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INTRODUKTION TIL BILAGSSAMLINGEN 

Sundheds- og Ældreministeriet har bedt Rambøll Management Consulting udarbejde en forana-

lyse af kvalitetsindikatorer og brugertilfredshedsundersøgelser i ældreplejen. 

 

På nuværende tidspunkt er der begrænset viden om kvaliteten af den hjælp, som svage ældre 

borgere modtager i kommunerne. Der er behov for mere systematisk at indsamle data, som gør 

det muligt at opgøre og sammenligne kvaliteten af plejen på tværs af kommunerne for på den 

måde at understøtte en mere ensartet og høj kvalitet i plejen af svage ældre. Derfor har parti-

erne bag Aftale om satspuljen på sundheds- og ældreområdet for 2017-2020 af 8. november 

2016 besluttet at undersøge muligheden for at udvikle 3-5 overordnede kvalitetsindikatorer, som 

måler kvaliteten af ældreplejen, og belyse mulige løsningsmodeller for sammentænkning af de 

nuværende tre typer af brugertilfredshedsundersøgelser på ældreområdet. 

 

Denne bilagssamling understøtter rapporten Foranalyse om kvalitetsindikatorer og brugertilfreds-

hedsundersøgelser i ældreplejen. Hvor rapporten har fokus på de væsentligste resultater af for-

analysen og anbefalinger på baggrund af foranalysen, supplerer bilagssamlingen med en udførlig 

beskrivelse af foranalysens design og en grundigere introduktion til proces og resultaterne af for-

analysens to spor. 

 

Bilagssamlingen består af tre bilag: I bilag 1 beskrives, hvordan foranalysen har været tilrette-

lagt. Herefter beskrives de to spor, foranalysen består af: I bilag 2 gennemgås proces og forana-

lysens spor et om kvalitetsindikatorer, og i bilag 3 gennemgås proces og foranalysens spor to om 

brugertilfredshed. 
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BILAG 1: FORANALYSENS DESIGN 

Rambøll gennemgår nedenfor, hvordan foranalysen er gennemført.  

 

1.1 To analysespor 

Foranalysen er gennemført som en analyse i to spor: 

  

• Det første spor har afdækket mulighederne for at udvikle 3-5 overordnede kvalitetsindikato-

rer, som måler kvaliteten af ældreplejen på tværs af social- og sundhedsfaglige indsatser i 

kommunerne. Hovedresultaterne fra dette spor er beskrevet i rapporten Foranalyse om kvali-

tetsindikatorer og brugertilfredshedsundersøgelser i ældreplejen. De mere detaljerede resul-

tater fra dette spor er beskrevet i Bilag 2: Kvalitetsindikatorer.  

 

• Det andet spor har fokuseret på den borgeroplevede kvalitet, og hvordan målinger heraf kan 

styrkes. Dette spor har belyst mulige løsningsmodeller for sammentænkning af de nuvæ-

rende typer af brugertilfredshedsundersøgelser på ældreområdet1. Hovedresultaterne fra 

dette spor er beskrevet i rapporten Foranalyse om kvalitetsindikatorer og brugertilfredsheds-

undersøgelser i ældreplejen. De mere detaljerede resultater fra dette spor er beskrevet i Bilag 

3: Brugertilfredshedsundersøgelser.  

 

Aktiviteterne i de to analysespor er gennemført parallelt og er gensidigt afhængige, som illustre-

ret i figuren herunder. De to spor hænger samtidig sammen og understøtter hinanden. Fx er der 

udviklet kvalitetsindikatorer med fokus på den borgeroplevede kvalitet. Denne udviklingsproces 

er gennemført som en del af analysens spor to om brugertilfredshed, mens resultaterne af udvik-

lingsprocessen er et af hovedresultaterne i spor et om kvalitetsindikatorer.  

Figur 1: Foranalysens design 

 

 

Spor et er den øverste del af figuren, mens spor to er vist i den nederste del af figuren. De to 

spor har tre fælles faser, henholdsvis kortlægning, udvikling og afrapportering. Som det fremgår 

af figuren, har en følgegruppe været tilknyttet foranalysen. Følgegruppens sammensætning og 

involvering i analysen er beskrevet i afsnit 1.5 Metodisk tilgang til foranalysen. 

                                                
1 Aktuelt gennemfører Sundheds- og Ældreministeriet, Økonomi- og Indenrigsministeriet samt mange kommuner forskellige brugertil-

fredshedsundersøgelser på ældreområdet. 
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1.2 Kortlægningsfasen 

Foranalysen er indledt med en kortlægning af nationale og internationale erfaringer. I spor et om 

kvalitetsindikatorer har fokus været på eksisterende nationale kvalitetsindikatorer og på interna-

tionale erfaringer, mens spor to om brugertilfredshedsundersøgelser har haft fokus på de natio-

nale og internationale erfaringer med brugertilfredshedsundersøgelser. For begge spor er kort-

lægningen af internationale erfaringer gennemført i Australien, England, Holland, Norge og Sve-

rige2. Udvælgelsen af disse lande sikrer en repræsentation af lande, Danmark normalt sammen-

ligner sig med; lande det var forventet ville være langt fremme i forhold til at arbejde med kvali-

tetsindikatorer samt lande med en anden organisering af hjemmeplejen (endnu højere grad af 

frit valg og flere private leverandører), hvor denne anderledes organisering forventes at have be-

tydning for behovet for kvalitetsindikatorer til at understøtte frit valg og til at føre kontrol med 

kvaliteten af de private leverandører. Kontakten til de relevante organisationer i de fem lande 

blev etableret gennem en formel henvendelse fra den danske ambassade i det pågældende land. 

 

Resultaterne af kortlægningsfasen er beskrevet i bilag 2, afsnit 1.1 Nationale erfaringer med kva-

litetsindikatorer, i bilag 2, afsnit 1.2 Internationale erfaringer med kvalitetsindikatorer, bilag 3, 

afsnit 1.1 Nationale brugertilfredshedsundersøgelser og endelig bilag 3, afsnit 1.3 Internationale 

erfaringer med brugertilfredshedsundersøgelser. 

 

1.3 Udviklingsfasen 

Den systematisk indsamlede viden om erfaringerne med kvalitetsindikatorer og brugertilfreds-

hedsundersøgelser fra Danmark, Australien, England, Holland, Norge og Sverige har dannet 

grundlag for en grundig udviklingsfase med stort fokus på interessentinddragelse. I figuren her-

under er vist en del af de involverede aktører. Tilgangen til involveringen er beskrevet i afsnit 1.5 

Metodisk tilgang til foranalysen. 

Figur 2: Inddragelse af interessenter, kommuner og eksperter 

 

 

I spor et om kvalitetsindikatorer har kortlægningen dannet udgangspunkt for en bruttoliste, som 

blev suppleret med inputs fra det første følgegruppemøde.  

 

Rambøll udvalgte med dette afsæt en række temaer, som de mest oplagte at gå videre med i 

forhold til foranalysens fokus på udvikling af kvalitetsindikatorer. Resultaterne heraf er beskrevet 

i bilag 2, afsnit 1.4 Udvælgelse af overordnede temaer. 

                                                
2 Kontakten til relevante organisationer i de fem lande er etableret via de danske ambassader i landene. I England har The Care Qua-

lity Commission ikke ønsket at deltage i foranalysen, mens Rambøll uden respons har kontaktet den del af The National Health Service 

(NHS), som arbejder med kvalitet i sundhedsvæsenet. Det betyder, at erfaringer fra England ikke er inkluderet i den internationale 

kortlægning af erfaringer med kvalitetsindikatorer. De engelske erfaringer med brugertilfredshedsundersøgelser er inkluderet i den del 

af kortlægningen. 
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Disse temaer har dannet grundlag for tre workshops. Indledningsvis en ekspertworkshop, hvor 

der var fokus på at udvikle konkrete indikatorer3. Disse blev videreudviklet og vurderet ud fra 

kvalitetskriterierne i RACER-metoden4 på to efterfølgende workshops med kommunale ledere og 

udviklingsmedarbejdere. Deltagerne i disse workshops er vist i figur 2 på forrige side. 

 

På baggrund af disse workshops og med afsæt i viden fra kortlægningen har Rambøll udarbejdet 

konkrete forslag til kvalitetsindikatorer. Disse er blevet kvalificeret og vurderet ud fra kvalitets-

kriterierne i RACER-metoden på foranalysens andet følgegruppemøde. Resultaterne heraf er be-

skrevet i rapporten. 

 

Udviklingsfasen for spor to om brugertilfredshed blev indledt med fire workshops om kommunale 

behov for og viden om borgeroplevede effekter. Der blev gennemført en workshop i København 

med kommuner fra Region Hovedstaden og Region Sjælland, en workshop i Odense for kommu-

ner i Region Syddanmark, en workshop i Aarhus for kommuner i Region Midtjylland og en work-

shop i Aalborg for kommuner i Region Nordjylland. Indsamlingen af viden om kommunale behov 

for og erfaringer med brugertilfredshedsundersøgelser er beskrevet i bilag 3, afsnit 1.2 Kommu-

nale behov for og viden om borgeroplevede effekter. 

 

På baggrund af viden fra kortlægningen, fra de kommunale workshops og fra inputs fra det første 

følgegruppemøde har Rambøll udarbejdet løsningsmodeller for, hvordan man kan sammentænke 

de to eksisterende nationale brugertilfredshedsundersøgelser. Disse løsningsmodeller er beskre-

vet i bilag 3, afsnit 1.4 Modeller for brugertilfredshedsundersøgelser. 

 

Med udgangspunkt i modellerne er Rambøll kommet med forslag til temaer i en fremtidig national 

brugerundersøgelse samt anbefalinger til konkrete spørgsmål inden for disse temaer. De er be-

skrevet i bilag 3, afsnit 1.5 Indhold – temaer og spørgsmål. 

 

Endelig har Rambøll udarbejdet en business case, der sammenholder de økonomiske omkostnin-

ger ved den nuværende måde at gennemføre brugertilfredshedsundersøgelser med konsekven-

serne ved to af de udviklede løsningsmodeller. Business casen er beskrevet i bilag 3, afsnit 1.6 

Økonomiske konsekvenser ved den anbefalede model for brugertilfredshed. 

 

1.4 Afrapporteringsfasen 

Resultaterne af kortlægnings- og udviklingsfasen har ligget til grund for den samlede afrapporte-

ring og en præsentation af foranalysens resultater for følgegruppen. 

 

1.5 Metodisk tilgang til foranalysen 

I de foregående afsnit er foranalysens design beskrevet med fokus på aktiviteter. I det følgende 

beskriver vi de metodiske overvejelser, der ligger bag: 

 

• Foranalysen er vidensbaseret. For at kunne udvikle de rette indikatorer og den rette model 

for brugertilfredshedsundersøgelser er der gennemført en systematisk kortlægning af natio-

nale og internationale erfaringer ved hjælp af snowballing-tilgangen. 

 

• Den vidensbaserede tilgang er suppleret med en behovsbaseret tilgang. Det betyder, at ar-

bejdet med at udvikle de rette indikatorer og den rette model for brugertilfredshedsundersø-

gelser bygger på en afdækning af de relevante aktørers behov. 

 

• Disse to tilgange er understøttet ved en tragtproces for at være åbne over for ny viden og 

nye behov. Det betyder, at tilgangen til foranalysen indledningsvis har været meget åben for 

derefter løbende at blive indsnævret. 

                                                
3 To af de overordnede indikatorer blev bearbejdet i spor to, da de omhandlede den borgeroplevede kvalitet, og da Rambøll tidligt 

kunne anbefale, at data hertil bør indsamles via en national brugertilfredshedsundersøgelse. 

4 RACER-metoden er vist i Figur 5: RACER-metoden senere i bilagssamlingen. 
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• Den behovsbaserede tilgang er understøttet af en inddragende proces, hvor interessenter, 

kommuner og eksperter løbende har været inddraget med henblik på at give deres inputs til 

foranalysen. Samtidig har processen været iterativ med flere gennemløb, så de involverede 

aktører har været præsenteret for, givet inputs til og kvalificeret de udviklede indikatorer ad 

flere omgange. Følgegruppen har spillet en central rolle både på følgegruppemøderne, der har 

været tilrettelagt med fokus på at få følgegruppens inputs til foranalysen (frem for en tilrette-

læggelse med fokus på orientering) og som deltagere på workshopperne. 

 

• Der har i udvælgelsen af indikatorer været lagt vægt på at udvikle indikatorer med fokus på 

resultater frem for på proces og aktiviteter, samt på at udvikle indikatorer med afsæt i objek-

tive data frem for selvrapporterede data (fx utilsigtede hændelser). 

 

• Endelig er udviklingen og vurderingen af de udviklede indikatorer er gennemført med en kri-

teriebaseret tilgang ved hjælp af RACER-metoden5, som understøtter en systematisk vurde-

ring af indikatorerne.  

                                                
5 RACER-metoden anbefales i Europa Kommissionens Impact Assessment Guidelines (European Commission, 2005). 
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BILAG 2: KVALITETSINDIKATORER 

I dette bilag beskriver Rambøll resultaterne af foranalysens spor et om kvalitetsindikatorer. Ind-

ledningsvis beskriver Rambøll resultaterne af kortlægning af de nationale erfaringer med kvali-

tetsindikatorer. Herefter beskrives de internationale erfaringer hermed. Med udgangspunkt heri 

beskriver Rambøll udvælgelsen af indikatorer samt udviklingen heraf. 

 

1.1 Nationale erfaringer med kvalitetsindikatorer 

Foranalysen er gennemført med henblik på at undersøge mulighederne for at udvikle nationale 

kvalitetsindikatorer. Det betyder ikke, at der ikke er nationale erfaringer med kvalitetsindikato-

rer. Rambøll har afdækket disse erfaringer, da de udgør et solidt udgangspunkt for udviklingen af 

nye kvalitetsindikatorer. Kortlægningen bygger på desk research og interviews med medarbej-

dere med ansvar for det pågældende projekt/koncept samt kommunale ledere og/eller prakti-

kere, der har arbejdet med dette. Identifikationen af relevante erfaringer har bygget på inter-

views med følgegruppemedlemmer og en snowball-tilgang, hvor interviewpersonerne er blevet 

spurgt om, hvorvidt de kender til andre relevante organisationer med erfaringer, der har kunnet 

bidrage til foranalysen. 

 

Kortlægningen af nationale erfaringer har afdækket tre forskellige typer af projekter og doku-

mentationssystemer: 

 

1. Koncepter med en kvalitetsunderstøttende anvendelse af indikatorer (Nationale Mål, Tidlig 

Opsporing af Begyndende Sygdom (TOBS) og I Sikre Hænder). 

2. Nationale databaser (Danmarks Statistik, Kliniske Kvalitetsdatabaser, De nationale sundheds-

registre og Dansk Patientsikkerhedsdatabase). 

3. De kommunale registreringer (Fælles Sprog III). 

 

Erfaringerne fra de tre koncepter med fokus på kvalitetsunderstøttende anvendelse af indikatorer 

er overordnet set gode. Tilbagemeldingerne er, at de alle tre har bidraget til at standardisere og 

forbedre arbejdsgange, så kvaliteten af indsatserne er blevet forbedret. Det er sket ved at ar-

bejde med indikatorer, der understøtter de rette arbejdsgange, men som derfor ikke i sig selv si-

ger noget om kvalitet i indsatserne. Det betyder, at erfaringer ikke er direkte omsættelige til ar-

bejdet med at udvikle kvalitetsindikatorer, da ambitionen jf. ovenfor har været at udvikle indika-

torer, som siger noget om resultater, virkninger eller effekter. 

