for at sikre 
og højne tilfredsheden, idet borgere og pårørende samlet set har bidraget med viden om, hvad der har betydning 
for tilfredsheden. Hvis denne viden kan omsættes, anses tilfredsheden for at kunne højnes yderligere. Se 
anbefaling 1 til 5. 

2.1.5 MEDARBEJDERE OG KOMPETENCER 

I gennemgangen af de forskellige formelle og objektive parametre vedr. personalets kompetencer, illustreres det 
efter BDO’s vurdering, at kompetencer er vanskelige at indfange på en simpel måde. Der er med andre ord flere ting 
på spil alene på disse parametre. Hertil skal lægges de menneskelige og relationelle kompetencer, der ikke fremgår 
af personaledata, men som i borgertilfredshedsundersøgelsen blev anført som meget væsentlige.  

BDO finder det dog væsentligt at anføre, at den samlede faglige kompetence – udtrykt som en funktion af 
personalesammensætning og uddannelsesniveauer – ikke afviger fra de øvrige sammenligningskommuner. De samme 
tendenser bemærkes, også i forhold til anciennitet, alder og personaleomsætning. Der eksisterer dog en variation 
plejecentre og distrikter imellem (der henvises til figur side 41). 

REKRUTTERING 

Særligt SOSU-assistenter og sygeplejersker vurderes det at være udfordrende at rekruttere. 
Sammenligningskommunerne oplever tilsvarende udfordringer, hvorfor rekruttering vurderes at være af strukturel 
karakter. Der bør fokuseres på at sikre fastholdelse og gode on-boarding programmer. Der henvises i øvrigt til afsnit 
4.1 i analyse af organisation, struktur og kultur, hvor rekrutteringsudfordringer nævnes, som en blandt flere årsager 
til at medarbejderne oplever frustrationer i relation til at kunne løse kerneopgaven. 

KOMMUNIKATION OG VARETAGELSE AF KERNEOPGAVER 

En overordnet konklusion i tilfredshedsundersøgelsen er, at meget af det, som borgerne værdsætter ved hjælpen, 
vedrører personalet. Fx værdsættes det, at personalet er venlige, omsorgsfulde, respektfulde, gode til at lytte og 
professionelle. Det er således tydeligt, at personalet spiller en afgørende rolle ift. borgernes tilfredshed. På baggrund 
af de 20 observationer, som BDO har gennemført, er det BDO’s klare oplevelse, at medarbejderne på plejecentre og 
i distrikterne generelt har en god, anerkendende, omsorgsfuld og respektfuld tilpasset kommunikation og adfærd, 
der er tilpasset hver enkelt borger. Det samlede indtryk er, at der er en god stemning, hvor medarbejderne formår 
at møde borgerne med respekt og imødekommenhed. BDO har set mange eksempler på god kommunikation, at 
medarbejderne er nærværende i mødet med borgerne og har fokus, på at opgaven bliver løst på borgers præmisser. 
Der er med andre ord en fin sammenhæng mellem tilfredshedsundersøgelsen og det observerede. 

Når dette er sagt, opstår der også uundgåeligt situationer, der er mindre hensigtsmæssige, hvilket BDO også har 
oplevet i enkelte situationer. De gennemførte interviews viste tilsvarende eksempler herpå. Sådanne eksempler på 
situationer kommer til udtryk, hvor enten kommunikationen eller fagligheden omkring kerneopgaven er udfordret fx 
som følge af travlhed eller svigtende kompetencer. Det er dog BDO’s vurdering, at der eksisterer et fagligt miljø – 
med god ledelse, sparring og kollegial hjælp – hvor man reflekterer og tager ved lære af eventuelle fejl.  

Dette faglige miljø skal sikre, at man kan sige, når det er svært, eller når man ser andre, der overskrider kliniske 
retningslinier, har dårlig adfærd eller kommunikation. Der er og vil være situationer, hvor der er mangler – dette 
understøttes af observationer og borgertilfredshedsundersøgelse – det afgørende, er hvorledes disse situationer 
håndteres og anvendes til læring. 

2.1.6 LEDELSE 

LEDELSESSPÆND 

Ledelsesspændet i Vejle Kommune er højere end gennemsnittet for sammenligningskommunerne. Særligt på 
plejecentrene er ledelsesspændet i Vejle Kommune større end i sammenligningskommunerne (se også rapport 
”Ekstern analyse af Seniorområdet - Organisation, struktur og kultur, afsnit 3 og 4.3). 

Ledelsesspændet er relevant at vurdere og forholde sig til løbende, så man som stor driftsorganisation hele tiden 
har mulighed for at tilpasse den samlede ledelsesressource til det oplevede behov. Det er BDO’s vurdering, at 
særligt Vejle Kommune med et relativt højt ledelsesspænd løbende bør forholde sig til dette og løbende vurderer, 
om spændet kan tilpasses, så mulighederne for at leve op til kommunens ledelsesmæssige værdier øges. Således 
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kan ledelsen i endnu højere grad end i dag understøtte den faglige udvikling og løbende dialog med medarbejdere, 
borgere og pårørende. Dette kan også ses i relation til ledelseskommissionens anbefalinger. Se i øvrigt anbefaling  
vedr. styrkelse af den samlede ledelseskraft samt præcisering af decentrale leders rolle og ansvar samt sikring af 
nødvendig administrative støtte 

LEDERNES UDDANNELSE OG ERFARING 

En gennemgang af ledernes personaledata viser, at hovedparten af lederne har en faglig uddannelse som 
sygeplejerske og SOSU-assistent. Over halvdelen har endvidere gennemført en efteruddannelse – primært i form af 
Diplom i Ledelse. Endvidere har lederne i gennemsnit ca. 10 års ledelseserfaring. Samlet set vurderes det, at lederne 
har solide faglige kompetencer. Adspurgt er der ingen af de fem sammenligningskommuner, der stiller formelle krav 
til ledernes uddannelsesniveau. I lighed med Vejle Kommune tilbydes efteruddannelse, der udarbejdes 
udviklingsplaner, og det påskønnes at tage efteruddannelse. Personaledata indfanger dog ikke ledernes kompetencer 
i relationer med medarbejdere og borgere, her henvises til afsnit 4.3 i analysen af organisation, struktur og kultur.  

Flere af sammenligningskommunerne fremhæver, at ledelse på dette område kræver menneskelige egenskaber, og 
ledelsen skal ”virke i virkeligheden”. Med andre ord så kan den faglige uddannelse ikke stå alene i en bedømmelse 
af ledernes kompetencer. 

LEDELSESGENNEMSTRØMNING 

På observationer fik BDO et indtryk af, at der mange steder var nye ledere og/eller ledere, der kun havde været 
leder det pågældende sted i en kort periode. En opgørelse af gennemstrømningen af ledere, der har været på 
Seniorområdet i perioden 2018-2020, viser, at der samlet over disse tre år er 22 ledere fordelt på 28 enheder, der er 
fratrådt. Årsagerne til, at lederne er fratrådt, er dog ukendt for BDO. BDO kan dog konkludere, at Seniorområdet i 
Vejle Kommune har været præget af hyppige lederskift. Konsekvensen heraf er, at der er mange nye ledere og/eller 
ledere, der kun har været på det pågælende stedt i kort tid. BDO vurderer, at dette vil have betydning for leders 
kompetencer og evne til at skabe stabilitet og retning. 

Ledelse på Seniorområdet er en kompleks størrelse, hvor en lang række forhold spiller ind på ledelsen. Lederne skal 
omfavne faglighed, medarbejdernes ønsker og forventninger, krav og forventninger fra borgere og pårørende samt 
organisatoriske krav – såsom dokumentation, økonomistyring, digitalisering m.m. Dette vel og mærke i en drift der 
kører 24/7/365. Dette bør sammenholdes med, at ledelsesspændet i Vejle Kommune er højere end i 
sammenligningskommunerne, og at gennemstrømningen af ledere har været høj. BDO vurderer det således relevant 
at se på forhold for ledelse, fx hvilken grad af støtte og sammenhold lederen oplever at have i sit virke, og hvilket 
ledelsesrum eller grad af autonomi lederen oplever. Derudover spiller vilkår som økonomisk ramme, 
personalemæssige forhold og understøttende funktioner ind. Sidstnævnte vurderes dog at være ens for alle ledere 
på Seniorområdet i Vejle Kommune. 

2.2 ANBEFALINGER I FORLÆNGELSE AF UNDERSØGELSE AF TILFREDSHED OG KOMPETENCER 

Anbefalingerne 1 til 8 retter sig mod at sikre og højne tilfredsheden og kvaliteten for borgere og pårørende. 

1 - FÆLLES FORSTÅELSE AF FREMMERE FOR BORGERE OG PÅRØRENDES TILFREDSHED | Tilfredshedsundersøgelsen 
har identificeret en række årsager, som borgere og pårørende vægter særligt højt og som har stor betydning for 
deres tilfredshed med Seniorområdet. Disse årsager er kortlagt, og identificerer hvad der kan fremme tilfredsheden 
og den kvalitet, borgere og pårørende oplever. Det er BDO’s anbefaling, at der sikres en fælles forståelse for hvad 
disse fremmere er, herunder at arbejdspladserne drøfter, hvilke muligheder der ligger heri og hvilke initiativer disse 
evt. skal afstedkomme. Flere af de identificerede fremmere er allerede eksisterende i den daglige varetagelse af 
kerneopgaven og i relationer med borgere og pårørende. Det væsentlige er, bevidstheden og læringen heraf, idet 
dette kan medvirke til at sikre og højne tilfredsheden og kvaliteten yderligere. 

 
2 - OPBYGNING AF FLERE OG STÆRKERE RELATIONER SAMT FÆLLES STRATEGI FOR BORGERDIALOG | Analysen 
viser, at borgere og pårørendes tilfredshed er stærkt forbundet med relationer til medarbejdere. Borgere og 
pårørende oplever bekymring ved manglende kontinuitet og stor personaleomsætning, hvorfor det er BDO’s 
anbefaling at skabe stærkere relationer til personalet og gerne således, at borgere knytter sig til flere personer – og 
dermed er mindre påvirket ved udskiftning. Dette kan ske ved at sikre overlevering blandt medarbejdere, så de 
kender opgaven samt udviser kendskab til borger fx ved at have læst op på fx handlingsanvisninger. Her kan ligeledes 
arbejdes med at formulere en fælles strategi for, hvordan personalet bør møde borger. Herunder bør der arbejdes 
med at fjerne den negative italesætte af travlhed, så dette hverken smitter af på borger, pårørende eller selve 
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opgaven. Anbefalingerne bygger på et ønske om at skabe et trygt og tillidsfuldt hjem for borgerne, hvor personalet 
agerer ensartet og minimerer ulemperne ved udskiftning af personalet. 
 
Sideløbende med ovenstående er det BDO’s anbefalingen, at der udarbejdes en fastholdelsesstrategi – se yderligere 
under anbefaling 9. 
 
3 - RELATIONAL INDSATS FOR RESSOURCESTÆRKE BORGERE | Alle plejehjem oplever, at beboerne bliver dårligere, 
og at de demensramte fylder mere og mere. Dette medfører samtidig, at de borgere, der stadig har ressourcer og er 
mentalt friske, oplever at blive en minoritetsgruppe, der har svært ved at trives i de opstillede rammer. Derfor er 
en anbefaling at skabe flere aktiviteter og stærkere fællesskaber for denne målgruppe. Fællesskaber kan evt. tænkes 
tværgående i kommunen, så plejecentrene i samarbejde laver aktiviteter for de borgere, der kunne have gavn heraf.  

 

4 - ØGET KOMMUNIKATIONSINDSATS | Både borgere og pårørende efterlyser mere information. For at skabe bedre 
samarbejde med de pårørende, anbefales at kommunikere mere pro-aktivt fx igennem nyhedsbreve, der fortæller 
om organisatoriske forhold og afviklede aktiviteter. Det er til stor glæde for de pårørende, at de kan tale med deres 
kære om, hvad der sker eller hvad de har oplevet. Ved at øge kommunikationsindsatsen må det forventes, udover 
øget tryghed hos de pårørende, at der sker færre henvendelser og spørgsmål adresseret til personalet og leder. Her 
bør således arbejdes med at skabe et kommunikationsflow, så det sikres, at borger og pårørende er bevidste om 
ændringer både i det daglige og længerevarende. 
 

5 - STYRKET FORVENTNINGSAFSTEMNING MED BORGERE OG PÅRØRENDE | Pårørende oplever, at samarbejdet med 
personalet med fordel kan styrkes for at fremme deres tilfredshed. Det nævnes bl.a. at bedre forventningsafstemning 
vil kunne fremme tilfredsheden. BDO bemærker, at Vejle Kommune med afsæt i gennemgang af en række klager og 
henvendelser, ser manglende forventningsafstemning som en af de hyppigste årsager til utilfredshed. BDO anbefaler 
derfor, at Vejle Kommune finder en procedure for, hvorledes der sikres en tilstrækkelig og tydelig 
forventningsafstemning, herunder hvilken rolle og ansvar der påhviler pårørende. Derudover bør der arbejdes med 
klarere beskrivelse af bevilling og forventningsafstemning omkring de gråzoner, der måtte være. (der henvises i øvrigt 
til anbefaling 4 i rapport om organisation, struktur og kultur). Velfærdsforvaltningen har nyligt skabt en struktureret 
tilgang og procedure for håndtering af klager og henvendelser med henblik på fremadrettet læring. De 
læringspunkter, der allerede er identificeret, opleves sammenfaldende med de resultater BDO har opnået igennem 
tilfredshedsundersøgelsen. Dette kan ligeledes danne grundlag for en styrket forventningsafstemning med borgere og 
pårørende. 
 

6 – INTERN FORMIDLING AF SUCCESHISTORIER | Det generelle billede er, at der er en omsorgsfuld og respektfuld 
omgang mellem borgere og personalet samt en god kommunikation. BDO anbefaler derfor, at Vejle kommune 
udbreder eksemplerne på god kommunikation, der både kan sikre læring og motivation blandt medarbejderne. 
Derudover bør der arbejdes med at skabe et fagligt miljø præget af åbenhed og tillid, hvor medarbejderne hjælper 
hinanden med at navigere i situationer, hvor kommunikationen bliver mere uhensigtsmæssig fx omtalte af borgere i 
3. person eller et irettesættende tonefald jf. anbefaling 2 om fælles strategi for mødet med borgerne. 

 

7 – STRATEGISKE UDVIKLINGSTILTAG | Det generelle billede er kompetencer og samarbejde personalet imellem 
bringes i spil. BDO’s vurderer dog, at den faglige kvalitet i opgaveløsningen kunne styrkes. Det er BDO’s anbefaling 
at Seniorområdet udvælger nogle strategiske udviklingstiltag som fx triagering, Mad og Måltider eller fælles faglig 
referenceramme omkring demens, som samlet og på tværs kan styrke den faglige kvalitet. Det anbefales 
yderligere, at synergien ved samlingen af alle faggrupper i distrikterne sikres bragt i spil bl.a. i den daglige 
koordinering og gennem faglige refleksioner.  

 

8 - FOKUS PÅ ØGET FASTHOLDELSESINDSATS OG HOMOGEN PERSONALESAMMENSÆTNING VED FREMADRETTET 
REKRUTTERING | Høj personaleomsætning på seniorområdet og arbejdstidsregler, der skal overholdes, udfordrer 
mulighederne for kontinuitet – hvilket er udfordrende, idet relationen til medarbejderne vurderes meget væsentlig 
for tilfredsheden blandt borgere og pårørende. Det anbefales at styrke evnen til at sikre kontinuitet igennem 
planlægningen, initiativer for fastholdelse samt sikring af kompetencer til fleksibel opgavevaretagelse. På den 
lange bane er anbefalingen at sikre, at hver af de forskelle enheder, har en personalesammensætning – faglighed, 
anciennitet, alder og omsætning – der er homogen, så Vejle Kommune ikke er ligeså udsat ved 
medarbejderudskiftning ved både frivillig afgang og pension. Yderligere vurderer BDO, at både rekruttering og 
fastholdelse kan sikres ved at skabe et bedre ledelsesmæssig fundament, der understøtter medarbejdertrivsel – se 
anbefalinger nedenfor.  
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LEDELSE 

I relation til ledelse har BDO på tværs af de to sideløbende analyser, analyseret de samme tendenser vedr. ledelse. 
Anbefalingerne rettet mod ledelse går derfor igen i begge rapporter. I nærværende rapport med den tilføjelse, at 
det er BDO’s vurdering af en implementering af nogle styrkede rammebetingelser for ledelse vil medvirke til at 
styrke den fremadrettede rekrutteringen af ledere, der har de nødvendige kompetencer.  

9 – STYRKELSE AF DEN SAMLEDE LEDELSESKRAFT | I delanalyse 1 fandt vi, at ledelsesspændet i Vejle Kommune 
er relativt højt (se også rapport ”Ekstern analyse af Seniorområdet – Tilfredshed og kompetencer, afsnit 5.3). I 
delanalyse 2 fandt vi desuden, at i de tilfælde, hvor medarbejdere havde mobiliseret en grad af frustrationen, var 
en væsentlig kilde hertil manglende gennemsigtighed i ledelsesmæssige beslutninger, følelsen af mangel på 
ledelsesmæssig tilgængelighed og synlighed, samt begrænset adgang til ledelsesmæssig og faglig sparring. BDO 
anbefaler derfor, at Vejle Kommune overvejer om den samlede ledelseskraft på Seniorområdet kan styrkes 
fremadrettet. En styrkelse af den samlede ledelseskraft på Seniorområdet, vil øge mulighederne for at leve op til 
kommunens ledelsesmæssige værdier, og øge muligheden for at de decentrale ledere i endnu højere grad end i dag 
kan understøtte den faglige udvikling og løbende dialog med medarbejdere, borgere og pårørende. Samtidig 
anbefaler BDO, at der sættes fokus på oplæringsforløb af nye ledere, da man herigennem kan skabe et afsæt for 
den lederadfærd, der skal kendetegne Vejle Kommunes Seniorområde i fremtiden. BDO erfarer, at dette kan være 
afgørende for øget trivsel og tilfredshed.  

 
10 – PRÆCISERING AF DECENTRALE LEDERS ROLLE OG ANSVAR SAMT SIKRING AF NØDVENDIG ADMINISTRATIVE 
STØTTE | BDO anbefaler, at Vejle Kommune i endnu højere grad end i dag får defineret de decentrale lederes 
roller og ansvar. Dette bør tage afsæt i ”Ledelse-med-vilje”, men det bør præcisere, at de decentrale ledere har 
en afgørende rolle i forhold til at sikre kvalitet i kerneopgaven – fx ved at fokusere på supervision, sidemands-
oplæring og løbende faglig sparring. Det bør tydeliggøres, at de decentrale ledere har et ansvar for løbende dialog 
og kommunikation med både medarbejdere, og pårørende – herunder sikring af løbende forventningsafstemning 
med både medarbejdere, borgere og pårørende ift. den service man kan forvente på et plejecenter eller distrikt i 
Vejle Kommune.  

BDO anbefaler desuden, at man overvejer, hvorvidt de decentrale ledere har den rette administrative støtte i det 
daglige arbejde samt råderum til at fokusere på mål, retning og kvalitet i kerneopgaven. Dette har ikke været et 
fokus i BDO´s analyse, men flere ledere har på fokusgruppeinterviewene og på observationer ytret ønske om mere 
administrativ støtte, da de følte sig alene og ikke følte sig tilstrækkeligt kvalificeret til de mange administrative 
opgaver. I tillæg hertil anbefaler BDO et fokus på styrkelse af planlægningen i driften. Dette skal ses i 
sammenhæng med anbefalingen om styrkelse af den samlede ledelseskraft på området, jf. anbefaling 1. 

 

11 - ETABLERING AF FORMELT HORISONTALT LEDELSESFORUM | BDO anbefaler, at der etableres et 
ledelsesmæssigt forum på tværs af de decentrale enheder, således at de decentrale ledere får mulighed for at dele 
erfaringer og viden om bedste praksis mellem hinanden. Endvidere vil et forum for de decentrale ledere kunne 
være med til at understøtte en fællesskabsfølelse og et kollegialt samhørighedsforhold, som blev efterlyst af flere 
ledere på fokusgruppeinterviewene og på observationer. Dette ledelsesforum kan bidrage til at sikre en 
ensartethed på tværs af enheder, hvorved retningslinjer og arbejdsvilkår fremstår ens på tværs af Seniorområdet 
og dermed styrke gennemsigtigheden for medarbejderne. Forummet kan desuden bruges til at drøfte og evaluere 
klagesager jf. anbefaling 4 om klagehåndtering som læringselement. Derudover vil forummet kunne bruges af 
kommunens topledelse til at præge kulturen på området jf. anbefaling 5 om løbende fokus på kulturarbejdet.  
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3 LÆSEVEJLEDNING 

3.1.1 ET BEREGNET GENNEMSNIT 

Gennemsnitsscoren er beregnet ud fra svarkategoriernes bagvedliggende værdi, som er placeret på en 
tilfredshedsskala fra 1-5. Tilfredsheden bliver dermed målt på en ratioskala, hvilket betyder, at forholdet mellem 
de forskellige værdier er ens. I denne undersøgelse antages det derfor, at forskellen mellem at være meget tilfreds 
og tilfreds er den samme som mellem tilfreds og både-og. Undersøgelsen konkluderer derfor, at jo højere 
gennemsnittet er, desto højere er tilfredsheden. I et eksempel ligger gennemsnitsscoren på 4,2 for borgernes 
gennemsnitlige tilfredshed, hvilket afspejler, at gennemsnittet af besvarelserne ligger mellem tilfreds og meget 
tilfreds. 

3.1.2 GRAFISKE FREMSTILLINGER 

For de fleste spørgsmål i undersøgelsen gælder det, at resultatet præsenteres opdelt på de to målgrupper: 
”Borgere” og ”Pårørende”.  

Resultaterne af undersøgelsen bliver i rapporten præsenteret grafisk gennem to typer af figurer alt afhængig af 
spørgsmålets karakter. Nedenfor følger en vejledning til, hvordan de to figurtyper skal læses. Begge typer figurer 
er opbygget således, at respondenterne er opdelt efter, hvilken målgruppe de tilhører. 

 

  

Figur 1 5 svarkategorier, (meget utilfreds til meget 
tilfreds). Ved ikke-besvarelser indgår ikke i 
resultatberegningen, da det ville være misvisende for 
gennemsnittet. 