 

De nationale databaser indeholder data, der kan anvendes som indikatorer for forskellige dimen-

sioner af kvaliteten af ældreplejen. For det første indeholder de data om den organisatoriske kva-

litet. Det gælder fx indikatorer relateret til personale som sygefravær og antal medarbejdere af 

forskellige typer. Men der er også mere borgernære indikatorer, som opgørelser af visiteret tid og 

ventetid på plejehjem. For det andet indeholder de data relateret til borgersikkerhed og  

-sundhed. Det er fx data om indlæggelser i de nationale sundhedsregistre (forebyggelige indlæg-

gelser, genindlæggelser og akutte indlæggelser med forskellige aktionsdiagnoser), om behandlin-

gen af nærmere afgrænsede patientgrupper med specifikke sygdomme, fx demens i de kliniske 

kvalitetsdatabaser og utilsigtede hændelser i Dansk Patientsikkerhedsdatabase6. Endelig har Dan-

marks Statistik visse erfaringer med at måle livskvalitet gennem spørgeskemaer. Livskvalitet er 

et eksempel på en resultatindikator. 

 

Fælles Sprog III er den centrale løsning i forhold til kommunale registreringer. Fælles Sprog III er 

en fælleskommunal metode for dokumentation og udveksling af data på social- og sundhedsom-

rådet, som blandt andet skal understøtte fælles begreber og forståelse heraf på tværs af kommu-

                                                
6 Den interviewede medarbejder fra Styrelsen for Patientsikkerhed vurderer, at opgørelserne af utilsigtede hændelser i højere grad 

siger noget om registreringspraksis end om kvaliteten af indsatserne, hvorfor data herom ikke er relevante til en eventuel kvalitetsindi-

kator. 
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ner og give viden om effekt. I Fælles Sprog III indgår registrering af borgernes funktionsevneni-

veau for hver funktionsevnetilstand (fx at udføre husligt arbejde eller bevæge sig omkring). Vur-

deringerne af borgernes funktionsevneniveau kan anvendes til at følge udviklingen heri over tid 

og dermed give et billede af, om indsatserne understøtter, at borgerne fastholder eller forbedrer 

deres funktionsevneniveau. 

 

Endelig anvendes borgernes oplevelse af kvaliteten af plejeindsatserne også som en kvalitetsindi-

kator. Denne del af kortlægningen er beskrevet i bilag 3, afsnit 1.1 Nationale brugertilfredsheds-

undersøgelser. 

 

1.2 Internationale erfaringer med kvalitetsindikatorer 

De internationale erfaringer, som præsenteres i dette afsnit, bygger på den internationale kort-

lægning, som er gennemført i Australien, Holland, Norge og Sverige.  

 

Foranalysen har vist, at der er stor forskel på, hvordan der arbejdes med kvalitetsindikatorer på 

tværs af landene, både i forhold til formål, erfaringer med indikatorerne, dataindsamling samt fo-

kusområder. Nedenstående tabel beskriver kort de internationale kvalitetsindikator-programmer.  

Tabel 1: Internationale kvalitetsindikatorprogrammer 

 Australien Holland Norge Sverige  

Formål 

med kvali-

tetsindika-

torpro-

grammet 

I Australien har man 

et indikatorprogram, 

som består af kvali-

tetsindikatorer udvik-

let i regionen Victo-

ria.  

Formålet er at 

fremme kvalitet i ar-

bejdet samt give vi-

den til borgerne til at 

træffe beslutninger 

ud fra (frit valg).  

I Holland har man to 

indikatorprogrammer: 

Et indikatorprogram til 

risikobaseret supervi-

sion og tilsyn med 

kvaliteten på plejecen-

tre og et indikator-pro-

gram, der skal skabe 

transparens for bor-

gerne (frit valg) samt 

understøtte lokal kvali-

tetsforbedring.  

I Norge har man et 

indikatorprogram, 

som har til formål at 

belyse kvaliteten af 

sundheds- og pleje-

indsatser. 

 

Det skal bidrage til 

forbedringsarbejde og 

give viden om kvalite-

ten.   

 

I Sverige har man tre 

indikatorprogrammer. 

 

Deres samlede formål 

er at belyse kvalite-

ten, bidrage til kvali-

tetsudvikling samt 

skabe transparens om 

kvaliteten for borgere 

og deres pårørende. 

Antal indi-

katorer 

I det nationale indi-

katorprogram måles 

på 3 indikatorer, 

mens der i Victoria 

måles på fem indika-

torer.  

Hhv. 8 kvalitets-indi-

katorer, der indgår 

som én ud af 5 datakil-

der i arbejdet med risi-

kobaseret supervision, 

og 28 kvalitetsindika-

torer, som understøt-

ter transparens og lo-

kal kvalitetsudvikling 

(disse tilpasses årligt). 

22 nationale kvali-

tetsindikatorer (mål-

rettet ældreindsatser) 

som tilpasses årligt.  

De tre programmer 

indeholder mellem 46 

og 55 indikatorer, 

hvoraf nogle kun gæl-

der for borgere i eget 

hjem eller borgere på 

plejecentre.  

 

Kvalitets-

dimensio-

ner 

Indikatorerne tager 

udgangspunkt i en ri-

sikobaseret tilgang 

og knytter sig til util-

sigtede hændelser.  

De 5 indikatorer er:  

- Liggesår  

- Fald og brud  

- Brug af fysisk tilba-

geholdelse 

- Brug af 9 eller flere 

lægemidler 

- Ikke planlagt vægt-

tab. 

Indikatorerne dækker 

brugertilfredshed, bor-

gersikkerhed og sund-

hed samt organisering.  

Eksempler på indikato-

rer: 

- Hvor mange borgere 

har en plejeplan  

- Hvor mange borgere 

får håndteret deres 

medicin 

- Er der en protokol 

for, hvordan man 

håndterer hudskader 

- Ændringer i ledelsen i 

det seneste år. 

Indikatorerne dækker 

virkning, tryghed og 

sikkerhed, borgerin-

volvering, sammen-

hæng og kontinuitet, 

udnyttelse af ressour-

cer samt tilgængelig-

hed og retfærdig for-

deling. 

Eksempler på indika-

torer:  

- Modtagere af reha-

bilitering og rehabili-

tering med individuel 

plan   

- Forekomst af sund-

hedsrelaterede infek-

tioner på plejehjem. 

Indikatorerne dækker 

sikkerhed, borger-op-

levelse af kvalitet og 

organisering.  

Eksempler på indika-

torer:  

- Fraktur på lår og 

hofte 

- Anvendelse af tryk-

aflastningsunderlag 

- 10 eller flere læge-

midler i hjemmet 

- Afvigelse fra stan-

dardomkostninger. 
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 Australien Holland Norge Sverige  

Målgruppe Ældre på plejecentre. Hhv. modtagere af 

sundhedsservices, her-

under plejecentre og 

hjemmepleje, og ældre 

på plejehjem. 

Modtagere af kommu-

nale sundheds- og 

plejeindsatser samt 

deres pårørende. 

 

Beboere på plejecen-

tre, modtagere af 

hjemmehjælp, mod-

tagere af kommunal 

syge- og sundheds-

pleje samt deres på-

rørende. 

Gennem-

førelse  

Resultaterne opgøres 

kvartalsvist.  

Det er frivilligt, om 

plejecentrene vil ind-

rapportere data til de 

nationale indikatorer 

(dog obligatorisk i 

Victoria).  

Resultaterne opgøres 

årligt. 

Der indsamles både 

kvalitative og kvantita-

tive data.  

 

Resultaterne opgøres 

årligt på så detaljeret 

niveau som muligt in-

den for kommunerne. 

Data trækkes fra en 

række forskellige re-

gistre.  

Resultaterne opgøres 

årligt. Data indsamles 

vha. en national bru-

gerundersøgelse, en 

national tilbuds-un-

dersøgelse, data fra 

registre samt data fra 

kommunale it-syste-

mer. 

Erfaringer Interviewpersonerne 

fortæller, at det ta-

ger tid at skabe en 

god kultur for data-

indsamling og  

-anvendelse. De for-

tæller endvidere, at 

objektive data (fx 

borgerens vægt) er 

enklest for persona-

let at anvende. 

Det er blot ca. 10 

pct. af plejecentrene, 

der indrapporterer 

data. Det forventes 

at skyldes, at det er 

frivilligt.  

Indikatorprogrammet 

til supervision og tilsyn 

er endnu ikke imple-

menteret.  

Interviewpersonerne 

fortæller, at 28 indika-

torer er for mange i 

forhold til at skabe 

transparens for bor-

gere og pårørende, li-

gesom organisatoriske 

indikatorer er sværere 

at anvende for bor-

gerne.  

Norge har arbejdet 

med nationale kvali-

tetsindikatorer siden 

marts 2012.  

Som led i udviklings-

arbejdet med indika-

torsystemet er der i 

2017 igangsat et ar-

bejde med at udvikle 

nationale bruger- og 

pårørendeundersøgel-

ser for kommunale 

sundheds- og om-

sorgstjenester, som 

kan føde ind i kvali-

tetsindikator-syste-

met.    

Interviewpersonerne 

fortæller, at der aktu-

elt er overvejelser 

om, der er behov for 

en årlig undersøgelse, 

da det er meget res-

sourcekrævende, og 

kommunerne har 

svært ved at agere på 

data med denne hyp-

pighed.  

Man arbejder med en 

række særskilte indi-

katorer for borgere, 

der modtager hjem-

mepleje og borgere 

på plejecentre.  

 

I alle landene er der et ønske om, at resultaterne skal dokumentere kvaliteten af ældreplejen, 

bidrage til kvalitetsforbedrende arbejde og skabe transparens for borgerne og deres pårørende. 

Derudover anvender Holland også kvalitetsindikatorer som et element i risikobaseret supervision, 

der sammen med fire andre elementer skal bidrage til at udvælge, hvilke plejecentre der skal fø-

res tilsyn med. 

 

I Holland og Norge ændres indikatorerne årligt, mens Australien og Sverige arbejder med de 

samme indikatorer på tværs af år, eventuelt med mindre justeringer undervejs. Der er stor varia-

tion i antallet af indikatorer, hvor der anvendes mellem 3 og 50 indikatorer, hvilket i høj grad 

hænger sammen med, hvilke og hvor mange fokusområder der arbejdes med i de enkelte pro-

grammer. I Sverige og Holland inddrages resultater fra brugerundersøgelser som indikatorer for 

kvaliteten. Tilsvarende har Norge et ønske om at udvikle en brugerundersøgelse, der ligeledes 

kan føde ind i deres nationale kvalitetssystem.  

 

I Sverige og Holland er der overlap mellem indikatorerne og dataindsamlingen i de forskellige na-

tionale indikatorprogrammer, hvor der eksempelvis i Sverige inddrages oplysninger fra den natio-

nale brugertilfredshedsundersøgelse i to af de tre indikatorprogrammer.  

 

Resultaterne opgøres årligt i de fleste lande, men kvartalsvist i Australien. Interviewpersonerne 

fra Sverige giver udtryk for, at en årlig opgørelse af resultaterne kan gøre det svært for kommu-

nerne at analysere resultaterne og implementere forbedringstiltag inden næste undersøgelse. I 

Sverige overvejer man derfor at udvide perioden, så resultaterne opgøres hvert andet år. De fle-

ste lande opgør resultaterne på enhedsniveau. Når dette ikke er muligt, præsenteres resultaterne 
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på områdeniveau eller på kommunalt niveau. På tværs af lande fremhæves, at det er en forud-

sætning, at resultaterne præsenteres på et så detaljeret niveau som muligt (fx på plejecenterni-

veau) for at understøtte det kvalitetsforbedrende arbejde. 

 

Flere lande har erfaringer med, at det er afgørende at udvælge få indikatorer, som passer til for-

målet, hvis de præsenterede resultater skal være brugbare. Fx er de hollandske erfaringer, at de 

resultater, borgerne præsenteres for med et ønske om at skabe transparens, skal udvælges spe-

cifikt til de forskellige målgrupper. Derfor offentliggøres alle indikatorerne ikke længere samlet i 

Holland – præsentationerne målrettes modtageren.  

 

1.3 Opsamling på kortlægningen af nationale og internationale erfaringer 

Kortlægningen af nationale og internationale erfaringer med kvalitetsindikatorer har vist, at der 

overordnet set er fire typer kvalitetsindikatorer.  

 

1. En gruppe indikatorer, der siger noget om borgersikkerhed eller -sundhed. Fælles for disse 

indikatorer er, at de har fokus på noget, ældreplejen skal undgå, sker. Det kan fx være medi-

cinfejl, fald og brud eller forebyggelige indlæggelser.  

 

2. En gruppe indikatorer, der siger noget om den modsatte, positive vinkel – altså resultater, 

plejeindsatser forsøger at skabe. Det er fx forbedret livskvalitet og forbedret eller fastholdt 

funktionsevneniveau.  

 

3. En gruppe kvalitetsindikatorer knytter sig til den organisatoriske kvalitet. Det er fx lavt syge-

fravær, uddannet personale eller begrænset ventetid på indsatser.  

 

4. Endelig er der en fjerde gruppe kvalitetsindikatorer med fokus på borgernes oplevelse af kva-

liteten i ældreplejen. Det kan fx være tilfredshed med plejen eller oplevelsen af sammenhæng 

i indsatserne.  

 

Denne opdeling er illustreret i figuren herunder. 

Figur 3: Fire dimensioner af kvalitet i ældreplejen 

 

Note: Figuren viser de fire dimensioner af kvalitet i ældreplejen: Borgersikkerhed og -sundhed, resultater for den enkelte borger, orga-

nisatorisk kvalitet og borgeroplevet kvalitet. I den venstre cirkel er angivet eksempler på indikatorer inden for hver af de fire dimensio-

ner. I den højre cirkel er angivet, hvilke lande der har erfaringer med hver af de fire dimensioner. 
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I Danmark har man erfaringer med alle fire dimensioner af kvalitet. Dog er der ikke nationale 

erfaringer på dimensionen resultater for den enkelte borger. I Australien har man et kvalitetsin-

dikatorkoncept, der tager udgangspunkt i en risikobaseret tilgang, som knytter sig til utilsigtede 

hændelser. Der er derfor alene erfaringer med kvalitetsindikatorer knyttet til dimensionen bor-

gersikkerhed og -sundhed. 

 

I Holland har man to kvalitetsindikatorprogrammer. Det ene anvendes til risikobaseret supervi-

sion, mens det skal skabe transparens for borgerne. Programmerne dækker tilsammen kvalitets-

dimensionerne borgersikkerhed og -sundhed, organisatorisk kvalitet og borgeroplevet kvalitet. 

 

De nationale kvalitetsindikatorer i Norge har fokus på borgersikkerhed og -sundhed samt den 

organisatoriske kvalitet. Men de har et ønske om at udvikle nationale bruger- og pårørende-un-

dersøgelser med henblik på at inkludere denne dimension i deres kvalitetsindikatorer. I Sverige 

arbejder man med kvalitetsindikatorer inden for dimensionerne borgersikkerhed og  

-sundhed, organisatorisk kvalitet og borgeroplevet kvalitet.7 

 

Det fremgår således, at det alene er i Danmark, der er erfaringer med indikatorer inden for di-

mensionen resultater for den enkelte borger (dog ikke på nationalt niveau), da de fire øvrige 

lande alene fokuserer på sikkerheds-/sundhedsdimensionen, den organisatoriske dimension og 

den borgeroplevede dimension. Dette kan hænge sammen med, at foranalysen i den internatio-

nale kortlægning har fokuseret på nationale kvalitetsindikatorer. Der kan også være lokale kvali-

tetsindikatorer i de øvrige lande inden for dimensionen resultater for den enkelte borger. 

 

1.4 Udvælgelse af overordnede indikatorer 

Med afsæt i de nationale og internationale erfaringer med kvalitetsindikatorer og inputs fra for-

analysens følgegruppe har Rambøll udvalgt et antal overordnede kvalitetstemaer, der har dannet 

udgangspunkt for udviklingen af indikatorer.  

 

Udvælgelsen er indledningsvist foregået i en tragtproces med stor åbenhed over for mulige indi-

katorer og en efterfølgende indsnævring til i alt fem temaer. I udvælgelsen af temaer og den ef-

terfølgende udvikling af indikatorer har der været fokus på indikatorer, som omhandler resulta-

terne af plejeindsatserne. Det betyder, at indikatorer med fokus på proces er valgt fra, hvorfor 

der ikke er temaer inden for dimensionen organisatorisk kvalitet. Udvælgelsen af temaer og ud-

vikling af indikatorer er illustreret i figuren herunder. 

 

Figur 4: Udvælgelse og udvikling af indikatorer 

 

Note: Figuren viser udvalgte indikatorforslag i toppen af tragten af visuelle grunde. Det faktiske antal indikatorforslag har været større. 

Der er ikke udviklet endelige indikatorforslag for temaet medicin (-fejl) og rehabilitering model 1. 

                                                
7 Det har ikke været muligt at gennemføre kortlægning af erfaringerne med nationale kvalitetsindikatorer i England. 
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Figuren illustrerer ligeledes udviklingen af indikatorer inden for hvert tema. Temaerne borgersik-

kerhed og -sundhed, medicin (-fejl) og rehabilitering er bearbejdet i spor et om kvalitetsindikato-

rer, mens temaerne livskvalitet samt sammenhæng og behov er bearbejdet i spor to om bruger-

tilfredshed. Dette skyldes, at data om disse indikatorer bør indsamles i en national brugertilfreds-

hedsundersøgelse. Udviklingen af indikatorer i spor et om kvalitetsindikatorer er foregået i en ite-

rativ proces med tæt inddragelse af foranalysens følgegruppe, eksperter på ekspertworkshoppen 

og kommuner på to kommunale workshops. 

 

For hvert af temaerne borgersikkerhed og -sundhed, medicin (-fejl) og rehabilitering har Rambøll 

arbejdet med udvikling af tre konkrete modeller af indikatorer8.  

 

• Model 1 dækker over indikatorer, der kan opgøres nu – det der kan lade sig gøre ved at an-

vende eksisterende data.  

 

• Model 2 dækker over indikatorer, der kan opgøres inden for en kort tidsfrist – det der kan 

lade sig gøre ved at optimere, justere eller bearbejde eksisterende data.  

 

• Model 3 dækker over indikatorer, der kræver ny dataindsamling og derfor har en længere 

tidshorisont at tage i brug (minimum 3-4 år).  

 

Både kommuner og følgegruppen peger på kvaliteten af medicinhåndtering som et relevant om-

råde for udvikling af en kvalitetsindikator. Afdækningen af erfaringer viser dog, at dette område 

er relativt umodent i forhold til at måle på resultater som beskrevet tidligere i dette afsnit. I Dan-

mark registreres medicinfejl som utilsigtede hændelser i Dansk Patientsikkerhedsdatabase, men 

den interviewede medarbejder fra Styrelsen for Patientsikkerhed fortæller, at opgørelserne af 

utilsigtede hændelser i højere grad siger noget om registreringspraksis end om kvaliteten af ind-

satserne, hvorfor data herom ikke er relevante i forhold til en eventuel kvalitetsindikator. Der er 

ligeledes gode erfaringer med procesindikatorer, men ikke med gode resultatindikatorer. 

 

Internationalt er der erfaringer med kvalitetsindikatorer om medicin, men ikke på resultatniveau. 

I Australien har man således en indikator for antal borgere, der anvender 9 eller flere medicin-

præparater. I Holland har man en indikator for, om brugen af psykofarmaka bliver evalueret sy-

stematisk, mens man i Sverige måler på andel borgere, der anvender mere end 10 lægemidler, 

og andel ældre (75+ år), som anvender lægemidler, der bør undgås til denne aldersgruppe. I 

Norge har man ikke en indikator relateret til medicin til den ældre målgruppe.  

 

Der er således ikke relevante erfaringer at tage udgangspunkt i til udvikling af kvalitetsindikato-

rer om medicinfejl. I workshopprocessen har der derfor været arbejdet med at udvikle nye for-

slag til målinger fra bunden, men de udviklede forslag har ikke haft tilstrækkelig kvalitet til, at 

deltagerne på workshoppene vil anbefale, at der blev arbejdet videre med deres forslag. Rambøll 

kan således ikke præsentere indikatorforslag for temaet medicin (-fejl), selvom der er afdækket 

et tydeligt behov herfor. 

 

For de to temaer, der er blevet belyst via spor to om brugertilfredshed, er der udarbejdet hhv. to 

og tre forslag til, hvordan temaerne kan belyses. For disse temaer giver det ikke menig at skelne 

mellem de tre modeller af indikatorer, da de alle forudsætter, at der gennemføres en ny national 

brugertilfredshedsundersøgelse. Den endelige udvikling og implementering heraf definerer derfor 

tidshorisonten for disse forslag.9 

  

                                                
8 I praksis har dette vist sig vanskeligt at gennemføre konsekvent. Der er derfor i afsnittet med anbefalinger opstillet en firefelts-tabel, 

hvor der skelnes mellem modeller/typer af indikatorer i forhold til, om de har en kort eller længere tidshorisont og/eller baserer sig på 

eksisterende eller nye data. 

9 Forslagene benævnes af samme årsag ”forslag 1, forslag 2 og forslag 3” nedenfor frem for ”modeller” som de øvrige kvalitetsindika-

torer. 
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1.5 Kriteriebaseret udvikling 

Udviklingen af indikatorer er gennemført med 

afsæt i en kriteriebaseret tilgang. Det betyder, 

at udviklingen af indikatorer er sket under hen-

syntagen til en række kriterier, kendt som 

RACER-metoden10, hvis kriterier er vist i figuren 

til højre. 

 

Ud over kriterierne i RACER-metoden har Ram-

bøll anvendt to yderligere kriterier. Som tidli-

gere nævnt har vi prioriteret indikatorer for re-

sultaterne af plejeindsatserne frem for indikato-

rer for processer, der leder til gode resultater. 

Derudover har vi prioriteret at udvikle indikato-

rer for overordnede resultater, som mange ind-

satser i ældreplejen har indflydelse på frem for 

resultater af enkelte afgrænsede indsatser. 

Sidstnævnte i overensstemmelse med satspul-

jepartiernes ønske om overordnede kvalitetsindikatorer. 

 

Med udgangspunkt i disse kriterier og i en involverende iterativ proces har Rambøll udviklet de 

konkrete indikatorer. 

 

1.6 Udvikling af de konkrete forslag 

De udviklede indikatorer er vist i rapporten Foranalyse om kvalitetsindikatorer og brugertilfreds-

hedsundersøgelser i ældreplejen. De fulde indikatorbeskrivelser med kriterievurdering efter 

RACER-metoden kan derfor læses i rapporten.  

                                                
10 Den kriteriebaserede udvikling er gennemført ved hjælp af RACER-metoden, som anbefales i Europa Kommissionens Impact Assess-

ment Guidelines (European Commission, 2005). 

Relevans: Er indikatoren relevant i forhold til 

kvalitetsmålet? Er der overensstemmelse 

mellem indikatoren og kvalitetsmålet? 

Accepteret: Er indikatoren almindeligt accep-

teret af medarbejdere og andre, der skal ar-

bejde med den?  

Credible – troværdig: Hvor troværdig er indi-

katoren for ikke-eksperter? Er den entydig 

og let at fortolke?  

Easy – let: Er indikatoren let at indsamle 

data på, står omkostningerne ved dataind-

samling mål med værdien af data?  

Robust: Kan indikatoren blive manipuleret 

eller misbrugt? 

Figur 5: RACER-metoden 
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BILAG 3: BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSER 

I dette bilag beskriver Rambøll resultaterne af foranalysens spor to om brugertilfredshed. Formå-

let med dette spor har været at belyse mulige løsningsmodeller for sammentænkning af de nu-

værende tre typer af brugertilfredshedsundersøgelser på ældreområdet. Aktuelt gennemfører 

Sundheds- og Ældreministeriet samt Økonomi- og Indenrigsministeriet hver sin nationale bruger-

tilfredshedsundersøgelser hvert andet år (forskudt), samtidig med at mange kommuner også 

gennemfører egne brugertilfredshedsundersøgelser.  

 

Indledningsvis beskriver vi sammenligningen af de to nationale brugertilfredshedsundersøgelser 

og de kommunale behov for og viden om borgeroplevede effekter. Herefter beskrives de interna-

tionale erfaringer med brugertilfredshedsundersøgelser. Med udgangspunkt heri beskriver vi to 

løsningsmodeller for sammentænkning af brugertilfredshedsundersøgelser og kommer med for-

slag til indhold heri. Afslutningsvis præsenterer vi resultaterne af en business case, der giver vi-

den om de økonomiske konsekvenser ved den anbefalede løsningsmodel. 

  

Foranalysens spor to om brugertilfredshed tager udgangspunkt i følgende datakilder: 

 

• En national kortlægning af brugertilfredshedsundersøgelser på ældreområdet, herunder en 

sammenligning af spørgerammer i de to eksisterende brugerundersøgelser og interviews med 

en medarbejder, der arbejder med undersøgelserne i hvert af de to ministerier. 

• Workshops med kommunerepræsentanter med henblik på at afdække kommunale behov for 

og viden om borgeroplevede effekter, hvor der er indsamlet inputs og erfaringer fra kommu-

nale aktører om brugertilfredshedsundersøgelser på ældreområdet.  

• En international kortlægning af brugertilfredshedsundersøgelser i Australien, England, Hol-

land, Norge11 og Sverige.  

 

1.1 Nationale brugertilfredshedsundersøgelser 

De to nationale brugertilfredshedsundersøgelser gennemføres hvert andet år forskudt for hinan-

den og er begge baseret på en landsdækkende stikprøve. I nedenstående tabel er de to nationale 

undersøgelser beskrevet.  

Tabel 2: Beskrivelse af nationale brugertilfredshedsundersøgelser 

Emne Økonomi- og Indenrigsministeriet Sundheds- og Ældreministeriet 

Formål Økonomi- og Indenrigsministeriet gennemfører 

en national brugertilfredshedsundersøgelse i 

hjemmeplejen i lige år.  

 

Formålet med undersøgelsen er at belyse kvali-

teten i hjemmeplejeindsatserne.  

 

Spørgerammen er gratis at anvende for kom-

muner, og KL understøtter, at det sker. Formå-

let hermed er at understøtte benchmarking 

mellem kommuner og lokal kvalitetsudvikling. 

 

Undersøgelsen understøttes af tilfredshedspor-

talen.dk, hvor kommunerne kan uploade deres 

resultater med henblik på at skabe gennemsig-

tighed i kvaliteten.  

Sundheds- og Ældreministeriet gennemfører en 

national brugertilfredshedsundersøgelse i hjem-

meplejen og på plejecentre i ulige år. 

 

Formålet med undersøgelsen er at belyse kvali-

teten i plejeindsatserne. Undersøgelsen leverer 

samtidig data til Danmarks Statistiks effektindi-

katorer for ældreområdet12: 

• Tilfredshed med hjælpens kvalitet  

• Tilfredshed med hjælpens stabilitet  

• Tilfredshed med antal forskellige hjælpere  

• Kendskab til ordningen om frit valg af leve-

randør af hjemmehjælp  

• Kendskab til ordningen om fleksibel hjem-

mehjælp 

                                                
11 I Norge er man ved at udvikle en national brugertilfredshedsundersøgelse, hvorfor interviewpersonerne ikke har kunnet bidrage med 

erfaringer.  

12 http://www.dst.dk/da/Statistik/emner/tvaergaaende/de-kommunale-serviceindikatorer/aeldre.  

http://www.dst.dk/da/Statistik/emner/tvaergaaende/de-kommunale-serviceindikatorer/aeldre
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Emne Økonomi- og Indenrigsministeriet Sundheds- og Ældreministeriet 

Temaer Økonomi- og Indenrigsministeriets bruger-til-

fredshedsundersøgelse indeholder følgende te-

maer: 

• Personlig pleje 

• Praktisk hjælp 

• Maden 

• Hjælperne 

• Praktiske forhold 

• Den samlede vurdering af hjemmeplejen 

• Det frie valg 

• Rehabilitering 

• Baggrundsoplysninger (herunder spørgsmål 

til selvvurderet helbred). 

Sundheds- og Ældreministeriets brugertilfreds-

hedsundersøgelse indeholder følgende temaer: 

• Hverdagsrehabilitering 

• Den samlede tilfredshed med den praktiske 

hjælp og personlige pleje 

• Tilfredshed med stabilitet 

• Tilfredshed med antallet af medarbejdere 

• Frit valg af leverandører 

• Fleksibilitet 

• Baggrundsoplysninger. 

Målgrupper Modtagere af hjemmepleje.  Borgere på 67+ år, som modtager hjemmehjælp 

enten i egen bolig eller på plejehjem/-bolig. 

Antal 

spørgsmål 

28 i alt – heraf 13 der er obligatoriske, hvis 

kommunerne selv vælger at benytte spørger-

ammen.  

Borgere, som modtager hjemmepleje, kan. blive 

bedt om at besvare mellem 20-43 spørgsmål, 

afhængigt af hvilke indsatser de modtager. 

 

Borgere, der bor på plejecenter, kan blive bedt 

om at besvare mellem 27-43 spørgsmål, af-

hængigt af hvilke indsatser de modtager. 

Udviklet Spørgeskemaet blev udviklet i 2012 i forlæn-

gelse af aftalen om kommunernes økonomi for 

2011. Det blev pilottestet i 2009 og 2010.  

Spørgeskemaet blev udviklet med afsæt i aftalen 

om kommunernes økonomi for 2006. Det blev 

gennemført første gang i 2007.  

Der er tilføjet spørgsmål om rehabilitering efter 

indførelsen af SEL § 83a, som dermed blev stillet 

første gang i 2015. 

Antal re-

spondenter 

Undersøgelsen bygger på en stikprøve på 1.700 

personer fordelt over hele landet. Stikprøven 

udtrækkes ved hjælp af Danmarks Statistiks 

hjemmehjælpsregister.  

I 2015 var undersøgelsen baseret på besvarelser 

fra 365 ældre på 67+ år i plejebolig/plejehjem 

og 1921 hjemmehjælpsmodtagere13. I 2015 blev 

stikprøven udtrukket fra populationen af borgere 

65+. I 2017 er stikprøven udtrukket fra DSTs 

register Ældredokumentation. 