 

I det viste eksempel er respondenterne opdelt i de to 
målgrupper – borgere og pårørende.  
 

Figuren viser bl.a. at 43% af borgerne har svaret, at de 
er meget tilfreds, 40% har svaret tilfreds, 15% har 
svaret både-og, 1% har svaret utilfreds og 1% har svaret 
meget utilfreds. Hos de pårørende har 30% svaret 
meget tilfreds, 37% har svaret tilfreds, 26% har svaret 
både-og, 5% har svaret utilfreds og 2% har svaret meget 
utilfreds.  

 

Figur 2 3 svarkategorier (ja, nej og både-og). 

 

I det viste eksempel har 87% af respondenterne svaret 
ja, 12% har svaret både-og og 1% har svaret ej til 
spørgsmålet.  
Til denne type spørgsmål kan der ikke beregnes 
gennemsnit. 
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4 DELANALYSE 1: BORGERTILFREDSHED PÅ 
ÆLDREOMRÅDET  

4.1 BORGERTILFREDSHED – PLEJECENTRE 

I dette analyseafsnit præsenteres resultaterne af borgertilfredshedsundersøgelsen på plejecentrene i Vejle 
Kommune. Tilfredshedsundersøgelsen består af to dele – dels en undersøgelse blandt alle borgere på plejecentre i 
Vejle Kommune og dels en blandt pårørende til borgere på plejecentre i Vejle Kommune. I denne analyse fremhæves 
den samlede tilfredshed for begge målgrupper, ligesom vi dykker ned i tilfredsheden blandt borgere og pårørende på 
det enkelte plejecenter i Vejle Kommune. Herudover inddrages perspektiver fra borgernes egne input til, hvad de 
værdsætter ved hjælpen samt deres ønsker til forbedring. Afslutningsvis inddrages perspektiver og indsigter fra de 
afholdte interviews, og i denne del beskrives fremmere for tilfredsheden blandt borgere og pårørende, hvilket vil 
sige, det der er afgørende for begge målgruppers tilfredshed med hjælpen på plejecentrene. 

4.1.1 SAMLET TILFREDSHED 

I spørgeskemaerne blev borgere og pårørende til borgere på plejecenter spurgt til deres samlede tilfredshed med 
plejecentret. Dette for at få deres overordnede og samlede vurderinger af hjælpen. De konkrete 
spørgsmålsformuleringer ses nedenfor: 

Hvad synes du samlet set om den pleje, du modtager af personalet her på 
plejehjemmet? – spørgsmål stillet til borgere på plejecenter 
 

Hvor tilfreds er du alt i alt med plejehjemmet? – spørgsmål stillet til pårørende til borgere på 

plejecenter 
 

Både borgere og pårørende kunne svare på spørgsmålene på en skala fra 1-5, hvor 1 = meget utilfreds og 5 = meget 
tilfreds. Den samlede tilfredshed blandt borgere på plejecenter og pårørende til borgere på plejecenter kan ses som 
et gennemsnit af tabellen nedenfor. Det ses, at den samlede tilfredshed blandt borgere på plejecenter i gennemsnit 
er 4,2 på skalaen fra 1-5. Dvs., at borgere, som bor på plejecenter i Vejle Kommune, i gennemsnit har en samlet 
tilfredshed med hjælpen mellem tilfreds og meget tilfreds. De pårørendes tilfredshed er en smule lavere end 
borgernes, og deres samlede tilfredshed er således i gennemsnit 3,9, hvilket svarer til, at pårørende til borgere på 
plejecenter i gennemsnit næsten er tilfreds med den hjælp, deres kære får. Samlet set viser resultaterne fra 
tilfredshedsundersøgelsen blandt borgere og pårørende således, at både borgere og pårørende i overvejende grad er 
tilfredse med den hjælp, som borgerne modtager på plejecentrene.  

Gennemsnittet for borger/pårørendetilfredsheden ses i nedenstående tabel: 

Plejecentre Gennemsnitlige tilfredshed – målt på den samlede tilfredshed 

Borgere 4,2 

Pårørende 3,9 

Begge målgrupper 4,1 
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Af figuren nedenfor ses svarfordelingen på spørgsmålene vedrørende borgere og pårørendes samlede tilfredshed. Her 
ses det, at 83% af borgernes samlet set er tilfredse med hjælpen på plejecentrene. Dette svarer til, at fire ud af fem 
borgere er tilfreds eller meget tilfreds med hjælpen på plejecentrene. Derudover er det vigtigt at bemærke, at der 
er meget få borgere, som er utilfreds eller meget utilfreds med hjælpen på plejecentrene.  

Vender man blikket mod de pårørende, så ses det, at to ud af tre pårørende til borgere på plejecentre er tilfreds 
eller meget tilfreds med den hjælp, deres kære får. Lidt flere pårørende, nemlig ca. 7%, er utilfreds eller meget 
utilfreds med hjælpen, deres kære får på plejecentre i Vejle Kommune. Det er dog stadig fåtallet og mindre end en 
ud af ti pårørende, som er utilfreds eller meget utilfreds. Samlet set tegner figuren nedenfor et billede af, at borgere 
på plejecentre er mere tilfredse med plejecentrene i Vejle Kommune end de pårørende – dette billede skyldes bl.a., 
at mange pårørende til borgere på plejecenter vurderer, at de både er tilfreds og utilfreds med hjælpen på 
plejecentrene. At mange pårørende placerer sig her mht. tilfredsheden med plejecentrene gør også, at det bør være 
muligt at øge andelen af tilfredse pårørende, da de ikke ville skulle ”flyttes” så meget. Dette kan fx gøres ved at 
arbejde videre med nogle af de fremmere, som er fundet afgørende netop for tilfredsheden blandt pårørende til 
borgere på plejecentre. Disse præsenteres under de kvalitative indsigter i de næstkommende afsnit.  

 

 

4.1.2 TILFREDSHED PÅ UDVALGTE PARMATRE 

I dette afsnit præsenteres tilfredsheden blandt borgere og pårørende på udvalgte tematikker fra spørgeskemaet. 
Konkret er både borgere og pårørende spurgt ind til fire tematikker. Disse er oplistet nedenfor: 

• Den praktiske hjælp 
• Personlig pleje 
• Sygefaglig hjælp  
• Plejepersonalet. 

TILFREDSHED MED OPGAVEUDFØRSLEN 

Af tabellen nedenfor ses borgernes samlede vurderinger af de ”udførte” opgaver i relation til borgerne -den personlige 
pleje, den praktiske hjælp og sygeplejen. Som med tabellen ovenfor så er gennemsnittet for de to målgrupper 
angivet. Af tabellen ses det, at borgerne i gennemsnit vurderer den praktiske hjælp, personale pleje og sygeplejen 
en smule over tilfreds (4,1-4,2). Borgerne er således overvejende tilfredse med hjælpen, de får, og der er heller ikke 
nogen forskel i, hvor tilfreds de er mellem de tre forskellige former for hjælp. Tabellen viser samme tendens, som 
vi så ift. den samlede tilfredshed. Nemlig, at borgerne er en smule mere tilfreds med den hjælp, de får, end de 
pårørende er. De pårørende er i gennemsnit mellem både-og, og tilfreds, og det fremgår, at de pårørende er mere 
tilfreds med sygeplejen end med den praktisk hjælp og den personlige pleje. Det er interessant, hvorfor der er 
forskel i borgere og pårørendes vurderinger af hjælpen. 

BDO påpeger desuden, at borgerne er spurgt dybere ind til deres tilfredshed med de specifikke ydelser. Borgernes 
svar på disse spørgsmål kan findes i appendiks.  

Målgruppe 
Gennemsnit af samlet 
vurdering af personlig 

pleje 

Gennemsnit af samlet 
vurdering af praktisk 

hjælp 

Gennemsnit af samlet 
vurdering af sygepleje 

Borger 4,2 4,1 4,2 

Pårørende 3,6 3,6 3,9 

Begge målgrupper 4,0 4,0 4,1 

 

2% 5%

15%

26%

40%

37%

43%

30%

Borger

Pårørende

Plejecentre - Samlet tilfredshed

Meget utilfreds Utilfreds Både-og Tilfreds Meget tilfreds
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TILFREDSHED I RELATION TIL PERSONALET 

Både borgere og pårørende er spurgt ind til spørgsmål vedrørende personalet, som hjælper borgerne på plejecentrene 
i Vejle Kommune. Borgerne er spurgt ind til personalets adfærd og borgernes relation til personalet. I spørgeskemaet 
til de pårørende er der også spørgsmål vedrørende personalets samarbejde med de pårørende. I det følgende 
præsenteres borgerens tilfredshed med personalet på udvalgte parametre. Herefter præsenteres de pårørendes 
tilfredshed med samarbejdet med personalet.  

BORGERNES VURDERING AF PERSONALET PÅ PLEJECENTRENE 

I spørgeskemaet blev borgerne stillet otte spørgsmål i relation til personalet på plejecentret. Disse spørgsmål 
vedrører dels borgernes relation til personalet (fem spørgsmål) og spørgsmål vedrørende, hvorledes hjælpen gives af 
personalet på plejecentret (tre spørgsmål). Nedenfor ses de to figurer, som viser borgeres svar på alle otte spørgsmål. 
Næsten alle borgere vurderer deres relation til personalet positivt. Mellem otte og ni ud af ti borgere oplever således 
et personale på plejecentrene, som de har et godt samarbejde med, og som er venlige, omsorgsfulde, respektfulde, 
og som formår at tage individuelle hensyn af borgerne. I tillæg hertil fremgår det, at næsten ingen borgere vurderer 
personalet decideret negativt på disse parametre. Sammenligner man svarene, som vedrører spørgsmålene omkring 
borgernes relation til personalet med spørgsmålene, som vedrører hjælpen som gives, så ses det, at borgerne generelt 
vurderer deres relation til personalet mere positivt end, hvorledes hjælpen gives. Det ses af figuren vedrørende 
hjælpen, som gives af personalet, at lidt over halvdelen af borgerne vurderer personalet positivt mht., at de får 
hjælp af samme medarbejdere, at hjælpen er ensartet, og at personalet kommer hurtigt. Særligt udsagnene 
vedrørende at det samme personale kommer hos borger, og at hjælpen er lige god uanset hvilket personale, som 
hjælper borger, er borgerne uenige i. Konkret er en ud af fire borgere uenig i, at hjælpen er lige god, uanset hvilket 
personale der hjælper. Borgerne mangler kontinuitet i den pleje, de modtager, hvilket kan imødekommes gennem 
et mere fast personale eller ved mere ensartet pleje. 
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1%

1%
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3%

13%

9%

12%

15%

16%

86%

90%

86%

82%

81%

Er samarbejdet med medarbejderne på plejehjemmet godt?

Er personalet venlige over for dig?

Er personalet omsorgsfulde over for dig?

Udviser medarbejderne respekt over for dig?

Tager medarbejderne hensyn til dine vaner og ønsker, når de
hjælper dig?

Borgernes relation til personalet

Nej Både-og Ja

17%

26%

11%

28%

22%

29%

55%

52%

61%

Er det oftest de samme medarbejdere, der kommer hos dig?

Er den hjælp, du får, lige god, uanset hvilken medarbejder der
kommer?

Kommer personalet hurtigt, når du kalder på hjælp?

Den konkrete hjælp som gives af personalet til borgerne

Nej Både-og Ja



 

Side 16 af 57 

 

ANALYSE AF BORGERTILFREDSHED, LEDELSE OG KOMPETENCER VEJLE KOMMUNE 

 

PÅRØRENDES VURDERING AF PERSONALET 

De pårørende er, ligesom borgerne, spurgt ind til deres relation til personalet på plejecentret. Derudover er de også 
spurgt ind til deres samarbejde med personalet. Ligesom borgerne vurderer hovedparten af de pårørende også, at 
personalet på plejecentrene i Vejle Kommune er både venlige og omsorgsfulde, men som ved de øvrige resultater 
vurderer de pårørende også her personalet en smule mindre positivt end borgerne. Det er dog værd at bemærke, at 
næsten ingen pårørende er uenige i, at personalet på plejecentrene er venlige og omsorgsfulde. 

 

Spørgsmålene vedrørende kontakten og samarbejdet mellem de pårørende og personalet på plejecentret ses af 
figuren nedenfor. Her fremgår det, at hovedparten af de pårørende er tilfreds med deres kontakt og samarbejde 
med personalet på plejecentrene. Omvendt er det mere end en ud af fire, som ikke er tilfreds med deres nuværende 
kontakt og samarbejde med personalet. Der er således et potentiale for at øge de pårørendes tilfredshed med deres 
kontakt og samarbejde med personalet på plejecentrene. Her kan indsigterne fra de kvalitative interviews inddrages, 
da det på interviews netop er blevet nævnt, at information fra personalet til de pårørende er afgørende for de 
pårørende og deres tilfredshed. Konkret peger BDO på fire konkrete parametre, der kan sættes ind på ift. at sikre 
det gode samarbejde mellem pårørende og personalet på plejecentrene. Disse parametre er oplistet nedenfor og 
uddybet i afsnittet vedrørende fremmere for tilfredsheden blandt borgere og pårørende. 

• Tydelig forventningsafstemning vedr. roller og ansvar 
• Følelsen af at input er velkomne 
• Videndeling mellem personalet  
• Proaktiv kommunikation.  

 

 

 

Samlet set er tilfredsheden på plejecentrene høj – højest blandt borgerne og lidt lavere for de pårørende. Både 
borgere og pårørende er tilfredse med personalet, deres omsorg og venlighed samt samarbejdet. Noget tyder 
på, at relationer har stor betydning blandt andet fordi, der ikke er en oplevelse af, at hjælpen er lige god, uanset 
hvilken medarbejder der kommer. Pårørende er lidt mindre tilfredse med samarbejdet.  
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Oplever du, at medarbejderne på plejehjemmet er venlige?
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Hvor tilfreds er du med kontakten til plejecenterlederen
på plejehjemmet?

Kontakt og samarbejde - pårørende
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4.1.3 TILFREDSHEDEN PÅ DE ENKELTE PLEJECENTRE 

I tillæg til de ovenstående analyser har BDO undersøgt tilfredsheden blandt borgere og pårørende på de enkelte 
plejecentre i Vejle Kommune. Dette er gjort for at skabe viden om, om tilfredsheden blandt borgere og pårørende 
er ensartet eller forskellig på de enkelte plejecentre og ligeledes for at skabe viden om, om borgere og pårørende 
vurderer samme plejecenter ens. I figuren nedenfor ses den samlede tilfredshed for borgere og pårørende på de 
enkelte plejecentre. Borgernes tilfredshed ses af den horisontale akse, mens de pårørendes tilfredshed ses af den 
vertikale akse. Som eksempel ses det af figuren, at plejecentrene Hovergården, Kastaniehaven og Rosengården har 
de mindst tilfredse borgere og pårørende, mens Steensvang og Gulkrog har de mest tilfredse. Det er dog værd at 
bemærke, at den gennemsnitlige tilfredshed blandt både borgere og pårørende på plejecentrene ligger over ’både-
og’. Figuren viser således, at borgere og pårørendes tilfredshed er relativt ens på tværs af plejecentrene i Vejle 
Kommune. I figuren har vi for forståelsens skyld markeret fire klynger, som plejecentrene placerer sig i.  

KLYNGE 1 viser de plejecentre, hvor den gennemsnitlige tilfredshed for både borgere og pårørende er mellem både-
og og tilfreds. Borger- og pårørendetilfredsheden er på disse plejecentre under den gennemsnitlige borger- og 
pårørendetilfredshed. Fire plejecentre er placeret i denne klynge.  

KLYNGE 2 viser de plejecentre, hvor borgernes tilfredshed er mellem tilfreds og meget tilfreds, mens de pårørendes 
tilfredshed er mellem både-og, og tilfreds. På plejecentrene i denne klynge er borgerne således mere tilfredse end 
de pårørende. Fem plejecentre er placeret i denne klynge.  

KLYNGE 3 angiver, at pårørende i gennemsnit er mere tilfredse end borgerne. På ingen af plejecentrene i Vejle 
Kommune er dette tilfældet – og der kan derfor ikke ses nogen plejecentre i denne klynge.  

KLYNGE 4 viser de plejecentre, hvor den gennemsnitlige tilfredshed er mellem tilfreds og meget tilfreds for både 
borgere og pårørende. Plejecentrene i denne klynge har alle en højere borger- og pårørendetilfredshed end 
gennemsnittet. Otte plejecentre i Vejle Kommune befinder sig i denne klynge. 
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4.1.4 PERSPEKTIVERING AF DEN MÅLTE TILFREDSHED PÅ PLEJECENTRE I VEJLE KOMMUNE 

BDO har afsøgt muligheden for at sammenligne de fundne resultater for tilfredshedsmålingen blandt borgere i Vejle 
Kommune med tilfredshedsmålinger fra andre kommuner. Flere af de spørgsmål, som er anvendt i denne 
undersøgelse, er også benyttet af andre kommuner i lignende tilfredshedsmålinger. Figuren nedenfor viser den 
gennemsnitlige samlede tilfredshed blandt borgerne på plejecentre i Vejle Kommune sammenlignet med 
tilfredsheden hos borgere på plejecentre i Aarhus, Hedensted, Silkeborg og Horsens Kommune. 
Tilfredshedsmålingerne er foretaget inden for de seneste tre år i de øvrige kommuner. Sammenligningen mellem 
kommuner er foretaget på baggrund af borgere på plejecenters svar på det nedenstående spørgsmål: 

Hvad synes du samlet set om den pleje, du modtager af personalet her på 
plejehjemmet? – spørgsmål stillet til borgere på plejecenter 

 

Af figuren nedenfor fremgår det, at den samlede tilfredshed blandt borgere på plejecenter i de fem kommuner er 
meget ensartet. I alle kommunerne er borgerne samlet set tilfreds med den pleje, de modtager af personalet på 
plejecentret. På den baggrund er en nærliggende konklusion således, at tilfredsheden hos borgere, som bor på 
plejecenter i Vejle Kommune er på niveau med tilfredsheden i andre kommuner.  

 

2 

På baggrund af ovenstående er der således ikke noget, som indikerer, at tilfredsheden hos borgerne på plejecenter i 
Vejle Kommune er lavere end i andre kommuner. I et læringsperspektiv er det imidlertid interessant at kigge ned i 
nogle af de mulighedsrum, som findes ift. at højne både kvaliteten på Seniorområdet i Vejle Kommune og deraf også 
tilfredsheden hos både borgere og pårørende. I det følgende afsnit udfoldes sådanne perspektiver og indsigter via 
åbne besvarelser fra spørgeskemaundersøgelsen og indsigter, som er fremkommet via samtaler med borgere og 
pårørende til borgere på plejecentre.  

 

  

 

2 https://www.hedensted.dk/hedensted_data/dagsorden/Byraadet_2018-2021/24-02-

2021/ID3164/Bilag/Punkt_30_Bilag_4_Brugertilfredshedsundersoegelse_2020__praesentation.pdf, side 18 

4,2 4,3 4,2 4,3
4,1

Vejle Kommune (2021) Aarhus Kommune (2019) Hedensted Kommune
(2020)

Silkeborg Kommune (2018) Horsens Kommune (2018)

Gennemsnitlig samlet tilfredshed - plejecentre

https://www.hedensted.dk/hedensted_data/dagsorden/Byraadet_2018-2021/24-02-2021/ID3164/Bilag/Punkt_30_Bilag_4_Brugertilfredshedsundersoegelse_2020__praesentation.pdf
https://www.hedensted.dk/hedensted_data/dagsorden/Byraadet_2018-2021/24-02-2021/ID3164/Bilag/Punkt_30_Bilag_4_Brugertilfredshedsundersoegelse_2020__praesentation.pdf
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4.1.5 FREMMERE FOR TILFREDSHED - PLEJECENTRE 

I det følgende beskrives de fundne fremmere for tilfredsheden blandt borgere på plejecentre i Vejle Kommune og 
deres pårørende. Med fremmer menes faktorer, som er afgørende, hvis man ønsker at højne eller sikre tilfredsheden 
blandt borgere og pårørende. Disse faktorer, som er afgørende for tilfredsheden, er fundet via analyser af borgernes 
åbne besvarelser fra spørgeskemaundersøgelsen og via de 30 opfølgende interviews med borgere og pårørende. 
Afsnittet indledes med analysen af borgernes input fra spørgeskemaundersøgelsen. Herefter underbygges dette via 
indsigterne fra de gennemførte interviews.  

SPØRGESKEMAUNDERSØGELSEN: BORGERNES EGNE INPUT  

I de åbne besvarelser i spørgeskemaet har borgerne haft mulighed for at angive, hvad de værdsætter ved den hjælp, 
de modtager, og hvad de ønsker forbedret. Samlet set har 321 borgere besvaret spørgeskemaet, og heraf har 182 
borgere angivet en eller flere ting, som de i særlig grad værdsætter ved forholdene på plejecentret, og 142 borgere 
har angivet en eller flere ting, som de ønsker sig forbedret omkring den service, som de modtager. Disse input er via 
en analyse blevet kategoriseret, og resultatet fremgår af de to ”word clouds” nedenfor. Størrelsen på de foreslåede 
elementer angiver, hvor mange borgere, som har nævnt det i deres besvarelse.  

 

               DETTE VÆRDSÆTTER BORGERNE                    BORGERNES EGNE ØNSKER TIL FORBEDRINGER 

    

 

 

 

Af ”word clouden” til venstre ses borgernes input til, hvad de værdsætter ved den nuværende hjælp. Overordnet 
fremgår det, at meget af det, som borgerne værdsætter ved hjælpen, vedrører personalet. Fx værdsættes det, at 
personalet er venlige, omsorgsfulde, respektfulde, gode til at lytte og professionelle. Det er således tydeligt, at 
personalet spiller en afgørende rolle ift. borgernes tilfredshed. Herudover nævnes også ”det hele” – altså det, at 
man er tilfreds med det hele. 

Det hele er godt, der er ikke noget at komme efter      – Åben besvarelse fra en borger 

Herudover nævnes fx maden, boligen og det sociale på plejecentret som både borgere og personale ligeledes er noget 
borgerne værdsætter.  

Borgernes input til forbedringer til den service, de modtager, fremgår af ”word clouden” til højre. Her ses det, at 
borgerne ønsker, at personalet havde mere tid til at hjælpe, ligesom flere nævner, at de ønsker større kontinuitet i 

Spørgsmålsformulering: Notér dine input til den hjælp, du modtager - 

Hvis du skulle nævne én ting, som du i særlig grad værdsætter ved 

forholdene på plejecenteret, hvad vil du så fremhæve? 

Spørgsmålsformulering: Notér dine input til den hjælp, du modtager - 

Hvis du kunne ønske én væsentlig forbedring omkring den service, du 

modtager, hvad vil du så pege på? 

 

” 

 
” 
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personalet på plejecentret. Som nævnt ovenfor, er personalet afgørende ift. borgernes tilfredshed – og for nogle 
betyder det særligt meget, at der ikke kommer for mange forskellige personaler.   

 

Skiftende medarbejdere ved plejen, gør mig utryg     – Åben besvarelse fra en borger 

Herudover nævnes fx rengøringen, maden og bedre mulighed for aktivering, som noget borgerne ønsker forbedret 
ift. den service, som de modtager. Samlet set viser ovenstående, at borgernes tilfredshed – hvad de værdsætter, og 
hvad de ønsker forbedret - er komplekse størrelser. Borgerne har forskellige ønsker og behov, ligesom den service og 
det personale, som hjælper dem, er forskellige. Dette til trods vil input fra den åbne besvarelse kunne anvendes til 
at skabe læring og forståelse for, hvad der påvirker tilfredshed. 

OPFØLGENDE INTERVIEW: INPUT FRA BORGERE OG PÅRØRENDE 

Som opfølgning på spørgeskemaet har BDO gennemført 30 interviews af ca. 30 minutters varighed - 15 interviews 
med borgere på plejecenter og 15 interviews med pårørende. I udvælgelsen af interviewpersoner har vi tilstræbt 
spredning på borgernes tilfredshed. Derudover har vi forsøgt at tale med borgere og pårørende fra forskellige 
plejecentre. Interviewpersonerne er udvalgt tilfældigt blandt de borgere og pårørende, som i 
spørgeskemaundersøgelsen tilkendegav, at vi måtte kontakte dem med henblik på afholdelsen af et opfølgende 
interview.  

Under interviewene talte vi med borgerne og pårørende om deres tilfredshed med hjælpen, ligesom vi dykkede ned 
i deres konkrete oplevelser og erfaringer med plejecentrene. Dette blev gjort for at opnå en dybere forståelse for 
deres tilfredshed og komme tættere på, hvad der fylder for borgere og pårørende.  

På baggrund af de gennemførte interviews har vi fundet fire faktorer, som er særligt vigtige for både borgere og 
pårørende. I tillæg hertil har vi fundet en faktor, som findes særligt relevant af de pårørende til beboere på 
plejecentre i Vejle Kommune.  

 Faktorer der er fundet særligt relevante for borgere og pårørende på plejecentre 

BORGERE PÅRØRENDE 

Positiv relation mellem borger og personalet Positiv relation mellem borger og personalet 

At personalet har de rette faglige kompetencer og 

udfører opgaverne tilfredsstillende 

At personalet har de rette faglige kompetencer og 

udfører opgaverne tilfredsstillende 

Borgers trivsel (samvær med ligesindede og aktiviteter) Borgers trivsel (samvær med ligesindede og aktiviteter) 

Varierende og veltilberedt mad Varierende og veltilberedt mad 

 Pårørendes samarbejde med personalet 

 

Af tabellen ovenfor ses det, at borgere og pårørende overordnet italesætter og fremhæver mange af de samme 
faktorer – det er altså mange af de samme ting, de lægger vægt på, og som dermed er afgørende for deres tilfredshed 
med hjælpen på plejecentrene. Der er dog forskel på, hvilke af de ovenstående faktorer som fylder mest for 
henholdsvis borgere og pårørende.  

• DET RELATIONELLE FYLDER MEGET FOR BORGERNE: Går man mere i dybden, er det dog tydeligt, at borgere 
primært oplever tilfredshed gennem det relationelle både i forhold til personalet og deres medbeboere. Det 
er således vores vurdering, at det relationelle, eksemplificeret ved ”Positiv relation mellem borger og 
personalet” og ”Borgers trivsel (samvær med ligesindede og aktiviteter)”, har en større betydning for 
borgerne end eksempelvis ”Varierende og veltilberedt mad”. 
 

• DE PÅRØRENDE ER OPTAGEDE AF PERSONALETS KOMPETENCER: Omvendt vurderer de pårørende, at det, 
at personalet har de rette faglige kompetencer og udfører deres opgaver tilfredsstillende, er den væsentligste 
driver. Der er dog ingen tvivl om, at de pårørende, når de føler sig trygge i, at det sundhedsfaglige er i orden, 
ligeledes lægger stor vægt på deres kæres daglige trivsel.  

I det følgende beskrives det, hvorledes de fem fremmere kommer til udtryk for de to respektive målgrupper.   

” 

 
” 
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POSITIV RELATION MELLEM BORGER OG PERSONALET 

Når borgere sætter ord på relationen til personalet, lægger de vægt på, at personalet udviser humor og omsorg for 
dem, ligesom det er vigtigt for borgerne, at personalet er venlige, hjælpsomme og lyttende. Personalets relationelle 
kompetencer har stor betydning for borgere i mødet med ”hjælpen” på plejecentret, og den er afgørende for, at 
borger er tryg og trives i omgivelserne. I tillæg hertil er personalets relationelle kompetencer katalysator for 
stemningen på plejecentret, hvor både borgere og pårørende har et ønske om en hjemlig stemning.  

 

Personalet er altid nummer 1 for mig. At blive godt behandlet, værdsat og at de lytter. 
Der er en pæn dialog her, det betyder meget for mig      – citat fra borger 

 

Generelt udviser borgerne tilfredshed med det faste personale på plejecentrene, hvorigennem de over tid har opnået 
en tillidsfuld og tryg relation. De pårørende udviser ligeledes overvejende tilfredshed med det faste personales 
relation til deres kære, og de pårørende fremhæver især de relationer, hvor personalet har fået skabt et særligt 
bånd til deres kære fx gennem fælles interesser eller en humoristisk omgangstone.  

Men borgernes oplevelse af tryghed bliver udfordret, når plejecentrene har stor udskiftning i personalet, og borgerne 
skal forholde sig til nye mennesker og opbygge nye relationer til nyt personale. Det betyder noget for borgerne, at 
personalet kender dem, deres situation og ved, hvordan de vil have maden mv. Samlet set er det tydeligt, at 
kontinuitet blandt personalet har en direkte indflydelse på både borgers og pårørendes tilfredshed. Utilfredsheden 
med skiftende personale er især udtalt af de pårørende, der oplever, at vikarer og nye medarbejdere ikke altid er 
sat tilstrækkeligt ind i deres kæres behov, hvormed de pårørende bliver utrygge og føler, at de skal følge op på, om 
både plejen og omsorgen lever op til det aftalte niveau.  

På baggrund af de gennemførte interviews kan det således udledes, dels at personalets relationelle kompetencer 
har betydning for borgeres og pårørendes tilfredshed, og dels har medarbejderkontinuitet også indflydelse 
herpå.  

AT PERSONALET HAR DE RETTE FAGLIGE KOMPETENCER OG UDFØRER OPGAVERNE TILFREDSSTILLENDE  

Det er især afgørende for de pårørende, at personalet har de rette faglige kompetencer, og at de udfører deres 
arbejdsopgaver på en tilfredsstillende måde. Pårørende hæfter sig især ved udfordringer med hygiejne og rengøring 
samt fremhæver situationer, hvor de oplever manglende eller ukorrekt håndtering af sundhedsmæssige udfordringer 
fx sårpleje, indblik i og forståelse for sygdomme samt medicin. De pårørende fortæller, at de har valgt plejecenter 
på baggrund af indledende dialoger og de forventninger, der blev givet i denne sammenhæng omkring 
serviceniveauet. Dog mener flere, at plejecentrene har svært ved at leve op til det serviceniveau, som borgere og 
pårørende er blevet lovet inden indflytning. BDO bemærker, at der her ses en overensstemmelse i forhold til Vejle 
Kommune har udledt af en gennemgang af klager/henvendelser.  

 

Jeg synes ikke, at den kvalitet, de sælger i deres breve, på nettet og til formødet, svarer 
til det, som sker i virkeligheden       – citat fra pårørende 

 

Borgerne er langt fra lige så kritiske vedrørende personalets kompetencer og deres udførsel af opgaver som de 
pårørende. Dette kan være et udtryk for, at borgerne langt hen ad vejen er tilfredse med hjælpen og derfor ikke har 
det store behov for at kommentere herpå. Dette understøttes af spørgeskemaundersøgelsen, som netop viste, at 
langt størstedelen af borgerne er overvejende tilfredse med den personlige og praktiske hjælp, ligesom de fleste 
også er tilfredse med sygeplejen - og i tillæg hertil, at de pårørende vurderer sygepleje samt personlig og praktisk 
hjælp dårligere end borgerne.  
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I denne sammenhæng er det også relevant at nævne, at nogle borgere og pårørende fremhæver, at personalet har 
travlt, eller at der er få på arbejde, og at personalet dermed har svært ved at levere på det ønskelige niveau. Det 
er oplevelsen, at nogle borgere ligefrem har en bekymring knyttet til personalets arbejdsforhold, eller at de 
”undskylder” personalet, fordi de jo har travlt og har mange andre borgere, de skal hjælpe. Uanset om personalet 
oplever travlhed eller ej, så er det ikke hensigtsmæssigt, at borgere eller pårørende skal bekymre sig herom.   
 

 De kan godt somme tider komme ind med pillerne, og så går de med det samme igen. 
De kan godt være lidt travle      – citat fra borger 

 

Opsamlende er det vurderingen, at personalets faglige kompetencer og udførslen af opgaverne hos borgerne er 
en nødvendig - men ikke tilstrækkelig betingelse for tilfredsheden – idet en samtidig oplevet travlhed har en 
betydning for tilfredsheden.  

BORGERS TRIVSEL (SAMVÆR MED LIGESINDEDE OG AKTIVITETER) 

Både borgere og pårørende fortæller gennem interviews, at borgers trivsel på plejecentret er yderst væsentlig for 
deres tilfredshed. Pårørende italesætter, at det er smilet på læberne, blikket i øjnene og de historier, der fortælles, 
der giver bedst indblik i, hvordan deres kære har det. Og de pårørende er bekymrede og nervøse for, hvordan deres 
kære oplever, at skulle etablere deres sidste del af livet - et nyt sted blandt nye mennesker.  

Aktiviteter fremhæves som noget, der skaber glæde i øjeblikket og det, der bliver en samtalestarter på plejecentret 
og sammen med pårørende. Der er en bevidsthed om, at der det seneste år har været reduceret i aktiviteter grundet 
corona, og på tværs af interviewene italesættes en forventning om, at dette forhåbentligt snart når et mere 
almindeligt niveau. Udover manglende aktiviteter har besøgsvenner også været fraværende, hvilket ellers også 
opleves som et positivt input i hverdagen på plejecentret. Sidst men ikke mindst italesættes et stort ønske om, at 
man fremadrettet kan komme mere ud fra plejecentret enten i form af en gåtur eller som en udflugt. Det giver både 
livskvalitet i øjeblikket og bagefter i samtaler med personale, de andre beboere og borgernes pårørende. 

Via interviewene har vi fundet en yderligere nuance ift. borgers trivsel – og denne er knyttet op på borgers 
funktionsniveau:  

• TRIVSEL HOS DEMENTE BORGERE: De pårørende er meget bekymrede for, hvorvidt deres kære med demens 
er glade og veltilpasse på plejecentret. Det er afgørende for de pårørende, at borger deltager i aktiviteter, 
benytter fællesrum og indgår i dialog med andre. Her fremhæver flere pårørende, at de har oplevet at være 
uenige med personalet om, hvad borger kan klare at deltage i, og hvorvidt borger skal udfordres mere for at 
fremme borgerens trivsel. I den sammenhæng er det vigtigt med en klar forventningsafstemning mellem 
pårørende og personalet på plejecentret, så begge parter forstår hinandens perspektiver og kan indgå i et 
konstruktivt samarbejde herom.  
 

• TRIVSEL HOS RESSOURCESTÆRKE BORGERE: Under interviews kommer det frem, at flere borgere i denne 
målgruppe oplever, at de savner ligesindede beboere og aktiviteter, der kan udfordre og stimulere dem. 
Målgruppen oplever, at de er placeret sammen med stærkt demente individer, som det kan været svært at 
samtale med fx under aftensmåltidet, og for nogle ressourcestærke borgere betyder det, at de hellere vil 
spise alene. For ikke at blive ensomme oplever disse borgere at være afhængige af snakke og aktiviteter med 
personalet, men desværre oplever målgruppen også, at de er dem, der kommer bagerst i køen, hvis andre og 
mere belastede borgere har behov for hjælp og pleje. Målgruppen føler sig dermed overset og fejlplaceret, 
hvorfor de efterlyser ligesindede beboere at samtale med og flere aktiviteter. I den sammenhæng kan man 
overveje, om det er muligt at indtænke ressourcestærke beboere i hverdagen på plejecentret fx ift. at hente 
post, forfaldende arbejde mv. Fra interviews er det er vores oplevelse, at borgerne nyder dette.  
 

Der er ikke rigtigt nogen at snakke med. De fleste af dem her, de er demente. Tiden kan 
godt blive lang; man venter sommetider på, at det bliver aften, så man kan komme i 
seng igen      - citat fra borger 

 

Borgers trivsel har betydning for tilfredsheden blandt både borgerne selv og deres pårørende. Samvær og 
aktiviteter er afgørende for borgers trivsel og samtidig er det vigtigt at være opmærksom de forskellige behov, 
som borgere med forskellige funktionsevner har.   
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VARIERENDE OG VELTILBEREDT MAD 

Flere borgere har en oplevelse af, at maden er meget gammeldags, hvilket bliver beskrevet som kød og kartofler 
samt sjældent noget grønt. Det er særligt den yngre gruppe af borgere på plejecentre, som savner en større variation 
og fornyelse end det, der opleves for nuværende. Borgerne har dog forståelse for, at maden skal smage alle beboere. 
De pårørende udviser mest bekymring for, om individuelle hensyn mødes, så deres kære sikres den rette mængde 
mad og undgår underernæring. Derudover kommenterer enkelte også på tilberedelsen af maden og dennes friskhed, 
hvilket de ikke har megen tiltro til. 

På plejecentrene er måltiderne både et lyspunkt for beboerne og et samtaleemne – i en coronatid uden de 
vanlige aktiviteter har måltidet måske også fået endnu større betydning for beboernes tilfredshed. De 
pårørendes tilfredshed påvirkes positivt, hvis de betrygges i, at deres kære får en kost, som sikrer borgeren den 
rette mængde næring.   

PÅRØRENDES SAMARBEJDE MED PERSONALET 

Fra interviews er det oplevelsen, at de pårørendes samarbejde med personalet er meget afgørende for, om de 
pårørende er tilfredse eller ej. De pårørendes oplevelser med samarbejdet er forskellige. Nogle synes, de har et godt 
samarbejde, mens andre har haft eller har et mindre godt samarbejde med personalet. I de tilfælde hvor 
samarbejdets karakterer har ændret sig til det bedre, er dette ofte betinget af skift i medarbejdere og/eller leder 
på plejecentret – det kan altså være udfordrende at forbedre samarbejdsrelationer mellem pårørende og personalet. 
BDO bemærker, at Vejle Kommune med afsæt i gennemgang af en række klager/henvendelser, ser 
forventningsafstemning som en af de hyppigste årsager til klager/henvendelser. 

 

Jeg synes, man skal være på dupperne hele tiden. Man kan være bange for at overse 
noget og skal hele tiden søge hjælp. Det er hårdt at være pårørende.    - citat fra pårørende 

Der peges især på fire parametre, der har indflydelse på det gode samarbejde mellem pårørende og personale:   

 

• TYDELIG FORVENTNINGSAFSTEMNING VEDR. ROLLER OG ANSVAR: De pårørende oplever ofte, at der ikke 
er blevet talt om, hvad der forventes af dem. Det betyder, at flere pårørende har oplevet at stå i situationer, 
hvor de er blevet overraskede over, at de havde et ansvar fx ift. fodpleje, køb af ting til borger, 
medicinafhentninger eller lign. 
 

• FØLELSEN AF AT INPUT ER VELKOMNE: Det har stor indflydelse på de pårørendes tilfredshed, om de oplever, 
at personalet er lydhør over for det, de har at sige. Hermed ikke sagt, at pårørende skal have ret, men det 
handler især om, at pårørende anerkendes for deres dybdegående kendskab til deres kære. 
 

• VIDENDELING MELLEM PERSONALET: Pårørende udviser stor utilfredshed, når de oplever, at viden ikke bliver 
delt mellem personalet. Det betyder fx at de pårørende oplever at skulle ”tjekke op på”, om nu personalet 
husker de aftaler, der er indgået.  
 

• PROAKTIV KOMMUNIKATION: De pårørende oplever, at informationsniveauet er meget lavt, hvorfor de er 
nødsaget til selv at være opsøgende, hvis de ønsker information om både borgernære og mere generelle 
emner. Et par pårørende fortæller under interviews, at informationsniveauet er steget med ansættelse af ny 
leder, hvilket i høj grad værdsættes. Den ønskede kommunikation har et todelt sigte, idet pårørende ønsker 
nyheder vedrørende plejehjemmet (organisatorisk viden fx om nye ansættelser og nye tiltag) samt 
samtaleemner til dialog med borger (fx viden om afviklede aktiviteter).     
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4.2 BORGERTILFREDSHED – HJEMMEPLEJE 

I dette analyseafsnit præsenteres resultaterne af borgertilfredsheden med hjemmeplejen i Vejle Kommune. 
Tilfredshedsundersøgelsen består af to dele – dels en undersøgelse blandt alle borgere, som modtager hjemmepleje 
i Vejle Kommune, og dels en blandt pårørende til borgere som modtager hjemmepleje i Vejle Kommune. I denne 
analyse fremhæves den samlede tilfredshed for begge målgrupper, ligesom der dykkes ned i tilfredsheden blandt 
borgere og pårørende i de enkelte distrikter i Vejle Kommune. Herudover inddrages perspektiver fra borgernes egne 
input til, hvad de værdsætter ved hjælpen samt deres ønsker til forbedring. Afslutningsvis inddrages perspektiver og 
indsigter fra de afholdte interviews, og i denne del beskrives fremmere for tilfredsheden blandt borgere og 
pårørende, hvilket vil sige det, der er afgørende for begge målgruppers tilfredshed med hjælpen fra hjemmeplejen. 

4.2.1 SAMLET TILFREDSHED 

I spørgeskemaerne blev borgere og pårørende til borgere i hjemmeplejen spurgt til deres samlede tilfredshed med 
hjemmeplejen. Dette for at få deres overordnede og samlede vurderinger af hjælpen. De konkrete 
spørgsmålsformuleringer ses nedenfor: 

 Hvad synes du samlet set om den hjemmepleje, du modtager? – spørgsmål stillet til borgere 
i hjemmeplejen 
 

Hvor tilfreds er du alt i alt med hjemmeplejen, din kære modtager? – spørgsmål stillet til 

pårørende til borgere i hjemmeplejen 
 

Både borgere og pårørende kunne svare på spørgsmålene på en skala fra 1-5, hvor 1 = meget utilfreds og 5 = meget 
tilfreds. Den samlede tilfredshed blandt borgere og pårørende kan ses som et gennemsnit af tabellen nedenfor. Det 
ses, at den gennemsnitlige samlede tilfredshed blandt borgere, som modtager hjemmepleje, er 4,1 på skalaen fra 1-
5. Dvs. at borgere, som modtager hjemmepleje i Vejle Kommune, i gennemsnit har en samlet tilfredshed med 
hjælpen, som ligger mellem tilfreds og meget tilfreds. De pårørendes tilfredshed er en smule lavere end borgernes, 
og deres samlede tilfredshed er således i gennemsnit 3,7, hvilket svarer til, at pårørende til borgere i hjemmepleje 
i gennemsnit næsten er tilfreds med hjælpen, deres kære får. Samlet set viser resultaterne fra 
tilfredshedsundersøgelsen blandt borgere og pårørende således, at både borgere og pårørende i overvejende grad er 
tilfredse med den hjælp, som borgerne modtager i hjemmeplejen.  

Gennemsnittet for borger/pårørendetilfredsheden ses i nedenstående tabel: 

Hjemmepleje Gennemsnitlig tilfredshed – målt på den samlede tilfredshed 

Borgere 4,1 

Pårørende 3,7 

Begge målgrupper 4,0 
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Fordelingen i nedenstående figur viser, at 80% af borgerne samlet set er tilfreds eller meget tilfreds med plejen, 
som ydes af hjemmeplejen, 15% har svaret både-og og 5% af borgerne er utilfreds eller meget utilfreds. Dette svarer 
til, at fire ud af fem borgere er tilfredse med den hjælp, de modtager af hjemmeplejen. 

Hos de pårørende er tre ud af fem tilfreds med den hjælp, deres kære modtager i hjemmeplejen. En del flere 
pårørende er utilfreds med hjælpen, deres kære modtager. Denne andel er 12% hos de pårørende, hvilket er 7% 
højere end borgerne. Dette tyder på, at de pårørende og borgerne enten har forskellige forventninger til 
hjemmeplejen eller bedømmer deres samlede tilfredshed ud fra nogle forskellige parametre.  

Samlet set viser nedenstående figur, at borgerne er mere tilfredse end de pårørende med den hjælp, de modtager i 
hjemmeplejen i Vejle Kommune. Andelen af utilfredse er dog relativt lille hos dem begge, og den store andel af 
borgere og pårørende, som placerer sig i både-og, vidner også om en mulighed for at øge andelen af tilfredse relativt 
let ved at implementere nogle af de fremmere for tilfredsheden, som er fælles for både borgere og pårørende på 
hjemmeplejen. 

 

4.2.2 TILFREDSHED PÅ UDVALGTE PARMETRE 

I dette afsnit præsenteres tilfredsheden blandt borgerne og pårørende på udvalgte tematikker fra spørgeskemaet. 

Konkret er både borger og pårørende spurgt ind til fire tematikker. Disse er oplistet nedenfor: 

• Den praktiske hjælp 
• Personlig pleje 
• Sygefaglig hjælp  
• Hjemmeplejepersonalet. 