Seneste 

gennem-fø-

relse 

Undersøgelsen er senest gennemført med data-

indsamling i maj og juni 2016. Dataindsamlin-

gen blev foretaget af Danmarks Statistik. Ram-

bøll udarbejdede den samlede rapport med ud-

givelse i juni 2016. Undersøgelsen er i alt gen-

nemført tre gange. 

Gennemførelse: Senest indsamlet 8. august til 

13. november 2015 (plejehjem/-bolig) og 29. 

juli til 5. november 2015 (hjemmepleje). Ind-

samlet af Epinion og samlet rapport udgivet i de-

cember 2015. Gennemført seks gange i alt.  

 

Både den interviewede medarbejder fra Sundheds- og Ældreministeriet og den interviewede 

medarbejder fra Økonomi- og Indenrigsministeriet fortæller, at de nationale brugertilfredsheds-

undersøgelser giver relevant viden om kvaliteten af ældreplejen, og at denne viden er vigtig i en 

politisk sammenhæng.  

 

Sundheds- og Ældreministeriets undersøgelse har eksisteret i 10 år. Dette giver et godt grundlag 

for at sammenligne og vurdere udviklingen i tilfredshed over tid. Økonomi- og Indenrigsministeri-

ets undersøgelse har eksisteret i 5 år.  

 

Sammenligningen af indholdet i de to nationale undersøgelser viser, at der er store overlap i de 

to undersøgelser, både i forhold til formål og indhold. Begge nationale undersøgelser har således 

til formål at belyse kvaliteten af ældreplejen, og som det fremgår af tabellen ovenfor, dækker de 

to brugertilfredshedsundersøgelser de samme temaer. Der er ligeledes en række spørgsmål med 

samme ordlyd.  

                                                
13 http://www.sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Aeldre/2015/December/~/media/96887F842DE04B5CBC84E43CCBC5ADF8.ashx  

http://www.sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Aeldre/2015/December/~/media/96887F842DE04B5CBC84E43CCBC5ADF8.ashx
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Økonomi- og Indenrigsministeriets brugertilfredshedsundersøgelse har to niveauer, hvor der ud 

over den nationale undersøgelse er mulighed for, at kommunerne frivilligt kan benytte spørger-

ammen til egne brugertilfredshedsundersøgelser. Dette understøttes af et samarbejde mellem 

Økonomi- og Indenrigsministeriet og KL, hvor KL understøtter kommunernes anvendelse af spør-

gerammen. Der arbejdes med en fleksibel spørgeramme, hvor der både er obligatoriske og valg-

frie spørgsmål samt mulighed for at tilføje lokale spørgsmål. 

 

Resultaterne kan uploades til et datavarehus, hvor kommunerne kan trække rapporter til brug for 

eget kvalitetsarbejde – fx indsatsark. Derudover kan kommunerne vælge at offentliggøre resulta-

terne på tilfredshedsportalen.dk, som er en borgerrettet portal tilgængelig på internettet med fo-

kus på at skabe gennemsigtighed om tilfredsheden på kommuneniveau. Tilfredshedsportalen.dk 

blev etableret i september 2013. I alt har 27 kommuner (27,5 pct.) uploadet resultater fra hjem-

meplejeundersøgelsen minimum én gang. De 27 kommuner har ikke alle uploadet resultaterne 

samtidigt og systematisk år efter år, hvormed tilfredshedsportalen ikke giver et reelt grundlag for 

at sammenligne tilfredsheden. Det er således blot 6 kommuner, der har uploadet undersøgelser i 

2016. Formålet med den frivillige del af undersøgelsen er et ønske om at opbygge et videns-

grundlag til kvalitetsudvikling i kommunerne, herunder mulighed for at benchmarke internt og 

med andre kommuner. 

 

1.2 Kommunale behov og viden  

Ud over de to nationale brugertilfredshedsundersøgelser gennemfører mange kommuner egne 

undersøgelser. Generelt er der mange forskellige kommunale tilgange til brugertilfredshedsun-

dersøgelser og stor forskel i kommunernes systematik i forhold til at tilrettelægge undersøgelser 

og anvende data efterfølgende. Der er også stor variation i, hvor meget erfaring kommunerne 

har med at gennemføre brugertilfredshedsundersøgelser på ældreområdet. Flere kommuner ta-

ger udgangspunkt i Økonomi- og Indenrigsministeriets spørgeramme, evt. med lokale tilpasnin-

ger, mens andre har udviklet egne løsninger. Nogle kommuner gennemfører selv undersøgel-

serne, mens andre køber undersøgelser ved survey-firmaer. En række kommuner arbejder med 

tilfredshed med de lovpligtige tilsyn, mens nogle ikke har fokus på den borgeroplevede kvalitet.  

 

Deltagerne på de fire workshops om kommunernes behov for og viden om borgeroplevede effek-

ter har fortalt, at undersøgelserne bliver brugt til at træffe lokalpolitiske beslutninger, gennem-

føre kvalitetsforbedrende arbejde og udarbejde handleplaner på baggrund af resultaterne.  

 

Deltagerne på de fire workshops har givet udtryk for, at de nationale brugertilfredshedsundersø-

gelser opleves som lange og samtidig vanskelige at anvende aktivt i kommunerne. Dette skyldes, 

at der ikke er et tilstrækkeligt datagrundlag til at sige noget entydigt om brugertilfredsheden i de 

enkelte kommuner endsige på enhedsniveau14. Det betyder, at de færreste kommuner anvender 

resultaterne af de nationale undersøgelser. Ikke desto mindre har deltagerne givet udtryk for et 

ønske om at kunne benchmarke med kommuner i samme klynge samt internt på område- og/el-

ler plejecenterniveau. 

 

Rambøll vurderer på baggrund af tilbagemeldinger fra en række kommuner, at en fremtidig nati-

onal brugertilfredshedsundersøgelse formentlig vil kunne betyde, at hovedparten af kommunerne 

vil anvende den nationale undersøgelse i stedet for at gennemføre deres egne, hvis en national 

undersøgelse gennemføres på område-/plejecenterniveau. Særligt hvis kommunerne samtidig får 

mulighed for selv at tilføje spørgsmål. Flere af deltagerne på de fire workshops fortæller således, 

at en mulighed for at foretage lokale tilpasninger af spørgeskemaet vil være en stor hjælp. Dette 

understøtter mulighederne for kvalitetsforbedrende arbejde samt udvikling og opfølgning på lo-

kale initiativer.  

 

                                                
14 Undersøgelserne gennemføres som stikprøver med henblik på repræsentativitet på nationalt niveau, hvorfor datagrundlaget ikke er 

stort nok til, at det er repræsentativt på kommuneniveau. 
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Endelig har deltagerne på de fire workshops gjort opmærksom på, at det er vanskeligt af få an-

vendt undersøgelserne til lokal kvalitetsudvikling, selvom det er hensigten. Deltagerne fortæller, 

at det skyldes, at kapaciteten til at arbejde med data og omsætte resultaterne til ændret praksis 

er begrænset.  

 

1.2.1 Kommunale inputs til temaer 

På de afholdte workshops om kommunernes behov for og viden om borgeroplevede effekter har 

deltagerne identificeret en række temaer, som, de mener, er vigtige, når man taler om kvalitet i 

ældrepleje. Figuren nedenfor præsenterer de identificerede temaer. 

Figur 6: Kommunale bud på, hvad borgeroplevet kvalitet er 

 

 

Der er tale om en bruttoliste over, hvad man kan forstå ved borgeroplevet kvalitet. Det betyder 

ikke, at en afdækning af borgeroplevet kvalitet skal dække alle temaer. Det betyder, at disse te-

maer kan være relevante i en afdækning af borgeroplevet kvalitet.  

 

1.3 Internationale erfaringer med brugertilfredshedsundersøgelser 

Ud over at afdække de nationale erfaringer med brugertilfredshed har foranalysen afdækket erfa-

ringerne med brugertilfredshed i Australien, Holland, England, Sverige og Norge. I Sverige, Eng-

land og Holland gennemfører man brugertilfredshedsundersøgelser på ældreområdet. I Norge er 

man i gang med at udvikle en national brugertilfredshedsundersøgelse på ældreområdet, mens 

man i Australien (i staten Victoria) har en brugertilfredshedsundersøgelse henvendt til modtagere 

af sundhedsydelser (primært henvendt til patienter indlagt på sygehuse). Se i øvrigt oversigtsta-

bellen nedenfor. 

Tabel 3: Internationale brugertilfredshedsundersøgelser 

 Australien 

(Victoria) 

Holland England Sverige  

Formål Undersøgelsen gen-

nemføres for at be-

lyse kvalitet og sik-

kerhed samt for at 

identificere forbed-

ringspotentiale. 

Undersøgelsen gen-

nemføres for at be-

lyse kvalitet og sik-

kerhed samt for at 

skabe transparens for 

borgerne. 

Undersøgelsen gen-

nemføres for at belyse 

kvalitet og sikkerhed. 

Den leverer data til en 

række performance-in-

dikatorer.  

Man har et ønske om, 

at den skal anvendes 

til kvalitetsforbedrende 

arbejde. 

Undersøgelsen gen-

nemføres for at belyse 

kvalitet. 

Den leverer data til 

det svenske kvalitets-

indikatorprogram, 

hvor en stor del af in-

dikatorerne bygger på 

data fra undersøgel-

sen.  
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 Australien 

(Victoria) 

Holland England Sverige  

Antal 

spørgsmål 

Undersøgelsen består 

af ca. 60 spørgsmål, 

men det afhænger af 

målgruppen. 

Der er et ønske om 

at reducere antallet 

af spørgsmål. 

Undersøgelsen består 

af et spørgsmål (vil 

du anbefale instituti-

onen til venner og fa-

milie). 

Undersøgelsen består 

af ca. 30 spørgsmål, 

hvoraf nogle er frivil-

lige. Derudover er der 

mulighed for at tilføje 

egne spørgsmål.  

Undersøgelsen består 

af 42 spørgsmål til 

borgere, der modtager 

hjemmepleje, og 37 

spørgsmål til ældre på 

plejecenter. 

Målgruppe Målgruppen er perso-

ner, der modtager en 

sundhedsydelse. 

Målgruppen er alle 

borgere, der modta-

ger sundheds- og 

plejeydelser.  

Målgruppen er alle bor-

gere over 18 år, der 

modtager lang tids 

hjemmepleje samt de-

res pårørende. 

Målgruppen er ældre 

på 65+ år, som mod-

tager hjemmepleje el-

ler bor på plejecentre.  

Gennem-

førelse 

Der udsendes på må-

nedlig basis et spør-

geskema til personer, 

der har været i kon-

takt med sundheds-

væsenet.  

Der kan løbende ind-

rapporteres på en 

hjemmeside15. 

Undersøgelsen gen-

nemføres lokalt, og 

data indsendes til NHS 

årligt.   

Undersøgelsen gen-

nemføres årligt. Spør-

geskemaet sendes ud 

per post, og der er 

mulighed for at be-

svare online. Svarpro-

centen ligger på ca. 60 

pct. 

 

I Australien (Victoria), England og Holland har man således udviklet brugertilfredshedsundersø-

gelser, som i høj grad er tiltænkt som kontrol/tilsyn af de enkelte plejecentre eller sundhedsydel-

ser og som udgangspunkt for kvalitetsforbedrede arbejde. Som tilfældet var med tilbagemeldin-

gerne fra de danske kommuner, fortæller interviewpersonerne i de tre lande, at den største ud-

fordring ved undersøgelserne er, at plejecentrene/sundhedsservices ikke har kapaciteten eller 

kompetencerne til at anvende resultaterne af undersøgelserne aktivt til kvalitetsforbedrende ar-

bejde. I flere af landene er man derfor i gang med at se på mulige understøttende løsninger, som 

kan fremme brugen af undersøgelsernes resultater – herunder IT-platforme og kompetenceud-

viklingsforløb – og dermed i højere grad understøtte ambitionen om at bruge resultaterne i det 

kvalitetsforbedrende arbejde. 

 

I Holland opererer man med et enkelt spørgsmål, som går på, om borgeren vil anbefale plejecen-

teret til venner og familie. Derudover har man en hjemmeside, som skal skabe gennemsigtighed 

for borgerne, og hvor borgere kan bedømme de enkelte plejecentre og skrive kommentarer (i stil 

med trustpilot.com). I Holland oplever man dog, at et fåtal (ca. 5 pct.) af borgerne anvender 

disse informationer, når han/hun vælger plejehjem. Dette skyldes, at mange ældre ofte ikke har 

tid til at vælge eller gerne vil blive i nærområdet.  

 

Sveriges nationale brugertilfredshedsundersøgelse har separate spørgsmål til hhv. borgere, der 

modtager hjemmepleje, og borgere, der bor på plejecentre. Interviewpersonerne fortæller, at det 

er vigtigt med en fortsat udvikling for at sikre relevante spørgsmål, hvorfor man netop nu arbej-

der på at få flere spørgsmål, der kan føde ind i resultatindikatorer. I Sverige arbejder man på at 

få større fokus på den sociale dimension, som pt. kun dækkes af et spørgsmål om, hvorvidt bor-

geren oplever ensomhed. Den svenske undersøgelse gennemføres årligt, men da der er meget 

små variationer fra år til år, og da kommunerne har svært ved at nå at handle på resultaterne, 

overvejer man at ændre kadencen til hvert andet år.  

 

Der er mellem 30 og 60 spørgsmål i brugertilfredshedsundersøgelserne i Australien (Victoria), 

England og Sverige. Interviewpersonerne fortæller alle, at der er et ønske om at reducere antal-

let, da det påvirker svarkvaliteten, svarprocenten og kan skabe bias ved at ekskludere de mindst 

ressourcestærke borgere, og at det er vigtigt, at undersøgelserne ikke er for ressourcekrævende, 

når målgruppen er ældre mennesker.  

                                                
15 https://www.zorgkaartnederland.nl/schrijf-een-waardering 
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1.4 Modeller for brugertilfredshedsundersøgelser 

Med udgangspunkt i den nationale og internationale kortlægning samt viden fra de fire work-

shops om kommunale behov for og viden om borgeroplevede effekter har Rambøll udarbejdet to 

mulige modeller for en fremtidig national brugertilfredshedsundersøgelse på ældreområdet. 

Grundet de store overlap i formål og indhold i de nationale brugertilfredshedsundersøgelser fore-

slår Rambøll, at de nuværende undersøgelser sammentænkes til én national undersøgelse, der 

også understøtter de kommunale behov. 

 

Nedenfor er præsenteret to modeller i prioriteret rækkefølge. Rambøll anbefaler, at der tages ud-

gangspunkt i model 1. 

 

1.4.1 Model 1 – En national undersøgelse med fokus på dokumentation af kvalitet og kvalitetsudvikling med 

mulighed for lokale tilpasninger 

Rambøll foreslår, at der tages udgangspunkt i denne model, hvor der gennemføreres en national 

undersøgelse med så stor volumen, at der forventes at opnå data på områdeniveau. Samtidig 

skal kommunerne have mulighed for at foretage lokale tilpasninger af spørgeskemaet.  