TILFREDSHED MED OPGAVEUDFØRSLEN 

Af tabellen nedenfor ses borgernes samlede vurderinger af de ”udførte” opgaver i relation til borgerne. Her er det 
den personlige pleje, den praktiske hjælp og sygeplejen. Som med tabellen ovenfor, så er gennemsnittet for de to 
målgrupper angivet. Af tabellen ses det, at borgerne i gennemsnit vurderer den praktiske hjælp og sygeplejen en 
smule over tilfreds (4,1-4,2), hvor vurderingen af den praktiske hjælp er lige under tilfreds (3,9). Borgerne er således 
overvejende tilfredse med hjælpen, de får på alle områder. Tabellen viser samme tendens, som vi så ift. den samlede 
tilfredshed, nemlig at borgerne er mere tilfredse med den hjælp de får, end de pårørende er: Her er forskellen dog 
noget større end ved den samlede tilfredshed. De pårørende er i gennemsnit mellem både-og, og tilfreds, og det 
fremgår, at de pårørende er mere tilfreds med sygeplejen end med den praktisk hjælp og den personlige pleje. Det 
er interessant, hvorfor der er forskel i borgeres og pårørendes vurderinger af hjælpen. 

BDO påpeger desuden, at borgerne er spurgt dybere ind til deres tilfredshed med de specifikke ydelser. Borgernes 
svar på disse spørgsmål kan ses i appendiks.  

Hjemmeplejen Gennemsnit af samlet 

personlig pleje 

Gennemsnit af samlet 

praktisk hjælp 

Gennemsnit af samlet 

sygepleje 

Borger 4,1 3,9 4,2 

Pårørende 3,6 3,4 3,8 

Begge målgrupper 3,9 3,8 4,1 

2%

3%

3%

9%

15%

30%

41%

33%

39%

25%

Borger

Pårørende

Hjemmeplejen - Samlet tilfredshed

Meget utilfreds Utilfreds Både-og Tilfreds Meget tilfreds
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TILFREDSHED I RELATION TIL PERSONALET 

Både borgere og pårørende blev spurgt ind til personalet, som hjælper borgerne i hjemmeplejen i Vejle Kommune. 
Borgerne blev spurgt ind til medarbejdernes adfærd og deres relation til medarbejderne. De pårørende blev spurgt 
om, medarbejdernes ageren over for dem som pårørende, men også til deres kontakt og samarbejde med 
medarbejderne.  

I det følgende præsenteres borgernes tilfredshed med personalet på udvalgte parametre. Herefter præsenteres de 
pårørendes tilfredshed med samarbejdet med personalet. 

BORGERNES VURDERING AF HJEMMEPLEJEPERSONALET 

Borgerne blev stillet otte spørgsmål ang. hjemmeplejepersonalet, hvor borgerne skulle angive deres oplevelser med 
tre svarkategorier (ja, nej, både-og). Disse spørgsmål vedrører dels borgernes relation til personalet (fem spørgsmål), 
og spørgsmål vedrørende hvorledes hjælpen gives af medarbejderne i hjemmeplejen (tre spørgsmål). Nedenfor ses 
de to figurer, som viser borgernes svar på alle otte spørgsmål.  

Næsten alle borgere vurderer deres relation til personalet positivt. Otte-ni ud af ti borgere oplever, at de og 
medarbejderne har et godt samarbejde, og at medarbejderne er venlige, omsorgsfulde, respektfulde og formår at 
tage individuelle hensyn til borgerne. I tillæg hertil fremgår det, at næsten ingen borgere vurderer personalet 
decideret negativt på disse parametre.  

Sammenligner man svarene, som vedrører spørgsmålene omkring borgernes relation til medarbejderne, med 
spørgsmålene, som vedrører hjælpen, som gives, så ses det, at borgerne generelt vurderer deres relation til 
medarbejderne mere positivt end, hvorledes hjælpen gives. Det ses af figuren vedrørende hjælpen, som gives af 
medarbejderne, at lidt over halvdelen af borgerne vurderer medarbejderne positivt mht., at de får hjælp af samme 
medarbejdere, at hjælpen er ensartet, og at personalet kommer hurtigt. Særligt udsagnene vedr. at det samme 
personale kommer hos borger, og at hjælpen er lige god uanset, hvilken medarbejder som kommer, er borgerne 
uenige i. Konkret er to ud af fire borgere uenige i, at hjælpen er lige god, uanset hvilken medarbejder som kommer, 
og tre af fem mener ikke, at det er de samme medarbejdere, som kommer hos dem. Yderligere er to af fem ikke 
enige i, at medarbejderne i hjemmeplejen generelt kommer på de aftalte tidspunkter. Som ved plejecentrene 
mangler borgerne kontinuitet i den hjælp, de modtager, hvilket enten kan forekomme gennem et mere fast personale 
eller ved mere ensartet pleje. 

 

 

 

2%

2%

2%

4%

12%

8%

15%

11%

13%

86%

92%

84%

87%

82%

Er samarbejdet med medarbejderne godt?

Er personalet venlige over for dig?

Er personalet omsorgsfulde over for dig?

Udviser medarbejderne respekt over for dig?

Tager medarbejderne hensyn til dine vaner og ønsker, når
de hjælper dig?

Borgernes relation til hjemmeplejepersonalet

Nej Både-og Ja

23%

27%

13%

37%

21%

29%

41%

51%

58%

Er det oftest de samme medarbejdere, der kommer hos
dig?

Er den hjælp, du får, lige god, uanset hvilken medarbejder
der kommer i dit hjem?

Kommer medarbejderne generelt på de aftalte tidspunkter?

Den konkrete hjælp som gives af medarbejderne til borgerne

Nej Både-og Ja
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Samlet set vurderes relationen mellem medarbejderne og borgerne rigtig positivt. På spørgsmålene herom 
vurderer 90-80% af borgerne, at de er tilfreds. Et andet billede tegner sig, når borgerne skal vurdere 
hjemmeplejens punktlighed, kontakt og kontinuitet i hjælpen. Her vurderer kun 58%, at medarbejderne kommer 
til de aftalte tidspunkter, og 51% vurderer, at de modtager den samme hjælp uanset, hvem der kommer. 

PÅRØRENDES VURDERING AF HJEMMEPLEJEPERSONALET 

De pårørende er ligesom borgerne blev spurgt ind til to områder. Det første område omhandlede de pårørendes 
oplevelse af medarbejderne, og derefter blev de spurgt ind til deres kontakt og samarbejde med medarbejderne. 

Ligesom ved borgerne oplever størstedelen af de pårørende også, at medarbejderne er omsorgsfulde og venlige, 
men som ved de andre resultater, er de pårørendes vurderinger lidt lavere end borgernes. Her vurderer de 
pårørende, at ni af ti medarbejdere i hjemmeplejen er venlige, hvor syv af ti vurderes som omsorgsfulde.  

 

Spørgsmålene vedrørende kontakten og samarbejdet mellem de pårørende og medarbejderne i hjemmeplejen ses af 
figuren nedenfor. Her fremgår det, at hovedparten af de pårørende er tilfreds med deres kontakt og samarbejde 
med personalet i hjemmeplejen. Omvendt er det omkring en ud af tre, som ikke er tilfreds med deres nuværende 
kontakt og samarbejde med medarbejderne. Der er således et potentiale for at øge de pårørendes tilfredshed med 
deres kontakt og samarbejde med medarbejderne i hjemmeplejen. Her kan indsigterne fra de kvalitative interviews 
inddrages, da det på interviews netop er blevet nævnt, at samarbejde mellem personalet og de pårørende er 
afgørende for de pårørende og deres tilfredshed. Konkret peger BDO på fem konkrete parametre, hvor der kan sættes 
ind ift. at højne tilfredsheden hos de pårørende her blandt samarbejde.  

De fem parametre er oplistet nedenfor og uddybet i afsnittet vedr. fremmere for tilfredsheden blandt borgere og 
pårørende i hjemmeplejen. 

• Positiv relation mellem borger og personalet 

• Genkendelighed i personalet 

• At personalet har de rette faglige kompetencer og udfører opgaverne tilfredsstillende 

• Pårørendes samarbejde med kommunen/personalet 

• Gennemsigtighed i bevilling med rum for fleksibilitet. 
 

 

 

De fleste pårørende oplever, at medarbejderne er venlige og omsorgsfulde. Over halvdelen af de pårørende 
vurderer, at samarbejdet og kontakten til medarbejder er tilfredsstillende, men der findes her rum for bedring, 
da over 10% af de pårørende også er utilfredse med dette samarbejde. 

5%

12%

23%

87%

72%

Oplever du, at medarbejderne i hjemmeplejen er venlige?

Oplever du, at medarbejderne i hjemmeplejen er
omsorgsfulde?

De pårørendes oplevelse af medarbejderne

Nej Både-og Ja

6%

6%

12%

3%

5%

5%

21%

23%

17%

41%

41%

40%

28%

25%

26%

Hvor tilfreds er du med samarbejdet mellem dig og
medarbejderne i hjemmeplejen?

Hvor tilfreds er du med din kontakt til medarbejderne, fx
om de er til at få fat på?

Hvor tilfreds er du med samarbejdet mellem dig og din
kæres kontaktperson?

Kontakt og samarbejde - pårørende

Meget utilfreds Utilfreds Både-og Tilfreds Meget tilfreds
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4.2.3 TILFREDSHEDEN PÅ DE ENKELTE DISTRIKTER 

I tillæg til de ovenstående analyser har BDO undersøgt tilfredsheden blandt borgere og pårørende på de enkelte 
distrikter i Vejle Kommune. Dette er gjort for at skabe viden om, hvorvidt tilfredsheden blandt borgere og pårørende 
er ensartede eller forskellige i de enkelte distrikter, og ligeledes for at skabe viden om, hvornår borgere og pårørende 
vurderer distrikter ens. I figuren nedenfor ses den samlede tilfredshed for borgere og pårørende i de forskellige 
hjemmeplejedistrikter. Borgernes tilfredshed ses af den horisontale akse, mens de pårørendes tilfredshed ses af den 
vertikale akse. Som eksempel ses det af figuren, at distriktet VD2 har de mindst tilfredse borgere og pårørende, mens 
VD4 har de mest tilfredse. Det er dog værd at bemærke, at den gennemsnitlige tilfredshed blandt både borgere og 
pårørende i distrikterne ligger over ’både-og’ for alle distrikter undtagen VD2. Figuren viser således, at borgeres og 
pårørendes tilfredshed er relativt ens på tværs af distrikterne i Vejle Kommune. I figuren har vi for forståelsens skyld 
markeret fire klynger, som distrikterne placerer sig i.  

KLYNGE 1 viser de distrikter, hvor den gennemsnitlige tilfredshed for både borgere og pårørende er lavere end 
tilfreds. Borger- og pårørendetilfredsheden er for disse distrikter under den gennemsnitlige borger- og 
pårørendetilfredshed. Et distrikt er placeret i denne klynge.  

KLYNGE 2 viser de distrikter, hvor borgernes tilfredshed er mellem tilfreds og meget tilfreds, mens de pårørendes 
tilfredshed er mellem både-og og tilfreds. I distrikterne i denne klynge er borgerne således mere tilfredse end de 
pårørende. Otte distrikter er placeret i denne klynge.  

KLYNGE 3 viser, at pårørende i gennemsnit er mere tilfredse end borgerne. I ingen af distrikterne i Vejle Kommune 
er dette tilfældet, og der kan derfor ikke ses nogen distrikter i denne klynge.  

KLYNGE 4 viser de distrikter, hvor den gennemsnitlige tilfredshed er mellem tilfreds og meget tilfreds for både 
borgere og pårørende. Distrikterne i denne klynge har alle en højere borger- og pårørendetilfredshed end 
gennemsnittet. Et distrikt i Vejle Kommune befinder sig i denne klynge. 

 

3 

 

 

3 På hhv. otte og seks besvarelser for borgerne og pårørende var det ikke muligt at identificere distrikt, derfor er disse undladt, men de er inkluderet i 

appendiks 

ND1

ND2

ND3

ND5

VD2

VD4

VD5ØD2

ØD3 ØD4

P
Å
R
Ø
R
EN

D
E

BORGERE

Gennemsnit af Samlet Tilfredshed

Både-og Meget tilfreds Tilfreds 

T
il
fr

e
d
s 

M
e
g
e
t 

ti
lf

re
d
s 

1 2 

3 4 

B
å
d
e
-o

g
 



 

Side 29 af 57 

 

ANALYSE AF BORGERTILFREDSHED, LEDELSE OG KOMPETENCER VEJLE KOMMUNE 

4.2.4 PERSPEKTIVERING AF DEN MÅLTE TILFREDSHED PÅ HJEMMEPLEJEN I VEJLE KOMMUNE 

BDO har også afsøgt muligheden for at sammenligne de fundne resultater for tilfredshedsmålingen blandt borgere i 
Vejle Kommune, som modtager hjemmepleje med tilsvarende tilfredshedsmålinger fra andre kommuner. Flere af de 
spørgsmål, som er anvendt i denne undersøgelse, er også benyttet af andre kommuner i tilsvarende 
tilfredshedsmålinger. BDO har fremfundet resultater fra lignende tilfredshedsundersøgelser blandt borgere og 
hjemmepleje i fire andre kommuner: Aarhus, Horsens, Ikast, og Horsens Kommune. Alle disse 
tilfredshedsundersøgelser er gennemført inden for de seneste år. Borgernes tilfredshed med hjælpen fra 
hjemmeplejen sammenlignes med udgangspunkt i det nedenstående spørgsmål:  

 Hvad synes du samlet set om den hjemmepleje, du modtager? – spørgsmål stillet til 
borgere, som får hjemmepleje 

 
Den gennemsnitlige tilfredshed blandt borgerne, som får hjemmepleje i Vejle Kommune, og de øvrige 
sammenligningskommuner fremgår af tabellen nedenfor. Alle kommuner har en gennemsnitlig tilfredshed omkring 
tilfreds. Det fremgår af figuren, at tilfredsheden blandt borgerne, som modtager hjemmepleje i Vejle Kommune, er 
på niveau med tilfredsheden hos borgere, som modtager hjemmepleje i de valgte sammenligningskommuner. Med 
andre ord så tyder det på, at borgerne, som modtager hjemmepleje i Vejle Kommune, er lige så tilfredse med 
hjælpen, som borgerne er i de øvrige kommuner.  

 

4 

Figuren ovenfor indikerer således, at tilfredsheden hos borgerne, som får hjemmepleje i Vejle Kommune, er på niveau 
med tilfredsheden i sammenligningskommunerne. I et læringsperspektiv er det imidlertid interessant at kigge ned i 
nogle af de mulighedsrum, som findes ift. at højne både kvaliteten på Seniorområdet i Vejle Kommune og deraf også 
tilfredsheden hos både borgere og pårørende. I det følgende afsnit udfoldes sådanne perspektiver og indsigter via 
åbne besvarelser fra spørgeskemaundersøgelsen, og indsigter som er fremkommet via samtaler med borgere og 
pårørende til borgere som modtager hjemmepleje.  

4.2.5 FREMMERE FOR TILFREDSHED – HJEMMEPLEJEN 

I dette afsnit beskrives fremmere for tilfredsheden blandt borgere, som modtager hjemmepleje i Vejle Kommune og 
deres pårørende. Med fremmer menes faktorer, som er afgørende, hvis man ønsker at højne eller sikre tilfredsheden 
blandt borgere og pårørende. Disse faktorer er fundet via analyser af åbne besvarelser fra spørgeskemaundersøgelsen 
til borgere, som modtager hjemmepleje og via de 30 opfølgende interviews med målgruppen. Afsnittet indledes med 
analysen af borgernes åbne kommentarer fra spørgeskemaundersøgelsen. Herefter underbygges dette via indsigterne 
fra de gennemførte interviews.  

SPØRGESKEMAUNDERSØGELSEN: BORGERNES EGNE INPUT  

I spørgeskemaet fik borgerne mulighed for at angive, hvad de værdsætter ved den hjælp, de modtager, og hvad de 
ønsker forbedret. Samlet set har 741 borgere, som modtager hjemmepleje, besvaret spørgeskemaet. Heraf har 430 

 

4 https://www.hedensted.dk/hedensted_data/dagsorden/Byraadet_2018-2021/24-02-

2021/ID3164/Bilag/Punkt_30_Bilag_4_Brugertilfredshedsundersoegelse_2020__praesentation.pdf, side 5 

4,1 4,0 4,1 4,1 4,1

Vejle Kommune (2021) Aarhus Komune (2020) Hedensted Kommune
(2020)

Ikast-Brande Kommune
(2018)

Horsens Kommune

Gennemsnitlig borgertilfredshed - hjemmepleje

https://www.hedensted.dk/hedensted_data/dagsorden/Byraadet_2018-2021/24-02-2021/ID3164/Bilag/Punkt_30_Bilag_4_Brugertilfredshedsundersoegelse_2020__praesentation.pdf
https://www.hedensted.dk/hedensted_data/dagsorden/Byraadet_2018-2021/24-02-2021/ID3164/Bilag/Punkt_30_Bilag_4_Brugertilfredshedsundersoegelse_2020__praesentation.pdf
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borgere angivet en eller flere ting, som de i særlig grad værdsætter ved den hjælp, de modtager fra hjemmeplejen, 
og 340 borgere har angivet en eller flere ting, som de ønsker sig forbedret omkring den service, som de får. Disse 
input er via en analyse blevet kategoriseret og resultatet fremgår af de to ”word clouds” nedenfor. Størrelsen på de 
foreslåede elementer angiver, hvor mange borgere som har nævnt det i deres besvarelse.  

 

               DETTE VÆRDSÆTTER BORGERNE                   BORGERNES EGNE ØNSKER TIL FORBEDRINGER 

     

 

 

De ting, som borgerne har valgt at fremhæve, at de værdsætter, fremgår af ”word clouden” til venstre. Her ses det, 
at borgere, der modtager hjemmepleje, værdsætter flere forskellige ting ved personalet; at de er venlige, 
omsorgsfulde, hjælpsomme, og at de har en høj faglighed. Personalets humør har en afsmittede effekt, og et besøg 
fra en medarbejder, som smiler og er i godt humør, kan smitte af på borgerens humør. 

Begge arbejder med en smittende livsglæde, arbejdet udføres perfekt.                            
Jeg ser frem til deres besøg      – åben besvarelse fra en borger 

Borgerne, der modtager hjemmepleje, værdsætter også den hjælp, de får, til alle de ting som de ikke længere selv 
kan klare. Rengøringen fx, når personalet hjælper med at vaske gulvene hos en borger som har begrænset 
gangfunktion, og den personlige pleje, herunder hjælpen til at komme i bad, blive vasket og få støttestrømperne 
korrekt på. Herudover sætter borgerne pris på, når de får hjælp af de samme medarbejdere, ligesom det er vigtigt 
for nogle borgere, at aftaler og tidspunkter overholdes, så borgerne kan planlægge deres øvrige aktiviteter mv. 
herefter.   

Der dufter af brun sæbe, når hun er gået; det er dejligt, at der bliver vasket gulv og 
støvsuget      – åben besvarelse fra en borger 

Samlet set fremgår det, at borgerne, som modtager hjemmepleje – ligesom borgerne der bor på plejecenter - 
værdsætter personalet, og mødet mellem borger og personalet har betydning for tilfredsheden. En forskel er 
imidlertid, at borgerne, som modtager hjemmepleje, i højere grad fremhæver, at de værdsætter den konkrete hjælp 
de får. Måske fordi det for dem ikke er en selvfølgelighed, men noget man er taknemmelig for og sætter pris på.  

Spørgsmålsformulering: Notér dine input til den hjælp, du modtager - 

Hvis du skulle nævne én ting, som du i særlig grad værdsætter ved den 

hjælp, du modtager fra hjemmeplejen, hvad vil du så fremhæve? 

Spørgsmålsformulering: Notér dine input til den hjælp, du modtager - 

Hvis du kunne ønske én væsentlig forbedring omkring den service, du 

modtager, hvad vil du så pege på? 

” 

 ” 

 

” 

 

” 
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OPFØLGENDE INTERVIEW: INPUT FRA BORGERE OG PÅRØRENDE 

Som opfølgning på spørgeskemaet er der afviklet 15 interviews med borgere, der modtager hjemmepleje, og 15 
interviews med pårørende. Både borgere og pårørende er udvalgt, så vi både har talt med nogen, der i spørgeskemaet 
har angivet, at de er tilfredse, både-og, og utilfredse. Alle de interviewede har i spørgeskemaet givet tilsagn om, at 
vi gerne måtte kontakte dem med henblik på et opfølgende interview.  

Under interviewene talte vi med borgerne og pårørende om deres tilfredshed med hjælpen, ligesom vi dykkede ned 
i deres konkrete oplevelser og erfaringer med hjemmeplejen. Dette blev gjort for at opnå en dybere forståelse for 
deres tilfredshed og komme tættere på, hvad der fylder for både borgere og pårørende. På baggrund af de 
gennemførte interviews har vi fundet tre faktorer, som er særligt vigtige for både borgere og pårørende. I tillæg 
hertil har vi fundet to faktorer, som er vigtige for borgerne, ligesom vi har fundet to faktorer, som er vigtige for de 
pårørende. Alle de fundne fremmere for tilfredsheden er oplistet i tabellen nedenfor:  

 

Faktorer der er fundet særligt relevante for borgere og pårørende i hjemmeplejen 

BORGERE PÅRØRENDE 

Positiv relation mellem borger og personalet Positiv relation mellem borger og personalet 

Genkendelighed i personalet Genkendelighed i personalet 

At personalet har de rette faglige kompetencer og 

udfører opgaverne tilfredsstillende 

At personalet har de rette faglige kompetencer og 

udfører opgaverne tilfredsstillende 

At personalet er velforberedt på opgaven  

Planlægning og overholdelse af aftaler  

 Pårørendes samarbejde med kommunen/personalet 

 Gennemsigtighed i bevilling med rum for fleksibilitet 

 

Borgere, der modtager hjemmepleje, og deres pårørende er forholdsvis ens i deres refleksioner omkring 
hjemmeplejen og i deres identificering af, hvad der har betydning for deres tilfredshed. Især vægtes genkendeligt 
personale og relation til personalet som værende mest afgørende for tilfredsheden, hvilket skyldes, at borgerne 
åbner deres hjem for fremmede og dermed har et behov for at føle sig trygge og opleve en umiddelbar 
imødekommenhed fra det personale, som træder ind i deres hjem.  