Tabel 4: Model 1 for brugertilfredshed 

Tema Beskrivelse 

Detalje-

rings-ni-

veau 

Undersøgelsen gennemføres en gang årligt, med et antal respondenter, der 

muliggør opgørelse af resultater på områdeniveau i hjemmeplejen og på pleje-

centerniveau. Det vil gøre det muligt at sammenligne leverandører på plejecen-

terniveau under forudsætning af, at der opnås et tilstrækkeligt antal svar fra 

hvert plejecenter. For hjemmeplejen vil det ikke umiddelbart være muligt at 

sammenligne private og offentlige leverandører, da det vil kræve større data-

grundlag. 

Antal re-

spondenter 

Hjemmeplejen: 80.000 respondenter med en forventning om 40.000 besvarel-

ser. 

Plejecenterniveau (heldækkende): 35.000 besvarelser for de 40.500 borgere, 

der bor på plejehjem, i beskyttet bolig eller i plejebolig. 

Udvælgelse 

af respon-

denter 

Foretages ved hjælp af registerdata for at sikre simpel, tilfældig udvælgelse og 

for at sikre et solidt grundlag for frafaldsanalyser16. Der eksisterer registre med 

mulighed for tilkobling af baggrundsoplysninger for borgere, der modtager 

hjemmepleje, og borgere der bor på plejecenter. Alternativt skal kommunerne 

udarbejde og validere respondentlister og sende dem til leverandøren. 

Udsendelse 

af skema 

Først udsendes et postbrev, som følges op med en digital påmindelse. Der føl-

ges yderligere op via telefon. På den måde forventes såvel webbaserede besva-

relser som besvarelser via telefon. 

Støtte af 

indsamling 

Det er en forudsætning, at kommuner/plejecentre understøtter dataindsamlin-

gen for beboere på plejecentre.  

Antal 

spørgsmål 

Rambøll anbefaler et spørgeskema med maksimalt 20 spørgsmål inklusive bag-

grundsspørgsmål (der er begrænset behov herfor ved brug at registerdata til 

udvælgelse af respondenter). 

For at understøtte både statslige og kommunale vidensbehov anbefaler Ram-

bøll, at spørgeskemaet udarbejdes med 10-15 faste spørgsmål, 4-9 spørgsmål, 

som den enkelte kommune kan udvælge fra et spørgsmålsbibliotek og 1-3 

spørgsmål, den enkelte kommune selv kan formulere, men maksimalt 20 

spørgsmål. 

                                                
16 Danmarks Statistik oplyser, at de i henhold til deres databehandleraftale ikke må udlevere data til tredjepart. Det betyder, at under-

søgelsen skal gennemføres af Danmarks Statistik, medmindre databehandleraftalen justeres. Sker dette, kan undersøgelsen konkur-

renceudsættes. Business casen tager afsæt i den prisindikation, der er indhentet fra Danmarks Statistik. 
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Tema Beskrivelse 

Forslag til 

temaer17 

• Samlet tilfredshed 

• Livskvalitet 

• Sammenhæng i plejen 

• Opfyldelse af behov 

• Rehabilitering 

• Baggrundsoplysninger. 

Styrker Mulighed for spørgeskemaer, der dels dækker de statslige behov og dels giver 

mulighed for lokal tilpasning, så de kan opfylde de forskellige kommunale be-

hov. 

Grundlag for indsamling af data til nationale kvalitetsindikatorer. Et fælles og 

ensartet fokus på den borgeroplevede effekt. 

Gennemførelse af brugertilfredshedsundersøgelse på områdeniveau i alle kom-

muner på en ensartet måde, der giver mulighed for benchmarking, for erfa-

ringsudveksling og for lokal kvalitetsudvikling. 

Økonomi-

ske konse-

kvenser 

Den økonomiske analyse viser, at løsningsmodellen er det mest omkostningsef-

fektive alternativ over en 6-årig periode. Efter indfasningen har løsningsmodel-

len de laveste årlige omkostninger, som er ca. 3 mio. kr. pr. år lavere end den 

nuværende løsning. Løsningsmodellen medfører en omfordeling af omkostnin-

ger fra en kommunal administration af hovedparten af omkostningerne til en 

central administration af hovedparten af omkostningerne. 

Den samlede økonomiske analyse kan læses i bilagssamlingens bilag 3. 

 

Denne model vil muliggøre belysning af kvaliteten på nationalt plan og derved bidrage til at op-

fylde de statslige behov. Derudover kan den være med til at styrke mulighederne for kvalitetsfor-

bedrende arbejde i kommunerne ved at give mulighed for at følge op på og udvikle lokale politik-

ker og indsatser. Samtidig vil det være muligt for de enkelte kommuner at benchmarke med an-

dre kommuner og internt i kommunen med data på områdeniveau, hvilket kan synliggøre forbed-

ringspotentialer og skabe grundlag for kommunal erfaringsudveksling, som kan bidrage til det 

kvalitetsforbedrende arbejde. 

 

En konsekvens af denne model er databrud, hvormed det ikke vil være muligt at sammenholde 

resultaterne med tidligere år, medmindre der udvælges enkelte spørgsmål fra de eksisterende 

spørgerammer. Samtidig lægges der op til, at der anvendes færre spørgsmål i denne model end i 

de eksisterende spørgerammer. Dette er en afvejning mellem at sikre høj kvalitet i besvarelserne 

ved få spørgsmål eller opnå mere detaljeret viden ved mange spørgsmål. Omkostningerne ved 

indførelse af denne model er beskrevet nærmere i business casen i afsnit 1.6.  

 

1.4.2 Model 2 – En national undersøgelse med fokus på dokumentation af kvaliteten 

Hvis en national undersøgelse alene skal anvendes til at belyse kvaliteten af plejeindsatserne og 

dermed opfyldelse af de statslige behov, kan de to nuværende undersøgelser med fordel sam-

mentænkes til én undersøgelse. Der vil kunne tages udgangspunkt i eksisterende spørgsmål. Dog 

vil det skulle vælges, hvilken spørgeramme der tages udgangspunkt i, og hvilke spørgsmål der er 

mest relevante i relation til formålet.   

 

Denne model vil minimere de direkte omkostninger til selve den nationale undersøgelse, da der 

kun gennemføres én frem for to undersøgelser på nationalt plan. Hvis der tages udgangspunkt i 

en af de eksisterende spørgerammer, kan man undgå databrud og fortsat sammenligne resulta-

terne af undersøgelsen med tidligere undersøgelser. 

 

                                                
17 Udvælgelsen af temaer bygger på inputs fra følgegruppe, kommuneworkshops samt internationale erfaringer. 
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Som konsekvens af denne løsning vil kommunerne fortsat ikke kunne anvende de nationale re-

sultater til kvalitetsforbedrende arbejde lokalt, og behovet for at gennemføre egne brugertilfreds-

hedsundersøgelser vil derfor være uændret på trods af store overlap mellem kommunale og nati-

onale undersøgelser.  

 

1.4.3 Øvrige anbefalinger 

Tilbagemeldingerne fra workshoppene om kommunale behov for og viden om borgeroplevede ef-

fekter har peget på, at kapaciteten til at bringe undersøgelserne i spil i den lokale kvalitetsudvik-

ling ikke i dag er tilstrækkeligt til at sikre fuld nyttiggørelse af relevante informationer. Kortlæg-

ningen af de internationale erfaringer viste et tilsvarende billede i flere af de undersøgte lande, 

hvor man aktuelt arbejder på at opbygge denne kapacitet.  

 

På den baggrund anbefaler Rambøll, at arbejdet med at anvende brugertilfredshedsundersøgel-

serne til lokal kvalitetsudvikling understøttes af kapacitetsopbygning, så potentialerne ved model-

lerne realiseres i størst muligt omfang.  

 

1.5 Indhold – temaer og spørgsmål 

I dette afsnit kommer Rambøll med anbefalinger til indhold i den anbefalede model – model 1 

ovenfor. 

 

1.5.1 Temaer 

Med udgangspunkt i nationale og internationale erfaringer, inputs fra workshoppene, drøftelser 

med følgegruppen og med inspiration fra de kommunale værdighedspolitikker er der indsamlet 

en række temaer, som er relevante at inddrage i en national brugertilfredshedsundersøgelse. De 

er vist i figuren herunder. 

Figur 7: Temaer til brugertilfredshedsundersøgelse 

 

 

Rambøll anbefaler, at der arbejdes videre med følgende temaer: 

 

• Samlet tilfredshed 

• Livskvalitet 

• Sammenhæng i plejen 

• Opfyldelse af behov 

• Rehabilitering 

• Baggrundsoplysninger. 
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De udvalgte temaer er forslag, der kan prioriteres imellem, afhængigt af hvilke spørgsmålsløsnin-

ger og antal spørgsmål der vælges for de enkelte temaer. 

 

1.5.2 Antal spørgsmål 

Antallet af spørgsmål i en spørgeskemaundersøgelse har stor betydning for svarkvalitet og svar-

procenten. Det rette antal af spørgsmål er en balance mellem at få viden på et tilstrækkeligt de-

taljeret niveau om de emner, det er vigtigt at få belyst uden at stille for mange spørgsmål.  

 

Udgangspunktet er, at jo færre spørgsmål, des bedre. Ved for mange spørgsmål risikerer man, at 

det påvirker svarkvaliteten, og samtidig er der en risiko for, at respondenten slet ikke besvarer 

spørgeskemaet. Dette vil medføre bias, da det formentlig vil være de mindst ressourcestærke æl-

dre, der falder fra. Rambøll anbefaler, at der maksimalt stilles 20 spørgsmål i et spørgeskema til 

ældre i plejebolig. Denne anbefaling følger KL’s anbefalinger18.  

 

Rambøll foreslår, at den faste spørgeramme indeholder op til 15 spørgsmål, og at den samlede 

spørgeramme (faste og valgfrie spørgsmål) ikke overskrider de anbefalede 20 spørgsmål. Et 

spørgsmål forstås som ét spørgsmål med ét svar med op til fem svarmuligheder samt en ”ved 

ikke”- og/eller ”ikke relevant”-svarkategori.  

 

Rambøll foreslår, at der udvikles en spørgeramme, som både dækker borgere, som modtager 

hjemmepleje og som bor på plejecenter/-bolig.  

 

Ved at tage udgangspunkt i en ny spørgeramme vil der ske et databrud, og det eksisterende 

sammenligningsgrundlag med resultater fra tidligere år frafalder. Ved i et vist omfang at anvende 

spørgsmål fra de tidligere spørgerammer er det dog muligt at begrænse denne problematik.  

 

1.5.3 Forslag til spørgsmål  

Nedenfor er præsenteret en række modeller med forslag til, hvordan der kan spørges til de anbe-

falede temaer. De forskellige modeller kan indeholde forskellige antal spørgsmål og/eller dække 

forskellige undertemaer. Alle foreslåede modeller er anbefalelsesværdige. Tabellen herunder gi-

ver et samlet overblik over temaer og tilhørende forslag til spørgsmål. Under tabellen er de en-

kelte temaer beskrevet nærmere. 

Tabel 5: Modeller for temaer og spørgsmål 

 Tema Spørgsmål Svarmuligheder  

S
a
m

le
t 

ti
lf

re
d

s
h

e
d

 

Model 1 

(Justeret spørgsmål 

med udgangspunkt i 

eksisterende 

spørgsmål fra SUM 

og ØIM) 

Hvad synes du samlet set om den hjælp, du 

modtager? 

Jeg er meget tilfreds 

Jeg er tilfreds 

Jeg er både tilfreds og util-

freds 

Jeg er utilfreds 

Jeg er meget utilfreds 

Ved ikke 

Model 2 

(Nyudviklet spørgs-

mål med inspiration 

fra SUM og ØIM 

samt justeret 

spørgsmål fra Hol-

land) 

Hvad synes du samlet set om den hjælp og 

støtte, du får? 

Meget god 

God  

Hverken-eller 

Dårlig 

Meget dårlig 

Ved ikke 

Vil du anbefale den hjælp, du modtager til 

andre med samme behov? 

Ja 

Nej 

Måske 

Ved ikke 

Alternativt kan der svares på 

en skala fra 1-10. 

                                                
18 http://www.kl.dk/Okonomi-og-administration/Okonomi-og-dokumentation/Dokumentation1/Brugerundersoegelser/Hvordan-gen-

nemforer-man-en-brugertilfredshedsundersogelse/Plejeboliger-eller-botilbud/Fase-3-Sporgeskema/  

http://www.kl.dk/Okonomi-og-administration/Okonomi-og-dokumentation/Dokumentation1/Brugerundersoegelser/Hvordan-gennemforer-man-en-brugertilfredshedsundersogelse/Plejeboliger-eller-botilbud/Fase-3-Sporgeskema/
http://www.kl.dk/Okonomi-og-administration/Okonomi-og-dokumentation/Dokumentation1/Brugerundersoegelser/Hvordan-gennemforer-man-en-brugertilfredshedsundersogelse/Plejeboliger-eller-botilbud/Fase-3-Sporgeskema/
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 Tema Spørgsmål Svarmuligheder  
L
iv

s
k
v
a
li
te

t 

Model 1  

(WHO-5) 

I de sidste 2 uger … 

… har jeg været glad og i godt humør 

… har jeg følt mig rolig og afslappet 

… har jeg følt mig aktiv og energisk 

… er jeg vågnet frisk og udhvilet 

… har min dagligdag været fyldt med ting, 

der interesserer mig 

Hele tiden 

Det meste af tiden  

Lidt mere end halvdelen af ti-

den  

Lidt mindre end halvdelen af 

tiden 

Lidt af tiden 

På intet tidspunkt 

Model 2  

(Spørgsmål fra Kø-

benhavns Kommu-

nes brugerundersø-

gelse) 

Betyder den hjælp, du får, at du bedre kan 

gøre de ting i din hverdag, som er vigtige 

for dig? 

Ja 

Både-og 

Nej 

Ved ikke 

Alternativt 

I meget høj grad  

I høj grad  

I nogen grad 

I lav grad 

I meget lav grad  

Ved ikke  

Irrelevant 

S
a
m

m
e
n

h
æ

n
g

 i
 p

le
je

n
 

Model 1 

(Eksisterende 

spørgsmål fra ØIMs 

undersøgelse) 

Er det oftest de samme hjælpere, der kom-

mer hos dig? 

Ja 

Både-og 

Nej 

Ved ikke 

Er den hjælp, du får, lige god uanset hvil-

ken hjælper, der kommer i dit hjem? 

Ja 

Både-og 

Nej 

Ved ikke 

Model 2 

(Nyudviklet forslag) 

Får du den hjælp/støtte, du har brug for, 

når du har brug for den? 

Ja 

Både-og 

Nej 

Ved ikke 

Passer den hjælp/støtte du får til dine be-

hov?  

Ja 

Både-og 

Nej 

Ved ikke 

B
e
h

o
v
 

Model 1 – oplevet 

kontrol 

(Nyudviklet forslag) 

Oplever du, at den hjælp, du modtager, gør 

dig i stand til selv at vælge, hvad du vil og 

hvornår? 

Ja 

Både-og 

Nej 

Ved ikke 

Model 2 – tryghed 

og selvbestemmelse 

(Justerede spørgs-

mål fra svensk un-

dersøgelse) 

Hvor tryg føler du dig i hverdagen med den 

støtte, du får? 

Meget tryg 

Tryg 

Hverken-eller 

Utryg 

Meget utryg 

Ved ikke 

Oplever du, at personalet tager hensyn til 

dine behov og ønsker til, hvordan hjælpen 

skal udføres? 

Ja 

Både og 

Nej 

Ved ikke 

Model 3  

(Udgangspunkt i 

ØIM, svenske spm., 

Københavns Kom-

munes spm, sven-

ske spm.) 

Hvad synes du om maden, du får leveret? 

Meget god 

God 

Hverken god eller dårlig 

Dårlig 

Meget dårlig 

Ved ikke 

Får ikke leveret mad 
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 Tema Spørgsmål Svarmuligheder  

Hvor tryg føler du dig i hverdagen med den 

støtte, du får? 

Meget tryg 

Tryg 

Hverken-eller 

Utryg 

Meget utryg 

Ved ikke 

Sker det nogensinde, at du er alene, 

selvom du egentlig har lyst til at være sam-

men med andre? 

Ja, ofte 

Ja, en gang imellem 

Ja, men sjældent 

Nej 

Ved ikke 

Oplever du, at personalet tager hensyn til 

dine behov og ønsker til, hvordan hjælpen 

skal udføres? 

Ja 

Både-og 

Nej 

Ved ikke 

R
e
h

a
b

il
it

e
r
in

g
 

Model 1  

(Justeret spørgsmål 

med udgangspunkt i 

spørgsmål som både 

indgår i SUM og ØIM 

BTU) 

Hvordan har din evne til at klare dig selv i 

de daglige gøremål udviklet sig i den tid, du 

har modtaget hjælp? 

Meget mere selvhjulpen 

Mere selvhjulpen 

Uændret 

Mindre selvhjulpen 

Meget mindre selvhjulpen 

Ved ikke 

Ikke relevant 

F
r
it

 v
a
lg

 Model 1  

(Justeret spørgsmål 

med udgangspunkt i 

spørgsmål som ind-

går i SUMs BTU) 

Frit valg betyder, at man frit kan vælge 

mellem den kommunale og private leveran-

dør, der er godkendt i kommunen til at le-

vere hjemmehjælp. 

 

Kender du til muligheden for at kunne 

vælge mellem kommunale og private leve-

randører? 

Ja 

Nej 

Ved ikke 

Hvor vigtigt er det for dig, at der eksisterer 

en ordning om frit valg til leverandører af 

hjemmehjælp? 

Slet ikke vigtigt 

Ikke vigtigt 

Neutral 

Vigtigt 

Meget vigtigt 

Ved ikke 

F
r
i-

te
k
s
t  

Kommentarfelt 

 

 

Har du andre kommentarer til den hjælp, 

du modtager fra kommunen? 

 

Åbent tekstfelt. 

 

Ved at vælge model 1 for hvert tema samt et fritekstfelt, vil den foreslåede undersøgelse bestå af 

13 spørgsmål. For at holde antallet af spørgsmål nede anbefaler Rambøll, at baggrundsoplysnin-

ger om borgerne i videst muligt omfang indhentes via registerdata. Hvis der er relevante bag-

grundsoplysninger, der ikke kan indhentes som registerdata, vil det dog være nødvendigt at 

spørge hertil i undersøgelsen.  

 

I det følgende uddybes de enkelte temaer. 

 

1.5.4 Samlet tilfredshed 

Samlet tilfredshed er et tema, der går igen på tværs af brugertilfredshedsundersøgelser, både i 

nationale, kommunale og internationale undersøgelser. Rambøll har udarbejdet to modeller for 

dette tema, hvor den ene tager udgangspunkt i et eksisterende spørgsmål fra SUM og ØIMs un-

dersøgelser om brugertilfredshed, mens den anden model foreslår et nyt mål for tilfredshed.  

 

I den første model foreslår Rambøll, at der tages udgangspunkt i et eksisterende spørgsmål 

(Samlet tilfredshed model 1). Der er foretaget en mindre justering i det anbefalede spørgsmål, så 
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der spørges til den hjælp, der modtages, i stedet for at der spørges til hjemmepleje/plejebolig, 

som der gøres i de originale spørgeskemaer. Denne justering er foretaget for at gøre spørgsmålet 

generisk, så det både dækker borgere, der modtager hjemmepleje, og borgere som bor på pleje-

centre.  

 

I Rambølls andet forslag (Samlet tilfredshed model 2) spørges der til tilfredshed ved at anvende 

formuleringer, som indirekte er et udtryk for den samlede tilfredshed.  

 

Der ses generelt en tendens til, at der er begrænset spredning i svarene, når der spørges til til-

fredshed. De adspurgte borgere svarer typisk meget positivt. Dette kan hænge sammen med den 

afhængighedsrelation, der er mellem borger og plejepersonale, eller være et udtryk for, at bor-

gerne er tilfredse med at modtage hjælp. Denne problematik blev fremhævet på de fire work-

shops. I nogle kommuner har man arbejdet med alternative formuleringer. Eksempelvis har man 

i Københavns Kommune prøvet at spørge om, hvad borgeren samlet set synes om den hjælp, 

han/hun får. Resultaterne af undersøgelsen viser, at der svares på samme niveau, som når der 

spørges direkte til tilfredshed19.  

 

Det er en styrke ved Samlet tilfredshed model 1, at der tages udgangspunkt i et eksisterende 

spørgsmål, da det giver mulighed for at sammenligne resultaterne med tidligere undersøgelser20. 

Det er en styrke ved spørgsmålene i Samlet tilfredshed model 2, at der spørges indirekte til, 

hvad borgeren samlet set synes om hjælpen, men erfaringerne fra Københavns Kommunes un-

dersøgelser indikerer, at der ikke er en stor gevinst herved. Tilsvarende har det justerede spørgs-

mål fra Holland (omhandlende hvorvidt borgeren vil anbefale den modtagne hjælp til andre) 

sandsynligvis ikke samme relevans i Danmark, hvor det frie valg ikke er præget af lige så mange 

valgmuligheder, som der er i Holland.  

 

Det vil være muligt at tage udgangspunkt i alternative spørgsmål, fx spørgsmål til tryghed, som 

man ligeledes kan forestille sig knytter sig til borgerens tilfredshed. 

 

1.5.5 Livskvalitet 

Livskvalitet betegner den oplevede følelse af at have et godt liv og handler oftest om andre fakto-

rer end økonomi og overlevelse. Tidligere undersøgelser i en dansk kontekst har vist, at om-

sorgsindsatsen i plejeboligen har en positiv indflydelse på beboernes livskvalitet21. Livskvalitet 

kan dermed være med til at belyse kvaliteten af den pleje, borgeren modtager. 

 

Der er ingen af de nuværende nationale brugertilfredshedsundersøgelser, som spørger om livs-

kvalitet. I England har man inddraget spørgsmål om livskvalitet i den nationale brugertilfreds-

hedsundersøgelse. Begrebet livskvalitet kan være svært for nogle ældre at forholde sig til, og det 

kan have forskellig betydning for mennesker, hvorfor det kan være svært at spørge til livskvalitet 

med et enkelt spørgsmål om oplevet livskvalitet. I Københavns Kommune har man lignende erfa-

ringer med at spørge konkret til livskvalitet.  

 

Der er udarbejdet to modeller for dette tema. Det første forslag tager udgangspunkt i den valide-

rede skala WHO-5 (Livskvalitet model 1). Skalaen indeholder fem spørgsmål om velbefin-

dende/trivsel, der udgør en indikator for livskvalitet. Skalaen er oversat til en lang række sprog, 

og der er erfaringer med at anvende målet i en lang række lande og for personer fra 16 år og 

op22. En ulempe ved denne skala er, at den består af fem spørgsmål, som vil udgøre en stor del af 

den faste spørgeramme og dermed give mindre plads til at berøre andre temaer.  

                                                
19 http://www.kk.dk/sites/default/files/BRUS_Hjemmepleje_SUF_2015.pdf. 

20 Det forudsætter, at ændringerne i spørgsmålsformuleringerne ikke har betydning for forståelsen af spørgsmålet (dvs. at der blot er 

tale om små sproglige justeringer). Ved tvivlsspørgsmål bør de nye spørgsmålsformuleringer testes for at vurdere, om der er tale om 

databrud. 

21 Omsorg og livskvalitet i plejeboligen, SFI – Det nationale forskningscenter for velfærd, 2012. 

22 https://sundhedsstyrelsen.dk/~/media/874C7A337C5F4450B55476CA535461E3.ashx 
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Ved en råscore på under 13 point anbefales det, at man undersøger, om personen lider af en de-

pression. Hvis skalaen inddrages i den nationale brugertilfredshedsundersøgelse, er det relevant 

med etiske overvejelser ift., om man er forpligtet til at følge op på borgere med en lav score, når 

det indikerer, at personen har dårlig trivsel og depression. Samtidig er det et opmærksomheds-

punkt, at dette ikke direkte kan kobles til plejeindsatsen.  

 

I Livskvalitet model 2 foreslår vi, at der tages udgangspunkt i et enkelt spørgsmål til omsorgsbe-

tinget livskvalitet, som anvendes i Københavns Kommunes brugerundersøgelse. Spørgsmålet 

kobler livskvalitet til den indsats, borgeren modtager. Spørgsmålet er ikke valideret, men det er 

et enkelt og simpelt spørgsmål, som kommer tæt på at indfange livskvalitet i sammenhæng med 

den hjælp, borgeren modtager. Spørgsmålet kan stilles med to forskellige svarkategorier (hhv. 

ja, både-og og nej og en klassisk likertskala). Københavns kommune har bedst erfaring med 

svarkategorierne ja, både-og og nej, der er nemmere at forstå for respondenterne end likertska-

laen.  

 

1.5.6 Sammenhæng i plejen 

Sammenhæng i plejen er et centralt fokuspunkt, når man drøfter kvalitet i ældreplejen, hvilket 

blev underbygget på de fire brugertilfredshedsworkshops. Derudover er sammenhæng i plejen et 

tema i den svenske brugertilfredshedsundersøgelse. Rambøll har været i dialog med de ansvar-

lige for gennemførelsen af undersøgelsen i Sverige, men da spørgsmålene om sammenhæng i 

plejen blot har været stillet en gang, har de ikke haft mulighed for at dele konkrete erfaringer 

med de enkelte spørgsmål. Sammenhæng i plejen er ligeledes et typisk element i de kommunale 

værdighedspolitikker og et fokuspunkt i de lovpligtige tilsyn efter serviceloven. 

 

Sammenhæng i plejen kan dække over flere emner, fx kontinuitet, forudsigelighed, stabilitet, om 

borgeren får den hjælp, han/hun har brug for, tværfaglighed, tilgængelighed og fleksibilitet. Der 

findes ikke en entydig definition af, hvad der optimalt skal måles på, for at borgeren oplever 

sammenhæng i plejen, hvormed det kan være vanskeligt at undersøge. 

 

Rambøll har udarbejdet to forslag, hvor det ene tager udgangspunkt i eksisterende spørgsmål om 

kontinuitet, og det andet foreslår nye spørgsmål med fokus på, om borgerne oplever at få den 

hjælp, de har brug for, når de har brug for den.  

 

Kontinuitet spiller en væsentlig rolle i forhold til sammenhæng i plejen, da det er et vigtigt emne 

for mange ældre. Dette indgår i begge nationale brugertilfredshedsundersøgelser, og Rambøll fo-

reslår, at der tages udgangspunkt i eksisterende spørgsmål til kontinuitet i forhold til, hvilke 

medarbejdere borgeren møder og kvaliteten i plejen (Sammenhæng i plejen model 1). Ved at 

tage udgangspunkt i eksisterende spørgsmål er der mulighed for at sammenligne svarene med 

resultaterne fra tidligere år.  

 

I Sammenhæng i plejen model 2 foreslår Rambøll, at der anvendes nye spørgsmål, som bredt 

dækker borgerens oplevelse af sammenhæng i plejen. Vi foreslår to nye spørgsmål, som om-

handler, hvorvidt borgerne oplever at få den hjælp, de har behov for, samt om den er tilpasset 

deres behov. Disse spørgsmål har overlap med temaet opfyldelse af behov, hvilket kan være re-

levant at overveje i udvælgelsen af temaer og spørgemodeller.  

 

1.5.7 Opfyldelse af behov 

Flere elementer er vigtige under dette tema, eksempelvis om hjælpen er individuelt tilpasset, til-

lid, borgerinddragelse, og om der er forventningsafstemt mellem kommune og borger (evt. pårø-

rende). Det kan variere, hvilke behov der er vigtigst at få opfyldt alt efter borgerens alder og 

funktionsniveau. Rambøll har udarbejdet tre modeller, hvor den første forsøger at fange flere di-

mensioner med ét spørgsmål til oplevet kontrol over eget liv (og dermed opfyldelse af behov), 

mens den anden model indeholder separate spørgsmål til tryghed og selvbestemmelse. Den 

tredje model dækker behov mere bredt. 
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I Behov model 1 foreslår Rambøll, at der tages udgangspunkt i et spørgsmål til oplevet kontrol. 

Et forløb, der er tilpasset borgerens behov, skal gerne bidrage til, at borgeren oplever større grad 

af kontrol over eget liv. Oplevet kontrol er bl.a. et tema i Englands nationale brugertilfredsheds-

undersøgelse. Med kontrol menes, om personen oplever at have noget at sige i forhold til, hvad 

der sker i personens liv.  

 

Behov model 2 tager udgangspunkt i to spørgsmål, som knytter sig til tryghed og selvbestem-

melse. Begge elementer er vigtige i vurderingen af kvalitet og tilfredshed med ældreplejen. Gen-

nem livet kan der ske ændringer i, hvad der opleves som vigtigt for en person. For ældre menne-

sker vil selvbestemmelse typisk fylde mest tidligt i alderdommen, mens tryghed gradvist fylder 

mere senere i alderdommen. I Behov model 2 foreslår vi derfor, at der spørges til både selvbe-

stemmelse og tryghed.  

 

I det tredje forslag (Behov model 3) foreslår Rambøll, at der tages udgangspunkt i et bredere bil-

lede i forhold til behov: fysiske behov (mad, drikke m.m.), behov for sikkerhed/tryghed, sociale 

behov og anerkendelse. De tre første dimensioner anvendes bl.a. i ASCOT-metoden, som tager 

udgangspunkt i en række behovsfunktioner, der kan understøttes af den pleje og omsorg, borge-

ren modtager. I modellen vil det være muligt at udskifte enkelte spørgsmål med spørgsmål fra 

Behov model 1 og model 2. Det kunne fx være at udskifte spørgsmålet om selvbestemmelse med 

et spørgsmål fra Behov model 1 om oplevet kontrol.  

 

1.5.8 Rehabilitering 

Rehabiliteringstankegangen er gennemgående på tværs af indsatser i ældreplejen, hvor der ar-

bejdes med at øge eller undgå fald i borgernes funktionsevneniveau både fysisk, mentalt og/eller 

socialt. Der indgår spørgsmål om rehabilitering i begge nuværende nationale brugertilfredsheds-

undersøgelser. Begge nationale undersøgelser har tilpasset spørgerammen med spørgsmål om 

borgerens evne til at klare sig selv efter indførelsen af servicelovens § 83 a. Der er ingen interna-

tionale erfaringer med at spørge ind til rehabilitering.  

 

Rambøll foreslår, at der tages udgangspunkt i de eksisterende spørgsmål til rehabilitering, som 

omhandler borgerens evne til at klare sig selv i hverdagen i sammenhæng med den hjælp, bor-

geren modtager.  