De medarbejdere, vi har nu, de fungerer hammergodt. Dem skal de ikke røre ved. Men 
når der kommer nogen, min kone ikke kender, så reagerer hun    - citat fra pårørende 

Derudover er planlægning og overholdelse af aftaler vigtigt for borgerne, ligesom det er vigtigt, at de personaler, 
som kommer hjem til borgerne, er velforberedte. Fra de pårørendes perspektiv fylder samarbejdet med kommunen 
– centralt/myndighed – og personalet, ligesom de også gerne vil kunne gennemskue borgerens bevilling. I de 
kommende afsnit uddybes de enkelte fremmere med de nuancer, der gør sig gældende for de to respektive 
målgrupper. 
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POSITIV RELATION MELLEM BORGER OG PERSONALET 

At have øget fokus på at skabe genkendelighed i personalet eller i højere grad orientere om udskiftning kan langt hen 
ad vejen være med til at skabe øget tryghed for borgerne. Men derudover har selve den personlige relation til 
personalet også afgørende betydning for borgernes tilfredshed. Det fremhæves især positivt, når personalet formår 
at møde borger i øjenhøjde med et smil på læberne. Den ideelle situation er, at personalet formår at smalltalke lidt 
med borger, mens de løser deres opgave. Her er altså ingen forventninger om, at personalet skal sætte sig ned for 
at føre en samtale, men det handler mere om at være lidt nysgerrig og interesseret i det hele menneske og ikke kun 
plejeopgaven. Langt hen ad vejen oplever BDO, at det faste personale lykkes med at udvise denne imødekommenhed 
og interesse for borgerne, men at den positive relation mellem borger og personalet især udfordres ved personaleskift 
og brug af vikarer.  

Der har været fire-fem forskellige personer i det her års tid, og de er så søde og rare. 
Vi kan snakke om alt og deres væremåde, de er ligefremme og ikke forfinede af nogen 
art. Jeg har spurgt nogle af de yngre piger omkring nøgenhed [red. borger får hjælp til 
bad], og så siger de bare, at det skal du ikke tænke på, det er vores arbejde       - citat fra 

borger 

Som ovenstående citat viser, så oplever denne borger i høj grad, hvordan personalet formår at skabe stor tryghed for 
borgeren i forbindelse med badsituationer. Dette, fordi de er både er professionelle, men samtidig også 
imødekommende og venlige over for borger. Analysen rummer flere af sådanne positive historier om god interaktion 
mellem borgerne og det faste personale i hjemmeplejen. 

 

EN TRAVL KONTEKST KAN VÆRE EN BARRIERE FOR TILFREDSHED 

Igennem interviews hører BDO, at personalet har travlt, og at de skynder sig for at nå deres opgaver. Borgerne 
reagerer negativt, når travlheden skinner igennem og hindrer, at de kan have en positiv interaktion undervejs i 
opgaveløsningen. Tid er dog ikke noteret som en direkte fremmer for tilfredshed, men må betegnes som en 
kontekstuel forudsætning for, at personalet kan lykkes godt med deres opgaver og skabe den nødvendige tryghed for 
borger. Oplevet travlhed har en negativt afsmittende effekt på tilfredsheden, hvorfor travlhed ikke bør italesættes 
overfor borgere, idet manglende ressourcer er en organisatorisk udfordring og dermed ikke noget, hverken borgere 
og pårørende bør forholde sig til. 

GENKENDELIGHED I PERSONALET 

Både borgere og pårørende lægger betydelig vægt på, hvor afgørende det er, at der er genkendelighed blandt det 
personale, der kommer i borgers hjem. Som beskrevet ovenfor handler genkendelighed især om at skabe tryghed for 
borger på et personligt plan, og det er dermed ikke betinget af, hvilken ydelse vedkommende får hjælp til. Så uanset 
om ydelsen vedrører personlig pleje eller rengøring, så er det vigtigt for langt de fleste, at det er de samme personer, 
der kommer i hjemmet. Dette betones især af borgere eller pårørende til borgere, som har psykiske udfordringer, og 
hvis dag påvirkes negativt, hvis der kommer nye personaler, som de skal forholde sig til. Andre borgere har lettere 
ved at håndtere udskiftning i personalet, så længe de bliver mødt med et smil og imødekommenhed fra personalet. 
I nogle tilfælde berettes der om udskiftning i personalet og hyppig brug af vikarer.  

Yderligere fremhæver flere borgere, at de ikke orienteres ved skift i personalet. Især dette har negativ betydning 
for tilfredsheden, hvis man har skabt en positiv relation, og vedkommende fra den ene til den anden dag ikke længere 
varetager opgaven. Her vil en kort orientering omkring personaleskiftet have positiv indflydelse på borgers oplevelse. 

Genkendelighed blandt personalet i hjemmeplejen er vigtigt for både borgere og pårørende. For borgere, som 
har særlige udfordringer, er genkendeligheden særligt afgørende for deres tilfredshed.  

AT PERSONALET HAR DE RETTE FAGLIGE KOMPETENCER OG UDFØRER OPGAVERNE TILFREDSSTILLENDE  

Det er naturligvis afgørende for både borgere og pårørende, at personalet har de rette kompetencer og på 
tilfredsstillende vis kan løse de opgaver, de skal udføre. Under flere interviews har borger ikke noget at sætte på 
den modtagne hjælp, men under andre interviews hører vi kritiske kommentarer vedrørende rengøring, plejeopgaver, 
medicinhåndtering og opvarmning af mad. Indsigterne fra interviewene viser ingen systematik i kritikken af 
personalets opgavehåndtering. Det synes i højere grad at være personbåret og afhængigt af, hvorvidt personalet har 
sat sig ind i den forestående opgave – eller har imødekommet borger og ændret praksis fremadrettet. Det frustrerer 
især borgerne, når de retter en kritik, som der efterfølgende ikke rettes op på.   
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Det er vigtigt for både borgere og pårørende, at personalet har de nødvendige kompetencer til at hjælpe borger. I 
de fleste tilfælde vurderes personalet kompetent, og langt de fleste borgere er glade for deres faste personale. 
Utilfredsheden kan opstå, når borger mødes af nye ansigter, såsom nyt personale, afløsere og vikarer. Her kan der 
opstå tvivl ift. udførslen af opgaverne.   

Personalets faglighed, og hvorledes opgaverne udføres, har betydning for tilfredsheden for både borgere og 
pårørende. Det er særlig vigtigt for begge målgrupper, at der rettes op på ”fejl og mangler” ift. 
opgavevaretagelsen, så målgrupperne føler sig hørt. 

AT PERSONALET ER VELFORBEREDT PÅ OPGAVEN 

Borgerne fremhæver under interviews vigtigheden af, at personalet er velforberedte på opgaven, når de møder op i 
hjemmet. For det faste personales vedkommende er de som oftest forberedt på opgaven, men heri ligger naturligvis, 
at de er opmærksomme på ændringer i tilstand og evt. justeringer foretaget af andet personale, lægen mv. Når der 
kommer nyt personale ind ad døren, er der en stor opgave i at sikre, at de ved, hvordan de griber opgaven an. I disse 
tilfælde med nyt personale og vikarer oplever borgere ikke altid, at personalet er forberedt men, at de omvendt 
spørger borger til råds. 

 

Når de nye dukker op her, så siger de, du ved jo selv, hvad der skal gøres. Det lever de 
lidt højt på. Det er som om, at de sparer at videregive information, men i stedet så 
lægger det arbejde over på borger     - citat fra borger 

 

I flere tilfælde fremhæves ovenstående dilemma, hvor borger stilles til ansvar for at beskrive opgaven over for 
personalet. Udover at dette skaber frustration hos borger, så medfører det ligeledes, at pårørende bliver skeptiske 
og oplever et langt større behov for at tjekke op på serviceniveauet og den hjælp, som borger modtager.  

 

Der kommer alt for mange vikarer ud. Jeg har bedt dem om at læse min kones journal, 
men det sker ikke. Hvis jeg ikke er hjemme til at forklare vikarerne, hvordan man bruger 
hjælpemidlerne, så går der koks i det.      - citat fra pårørende 

I forlængelse af behovet for at personalet er velforberedte på opgaven, fremhæver borgerne yderligere et ønske om, 
at forberedelsen sker finden fremmødet i hjemmet. Nogle gange sker det, at personalet står midt i stuen og læser 
op på journalen for at opnå kendskab til, hvordan opgaven gribes an. Når forberedelsen sker inden, at personalet 
ankommer til hjemmet, så opfatter borger personalet som mere professionelt og velforberedt.  

PLANLÆGNING OG OVERHOLDELSE AF AFTALER 

De fleste borgere kan godt lide, at de ved, hvad der skal ske, og hvornår det sker. Samtidig er borgerne afhængige 
af den tildelte hjælp fx til at komme i gang med dagen. Så når der sker ændringer, fx fordi der sker noget akut hos 
en anden borger, så vil borger – så vidt muligt – gerne informeres herom, så de ikke skal vente på hjælpen.  

Der var lidt vanskeligheder med at koordinere tiden i forhold til kommunens besøg. De 
kom nogle gange på nogle uventede tidspunkter, og andre gange lå jeg bare der med 
benet og ventede og kunne ikke gøre noget     - citat fra borger 

Kommunikation er vigtig for borgerne, og de vil gerne informeres omkring afvigelser samt, som nævnt ovenfor i 
afsnittet vedr. genkendelighed i personalet, orienteres omkring ændringer i personalet, så dette ikke overrasker 
borgere, når der kommer nye mennesker ind ad døren. Udover den daglige planlægning påpeger flere borgere 
uheldige oplevelser med nødkald, hvor personalet ikke reagerer inden for den lovede tidsramme. 
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PÅRØRENDES SAMARBEJDE MED KOMMUNEN/PERSONALET 

For pårørende er samarbejdet med kommunen og/eller det faste personale vigtigt. Pårørende har et ønske om at 
blive orienteret fx ved ændringer, så de kan have dialogen med deres kære herom. Når de pårørende ikke orienteres, 
så oplever de, at de modtager information gennem deres kære, hvilket af flere fremhæves som en uhensigtsmæssig 
tilgang, idet borger ikke altid formår at videregive tilstrækkelig eller korrekt information. Samtidig synes de, at det 
er et stort ansvar at give deres kære. Nogle pårørende fremhæver endvidere, at de er usikre på, hvem de skal tage 
fat i, hvis de har spørgsmål til den hjælp, deres kære får, eller har behov for dialog.  

GENNEMSIGTIGHED I BEVILLING MED RUM FOR FLEKSIBILITET 

For at sikre tilfredse pårørende har det betydning, at de har tilstrækkeligt indblik i de bevilligede ydelser, hvorfor 
følgende tre spørgsmål bør kunne besvares: 

• Hvilken bevilling er givet og hvorfor? 

• Hvad rummer bevillingen?  

• Hvad rummer bevillingen ikke? Og hvad kræves i givet fald af de pårørende? 

De pårørende er især nysgerrige på grænsefladen omkring bevillingen og ønsker, at der er klar forventningsafstemning 
mellem borger, pårørende og kommunen for at undgå situationer, hvor opgaver falder mellem to stole. Ligeledes ses 
der her en overensstemmelse med det Vejle Kommune har udledt af en række klager/henvendelser. 

Derudover sætter de pårørende pris på, når personalet har rum til at være fleksible og gør ”det lille ekstra” fx at 
fylde frisk vand i en vase eller tage trøjen på stolen og ikke kun tøjet i vasketøjskurven ved tøjvask. Et positivt 
eksempel, der fremhæves, er, når personalet redder sengen efter optag, selvom dette ikke er beskrevet i opgaven.   

Det kan være lidt frustrerende, når de ikke vil hjælpe med små ting, fordi de ikke må. 
Hvorfor går grænsen, som den går? Det kan være svært at finde ud af, hvad man må, og 
hvad man ikke må     - citat fra pårørende 
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5 DELANALYSE 2: KOMPETENCER OG LEDELSE 

5.1 MEDARBEJDERE OG KOMPETENCER 

I det følgende vil undersøgelsen af medarbejdernes kompetenceniveau blive kortlagt ved at se på medarbejdernes 
uddannelsesniveau og personalesammensætningen på de organisatoriske enheder. Dette beskriver de formelle faglige 
kompetencer, som personalegruppen besidder. Derudover inddrages ancienniteten hos personalegruppen ligesom 
deres alder inddrages, idet dette er indikationer på medarbejdergruppens erfaring. Disse suppleres med oplysninger 
om personaleomsætningen, der kan vise stabiliteten i personalegruppen på de organisatoriske enheder. Endelig 
inddrages det, i hvilket omfang der anvendes vikarer, da dette indikerer, i hvilket omfang personalegruppen er 
baseret på fastansatte. Tilsammen vil dette danne et billede af de formelle eller objektive karakteristika, der er 
gældende for medarbejderen på Seniorområdet. Dette billede suppleres med indtryk fra de observationer, BDO har 
gennemført, der i højere grad kan beskrive, hvorledes de formelle kompetencer omsættes i hverdagssituationer 
sammen med borgerne.  

5.1.1 PERSONALESAMMENSÆTNING 

På baggrund af personalestatistik har BDO beregnet et kompetenceindeks, der udtrykker forholdet mellem de ansatte 
medarbejderes sammensætning og deres uddannelsesniveau. Kompetenceindekset er baseret på uddannelseslængde, 
og konkret går indekset fra 1-5, hvor 5 indikerer længst mulig uddannelse, mens 1 indikerer mindst mulig uddannelse. 
Det konkrete kompetenceniveau, som knytter sig til de forskellige uddannelser, er angivet nedenfor: 

 

Værdi på kompetenceindekset Uddannelse 

5 Sygeplejerske 

4 Social- og sundhedsassistent 

3 Social- og sundhedshjælper 

2 Husassistenter 

1 Uuddannet personale/elever 

 Note: øvrige kategorier indplaceret efter uddannelseslængde 

 

Af tabellen nedenfor ses kompetenceindekset for Seniorområdet og herunder hjemmeplejen og plejecentrene for 
Vejle Kommune og udvalgte sammenligningskommuner. Det fremgår, at Vejle Kommune har et kompetenceindeks 
for hele seniorområdet på 3,3, hvilket svarer til, at personalet – samlet set – har et kompetenceniveau, som er mellem 
Social- og sundhedsassistenter og Social- og sundhedshjælper. Det fremgår endvidere, at kompetenceniveauet er 
højere på plejecentrene end i hjemmeplejen, idet plejecentrene har værdien 3,5 på kompetenceindekset, mens 
hjemmeplejen har værdien 3,0. Dette tyder således på, at fagligheden er ”tungere” på plejecentrene. Herudover 
ses det af tabellen, at kompetenceniveauet på Seniorområdet i Vejle Kommune er en smule over gennemsnittet for 
de fem inddragede sammenligningskommuner. Det bemærkes dog, at kompetenceniveauet – generelt - er meget ens 
på tværs af alle seks kommuner.  

 

Beregnet kompetenceindeks – () = ekskl. elever 

Beregnet – 
kompetenceindeks  

Vejle 
Kommune 

Esbjerg 
Kommune 

Horsens 
Kommune 

Kolding 
Kommune 

Silkeborg 
Kommune 

Viborg 
Kommune 

Gennemsnit 

Hjemmeplejen 3,0 (3,6) 3,5 (3,6) 3,1 (3,4) 3,2 (3,5) 3,2 (3,3) 3,2 (3,6) 3,2 (3,5) 

Plejecentre 3,5 (3,5) 3,0 (3,4) 3,2 (3,3) 3,2 (3,3) 3,0 (3,4) 3,4 (3,4) 3,2 (3,4) 

Hele seniorområdet 3,3 (3,5) 3,2 (3,5) 3,1 (3,3) 3,2 (3,4) 3,1 (3,3) 3,3 (3,5) 3,2 (3,4) 

Note: Opgørelsen er baseret på data fra KRL og viser kompetenceindekset opgjort som det gennemsnitlige kompetenceniveau, hvor en 

sygeplejersker har kompetenceniveau 5, social- og sundhedsassistent 4, social- og sundhedshjælper 3, husassistenter 2, uuddannet personale 1. 

Resterende stillinger er rangeret efter uddannelseslængden. Hjemmeplejen er baseret på personaleopgørelse for 5.26 og 5.28, mens Plejecentre 

er baseret på personaleopgørelse for 5.27. I paranteser vises kompetenceniveauet uden medtagelse af elever. 
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I det følgende går vi tættere på Vejle Kommunes enheder på henholdsvis plejecentre og i hjemmeplejen. Af figuren 
nedenfor ses plejecentrene i Vejle Kommunes værdi på kompetenceindekset. Det fremgår af figuren, at alle 
plejecentre har et samlet kompetenceniveau svingende fra 3-4,5. Kompetenceniveauet på tværs af plejecentrene i 
Vejle Kommune virker relativt ensartet, hvis man ser bort fra de Midlertidige pladser i Vejle Midtby, som har et 
markant højere kompetenceniveau end de øvrige plejecentre. Dette går fint i tråd med, at dette center er et 
specialiseret tilbud. 

 

Beregnet kompetenceindeks – plejecentre Vejle Kommune 

 

Note: Opgørelsen er baseret på data fra KRL og viser kompetenceindekset opgjort som det gennemsnitlige kompetenceniveau, hvor en 

sygeplejersker har kompetenceniveau 5, social- og sundhedsassistent 4, social- og sundhedshjælper 3, husassistenter 2, uuddannet personale 1. 

Resterende stillinger er rangeret efter uddannelseslængden. 

 

På tilsvarende vis illustrerer den nedenstående figur kompetenceniveauet for hjemmeplejedistrikterne i Vejle 
Kommune. Her ses et kompetenceniveau, som ligger mellem 2,1-3,9. ND5 - praktisk bistand adskiller sig fra de øvrige 
enheder med det laveste kompetenceniveau. Dette vurderes helt i tråd med enhedens kerneopgave, som er at yde 
praktisk bistand til borgere. Samlet set er der blandt hjemmeplejedistrikterne en smule mindre forskel i 
medarbejdernes samlede kompetenceniveau, end det sås blandt plejecentrene, når der ses bort fra ND5. Det er 
således BDO’s vurdering at alle distrikter og plejecentre har tilnærmelsesvis samme forudsætninger for at levere 
pleje af høj kvalitet med afsæt i de faglige kompetencer. 

 

Beregnet kompetenceindeks – distrikterne Vejle Kommuner 

 

Note: Opgørelsen er baseret på data fra KRL og viser kompetenceindekset opgjort som det gennemsnitlige kompetenceniveau, hvor en 

sygeplejersker har kompetenceniveau 5, social- og sundhedsassistent 4, social- og sundhedshjælper 3, husassistenter 2, uuddannet personale 1. 

Resterende stillinger er rangeret efter uddannelseslængden. 
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5.1.2 ANCIENNITET (ANSÆTTELSE) 

Med afsæt i udtræk fra Vejle Kommunes lønsystem har BDO foretaget en beregning af medarbejdernes gennemsnitlige 
anciennitet på de enkelte plejecentre og i hjemmeplejedistrikterne. Medarbejderanciennitet er beregnet med afsæt 
i medarbejdernes ansættelsesdato i Vejle Kommune. Det vil sige, at ancienniteten er udtryk for, hvor længe 
medarbejderne har været ansat i Vejle Kommune, og dermed ikke deres anciennitet i faget.  Den gennemsnitlige 
anciennitet på Vejle Kommunes plejecentre ses af figuren nedenfor. Her fremgår det, at den gennemsnitlige 
anciennitet på alle plejecentre er syv år. Samtidig ses det, at der på de enkelte plejecentre er stor forskel i 
medarbejdernes gennemsnitlige anciennitet. På Midlertidige pladser – Vejle midtby og Smidstrupparken har 
personalegruppen laveste anciennitet på 4,3 år, mens medarbejderne på Rosengården og Bakkeager har den 
gennemsnitligt højeste anciennitet på knap ti år. Hvorvidt høj anciennitet er en kompetence i sig selv, kan BDO ikke 
afgøre. Høj anciennitet bør dog kunne ses som et udtryk for stor faglig erfaring og høj grad af stabilitet. 

Gennemsnitlig anciennitet for ansatte på plejecentre 

 

Note: Opgørelse baseret på data fra Vejle Kommune. Gennemsnitlig anciennitet er beregnet fra angivet ansættelsesdato til 1. 
marts 2021 

På tilsvarende vis har vi analyseret den gennemsnitlige medarbejderanciennitet i hjemmeplejedistrikterne. Samlet 
set er den gennemsnitlige medarbejderanciennitet for medarbejderne i hjemmeplejen 7,8 år. Ligesom på 
plejecentrene er der også her stor forskel på medarbejderancienniteten i de enkelte hjemmeplejedistrikter. Her ses 
det, at VD2 og ND5 har den laveste medarbejderanciennitet på under 6, mens ØD, ND3 og ØD4 har den højeste 
medarbejderanciennitet. Her har medarbejderne i gennemsnit været ansat i Vejle Kommune i over 9 år.  

Gennemsnitlig anciennitet for ansatte i Distrikterne 

 

Note: Opgørelse baseret på data fra Vejle Kommune. gns. anciennitet er beregnet fra angivne ansættelsesdato til 1.marts 2021 
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5.1.3 GENNEMSNITSALDER FOR PERSONALEGRUPPEN 

I kombination med medarbejderancienniteten i Vejle Kommune, kan gennemsnitsalderen for personalegruppen 
medvirke til at give et billede af personalets erfaring og kompetencer. Figuren nedenfor viser gennemsnitsalderen 
blandt medarbejderne fordelt på Vejle Kommunes distrikter og plejecentre. Her ses det, at gennemsnitsalderen 
samlet set er 46,3 år. Herudover ses det, at der er begrænset forskel på gennemsnitsalderen mellem enhederne, idet 
den svinger mellem 41,3 år for VD2 med den laveste til 50,7 år hos ND5, med den højeste.  

 

Gennemsnitlig alder for personalet i hjemmeplejedistrikterne og plejecentre 

 

Note: Opgørelse baseret på data fra Vejle Kommune og viser den gennemsnitlige alder i hjemmeplejedistrikterne. Opgjort pr. 1. 
marts 2021. 

Personalets gennemsnit alder er medtaget, idet dette efter BDO’s opfattelse kan være relevant både ledelsesmæssigt 
og rekrutteringsmæssigt.  

• Ledelsesmæssigt - fordi forskellige krav, forventninger og adfærd kan gøre sig gældende alt efter om 
medarbejdergruppen primært er yngre eller ældre.  

• Rekrutteringsmæssigt - idet homogenitet kan være ønskeligt. På den anden side kan en medarbejder bedre 
identificere sig med kollegaer i samme alder.  

5.1.4 PERSONALEOMSÆTNING 

I det foregående kapitel om borgertilfredshedsundersøgelsen fremgik det, at det har stor betydning for borgerne at 
der er en kontinuitet i hvilke medarbejdere som kommer og hjælper borgerne. Kontinuitet skaber tryghed, og det 
kan være med til at fremme tilfredsheden. En forudsætning for at kunne skabe kontinuitet i de medarbejdere som 
borgerne møder er, at for mange medarbejdere ikke skifter job. Det er derfor interessant at vurdere 
personaleomsætningen på Seniorområdet i Vejle Kommune dvs. hvor stor en andel af personalet, der har forladt 
deres arbejdsplads målt mellem december 2019 og december 2020. Det er vigtigt at bemærke, at årsagerne til 
personaleomsætningen ikke er kendt. Pension og afskedigelser såvel som opsigelser kan være årsagen hertil. Dette 
ændrer dog ikke på, at en stor personaleomsætning vil have en betydning i forhold til evnen til at sikre størst mulig 
kontinuitet i det personale som borgerne møder.  
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Af figuren nedenfor ses medarbejderomsætningen på plejecentrene i Vejle Kommune. Det fremgår at den 
gennemsnitlige personaleomsætning er 21%, hvilket svarer til, at 1 ud af 5 medarbejdere forlod deres arbejde på et 
plejecenter mellem december 2019 og december 2020. Samtidig ses det, at der er stor forskel på hvor høj 
medarbejderomsætningen var, i den pågældende periode på de enkelte plejecentre. Ågården, Gulkrog og 
Højagercenteret har haft den højeste personaleomsætning på mellem 35%-41%, hvilket svarer til at der i perioden 
var op i mod 4 ud af 10 ansatte som forlod deres arbejde på plejecentret. Omvendt har plejecentret Stensvang den 
laveste personaleomsætning. Her forlod 5% af medarbejderne deres stilling i perioden.  

Personaleomsætning pr. plejepleje (2020) 

 

Note: Baseret på opgørelse fra Vejle Kommune. Personaleomsætning viser andel af afgang i personalegruppen mellem december 
2019 og december 2020. 

Figuren nedenfor viser personaleomsætningen i hjemmeplejedistrikterne i Vejle Kommune for 2020 (december 2019 
– december 2020). Af figuren ses det, at den gennemsnitlige personaleomsætning for hjemmeplejen er omtrent den 
samme som for plejecentrene. 19% svarende til en ud af fem medarbejdere skiftede i 2020 deres arbejde i 
hjemmeplejen ud. For hjemmeplejedistrikterne er der ligeledes stor forskel i personaleomsætningen. Det ses, at VD2 
og ØD4 har haft den højeste personaleomsætning på hhv. 34% og 29%, mens ND3 og ØD3 har haft den laveste 
personaleomsætning på hhv. 2% og 10%.   

Personaleomsætning pr. hjemmeplejedistrikt (2020) 

 

Note: Baseret på opgørelse fra Vejle Kommune. Personaleomsætning viser andel af afgang i personalegruppen mellem december 
2019 og december 2020. 
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En stor personaleomsætning anses som en udfordring for at sikre kontinuitet, faglig kvalitet og ensartethed. BDO 
hæfter sig ved, at personaleomsætningen på Seniorområdet i Vejle Kommune rummer stor variation mellem de 
enkelte enheder. Sammenlignes den gennemsnitlige personaleomsætning på Seniorområdet i Vejle Kommune med 
personaleomsætningen på samme område i andre kommuner, fremgår det dog, at personaleomsætningen i Vejle 
Kommune er meget lig personaleomsætningen i de andre kommuner. Dette ses af figuren nedenfor. I den 
sammenhæng synes BDO at kunne konkludere, at en relativt høj personaleomsætning til en vis udstrækning kan 
betragtes som et vilkår på Seniorområdet. Dermed ikke sagt at man ikke skal tilstræbe en lavere personaleomsætning, 
men samtidig er det dog vigtigt at have realistiske forventninger til et sådant arbejde.  

 

Personaleomsætning på Seniorområdet i seks kommuner (2020) 

 

Note: Opgørelse er baseret på data fra KRL og viser personaleomsætning (vægtet afgang) mellem december 2019 og december 2020.  

5.1.5 VIKARANSATTE  

En medarbejdergruppe påvirker personaleomsætningen særligt og har indflydelse på kontiniuteten i det personale, 
som borgerne bliver mødt af -  nemlig omfanget af vikarer. Som identificeret i tilfredshedsundersøgelsen er 
kontinuitet og genkendelighed i personalet et vigtigt parameter for borgernes tilfredshed. I tillæg hertil har BDO 
under interviews med medarbejderne hørt frustration over anvendelsen af vikarer. Fra både et borger- og 
medarbejderperspektiv er det således hensigtsmæssigt at holde brugen af vikarer så lavt som muligt.  

Tabellen nedenfor viser en opgørelse over andelen af vikaransatte og fastansatte på plejecentrene og i 
hjemmeplejedistrikterne fra 2015-2020. Det fremgår, at andelen af vikaransatte har været relativt stabil over de 
seneste fem år, og at hjemmeplejedistrikterne i højere grad anvender vikaransatte end plejecentrene. I 
hjemmeplejen udgør vikaransatte 18,6% af medarbejderne, mens de på plejecentrene udgør 12,9%. 

 

Opgørelse af andel vikaransatte og fastansatte  

 Distrikterne Plejecentre 

 Andel vikar Andel fastansat Andel vikar Andel fastansat 

2020 18,6% 81,4% 12,9% 87,1% 

2019 18,1% 81,9% 14,5% 85,5% 

2018 20,3% 79,7% 15,2% 84,8% 

2017 21,8% 78,2% 15,4% 84,6% 

2016 21,5% 78,5% 14,7% 85,3% 

2015 17,7% 82,3% 12,0% 88,0% 

Note: Baseret på opgørelse fra Vejle Kommune.  
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Udover den andel af personale, som er vikaransatte på Seniorområdet i Vejle Kommune, så anvendes der nogle steder, 
og i udfordrende situationer, vikarer fra eksterne vikarbureauer. Tabellen nedenfor viser en opgørelse over omfanget 
af brugen af eksterne vikarer i 2020 opgjort som % af den samlede lønsum på området. Af tabellen fremgår det, at 
3,43% af den samlede lønsum udgøres af løn til vikarer fra eksterne vikarbureauer, mens 0,75% af den samlede lønsum 
på plejecenterne udgøres af løn til eksterne vikarer.  

Opgørelse af omfang af eksterne vikarer 

Omfang af eksterne vikarer Distrikterne Plejecentre 

Andel af samlet lønsum (2020) 3,43% 0,75% 

Samlet set er det BDO’s vurdering, at vikarforbruget på Seniorområdet i Vejle Kommune afspejler det, der ses i andre 
kommuner. Brugen af vikaransatte er endvidere et udtryk for, at der kan være behov for en vis fleksibilitet ift. at få 
vagtplanerne til at gå op. Dette ændrer dog ikke ved, at et højt vikarforbrug kombineret med en høj 
personaleomsætning alt andet lige skaber en situation med mangel på medarbejderkontinuitet. I forlængelse heraf  
er det relevant at nævne, at vikarerne mangler viden og kendskab til borgerne eller erfaring med de arbejdsgange 
og de systemer, der anvendes, hvilket begrænser deres evne eller mulighed for at indgå direkte i driften.  

En høj personaleomsætning og højt vikarforbrug påvirker dermed de kompetencer, som personalegruppen 
samlet set har til rådighed til at løse deres opgaver i relation til borgerne.  

5.1.6 KOMPETENCER, ANCIENNITET OG PERSONALEOMSÆTNING PÅ DE ENKELTE DISTRIKTER OG 
PLEJECENTRE 

I gennemgangen af de forskellige formelle og objektive parametre vedr. personalets kompetencer illustreres det 
efter BDO’s vurdering, at kompetencer er vanskelige at indfange på en simpel måde. Der er med andre ord flere ting 
på spil alene på disse parametre. Hertil skal lægges de menneskelige og relationelle kompetencer, der ikke fremgår 
af personaledata, men som i borgertilfredshedsundersøgelsen blev anført som meget væsentlige. I nedenstående 
figur har BDO indplaceret alle plejecentre og distrikter (ND5 og Vejle Midtby udeladt) i forhold til medarbejdernes 
kompetencer (vandrette akse), anciennitet (lodrette akse) og personaleomsætning (størrelse af boble). Højeste 
kompetencer vil således skulle findes øverst til højre med en lille boble. BDO bemærker, at der er tale om et 
øjebliksbillede dannet med afsæt i data fra 2020, og som tidligere nævnt er spredningen på uddannelsesmæssige 
kompetencer begrænset (her kun fordelt mellem tre og fire). Såfremt Vejle Kommune fremadrettet vil sikre og/eller 
højne medarbejderkompetencer på disse parametre, vil det være BDO’s vurdering, at der arbejdes på at sikre en 
lavere personaleomsætning, og at de enheder, der placerer sig længst til venstre, rykkes mod højre. De pågældende 
enheders målgrupper skal endvidere tages i betragtning, hvor disse anses for at kræve særlige kompetencer. 
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5.1.7 REKRUTTERING 

I ovenstående er foretaget en afdækning af medarbejdernes kompetencer. Denne afdækning afspejler det 
personale, der er ansat, men det er naturligvis relevant at se på, om det er muligt at ansætte de medarbejdere 
med kompetencer, der ønskes, altså om rekrutteringen skaber begrænsninger for at have de rette 
medarbejderkompetencer. 

Vejle Kommune har i et baggrundsnotat beskrevet, hvorledes efterspørgsel efter SOSU-assistenter og sygeplejersker 
på landsplan er steget markant siden 2015. Det vurderes på baggrund heraf, at efterspørgslen generelt har været 
høj på disse faggrupper. En opgørelse foretaget af Vejle Kommune viser, at der gennemsnitligt har være fem-ni 
ansøgere til opslag efter SOSU-assistenter og fire-seks ansøgere til opslåede sygeplejerske-stillinger set over de 
sidste fire år. Det relativt lave antal ansøgere til de opslåede stillinger betyder, at stillingerne kan være svære at 
få besat af kvalificerede ansøgere, og at ansøgere af og til har fået andet job, inden de opslåede stillinger er besat. 

Fem af de seks sammenligningskommuner i denne undersøgelse nævner, at de oplever tilsvarende 
rekrutteringsudfordringer med SOSU-assistenter og sygeplejersker. Udfordringen har fået nogle af kommunerne til 
at se på andre faggrupper som fx terapeuter og pædagoger, som kan supplere den samlede personalegruppe. 
Derudover nævner nogle sammenligningskommuner initiativer og fokuserede indsatser, de har iværksat som bl.a. 
styrkelse af elevområdet, der har medvirket til at fastholde elever og stærke on-boarding programmer, hvor en 
række faste og konkrete aktiviteter skal gennemføres. 

Konklusionen er dermed, at rekruttering er en udfordring, og konkurrencen om de egnede ansøgere er hård. 

5.2 KOMMUNIKATION OG VARETAGELSE AF KERNEOPGAVER - OBSERVATIONER  

Ovenstående gennemgang af personalets kompetencer er baseret på formelle parametre omkring deres uddannelse, 
anciennitet m.m. En konklusion i undersøgelsen af borgertilfredsheden er, at personalets relationelle kompetencer 
har stor betydning for borger i mødet med ”hjælpen” på plejecentret, og den er afgørende for, at borger er tryg og 
trives i omgivelserne. I tillæg hertil er personalets relationelle kompetencer en katalysator for stemningen på 
plejecentret, hvor både borgere og pårørende har et ønske om en hjemlig stemning. Endvidere værdsættes det, at 
personalet er venlige, omsorgsfulde, respektfulde, gode til at lytte og professionelle. For at indfange medarbejdernes 
kompetencer og bl.a. undersøge medarbejdernes relationelle kompetencer, har BDO foretaget i alt 20 
observationsbesøg på Vejle Kommunes plejecentre og i distrikterne. På disse observationsbesøg har fokus bl.a. været 
at se på medarbejdernes håndtering af kerneopgaven - ved at observere medarbejderne i plejesituationer hos 
borgerne. Endvidere har der på observationerne været fokus på personalets kommunikation med borgerne. 
Observationer har dermed givet et indblik i, hvorledes medarbejdernes kompetencer kommer til udtryk i 
hverdagssituationer, og når borgerne modtager pleje.  

5.2.1 STYRKER VEDRØRENDE KERNEOPGAVE OG KOMMUNIKATION  

Observationsdagene giver flere indikatorer på, at personalet lykkes med at kommunikere positivt og i øjenhøjde med 
borgerne samtidig med, at kerneopgaverne leveres på tilfredsstillende niveau. Det kan være svært at adskille 
kommunikationen og kerneopgaven, idet dette uløseligt hænger sammen, men for læsevenlighedens skyld 
præsenterer vi nedenfor de positive indikatorer, der primært knytter sig til kerneopgaven: 

 

• PROFESSIONEL HÅNDTERING AF KERNEOPGAVEN | Under observationerne ses det, at plejeopgaverne 
håndteres med den rette faglige tilgang og professionalisme – dette billede tegner sig både på plejecentrene 
og i hjemmeplejen. 

 

• TJEKKER HANDLINGSANVISNINGER | I hjemmeplejen observeres at personalet tjekker handlingsanvisninger 
inden besøget hos borger således, at medarbejderne er velforberedte på den forestående opgave.  

 

• FLEKSIBEL TILGANG TIL BORGER | Det opleves, at hjemmeplejen formår at være fleksble, når de møder 
borgerne. Fx har borger selv vasket tøj, og medarbejderen forslår så at løse en rengøringsopgave, der 
egentlig lå senere på dagen. 

 

• OPMÆRKSOMME PÅ BORGERS INTIMSFÆRE | Personalet er opmærksomme på borgers intimfære og udviser 
en professionalisme i håndtering af disse situationer således, at borgerne er trygge i situationen (der ses dog 
også eksempler på det modsatte - se nedenfor).  
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Der er ligeledes observeret flere positive indikatorer relateret til den kommunikation, der omkredser kerneopgaven:  
 

• UDVISER HØFLIGHED | Personalet formår at være høflige over for borgerne, hvilket opleves ved, at der 
bankes på døren, før man træder ind, og personalet præsenterer sig selv ved første møde. 
 

• AFLÆSER BORGERS KROPSSPROG | Personalet aflæser borgerne i relation til kerneopgaven som beskrevet 
tidligere, men observationerne viser også en mere generel opmærksomhed på borgernes kropssprog. Der ses 
flere eksempler på, at personalet henvender sig til borger med en nysgerrighed ved fx at spørge ”har du lyst 
til…” eller ”hvad er der med dig i dag…”.  
 

• UDVISER KENDSKAB TIL BORGER | I observationerne af dialogerne mellem borger og personalet oplever 
BDO, at personalet udviser kendskab til borgerne fx gennem personligt kendskab til præferencer, baggrund 
eller humor.  
 

• ANERKENDER OG INDDRAGER INDIVIDET | Personalet udviser evnen til at anerkende, at borgerne har deres 
egen vilje og holdning. Under observationerne ses dette ved, at personalet ofte bruger vendingen ”må jeg 
få lov…”. Ligeledes har personalet blik for at inddrage borgerne ved at efterspørge borgers mening eller 
tilbyde valgmuligheder i relevante situationer.  
 

• OPMUNTRER OG GIVER ROS | Når personalet står over for en opgave, hvor det kræves, at borger selv handler 
eller hjælper til, så sker dette gennem en positiv interaktion, hvor personalet roser og opmuntrer undervejs.  

 

• UDVISER OMSORG | Personalet har i håndteringen af kerneopgaverne også blik for borgernes velbefindende. 
Det viser sig ved, at personalet aflæser borgers reaktioner og reagerer herpå ved at fremsige ”vi tager det 
i dit tempo…”, ”bare rolig vi når det nok…” og ”vil det være bedre…”. Hermed bliver det tydeligt, at 
personalet har et helhedsperspektiv på borger, der ikke blot handler om at løse opgaven hurtigst muligt, 
men i stedet ud fra et ønske om at løse opgaven med borgeren for øje. 
 

• TALER RESPEKTFULDT | Der findes under observationerne mange eksempler på, at personalet taler i et 
respektfuldt sprog til borgerne. Især på fællesarealerne opleves en samlet positiv dialog, der skaber en god 
atmosfære i rummet.  

 

• SÆTTER SIG I ØJENHØJDE | Personalet benytter også den fysiske dimension til at vise borger, at de ønsker 
at møde dem på et ligeværditg niveau. Observationerne viser, at personalet sætter sig ned eller sikrer at 
møde borgers blik, hvilket er med til at fremme den ligeværdige dialog. 

 

POSITIVE EKSEMPLER PÅ KOMMUNIKATION FRA OBSERVATION 

• ”Det er godt, at du fortæller mig, at du sidder godt, jeg er jo ny.” 

• ”Du tager det bare stille og roligt, det vi ikke når i dag, det når vi i morgen.” 

• ”Skal jeg skære det ud, eller vil du klare det selv. Ellers siger ud i hvert fald bare til.” 

• ”Har du lyst til at komme ind og hvile i din lænestol.” 

• ”Har du lyst til at komme ud og få lidt frokost.” 

 

Gengivelse af situation: Medarbejder roser borger undervejs og kvitterer positivt, når borger hjælper til. 

Gengivelse af situation: Medarbejder træder smilende ind til borger, og de småsnakker undervejs samtidig med, at 
borger får hælp til mobilisering fra seng til stol. 

Gengivelse af situation: Medarbejder kontakter borger ved at sætte sig i øjenhøjde og fortæller, at hun gerne vil 
give ham hans medicin. Dernæst spørger hun, om hun må låne nøglen til hans bolig. Hun takker og går til bolig. 

Gengivelse af sitation: Medarbejder præsenterer sig selv og spørger til borgeren. Medarbejderen er imødekommende 
og lyttende. Er fleksibel i forhold til den hjælp, som borger efterspørger, og tilpasser besøget. 
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5.2.2 SVAGHEDER VEDRØRENDE KERNEOPGAVE OG KOMMUNIKATION  

BDO har under observationerne ligeledes oplevet eksempler, hvor der er svagheder i relationen til kerneopgaven og 
kommunikationen, og hvor der således er potentiale for forbedring af praksis. Disse er dog mindre fremtrædende end 
den positive, respektfulde og anerkendende tilgang. I relation til kerneopgaven er afdækket følgende negative 
indikatorer: 

 

• MANGLENDE INTERAKTION MED BORGERE UNDER MÅLTIDER | BDO observerer gentagende gange, at der 
mangler interaktion mellem borgere og personalet i forbindelse med måltider. Her ses en tendens til, at 
personalet placerer sig samlet og/eller, at der foregår dialoger uden, at borgerne søges inddraget, eller der 
er meget stille og ingen dialog.  

 

• MANGLENDE BORDSKIK | Der observeres manglende bordskik, hvormed der er meget uro under måltiderne 
fx med personer, der går frem og tilbage samt en opvaskemaskine, der sættes i gang, før alle er færdige.  

 

• MANGLENDE GOD KLINISK PRAKSIS VED TOILETBESØG OG NEDRE HYGIEJNE | Der observeres eksempler 
på, at der ikke leves op til god klinisk praksis i  sitationer (men også positive jf. ovenfor). Her kan fx nævnes 
borger, der ikke får tilstrækkelig tid til at komme af med afføring og manglende respekt af intimsfære samt 
manglende tildækning af borger ved nedre hygeijne.   

 
I relation til kommunikationen er følgende negative indikatorer fundet:  
 

• BRUG AF KÆLENAVNE | Der er foretaget observationer, hvor personalet har benyttet kælenavne i deres 
interne dialog om borgerne.  
 

• OMTALE I TREDJEPERSON ELLER SOM BOLIGNUMMER | Personalet har også i flere tilfælde omtalt borger i 
tredjeperson og i nogle tilfælde som bolignummer – også i borgers påhør. 

 

• IRETTESÆTTENDE TONEFALD | Observationerne peger i overvejende grad på en god omgangstone, men der 
ses også situationer, hvor personalet har en enten kommanderende eller irettesættende tone især over for 
borgere, der kræver gentagende forklaring på en given situation.  

 

• FORSTYRRENDE TELEFONER | Personalet medbringer deres telefoner under plejeopgaver, hvilket bliver et 
forstyrrende element, idet de gentagende gange ringer. Nogle steder er dette fx dørsensorer, der ofte ikke 
kræver nogen handling fra personalet, men som påvirker atmosfæren på fællesarealer og i borgernes boliger.  

 
 

NEGATIVE EKSEMPLER FRA OBSERVATION 

Gengivelse af situation: Det bemærkes, at mange medarbejdere går gennem lokalet og anden uro under måltidet. 
Medarbejderne koordinerer i baggrunden, hvor der tales om borger i tredjeperson. Borgerne går i takt med, at 
desserten er spist, og opvaskemaskinen startes,  inden alle er færdige. 

Gengivelse af situation: Borgerne sidder overvejende i den ene ende og medarbejderne i den anden ende af bordet. 
Medarbejdere sidder ved et bord for sig selv og taler indbyrdes periodevis. 

Gengivelse af situation: Borger plejes i sengen, mens halehåndklædet placeres på sengebordet sammen med 
fjernbetjening osv. 

Gengivelse af situation: Der er en rolig stemning på fællesarealer, men alle medarbejdere bærer mobiler, som meget 
ofte ringer. Det oplyses, at dette skyldes, at dørsensorer går på deres telefoner.  Der registreres i forbindelse med 
en personlig pleje, at telefonen ringer 17 gange indenfor 25 min. 
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5.2.3 STYRKER VEDRØRENDE SAMARBEJDE, KOORDINERING OG LEDELSE 

BDO har under observationsdagene yderligere haft blik for, hvordan enhederne samarbejder, koordinerer internt, og 
hvordan ledelse håndteres. Det samlede indtryk af besøgene har været særdeles positivt med følgende indikatorer:  

 

• SOLIDT FAGLIGT OG SOCIALT SAMARBEJDE | Der er generelt god stemning blandt medarbejderne, der 
udviser motivation for at understøtte og hjælpe hinanden. Det ses ved, at medarbejderne koordinerer med 
hinanden, sparrer med hinanden og opleves at have tillid til hinanden som kollegaer.  
 