 

1.5.9 Frit valg 

I dialogerne med følgegruppen har der været en efterspørgsel efter spørgsmål rettet mod frit 

valg. På den baggrund foreslår Rambøll at stille to spørgsmål fra Sundheds- og Ældreministeriets 

spørgeramme (med små sproglige tilpasninger). Med de to spørgsmål spørges til kendskab og 

vurdering af vigtighed. 

 

1.5.10 Baggrundsoplysninger 

Rambøll anbefaler, at baggrundsoplysninger om borgerne i videst muligt omfang indhentes via 

registerdata. Hvis der er relevante baggrundsoplysninger, der ikke kan indhentes som register-

data, vil det dog være nødvendigt at spørge hertil i undersøgelsen.  

 

1.5.11 Åben svarkategori (fritekst/kommentarfelt) 

Rambøll foreslår, at der tilføjes en åben svarkategori i spørgeskemaet, for at sikre at borgeren 

kan notere eventuelle andre perspektiver. 

 

1.5.12 Valgfrie spørgsmål 

I den anbefalede model 1 for brugertilfredshedsundersøgelse vil det ud over den faste spørger-

amme være muligt for kommunerne selv at tilføje valgfrie spørgsmål i den frivillige del af spør-

gerammen. Rambøll foreslår, at kommunerne får mulighed for at tilføje 4-9 spørgsmål, afhængigt 

af hvor mange spørgsmål der inkluderes i den faste spørgeramme, så det samlede antal spørgs-

mål ikke overstiger 20. Rambøll foreslår, at spørgsmålene til den frivillige del af spørgerammen 
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kan udvælges fra et spørgsmålsbibliotek, samt at kommunerne har mulighed for at tilføje enkelte 

egne spørgsmål.  

 

For at sikre spørgsmål af en vis kvalitet i de frivillige spørgsmål kan der udvikles et spørgsmåls-

bibliotek med en række spørgsmål, som kommunerne har mulighed for at tilføje i den faste spør-

geramme, hvis de ønsker det. Der vil eksempelvis kunne tages udgangspunkt i nogle af de te-

maer, som ikke indgår i den faste spørgeramme.  

 

Hvis spørgsmålsbiblioteket skal være brugbart for kommunerne, er det vigtigt, at det løbende op-

dateres med aktuelle emner og tematikker på ældreområdet. Rambøll foreslår, at leverandøren 

af brugertilfredshedsundersøgelserne tilpasser spørgsmålsbiblioteket i tæt samarbejde med kom-

munerne og/eller KL, der kan fungere som sparringspartner i forhold til behov og ønsker til 

spørgsmål.  

 

Derudover er der behov for, at spørgsmål, som ikke anvendes, fjernes fra biblioteket, så det ikke 

bliver uoverskueligt at udvælge spørgsmål. Der kunne med fordel sættes en grænse for, hvor 

mange spørgsmål spørgsmålsbiblioteket må indeholde (fx op til 50 spørgsmål) for at sikre over-

skuelighed.  

 

Ved at tage udgangspunkt i spørgsmålsbiblioteket er det ligeledes muligt for kommunerne at 

sammenligne resultaterne med andre kommuner, der har valgt samme valgfrie spørgsmål. 

 

Ud over muligheden for at vælge spørgsmål fra spørgsmålsbiblioteket kan det gøres muligt for 

kommunerne at tilføje mellem 1-3 spørgsmål, som de selv formulerer. Dette vil muliggøre, at 

kommunerne kan stille specifikke spørgsmål til lokale initiativer. Rambøll lægger op til, at spørgs-

målene gennemgås af leverandøren som en kvalitetssikring. Der er i forlængelse heraf behov for 

aftaler mellem leverandøren og kommunerne i forhold til, hvornår de senest kan melde ind med 

spørgsmål. 

 

1.6 Økonomiske konsekvenser ved den anbefalede model for brugertilfredshed 

I dette afsnit beskriver vi resultaterne af business casen af en national brugertilfredshedsunder-

søgelse i ældreplejen.  

 

Formålet med business casen er at belyse omkostningsniveauet ved at foretage brugertilfreds-

hedsundersøgelser i ældreplejen i dag og sammenholde dette omkostningsniveau med forskellige 

fremtidige alternativer for en fælles national brugertilfredshedsundersøgelse for på den måde at 

belyse konsekvenserne af at sammenlægge de eksisterende brugertilfredshedsundersøgelser. 

 

Business casen er udarbejdet som en omkostningsanalyse. Det betyder, at analysens fokus er på 

ændringer i omkostninger ved at gennemføre alternativerne sammenlignet med situationen i dag. 

Det betyder også, at affødte gevinster, som fx bedre muligheder for sammenligning på tværs af 

kommuner og øget viden, ikke er medtaget.  

 

Det skal pointeres, at analysens resultater er behæftet med betydelig usikkerhed og derfor skal 

ses som en indikation af de relative forhold. Dette skyldes, at datagrundlaget bygger på inter-

views med 9 kommuner, som herefter er anvendt til at ekstrapolere til landsplan, og på inter-

views med den medarbejder med ansvar for målinger i hhv. Sundheds- og Ældreministeriet og 

Økonomi- og Indenrigsministeriet. Business casen indeholder derfor også en følsomhedsanalyse, 

der viser, hvor følsomme resultaterne er over for ændringer i de antagelser, analyserne bygger 

på.  

 

I det følgende præsenteres først, hvordan baseline er defineret, herefter de to alternativer og re-

levante antagelser. Derefter præsenteres resultaterne af analysen. Afslutningsvis præsenteres 

resultaterne af følsomhedsanalysen.  
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1.6.1 Opbygning af business casen  

Business casen bygger på en baseline i form af et scenarie, hvor alt fortsætter som i dag. Denne 

baseline bliver sammenlignet med to alternativer. I det følgende beskrives parametre og antagel-

ser for baseline og de to alternativer. 

 

Baseline 

Omkostningsniveauet hos staten og kommunerne i dag er kortlagt igennem interviews med den 

medarbejder, der er ansvarlig for undersøgelserne i hhv. Sundheds- og Ældreministeriet og Øko-

nomi- og Indenrigsministeriet23 samt interviews med videnspersoner fra 9 udvalgte kommuner24. 

Kommunerne er udvalgt specifikt efter, at de i dag gennemfører egne brugertilfredshedsundersø-

gelser i ældreplejen25.  

 

Oplysningerne fra kommuner anvendes til at ekstrapolere omkostningerne til alle 98 kommuner. 

Dette gøres ved at inddele alle 98 kommuner i fire kommunestørrelser efter antallet af indbyg-

gere, jf. Tabel 6. Herfra anvendes et gennemsnit af de interviewede kommuners omkostninger i 

hver kommunegruppe til at definere omkostningsniveauet i den enkelte kommunetype26. Til sidst 

har Rambøll på baggrund af interviews og de fire kommuneworkshops i foranalysens spor to om 

brugertilfredshed vurderet, hvor stor en andel af landets kommuner der udarbejder egne bruger-

tilfredshedsundersøgelser (se Tabel 6, øverste linje) inden for de enkelte kommunetyper. Herfra 

ganges den gennemsnitlige omkostning for hver kommunetype op med andelen af kommuner, 

der er vurderet til at gennemføre egne undersøgelser. 

 

Omkostningerne for Sundheds- og Ældreministeriet samt Økonomi- og Indenrigsministeriet i dag 

er identificeret fuldt ud gennem telefoninterviews.  

 

Alternativerne 

Deltagerne på de fire kommuneworkshops i foranalysens spor to om brugertilfredshed har ud-

trykt et kommunalt ønske om stor detaljeringsgrad i en national brugertilfredshedsundersøgelse, 

da det vil gøre det muligt at anvende undersøgelsen som grundlag for at udvikle kvaliteten af 

ældreplejen og sikre transparens i alle typer af tilbud inden for ældreplejen. De to alternativer 

defineres derfor ud fra undersøgelsernes volumen og dermed detaljeringsgrad.  

Figur 8: Oversigt over alternativerne i analysen 

 

 

I begge alternativer identificeres respondentlisterne gennem hjemmeplejeregistret27. Alternativt 

kan respondentlister udarbejdes og valideres gennem kommunerne. Det vil betyde, at kommu-

nerne samler en liste over borgere i hjemmeplejen og på plejecentre og validerer, at oplysnin-

gerne om borgerne stemmer for til sidst at sende det til leverandøren af undersøgelsen. Hvis 

kommunerne skal indsamle respondentlisterne, kræver det, at kommunerne bidrager aktivt til 

                                                
23 Telefoninterview med Jørgen Abildgaard, Sundheds- og Ældreministeriet, og Sofie Nordahl Tølbøll, Økonomi- og Indenrigsministeriet. 

24 De 9 kommuner er Randers, Odder, København, Fredensborg, Greve, Slagelse, Roskilde, Favrskov og Aarhus. 

25 Viden om, hvilke kommuner der i dag foretager egne brugertilfredshedsundersøgelser, er hentet gennem workshops og via følge-

gruppen. 

26 For de mindste kommuner er der ikke interviewet nogen kommuner. Derfor er omkostningerne her defineret som samme admini-

strative ressourceforbrug som den anden mindste kommunetype. Omkostninger til tjenesteydere er skaleret i forhold til det gennem-

snitlige antal indbyggere i en lille kommune i forhold til en mellemkommune. Det betyder, at omkostninger til tjenesteydere for små 

kommuner er en femtedel af den anden mindste kommunetype.  

27 http://www.dst.dk/da/TilSalg/Forskningsservice/Dokumentation/hoejkvalitetsvariable/aeldreserviceindikator---visiteret-hjemme-

hjaelp---eget-hjem. Danmarks Statistik oplyser, at de i henhold til deres databehandleraftale ikke må udlevere data til tredjepart. Det 

betyder, at anvendelse af hjemmeplejeregistret forudsætter, at undersøgelsen gennemføres af Danmarks Statistik, medmindre data-

behandleraftalen justeres. Sker dette, kan undersøgelsen konkurrenceudsættes.  

http://www.dst.dk/da/TilSalg/Forskningsservice/Dokumentation/hoejkvalitetsvariable/aeldreserviceindikator---visiteret-hjemmehjaelp---eget-hjem
http://www.dst.dk/da/TilSalg/Forskningsservice/Dokumentation/hoejkvalitetsvariable/aeldreserviceindikator---visiteret-hjemmehjaelp---eget-hjem
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dataindsamlingen med en vis mængde administrationstid. Denne tilgang anbefales ikke, da det 

giver større usikkerhed i analysen og øget ressourceforbrug i kommunerne.  

 

Der er ligeledes opmærksomhedspunkter i forhold til anvendelsen af registerdata. Hjemmepleje-

registret er mellem 3 og 6 måneder forsinket, og der er én enkelt kommune28, der ikke indgår i 

datagrundlaget. Det vurderes, at usikkerhederne i registerdata er begrænsede, hvorfor denne 

fremgangsmåde anbefales. 

 

Alternativerne adskiller sig fra hinanden i forhold til, på hvilket niveau de sikrer viden til kommu-

nerne.  

 

• Alternativ 1 har en respondentvolumen, der sikrer viden på kommuneniveau.  

• Alternativ 2 har en større respondentvolumen, som vil kunne sikre viden på hjemmeplejeom-

råde- og plejecenterniveau. Alternativ 2 vil dermed også muliggøre at skelne mellem fx of-

fentligt drevne og privat drevne plejecentre. 

 

Repræsentanter for de ni kommuner har i interviewene givet udtryk for, at en undersøgelse på 

område-/centerniveau har væsentligt større værdi end en undersøgelse på kommuneniveau. Det 

kan derfor forventes, at kommunerne i højere grad vil anvende de nationale undersøgelser i ste-

det for at udarbejde egne undersøgelser, hvis en national undersøgelse giver viden på område- 

og plejecenterniveau. 

 

En undersøgelse på område-/centerniveau vil give mulighed for at sammenligne private med of-

fentlige leverandører på plejecentrene. For hjemmeplejen vil det være muligt at sammenligne of-

fentlige og private leverandører på et overordnet niveau. Det vil ikke være muligt at sammen-

ligne konkrete private og offentlige leverandører. Hvis der skal sikres viden om konkrete private 

leverandører, skal antallet af respondenter i hjemmeplejen øges. Der ud over er der en proble-

matik i forhold til borgere, der modtager ydelser fra flere forskellige leverandører, da de ikke vil 

kunne besvare deres brugertilfredshed for hver af disse leverandører  

 

Kommunernes omkostninger i de to alternativer 

Kommuneomkostningerne i de to alternativer vurderes som de ændrede omkostninger ved, at en 

del kommuner vælger at anvende de nationale undersøgelser og derfor ikke længere udarbejder 

egne undersøgelser. Vurderingen af, hvor mange der vælger at stoppe med at udarbejde egne 

undersøgelser, bygger på interviews med de ni kommuner samt de fire afholdte workshops, hvor 

yderligere 18 kommuner deltog29. I tabellen nedenfor ses andelen af kommuner, der er vurderet 

til at have egne brugertilfredshedsundersøgelser i baseline og i hvert af de to alternativer.  

Tabel 6: Oversigt over andel kommuner der på nuværende tidspunkt vurderes at have egne brugertil-
fredshedsundersøgelser fordelt på kommunestørrelse efter antal indbyggere 

 
Lille kom. 
<20.000  

Mellem kom. 
20-60.000  

Mellemstor 
kom. 60-
100.000  

Stor kom. 
>100.000  

Antal kommuner 7 kommuner 65 kommuner 19 kommuner 7 kommuner 

Baseline 20 pct. 75 pct. 75 pct. 100 pct. 

Kommuneniveau (alt. 1) 0 pct. 50 pct. 50 pct, 100 pct. 

Område-/centerniveau (alt. 
2) 

0 pct. 20 pct. 20 pct. 30 pct. 

 

Andelene bygger ikke på en decideret breddeundersøgelse og indeholder derfor væsentlig usik-

kerhed. Betydningen heraf er beskrevet nærmere i følsomhedsanalysen, hvor antagelserne æn-

dres i begge retninger (flere og færre kommuner der har egne undersøgelser).   

                                                
28 DST angiver, at Gribskov kommune ikke indgår i registret på nuværende tidspunkt.  

29 6 kommuner har bådet deltaget i workshops og interviews. 18 kommuner har kun deltaget i workshops. 3 kommuner har kun delta-

get i interviews. 
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Statens omkostninger i forhold til alternativerne 

For staten er omkostningerne til en ny national brugertilfredshedsundersøgelse estimeret gennem 

interviews med repræsentanter for Sundheds- og Ældreministeriet samt Økonomi- og Indenrigs-

ministeriet og i dialog med en nøgleperson fra Danmarks Statistik30 samt survey-eksperter fra 

Rambøll. Omkostningerne bygger på en række specifikke antagelser om undersøgelsens setup: 

 

• Der udarbejdes ét spørgeskema med ca. 15 faste spørgsmål og 5 valgfrie spørgsmål til hver 

kommune, der specificeres ud fra et spørgsmålskatalog og evt. enkelte frie specificeringer 

• Der forventes en svarprocent på 50 pct. 

• Der udarbejdes 98 kommunespecifikke rapporter. 

 

Der indsamles data, så der stiles mod viden med 5 pct. usikkerhed inden for et 95 pct. konfiden-

sinterval31 (se Tabel 7 for antallet af besvarelser). 

 

Der indsamles både data på plejecentre og blandt borgere, der modtager hjemmepleje, med hen-

blik på at sikre viden om den borgeroplevede kvalitet for begge områder.  