• KOORDINERET START PÅ DAGEN | Under besøgene observeres, at enhederne afvikler morgenmøder, hvor 
opgaver fordeles ud fra kompetencer og borgers tilstand samtidig med, at der er rum for sparring. På 
møderne deltager leder, der sikrer den overordnede koordinering, mens der flere steder er en tovholder, 
der har forberedt mødet og har det daglige overblik. Der er naturligvis nuancer i, hvordan afviklingen sker 
på de enkelte enheder, men samlet set oplever BDO, at der de fleste steder er skabt gode struktrurer herfor.  

 

• DOKUMENTATION BENYTTES AKTIVT | Personalet orienterer sig i dokumentationen om morgenen for at 
forberede sig til dagens opgaver, ligesom BDO har observeret, at dokumentationen også benyttes aktivt 
senere på dagen inden besøg hos borgere.  

 

• INTERN FAGLIG SPARRING | Udover den løbende sparring medarbejderne imellem, observerer BDO også, at 
sygeplejersker og assistenter sparrer internt om borgere. 

 

• KLARE ROLLER | Leder deltager ved morgenmøder på flere enheder, men det er også observeret, at leder 
er synlig på flere plejecentre i løbet af dagen. Med tovholderrollen er ligeledes uddelegeret et ansvar for at 
skabe struktur og kunne træffe beslutninger på gulvet i løbet af dagen.  

 
POSITIVE EKSEMPLER FRA OBSERVATION 

Gengivelse af situation med velafviklet morgenmøde: Tovholder i hver afdeling møder ind kl. 7. (der læses op på 
borgerjournal i egen gruppe herunder dagens overblik, fælles borgerjournal, læser MedCom, advis, opgaver, 
korrespondancen og læser kalender). Efter gennemgang klargør tovholder overblikstavlen, hvor medarbejdere 
fordeles ift., hvilke borgere de har ansvar for på dagen. Øvrige medarbejdere løser praktiske opgaver, klargør 
morgenmad, ordner vasketøj, rengøring osv. frem til fælles tavlemøde kl. 7.20. Her gennemgår tovholder borgernes 
aktuelle tilstand, giver praktiske oplysninger, konfererer tværfagligt omkring fordeling af kompetencer. Fx overgår 
en borger til sygeplejersken, da borgers BS er ustabilt.  Alle faste praktiske opgaver fremgår af skemaer på tavlen og 
planlægges. Sidst udleveres printet køreliste på SUL-opgaver. 

Gengivelse af situation: Enkelte medarbejdere aftaler indbyrdes fælles besøg, fx siger en hjælper fra over for 
stomipleje, hvor hun ikke er oplært hos borger, koordinerer med assistent og aftaler, at hun ringer til ham, når han 
skal komme. 

Gengivelse af situation: Medarbejder møder ind og forbereder sig på dagen ved at læse dokumentation på borgerne. 
Opgaver fordeles, planlægges og koordineres – i de to afdelinger, men også på tværs af de to afdelinger. Der er 
mange borgere, som har behov for hjælp af to personer ved morgenplejen, hvilket kræver god koordinering af dagens 
opgaver. Der møder dagligt en assistent i gruppen, som har rollen som tovholder. Tovholder sikrer koordinering og 
opfølgning på sygeplejefaglige opgaver. Medarbejdere er kontaktperson for borgere og er blandt andet ansvarlige 
for, at dokumentationen er opdateret.  
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5.2.4 SVAGHEDER VEDRØRENDE SAMARBEJDE, KOORDINERING OG LEDELSE 

 

• FOKUS PÅ DET GODE MÅLTID | Der observeres eksempler, hvor det gode måltid kunne understøttes 
tydeligere. Det vurderes, at et sådant fokus vil kunne skabe mere ro og bedre oplevelser. 
 

• FÆLLES FAGLIG REFERENCERAMME | Der observeres eksempler, hvor medarbejdernes kompetencer og 
faglige niveau kan styrkes ved anvendelse af fælles faglige referencerammer. Dette særligt hvor målgruppen 
er borgere med komplekse kognitive problemstillinger, som kræver særlig viden. En fælles faglig 
referenceramme og viden bidrager til at styrke medarbejdernes reflektionsniveau og faglige drøftelser om 
borgerne. 
 

• FAGLIGE REFLEKSIONER | Der observeres enkelte steder, hvor mere daglig koordinering kunne sikre, at 
medarbejdernes muligheder for faglige reflektioner kan styrkes. Dette kunne ske ved fx triagering, og en 
sikring at samorganiseringen med sygeplejersker og terapeuter skaber rum for faglige refleksioner og  
sundhedsfaglige koordinering.   

5.2.5 OPSAMLING PÅ KOMMUNIKATION OG VARETAGELSE AF KERNEOPGAVER - OBSERVATIONER  

Det er BDO’s klare oplevelse, at medarbejderne på plejecentre og i distrikter generelt har en god, anerkendende, 
omsorgsfuld og respektfuld tilpasset kommunikation og adfærd, der er tilpasset hver enkelt borger. Det samlede 
indtryk er, at der er en god stemning, hvor medarbejderne formår at møde borgerne med respekt og 
imødekommenhed. Der er mange eksempler på, at medarbejderne er nærværende i mødet med borgerne og har 
fokus på, at opgaven bliver løst på borgers præmisser. 

Overordnet er oplevelsen, at medarbejderne løser kerneopgaven med professionel tilgang, arbejder rehabiliterende 
og har fokus på borgernes sundhedstilstand samt udfører opgaven med en god faglig kvalitet både i forhold til 
personlig pleje og medicinhåndtering. Der er naturligvis nuancer, som er søgt fremhævet i de overstående eksempler. 

Kommunikationen er generelt god, og der er mange eksempler herpå. Det er BDO’s vurdering, at den målte 
borgertilfredshed, og det borgerne fremhæver som eksempler på, hvad der fremmer deres tilfredshed, til fulde kan 
genkendes på baggrund af de gennemførte observationer. Der vurderes med andre ord overensstemmelse mellem 
borgertilfredshedsundersøgelsen og observationerne, når der ses på medarbejdernes relationelle kompetencer. 

I situationer, hvor enten kommunikationen eller fagligheden omkring kerneopgaven er udfordret, dette værende som 
følge af travlhed eller svigtende kompetencer, anses det dog afgørende, at der eksisterer et faglig miljø, ledelse, 
sparring og kollegial hjælp. Dette faglige miljø skal sikre, at man kan sige, når det er svært, eller når man ser andre, 
der overskrider kliniske retningslinier, har dårlig adfærd eller kommunikation. Der er og vil være situationer, hvor 
der er mangler – dette understøttes af observationer og borgertilfredshedsundersøgelse – det afgørende er, hvorledes 
situationerne håndteres og anvendes til læring. 
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5.3 LEDELSE 

I det følgende præsenteres en række parametre, der tilsammen kan tegne et billede af lederne, som har direkte 
personaleledelse på Seniorområdet i Vejle Kommune.  

5.3.1 LEDELSESSPÆND 

Indledningsvist præsenteres det ledelsesspænd, som lederne på Seniorområdet skal agere i forhold til. 
Ledelsesspændet angiver, hvor mange medarbejdere, der refererer direkte til den pågældende leder. De 
næstkommende figurer viser ledelsesspændet på de enkelte plejecentre og på hjemmeplejedistrikterne.  

Af figuren nedenfor ses ledelsesspændet for plejecentrene. Det ses, at det gennemsnitlige ledelsesspænd på 
plejecentrene er 37, hvilket vil sige, at plejecenterlederne i gennemsnit har 37 fuldtidsstillinger ”under sig” (antallet 
af medarbejdere er flere idet gennemsnitlig ansættelse er 31 timer). Der er imidlertid stor variation på 
ledelsesspændet på de enkelte plejecentre. På Holmegården ses det højeste ledelsesspænd. Her refererer 65 
medarbejdere til lederen.  De mindste ledelsesspænd findes på Højagercentret, Smidstrupparken, Sofiegården og 
Stensvang med 21-22 medarbejdere. Plejecentrenes fysiske størrelse har naturligvis betydning for, hvor mange 
ansatte det enkelte plejecenter har, men variationen vurderes at være stor i relation til den ledelsesopgave, der 
påhviler den enkelte leder.  

Ledelsesspænd for plejecentre i Vejle Kommune (fuldtidsstillinger) 

 

Note: Opgørelse er baseret på data fra Vejle Kommune og viser antal fuldtidsstillinger per leder. 

Figuren nedenfor viser ledelsesspændet i hjemmeplejedistrikterne. Det ses, at det gennemsnitlige ledelsesspænd her 
er omtrent det samme som på plejecentrene – nemlig 38 medarbejdere. På tværs af hjemmeplejedistrikterne er 
forskellen i ledelsesspændet mindre. De fleste hjemmeplejedistrikter har et ledelsesspænd omkring gennemsnittet. 
VD2 har det laveste ledelsesspænd på 25 medarbejdere. BDO har fået oplyst, at der nyligt er tilknyttet tre ledere til 
VD2 til forskel fra den ene leder, der tidligere varetog ledelsen – dette kan altså være en forklaring herpå.  

Ledelsesspænd for Distrikterne i Vejle Kommune (fuldtidsstillinger) 

 

Note: Opgørelse er baseret på data fra Vejle Kommune og viser antal fuldtidsstillinger pr. leder. 
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Af figuren nedenfor ses ledelsesspændet i Vejle Kommune sammenlignet med fem andre kommuner. Det fremgår af 
figuren, at ledelsesspændet i Vejle Kommune er en del højere end gennemsnittet for kommunerne. Dvs. at lederne 
i Vejle Kommune gennemsnitligt har flere medarbejdere, som referer til dem, end det er tilfældet i de øvrige 
kommuner. En observation der også kan ses i relation til ledelseskommissionens anbefalinger for ledelsesspænd (se 
også rapport ”Ekstern analyse af Seniorområdet - Organisation, struktur og kultur, afsnit 3). 

 

Ledelsesspænd på Seniorområdet 

Lederspænd 
Vejle 

Kommune 

Esbjerg 

Kommune 

Horsens 

Kommune 

Kolding 

Kommune 

Silkeborg 

Kommune 

Viborg 

Kommune 
Gennemsnit 

Plejecentre 
36,7 

(20,8-65,4) 

35,7 

(18,8-52,7) 

20,3 

(9,2-38,2) 

21,1 

(10,2-29,5) 

22,7 

(12,0-43,0) 

24,9 

(12,4-43,3) 
25,96 

Hjemmeplejen 
38,0 

(25,2-49,6) 

33,8 

(24,4-47,6) 

27,2 

(8,1-66,4) 

39,7 

(28,4-50,5) 

30,9 

(18,3-53,0)  

27,7 

(9,2-63,6) 
32,68 

Note: Opgørelsen er baseret på data fra kommunerne og viser, hvor mange fuldtidsstillinger en gennemsnitlig leder har ansvar for. BDO har 

omregnet ledelsesspænd for Viborg, som var opgjort i antal medarbejdere, ved at gange med gns. brøk (ÅV/antal medarb.) fra andre kommuner. 

Det bemærkes, at ledelsesniveau ikke er ens defineret mellem kommunerne. I parenteserne vises det hhv. mindste og højeste lederspænd inden 

for de respektive kommuner. 

Ledelsesspændet bør naturligvis ses i sammenhæng med de opgaver, krav og forventninger, der knytter sig til 
ledelsesopgaven på de enkelte enheder, samt hvor godt lederne er understøttet. Dette er ikke kortlagt i forhold til 
ovenstående sammenligning, men det anses rimeligt at antage, at tallene er sammenlignelige kommunerne imellem. 
Fra analysen af struktur og kultur fremgår det dog, at lederne oplever dilemmaer i forhold til deres funktion som 
ledere, hvoraf ledelsesspænd og omfanget af forskelligartede opgaver er en del af dette. 

5.3.2 LEDERNES UDDANNELSE 

BDO har også undersøgt lederne på Seniorområdets uddannelsesmæssige baggrund. Af figuren nedenfor ses det, at 
størstedelen af lederne på Seniorområdet er sygeplejersker – dette særligt i hjemmeplejedistrikterne, hvor 77% har 
en uddannelse som sygeplejerske. En del ledere har en faglig uddannelse som social- og sundhedsassistent, dette 
primært på plejecentrene. De færreste ledere har en uddannelse som social- og sundhedshjælper. 

 

Ledernes faglige uddannelse 

    

        

Note: Opgørelse er baseret på data fra Vejle Kommune og viser uddannelsesfordelingen og efteruddannelsesfordelingen for ledere i 

hjemmeplejen. ”Sygeplejersker m.m.” inkluderer sygeplejersker, ergo- og fysioterapeuter. ”Social- og sundhedsassistent m.m.” inkluderer 

social- og sundhedsassistent og plejehjemsassistenter.  
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Udover ledernes faglige uddannelse, er det undersøgt, om lederne har en relevant efteruddannelse. Som det fremgår 
af figuren nedenfor, har over halvdelen af lederne gennemført eller påbegyndt en efteruddannelse i form af en 
diplomuddannelse i ledelse. Omvendt er der ca. 40% af lederne, som endnu ikke har en efteruddannelse. Det 
bemærkes, at Vejle Kommune har et ønske om, at lederne tager en diplomuddannelse i Ledelse. Seniorområdet 
tilbyder dette, men det er frivilligt for den enkelte leder at tage imod tilbuddet. 

 

Ledernes efteruddannelse 

 

 

         

Note: Opgørelse er baseret på data fra Vejle Kommune og viser uddannelsesfordelingen og efteruddannelsesfordelingen for ledere i plejecentre. 

”Efteruddannelse i ledelse” inkluderer ledere med diplom eller master i ledelse. ”Faglig efteruddannelse” inkluderer uddannelser som cand.cur 

eller sundhedsplejerske 

 

Adspurgt er der ingen af de fem sammenligningskommuner, der stiller formelle krav til ledernes uddannelsesniveau. 
I lighed med Vejle Kommune tilbydes efteruddannelse, der udarbejdes udviklingsplaner, og det påskønnes at tage en 
efteruddannelse. Flere af kommunerne fremhæver, at ledelse på dette område kræver menneskelige egenskaber og 
ledelsen skal ”virke i virkeligheden”. Den faglige uddannelse kan altså ikke stå alene i en bedømmelse af ledernes 
kompetencer. 

5.3.3 ERFARING OG ANCIENNITET 

Udover de uddannelsesmæssige kompetencer kan erfaring bidrage til at give et billede af, hvilke kompetencer 
lederne på Seniorområdet besidder. Vejle Kommune har gennemgået alle lederes ledelsesmæssige anciennitet, altså 
hvor mange år hver leder har været leder i Vejle Kommuner og/eller uden for Vejle Kommune. Ledernes 
ledelsesmæssige anciennitet fremgår af tabellen nedenfor. Det ses, at lederne på plejecentrene i Vejle Kommune i 
gennemsnit har været ansat i ti år, mens de i hjemmeplejedistrikterne i gennemsnit har været ledere lidt længere – 
nemlig ca. 13 år. Samlet set er det vurderingen, at lederne på Seniorområdet i Vejle Kommune besidder stor 
ledelsesmæssig erfaring. 

 

Gennemsnitlig anciennitet som leder 

 Distrikterne Plejecentre 

Lederanciennitet 13,1 9,38 

Note: Opgørelsen er baseret på data fra Vejle Kommune og viser lederes gennemsnitlige anciennitet fordelt på hhv. hjemmeplejen og plejecentre 
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Udover ledernes ledelsesmæssige anciennitet, er det også relevant at inddrage, hvor længe hver leder har været 
ansat som leder på samme arbejdsplads. Dette vurderes at have betydning ift. stabiliteten på arbejdspladsen. Figuren 
nedenfor viser personaleomsætningen for personalet på Seniorområdet, som er ansat under lederoverenskomst, 
sammenlignet med lederomsætningen i fem andre kommuner. Af figuren ses det, at personaleomsætningen blandt 
denne målgruppe i 2020 var 26,3% i Vejle Kommune. Det vil sige, at hver fjerde leder stoppede på deres nuværende 
arbejdsplads i Vejle Kommune i 2020. Af figuren ses det også, at dette er et stykke over gennemsnittet, og at nogle 
kommuner, såsom Esbjerg Kommune og Viborg Kommune har en markant lavere omsætning på ledelsesniveau.  

 

Personaleomsætning for ledere på Seniorområdet 2020 (lederoverenskomst) 

 

Note: Opgørelse baseret på data fra KRL. Personaleomsætning viser andel af afgang i personalegruppen mellem december 2019 
og december 2020. 

 

På observationer fik BDO indtryk af, at der mange steder var nye ledere og/eller ledere, der kun havde været leder 
det pågældende sted i en kort periode. Billedet af personaleomsætning er derfor forsøgt nuanceret ved at se på, 
hvilken gennemstrømning af ledere, der har været på Seniorområdet i perioden 2018-2020. Dette for at se om 
tendensen fra 2020 er repræsentativ for en længere periode. Tallene viser, at der samlet over disse tre år er 22 
ledere, der er fratrådt, fordelt på i alt 28 enheder. Tabellen nedenfor viser, at gennemstrømningen har været størst 
på plejecentre og noget mindre i distrikterne. I gennemsnit fratræder 0,17 leder pr. distrikt pr. år svarende til, at 
der i gennemsnit udskiftes leder hvert sjette år i distrikterne. På plejecentrene er dette tal 0,31, svarende til, at der 
i gennemsnit udskiftes leder næsten hvert tredje år.  

Den naturlige følge heraf er, at mange plejecenterledere har været i deres stilling i kort tid – det er i den 
sammenhæng BDO’s vurdering, at det har betydning for ledernes kompetencer og evne til at skabe stabilitet og 
retning i de enkelte enheder. 

 

Ledelsesgennemstrømning Vejle Kommune 

 Distrikterne Plejecentre 

Ledelsesgennemstrømning 0,17 0,31 

Note: Opgørelsen er baseret på data fra Vejle Kommune og viser den gennemsnitlige gennemstrømning for ledere i hhv. hjemmeplejen og 

plejecentre 

 

BDO har ikke kendskab til årsagerne til, at de enkelte ledere er fratrådt, og kan således ikke vurdere, om det skyldes 
kompetencer, krav og forventninger, pension eller noget andet. Det kan dog konkluderes, at Seniorområdet i Vejle 
Kommune har været præget af hyppige lederskift. Konsekvensen heraf er, at der er mange nye ledere og/eller ledere, 
der kun har været på steder i kort tid. BDO vurderer, at dette vil have betydning for leders kompetencer og evne til 
at skabe stabilitet og retning. 
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De beskrevne kompetencer i ovenstående baserer sig hovedsageligt på objektive og formelle parametre. Som for 
medarbejderne så vurderes menneskelige og relationelle kompetencer at have en stor betydning. Et perspektiv eller 
indikator på ledernes kompetencer på mere bløde værdier samlet set kan aflæses i Vejle Kommunes trivselsmåling. 
BDO har set på en række spørgsmål, hvor medarbejderne vurderer ledelse. BDO har sammensat fire spørgsmål herfra, 
der kan give en indikator for, hvorledes medarbejderne vurderer ledelse. Det gennemsnitlige resultat er 5,5. Dette 
betyder, at medarbejderen placerer sig mellem ”enig” og ”lidt enig” på disse spørgsmål. Hvilket vurderes 
tilfredsstillende. 

 
Indikator for ledelse i trivselsmåling 

 Hjemmeplejen Plejecentre 

Vurdering af ledelse – fra medarbejdertrivsel 5,54 5,43 

Trivsel - ledertrivsel 5,78 5,96 

Note: Opgørelsen er baseret på data fra Vejle Kommune og viser trivsel for ledere i hhv. hjemmeplejen og plejecentre. Medarbejdertrivsel viser 

medarbejdernes syn på ledelsen og baseres på trivselsspørgsmål5 6, 7, 14 og 15. Ledertrivsel viser ledernes svar på trivselsspørgsmål – samlet på 

alle spørgsmål 

Lederne har selv svaret på en trivselsmåling; det samlede resultatet heraf ligger på 5,8 og 6. Samlet set anses lederne 
derfor at have en høj trivsel og at være overvejende enige i de udsagn, de er blevet spurgt ind til i deres 
trivselsmåling.  

5.4 OPSAMLING 

De ovenstående analyser af ledelse i Vejle Kommune er anvendt til at kortlægge niveauer og forskelle for lederne på 
Seniorområdet i Vejle Kommune. Det er BDO’s vurdering, at ledelse er en vanskelig størrelse at opgøre alene på 
baggrund af sådanne data. Ledelse på Seniorområdet er en kompleks størrelse, hvor en lang række forhold spiller ind 
i forhold til ledelse. Lederne skal omfavne faglighed, medarbejdernes ønsker og forventninger, krav og forventninger 
fra borgere og pårørende samt organisatoriske krav – såsom dokumentation, økonomistyring, digitalisering m.m. Dette 
vel og mærke i en drift der kører 24/7/365. Samtidig konstateres det, at ledelsesspændet i Vejle Kommune er højere 
end i sammenligningskommunerne. BDO oplever på baggrund af erfaringer fra andre kommuner, at praktiske opgaver 
såsom vagtplanlægning, skaffe vikarer til vagter, administrative opgaver o.lign. fylder for lederne på dette niveau. 

Vejle Kommune bør derudover være opmærksom på, om den høje gennemstrømning, der har været på området, kan 
være et udtryk for, at krav og forventninger til lederne ikke står helt mål med, hvad der er muligt. På de gennemførte 
observationer har BDO mødt ledere, der gerne VIL. Men som det også konstateres i data, er mange nyansatte eller 
har været leder på stedet i kort tid. BDO har en oplevelse af, at lederne mangler at kunne støtte sig til et 
ledelsesfællesskab, klare rammer, understøttelse og anerkendelse af ledelsesopgaven.   

BDO vurderer det således relevant at se på forhold som fx, hvilken grad af støtte og sammenhold oplever lederen at 
have i sit virke, og hvilket ledelsesrum eller grad af autonomi oplever lederen. Derudover spiller vilkår som økonomisk 
ramme, personalemæssige forhold og understøttende funktioner en rolle. Sidstnævnte vurderes dog at være ens for 
alle ledere på Seniorområdet i Vejle Kommune. 

På baggrund af ovenstående er det ikke BDO’s vurdering, at der generelt set mangler ledelsesmæssige kompetencer 
på Seniorområdet i Vejle Kommune. Ledelse kan gøre en forskel, og lederne er kulturbærere, og det anses derfor 
væsentligt at rammerne for ledelse sikres. Der henvises i øvrigt til ”Analyse af organisering, struktur og kultur”.  

  

 

5 Spg. 6 = jeg bliver anerkendt for det arbejde, jeg udfører. Spg. 7 = De krav, der stilles til mig, er tilpas udfordrende. Spg 14 = Jeg oplever, at min 

nærmeste leder har fokus på arbejdspladsens trivsel. Spg. = 15 Min nærmeste leder er generelt en god leder. 
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6 METODE 
I dette kapitel fremføres de metodiske undersøgelsesdesigns og overvejelser, som ligger bag den nærværende 
analyse. Konkret består analysen af to delanalyser, og begge delanalysers undersøgelsesdesigns vil blive gennemgået. 
De to delanalyser er oplistet nedenfor: 

• Tilfredshedsundersøgelse blandt borgere og pårørende på plejecentre og i hjemmeplejen 
o Kvantitative spørgeskemaundersøgelser med alle fire målgrupper 
o Opfølgende kvalitative interviews med alle fire målgrupper 

 
• Afdækning af kompetencer og ledelse. 

Afsnittet indledes med nogle betragtninger ift. borgeres og pårørendes anonymitet. Herefter gennemgås de 
overordnede metodiske overvejelser og valg, som er truffet i forbindelse med de to delanalyser.  

ANNONYMITET: Indledningsvis påpeger BDO, at både borgere, pårørende og medarbejdere har været anonyme for 
BDO. Dette vil sige, at BDO ikke er i stand til at henføre datamateriale til specifikke borgere eller pårørende i Vejle 
Kommune, medmindre de selv har givet os tilsagn hertil. Dette gør sig fx gældende for de 30 borgere og 30 pårørende, 
som BDO har afholdt opfølgende interviews med. Disse borgere og pårørende har i spørgeskemaerne selv givet tilsagn 
til, at vi efterfølgende måtte kontakte dem med henblik på afholdelse af et opfølgende interview.  

Mulig sammenhæng mellem borgere og pårørende  

Borgere og pårørende til borgere bliver i denne analyse behandlet hver for sig. BDO påpeger dog, at der er en mulig 
afhængighed både grundet den åbenlyse relation, og derudover bliver borgere spurgt, om de har fået hjælp til udfylde 
spørgeskemaer. Her svarer 89% af borgerne på plejecentre og 39% af borgerne i hjemmeplejen, at de har fået hjælp 
til at besvare spørgeskemaet – fx af deres pårørende. 

6.1 TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BLANDT BORGERE OG PÅRØRENDE PÅ PLEJECENTRE 
OG I HJEMMEPLEJEN 

Som allerede nævnt består tilfredshedsundersøgelsen blandt borgere og pårørende på plejecentre og i hjemmeplejen 
i Vejle Kommune af en indledende kvantitativ spørgeskemaundersøgelse, hvorefter der er udvalgt nogle borgere og 
pårørende til et opfølgende interview. Konkret har BDO altså undersøgt tilfredsheden hos de nedenstående fire 
målgrupper: 

• Borgere som bor på plejehjem i Vejle Kommune 
• Pårørende til borgere som bor på plejehjem i Vejle Kommune 

 
• Borgere som modtager hjælp fra hjemmeplejen i Vejle Kommune 
• Pårørende til borgere som modtager hjælp fra hjemmeplejen i Vejle Kommune. 

I det følgende gennemgås de metodiske valg og overvejelser, som ligger bag spørgeskemaundersøgelserne. Dette 
indebærer bl.a. overvejelser i forbindelse med udarbejdelse af spørgeskemaer, distribution af spørgeskemaer og 
dataindsamling. Herefter gennemgås de metodiske valg, der er foretaget i forbindelse med de opfølgende kvalitative 
interviews, herunder udvælgelse af interviewpersoner, udarbejdelse af rammer for interviewene samt afholdelse af 
interviewene.  

UDARBEJDELSE AF SPØRGESKEMAER 

Konkret har BDO udarbejdet fire forskellige spørgeskemaer. Ét til hver af de fire målgrupper. BDO har søgt inspiration 
i andre brugte spørgerammer i forbindelse med udarbejdelse af spørgeskemaerne til denne undersøgelse. Dette er 
gjort for at kunne sammenligne nogle af resultaterne fra denne undersøgelse med lignende tilfredshedsmålinger 
gennemført i andre kommuner. 

SPØRGESKEMAERNE TIL BORGERE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE er udarbejdet med udgangspunkt i 
Indenrigs- og Boligministeriets spørgeskemakoncept, som indeholder både obligatoriske og valgfrie spørgsmål. 
Ministeriets spørgeskemakoncept er netop udviklet med det formål, at kommunerne kan benytte spørgeskemaerne i 
lokale tilfredshedsundersøgelser. Ministeriet har udviklet særskilte spørgeskemaer til begge målgrupper. Herudover 
har BDO inddraget andre relevante spørgsmål – såsom de åbne spørgsmål, hvor borgerne har mulighed for at 
fremhæve, hvad de værdsætter og ønsker forbedret ved den hjælp, de får.  
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SPØRGESKEMAERNE TIL PÅRØRENDE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE er udarbejdet med inspiration fra andre 
tilfredshedsundersøgelser rettet mod pårørende. I tillæg hertil er nogle af spørgsmålene fra Indenrigs- og 
Boligministeriets spørgerammer tilpasset og indarbejdet. De åbne spørgsmål vedrørende forhold, de pårørende 
værdsætter og ønsker forbedret, er også medtaget i disse spørgeskemaer.  

For alle fire målgrupper har BDO valgt at gøre spørgsmålene i spørgeskemaerne valgfrie. Dette er gjort for at højne 
svarprocenterne og for at undgå, at borgere og pårørende ”lukker” spørgeskemaet, såfremt der er et spørgsmål, som 
de ikke kan eller vil svare på. BDO har haft en god og konstruktiv dialog med Vejle Kommune om spørgeskemaerne, 
og alle fire spørgeskemaer er blevet fremsendt til validering og endelige godkendelse hos Vejle Kommune.  

INVITATIONER TIL UNDERSØGELSEN 

Borgere er inviteret via e-Boks: Alle borgere, som bor på plejecenter eller modtager hjemmepleje i Vejle Kommune, 
er blevet inviteret til at deltage i tilfredshedsundersøgelsen. Dette er valgt for at gøre det muligt for alle Vejle-
borgere, som modtager hjælp, at give deres mening og tilfredshed til kende. Konkret er borgerne blevet inviteret til 
at deltage i tilfredshedsundersøgelserne via invitationsbreve, som er fremsendt til deres e-Boks af Vejle Kommune. 
Borgere, som er fritaget for e-Boks, har efterfølgende modtaget invitationsbrevet i papirform. Af informationsbrevet 
fremgår det, at borgerne både har haft mulighed for at besvare tilfredshedsundersøgelsen online via et link i 
invitationsbrevet, og på papir ved at bede det nærmeste personale om at fremskaffe et fysisk eksemplar af 
spørgeskemaet til dem. Endelig er borgerne blevet informeret om, at undersøgelsen er anonym, og at det selvfølgelig 
er frivilligt, om de vil deltage i tilfredshedsundersøgelsen. 

Konkret er 743 borgere, som bor på plejecenter og 3.503 borgere, som modtager hjemmehjælp i Vejle Kommune, 
blevet inviteret til at deltage i undersøgelsen. Dette svarer til alle borgere, som modtager hjemmepleje eller som 
bor på et plejecenter i Vejle Kommune.  

Pårørende er inviteret gennem deres kæres invitationsbrev: I invitationsbrevet til borgerne har der også været et 
link til tilfredshedsundersøgelserne for pårørende, som borgerne har kunnet videregive til deres pårørende. Det har 
været muligt for én pårørende pr. borger at besvare tilfredshedsundersøgelsen. Denne invitationsmetode til de 
pårørende er valgt, da det blev vurderet at være den tilgang, som bedst kunne ”nå” pårørendemålgrupperne. Vi 
overvejede også at lave pårørendeundersøgelserne via ”åbne” links, men det blev vurderet, at denne metode ville 
medføre en for stor risiko for, at andre personer, som ikke er pårørende til de relevante målgrupper, kunne besvare 
undersøgelsen og dermed fejlbehæfte undersøgelsens resultater.  

KVALITETSSIKRING OG OPSÆTNING AF SPØRGESKEMAER 

Efter endelig godkendelse af spørgeskemaerne er de blevet opsat online i spørgeskemaprogrammet SurveyXact af 
BDO. Herefter har medarbejdere i BDO pilottestet alle fire spørgeskemaer, ligesom nogle medarbejdere i staben i 
Vejle Kommune har pilottestet spørgeskemaerne. Dette er gjort for at undgå slåfejl mv. samt for at sikre endelig 
kvalitetssikring af spørgeskemaerne. Endelig har BDO udarbejdet papirversioner af spørgeskemaerne, som er 
fremsendt til Vejle Kommune, som herefter har kunnet distribuere spørgeskemaerne til hjemmeplejedistrikterne og 
plejecentrene.  

DATAINDSAMLING 

Dataindsamlingen blev påbegyndt den 23. marts 2021, hvor borgerne modtog invitationer til undersøgelsen i deres e-
Boks. Borgere, som er fritaget for e-Boks, har først modtaget invitationen efter disse er nået frem med posten. 
Borgere og pårørende havde mulighed for at besvare undersøgelsen frem til den 18. april 2021. Dette er også fremgået 
af invitationsbrevene. Dataindsamlingen blev lukket den 22. april 2021på grund af henvendelser fra borgere, som 
ønskede at medvirke, og for at sikre, at de sidste besvarelser blev inkluderet i undersøgelsen. Fremsendelsen af 
spørgeskemaer i papirform er koordineret centralt fra Vejle Kommune, og derefter blevet fremsendt til BDO af to 
omgange, for at vi løbende kunne holde øje med svarprocenter mv., og så vi deraf vidste, om der var behov for at 
igangsætte yderligere tiltag for at øge antallet af svar.  

Alle besvarelser i papirform er efterfølgende blevet indskrevet i SurveyXact af medarbejdere i BDO.  

ANVENDTE TILTAG FOR AT SIKRE FLEST MULIGE SVAR 

BDO og Vejle Kommune har været i løbende dialog omkring mulige tiltag ift. at sikre flest mulige svar på 
tilfredshedsundersøgelserne. Forud for udsendelsen af invitationsbrevene udsendte Vejle Kommune et nyhedsbrev til 
deres medarbejdere med information herom. Heri blev medarbejderne også opfordret til at gøre borgere og 
pårørende opmærksomme på den igangværende tilfredshedsundersøgelse. Herudover blev de informeret om at 
hjælpe borgere med at fremskaffe spørgeskemaet i papirform, såfremt borgerne foretrak dette. Derudover blev der 
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opsat plakater på opslagstavler på plejecentrene samt postet opslag på plejecentrenes Facebook-sider – dette også 
for at skabe opmærksomhed omkring undersøgelsen. Derudover blev der printet skemaer til medarbejderne i 
hjemmeplejen, som de kunne have med ud til borgerne, samt iværksat mulighed for at borgere kunne sende 
besvarelserne direkte til BDO. 

DET ENDELIGE ANTAL SVAR 

Nedenfor ses antallet af modtagne svar på tilfredshedsundersøgelsen blandt de fire målgrupper. Det fremgår, at 341 
borgere på plejecentre har besvaret undersøgelsen. Dette svarer til ca. 43% af borgerne i Vejle Kommune, som bor 
på plejecenter. 741 borgere, som modtager hjemmepleje i Vejle Kommune, har besvaret undersøgelsen. Dette svarer 
til ca. 21% af alle borgere i Vejle Kommune, som modtager hjemmepleje. 117 pårørende til borgere på plejecentre 
har besvaret undersøgelsen, og 184 pårørende til borgere, som modtager hjemmepleje, har besvaret undersøgelsen.  

 

Af tabellen nedenfor fremgår det, hvor mange borgere og pårørende som har besvaret undersøgelsen digitalt og i 
printet version. Det ses af tabellen, at det særligt er borgerne, som bor på plejecenter, der har benyttet sig af 
muligheden for at besvare undersøgelsen via et printet spørgeskema. Borgere, som modtager hjemmepleje, og deres 
pårørende har primært besvaret undersøgelsen digitalt. BDO mener dog, at det har været vigtigt, at særligt borgerne 
i hjemmeplejen også har haft mulighed for at besvare undersøgelsen, da det har givet flere borgere en mulighed for 
at tilkendegive deres holdninger, oplevelser og erfaringer.  

 

  

 Population (borgere) Borgerbesvarelser Pårørendebesvarelser 

Plejecentre 743 321 (43,2%) 117 

Hjemmepleje 3.503 741 (21,2%) 184 

 Borgerbesvarelser Pårørendebesvarelser 

 Digital Print Digital Print 

Plejecentre 29,60% 70,40% 96,58% 3,42% 

Hjemmepleje 82,86% 17,14% 91,26% 8,74% 
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6.2 REPRÆSENTATIVITET 

BDO har vurderet, om de borgere, som har besvaret undersøgelsen, er repræsentative for borgerne i populationen. 
Dvs. om de borgere, som bor på plejecenter, og som har besvaret undersøgelsen, afspejler alle borgerne i Vejle 
Kommune, som bor på et plejecenter. Dette er gjort ved at sammenligne borgere, som bor på plejecenter og har 
besvaret undersøgelsen med populationen af borgere, som bor på plejecenter i Vejle Kommune mht. deres alder, 
køn og antal år, de har boet på et plejecenter. Dette er tilsvarende blevet gjort i hjemmeplejen ved at sammenligne 
alder, køn og visiteret tid hos de borgere, der har besvaret undersøgelsen med alle borgere, som modtager 
hjemmepleje i Vejle Kommune. 

Det er vigtigt, at de indkomne svar er repræsentative for de to populationer (borgere på plejecenter, og borgere som 
modtager hjemmepleje), da det gør os i stand til, i en vis udstrækning, at generalisere analysens fund til de to 
populationer. Det er ikke muligt at sammenligne de pårørende med en population, da denne er ukendt for os. Vi kan 
altså ikke vide, om de pårørende, der har besvaret undersøgelsen, kan siges at være repræsentative for alle 
pårørende til borgere, der modtager hjælp fra hjemmeplejen eller på plejecentre. De udarbejdede 
repræsentativitetsanalyser ses af figuren nedenfor. 

 

Ift. plejecentrene ses det, at de borgere, som har besvaret undersøgelsen, tilnærmelsesvis ligner den samlede 
population af borgere, som bor på et plejecenter i Vejle Kommune. Dette gælder både mht. alder, år på plejecentret 
og køn. På den baggrund er det vores vurdering, at de indkomne besvarelser til en vis udstrækning kan anvendes til 
at sige noget generelt om tilfredsheden blandt borgerne, der bor på et plejecenter i Vejle Kommune. Det er dog 
vigtigt, at der tages forbehold, såfremt besvarelserne underinddeles på de enkelte plejecentre.  

Ift. hjemmeplejen ses det også, at borgerne, som har besvaret undersøgelsen, tilnærmelsesvis ligner den samlede 
population af borgere, som modtager hjemmepleje i Vejle Kommune. Dette gælder ift. deres alder, den visiterede 
tid og deres køn. Det er derfor også vurderingen for denne målgruppe, at de indkomne besvarelser til en vis 
udstrækning kan anvendes til at sige noget generelt om tilfredsheden blandt borgere, der modtager hjemmepleje i 
Vejle Kommune. Igen må man være varsom med at fortage konklusioner på enhedsniveau.  

De viste baggrundsfaktorer for de pårørende er baseret på deres kæres data.  

Ift. plejecentrene ses det, at fordelingen på køn og år på plejecentret tilnærmelsesvis ligner den samlede population. 
Vedr. alder kan det ses, at det i højere grad er pårørende til ældre borgere, som har valgt at besvare spørgeskemaet. 
Dette skal der tages forbehold for, når resultaterne af analysen for de pårørende læses.  

Ift. hjemmeplejen ses en fordeling i køn, som tilnærmelsesvis ligner populationen, men igen ses det, at pårørende 
til ældre borgere har valgt at besvare undersøgelsen. Vedr. hjemmepleje er det også de pårørende til borgere, som 
får visiteret mere tid, som har valgt at besvare spørgeskemaet. Her kan man forvente en sammenhæng i alder og 
mængden af tid, der er visiteret. 
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6.3 OPFØLGENDE INTERVIEW 

I spørgeskemaundersøgelsen blev både borgere og pårørende spurgt til, om de havde lyst til at medvirke i et 
opfølgende interview med en medarbejder fra BDO. Af nedenstående tabel ses det, at der er afholdt 15 interviews 
med hver målgruppe, at der som udgangspunkt var afsat 30 minutter pr. interview, og at de blev afholdt telefonisk 
med undtagelse af interviews på plejecentrene. Her var en medarbejder fra BDO ude og tale med borgerne enten i 
deres bolig eller på plejecentrets fællesarealer. Der blev i den forbindelse taget højde for alle gældende corona-
retningslinjer. 

Målgruppe 
Borgere på 

plejehjem 

Pårørende til borgere 

på plejehjem 

Borgere som modtager 

hjemmepleje 

Pårørende til borgere 

som modtager 

hjemmepleje 

Antal 

interviews 
15 15 15 15 

Afsat tid 30 minutter 30 minutter 30 minutter 30 minutter 

Afholdelse 
Fysisk på 

plejecentret 
Telefonisk Telefonisk Telefonisk 

UDVÆLGELSE AF BORGERE OG PÅRØRENDE TIL OPFØLGENDE INTERVIEWS 

En forudsætning for at blive interviewet var, at man i spørgeskemaet havde givet tilsagn til, at vi måtte kontakte 
dem med henblik på et opfølgende interview. Herudover har BDO udvalgt interviewpersoner med en forskellig 
tilfredshed med hjælpen på plejecentre og i hjemmeplejen. Konkret er dette gjort pba. det samlede 
tilfredshedsspørgsmål, som er fremgået af alle spørgeskemaerne. Vi har tilfældigt udvalgt tre borgere/pårørende fra 
hver tilfredshedskategori. Såfremt der ikke var tre borgere/pårørende, som ønskede at deltage i undersøgelsen i den 
enkelte kategori, blev der udvalgt en anden borger/pårørende fra en anden tilfredshedskategori. I den tilfældige 
udvælgelse prøvede BDO dog at sprede respondenterne geografisk i kommunen, så svarene ville være mere 
repræsentative for hele kommunen. BDO endte med at tale med borgere og/eller pårørende fra 17 plejecentre (inkl. 
midlertidige pladser) og ti distrikter.  

I et enkelt tilfælde måtte vi aflyse et interview med en borger på et plejecenter, da borgeren ikke var i stand til at 
gennemføre interviewet. I stedet var personalet på plejecentret meget hjælpsomme ift. at sætte os i kontakt til en 
anden borger, som gerne ville deltage i et interview med os.  

UDARBEJDELSE AF INTERVIEWRAMME TIL DE OPFØLGENDE INTERVIEWS 

Interviewformen på interviewene var planlagt som semistruktureret. Formålet med interviewene var at dykke mere 
ned i borgere og pårørendes tilfredshed – vi ville gerne høre deres konkrete oplevelser og erfaringer og have dem til 
at sætte nogle flere ord på det gode og det mindre gode. Til alle interviewene havde BDO’s interviewere medbragt 
borger/pårørendes svar på den kvantitative tilfredshedsundersøgelse, således at vi sammen kunne dykke ned i 
borgerens svar for at forstå, hvad der helt konkret var på spil for borger/pårørende.  

AFHOLDELSE AF OPFØLGENDE INTERVIEWS 

Som det fremgår af tabellen ovenfor, blev interviewene med de pårørende og borgerne i hjemmeplejen afholdt 
telefonisk. De udvalgte borgere og pårørende blev kontaktet på det telefonnummer, som de havde angivet i 
spørgeskemaet. Herefter tog vi enten interviewet, når vi fik fat på de udvalgte, ellers aftalte vi et andet tidspunkt, 
hvor vi kunne ringe tilbage med henblik på at gennemføre interviewet. Interviewer nedskrev besvarelserne undervejs, 
hvor borgers/pårørendes ord blev anonymiseret, så specifikke vendinger og episoder ikke kan genkendes.  
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6.4 KOMPETENCER OG LEDELSE 

Analysen af kompetencer og ledelser er baseret på personaledata fra Vejle Kommunes lønsystemer samt udtræk fra 
den centrale database for personalestatistik – KRL. 

Endvidere har BDO samlet gennemført 20 observationer på plejecentre og i hjemmeplejedistrikterne. BDO’s tilgang 
til observationer er funderet i en antropologisk tilgang og understøttet af vores tilgang ved sundhedsfaglige tilsyn på 
plejecentre og hjemmepleje i over halvdelen af landes kommuner. Formålet med observationerne har været at 
”dykke ned i opgaveudførelsen” og få indblik i dagligdagen og praksis på plejecentre og i hjemmeplejedistrikterne.  

Observationerne har således medvirket til at opnå viden om, hvordan opgaver løses med fokus på den borgernære 
pleje, samarbejde og kommunikationen. De 20 observationer er blevet udvalgt med afsæt i forskellige baggrundsdata, 
dels om trivsel, dels borgertilfredshed og parametre omkring ledelse. Der er her udvalgt enheder, som placerer sig i 
midten og i begge ender af et givent spektrum. Herved er der sikret en repræsentativ udvælgelse. Observationerne 
er holdt anonyme, således at BDO kan agere uvildig tredjepart, og de medarbejdere og ledere, vi har mødt, har 
kunnet agere naturligt og frit. Samlet danner observationer grundlag for de generelle konklusioner omkring de 
kommunikative færdigheder og de forskellige eksempler på kommunikation og varetagelse af kerneopgaven.  

Det er BDO’s opfattelse, at observationerne – til trods for at være stikprøver eller øjebliksbilleder – samlet set giver 
et retvisende billede af, hvorledes kommunikation og varetagelse af kerneopgaven opleves. 