Tabel 7: Oversigt over det nødvendige antal besvarelser  

 Alternativ 1 

Viden på kommuneniveau  

Alternativ 2 

Viden på område-/centerni-
veau  

Hjemmehjælp 27.000 besvarelser 40.000 besvarelser* 

Plejecentre 20.000 besvarelser 35.000 besvarelser* 

Antal besvarelser i alt 47.000 besvarelser 75.000 besvarelser 

Note: Antallet af besvarelser på kommuneniveau er beregnet ud fra kommunernes faktiske antal borgere i hver analyse-
gruppe. Derudover med 95 pct. konfidensintervaller og 5 pct. fejlmargin. Antallet af besvarelser på område-/centerniveau 

tager udgangspunkt i en beregning af, hvor mange områder/centre hver kommune ca. har og gennemsnitligt antal borgere.  

* Der er ca. 40.500 borgere på plejecentre (plejehjem, beskyttede boliger og plejeboliger) ifølge statistikbanken.dk: ”Ind-

skrevne i pleje- og ældreboliger”. Undersøgelsen for plejecentre vil derfor skulle gennemføres som en heldækkende undersø-

gelse, mens undersøgelsen for hjemmehjælp vil skulle gennemføres som en stikprøveundersøgelse.  

 

Antallet af respondenter har stor betydning for undersøgelsens omkostningsniveau. Jo flere re-

spondenter, des dyrere er den at gennemføre. Omkostningsniveauet afhænger ligeledes af læng-

den af spørgeskemaet. Jo flere spørgsmål, des dyrere at gennemføre.  

 

Ud over omkostninger til gennemførelse af undersøgelsen er det antaget, at statens administra-

tive arbejde med en ny national undersøgelse ligger på samme niveau, som tilfældet er i dag. 

Det skyldes, at der i dag allerede gennemføres én statslig undersøgelse om året. 

 

Generelle antagelser for business casen 

Beregningerne er foretaget på baggrund af standard-antagelser inden for business cases: 

 

• Omkostningerne holdes i faste priser (2017) 

• Omkostninger tilbagediskonteres til i dag med en diskonteringsrente på 4 pct.32 

• Der bruges en analyseperiode på 6 år (2017-2022) 

• Det antages, at der vil være en indfasning af kommune-effekter over 3 år. Det første år 

(2018) vil 20 pct. af kommuneændringen træde igennem, det næste år (2019) 70 pct. og det 

sidste år (2020) 100 pct. 

• Omkostninger til ressourceforbrug i kommunerne er estimeret som årsværk. Herefter er dette 

ganget med en vægtet (70 pct. medarbejder og 30 pct. ledere) årsværkløn inkl. 20 pct. i 

overhead.  

                                                
30 Fra Danmarks Statistik blev Nils Galberg Enoksen fra survey-afdelingen interviewet   

31 Dette vil ikke kunne sikres i alle kommuner, da det kræver, at kommuner med få borgere får en stor andel til at svare. Men i de 

fleste kommuner stiles efter viden med 5 pct. usikkerhed. Dette kræver svar fra ca. 400 borgere. 

32 4 pct. er en almindelig antagelse og anbefales fx her http://socialstyrelsen.dk/filer/tvaergaende/socialstyrelsens-viden/retningslin-

jer_okonomisk-analyse_offentliggjort-180416.pdf  

http://socialstyrelsen.dk/filer/tvaergaende/socialstyrelsens-viden/retningslinjer_okonomisk-analyse_offentliggjort-180416.pdf
http://socialstyrelsen.dk/filer/tvaergaende/socialstyrelsens-viden/retningslinjer_okonomisk-analyse_offentliggjort-180416.pdf
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1.6.2 Resultaterne 

I dette afsnit præsenteres resultaterne af omkostningsanalysen. Resultaterne præsenteres først i 

nettonutidsværdier over en 6-årig periode. Det betyder, at omkostningerne er tilbagediskonteret 

til i dag, summeret op og sat i forhold til baseline-omkostningerne. En positiv nettonutidsværdi 

indikerer, at der er kommet flere omkostninger. En negativ nettonutidsværdi svarer til en reduk-

tion af omkostninger, og alternativet er dermed mere fordelagtigt end situationen i dag. Tabellen 

nedenfor viser nettonutidsværdierne for de to alternativer. Nettonutidsværdien er derefter vist 

fordelt over de seks år. 

Tabel 8: Nettonutidsværdi for alle alternativerne samt fordeling af omkostninger de næste seks år 

 Baseline Alternativ 1 

Viden på kommuneni-
veau 

Alternativ 2 

 Viden på område-/ 
plejecenterniveau 

Nettonutidsværdi* - 5,5 mio. DKK -6,4 mio. DKK 

    

Omkostninger pr. år**:   

I dag                      (2017) 14,9 mio. DKK 14,9 mio. DKK 14,9 mio. DKK 

Implementeringsår  (2018) 14,9 mio. DKK 18,1 mio. DKK 19,3 mio. DKK 

Indfasningsår          (2019) 14,9 mio. DKK 16,4 mio. DKK 14,2 mio. DKK 

Fuldt indfaset år      (2020) 14,9 mio. DKK 15,4 mio. DKK 11,1 mio. DKK 

Fuldt indfaset år      (2021) 14,9 mio. DKK 15,4 mio. DKK 11,1 mio. DKK 

Fuldt indfaset år      (2022) 14,9 mio. DKK 15,4 mio. DKK 11,1 mio. DKK 

Årlig difference ved fuld ind-
fasning ift. Baseline. 

- 0,5 mio. DKK -3.8 mio. DKK 

Note: *nettonutidsværdien er en tilbagediskontering for årene 2018-2022 til år 2017 med en diskonteringsrente på 4 pct.  
**Omkostningerne er opgjort i faste priser for 2017.  

 

Tabel 8 viser, at alternativ 2, hvor den nationale analyse gennemføres på område- og plejecen-

terniveau, er det mest økonomisk fordelagtige alternativ. Alternativ 2 har ifølge analysen 6,4 

mio. DKK lavere omkostninger end baseline over en 6-årig periode. Alternativ 1 er ca. 5,5 mio. 

DKK dyrere end baseline over en 6-årig periode.  

 

De øgede omkostninger i implementeringsåret (2018) og indfasningsåret (2019) dækker ikke 

over ekstra omkostninger til udvikling eller implementering af brugertilfredshedsundersøgelserne. 

De dækker over, at nogle kommuner, som senere vil anvende den nationale undersøgelse, vil 

gennemføre deres egne undersøgelse i disse år. Ved indførelsen af en ny samlet brugertilfreds-

hedsundersøgelse på ældreområdet, vil der ikke eksistere egentlige implementeringsomkostnin-

ger. Det skyldes, at undersøgelsen i forvejen skal genbesøges hvert år for at tilrette spørgsmål 

fra kommunerne og igangsætte ny indsamling. Der vil altså være omkostninger til igangsættelse 

af undersøgelsen hvert år. Disse omkostninger forventes ikke at være mærkbart større i år ét for 

undersøgelsen. 

 

I tabellen på næste side ses en udspecificering af de årlige omkostninger i baseline.  

Tabel 9: Udspecificering af de årlige baseline-omkostninger. 

 Omkostninger i baseline 

Kommunerne:  

Køb af eksterne tjenesteydelser  8,5 mio. DKK 

Intern administration  5,6 mio. DKK 

Staten:  

Køb af eksterne tjenesteydelser  0,6 mio. DKK 

Intern administration  0,1 mio. DKK 

Baseline i alt 14,9 mio. DKK 

Note: Tallene summere ikke til i alt tallet i bunden. Dette skyldes afrundingen.  
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Tabellen viser, at kommunerne har de største omkostninger i baseline. Yderligere bruger kommu-

nerne næsten lige mange penge på køb af eksterne tjenesteydelser som på intern administration. 

Dette skyldes at nogle kommuner vælger at gennemføre brugertilfredshedsundersøgelser ved 

brug af egne kræfter i stedet for at købe undersøgelsen som en tjenesteydelse.  

 

I figuren nedenfor ses resultaterne på årsbasis for baseline og de to alternativer fordelt på kom-

mune og stat. Der tages udgangspunkt i et år, hvor alternativerne er fuldt indfaset. 

Figur 9: Fordeling af årlige omkostninger i baseline og alternativerne efter fuld indfasning af alternati-
verne 

 
Note: Figuren viser de årlige omkostninger ved baseline og alternativerne efter indfasningen af alternativerne. Omkostnin-

gerne er i faste priser med udgangspunkt i år 2017. 

 

Figur 9 viser igen, at alternativ 2 har færrest omkostninger. Derudover fremgår det, at der i alle 

alternativer er tale om en omfordeling af omkostninger. I baseline ligger 95 pct. af omkostnin-

gerne til brugertilfredshedsundersøgelser hos kommunerne. I alternativ 2 er det kun 35 pct. af 

omkostningerne, der ligger hos kommunerne, de resterende 65 pct. ligger hos staten.  

 

Alternativ 2 med undersøgelse på område- og plejecenterniveau har lavere omkostninger end al-

ternativ 1 på kommuneniveau. Dette skyldes, at en national undersøgelse på område- og pleje-

centerniveau i højere grad vil opfylde kommunernes behov for viden, hvorfor de i mindre grad vil 

udarbejde deres egne undersøgelser, og dermed ændres deres omkostningerne i højere grad i 

alternativ 2 end i alternativ 1. Det er således en forudsætning for resultatet, jf. også følsomheds-

analysen nedenfor, at alternativ 2 reelt indebærer en reduktion i antallet af kommuner, som øn-

sker at gennemføre egne undersøgelser, sammenlignet med i dag. 

 

Ikke medtagede omkostninger i baseline 

Omkostningsestimatet i baseline er formentlig lidt for lavt. Der er flere kommuner, der nævner, 

at der er omkostninger, der ligger decentralt hos hjemmeplejen og plejecentrene, som de ikke 

kender omfanget af. Disse omkostninger er ikke medtaget i analysen, da de er svære at estimere 

for kommunerne.  

 

Konkret forventer flere kommuner, at nogle plejecentre gennemfører deres egne brugertilfreds-

heds-undersøgelser. Dette er særligt de kommuner, der ikke gennemfører en kommunal bruger-

tilfredsheds-undersøgelse på plejecenterniveau. Hvis omkostninger til, at plejecentre i nogle til-

fælde vælger at gennemføre egne undersøgelser, medtages, vil baseline-omkostningerne øges. 

Yderligere pointerer flere af kommunerne, at medarbejdere i hjemmeplejen og plejecentrene 

hjælper med at sikre, at undersøgelserne bliver gennemført hos borgerne. Fx ved at hjælpe med 

uddeling og evt. med at besvare for borgere med lavt funktionsevneniveau. Disse omkostninger 

er ikke medtaget, da de varierer meget mellem kommunerne og dermed er svære at kvantificere 

og ekstrapolere.  

 

Gevinster 

Analysen undersøger ikke gevinsterne ved at overgå til en national brugertilfredshedsundersø-

gelse i ældreplejen. Dette skyldes, at gevinsterne er svære at kvantificere. Men ved en overgang 
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til en national brugertilfredshedsundersøgelse vil man i begge alternativer få væsentlige ikke-

kvantificerbare gevinster. Nedenfor er et udvalg af gevinsterne listet:  

 

• Alle kommuner får brugertilfredshedsundersøgelser på minimum kommuneniveau, det giver 

mere viden til kommunerne om deres services, da der er kommuner, der ikke allerede gen-

nemfører brugertilfredshedsundersøgelser  

• Mulighed for benchmarking med andre kommuner  

• Mulighed for tværkommunal diskussion og erfaringsudveksling på baggrund af den fælles 

brugertilfredshedsundersøgelse. 

 

I hvor høj grad gevinsterne realiseres, afhænger af, hvilket alternativ der vælges og omstændig-

hederne ved indførelsen. Ved indførelsen af alternativ 2 med den højeste detaljeringsgrad vil det 

i højere grad give viden end ved alternativ 1. Gevinstrealiseringen afhænger også af, i hvor stor 

grad kommunerne reelt anvender resultaterne af undersøgelsen til kvalitetsudvikling.  

 

1.6.3 Følsomhedsanalyse 

I dette afsnit undersøges resultaternes robusthed i forhold til ændringer i de tre følgende para-

metre:  

 

• Andelen af kommuner der gennemfører egne brugertilfredshedsundersøgelser i ældreplejen i 

dag  

• Andelen af kommuner der vil fortsætte med at gennemføre egne brugertilfredshedsundersø-

gelser i de to alternativerne  

• Resultaternes følsomhed over for ændringer i diskonteringsrenten. 

 

Følsomhedsanalysen viser, at resultaterne er robuste over for ændringer i de tre antagelser. Det 

konkluderes på den baggrund, at antagelserne skal ændre sig markant for at ændre business ca-

sens konklusion. I det følgende præsenteres hele følsomhedsanalysen for de enkelte antagelser. 

 

Andelen af kommuner der gennemfører egne undersøgelser i dag (baseline) 

Andelen af mellem og mellemstore kommuner (20.000-100.000 indbyggere, se Tabel 6), der 

gennemfører egne brugertilfredshedsundersøgelser, har stor betydning for omkostningsniveauet i 

baseline. Det har altså stor betydning for omkostningsniveauet, om der er 70 pct. af kommu-

nerne der i dag gennemfører egne brugertilfredshedsundersøgelser, eller om det er 50 pct. Figu-

ren herunder viser sammenhængen mellem andelen og alternativernes nettonutidsværdi.  

Figur 10: Andel (mellem og mellemstore) kommuner der gennemfører egne brugertilfredshedsundersø-
gelse i ældreplejen i dag (nettonutidsværdi) 

 
Note: Nettonutidsværdien er beregnet over en 6-årig analyseperiode (2017-2022) med en diskonteringsrente på 4 pct. En 

positiv nettonutidsværdi indikerer, at alternativet har flere omkostninger end baseline.  

 

Hvis andelen af mellem og mellemstore kommuner med egne brugertilfredshedsundersøgelser i 

baseline er lavere end 60 pct., vil alternativ 2 ikke længere være økonomisk fordelagtigt i forhold 

til baseline. Modsat hvis der er 90 pct. af alle mellem og mellemstore kommuner, der i dag gen-

nemfører egne brugertilfredshedsundersøgelser, så er alternativ 1 også fordelagtigt i forhold til 
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baseline. I analysen er det vurderet, at der er 75 pct. af de mellem og mellemstore kommuner, 

der i dag har egne brugertilfredshedsundersøgelser i ældreplejen. Der skal derfor være relativt 

store ændringer i denne antagelse, før konklusionerne ændrer sig. Overordnet er resultaterne 

derfor robuste over for antagelsen. 

 

Andelen af kommuner der fortsætter med at gennemføre egne undersøgelser i de to alternativer 

I det følgende ændres antagelsen om andelen af kommuner, der fortsætter med at gennemføre 

egne undersøgelser i de to alternativer. Dette gøres ved, at andelen af kommuner i hvert scena-

rie med egne undersøgelser hhv. mindskes med 25 pct. og 50 pct. samt forøges med 25 pct. og 

50 pct. I figuren herunder vises nettonutidsværdien af de to alternativer ved at ændre på denne 

parameter. 

Figur 11: Relativ ændring i andel (mellem og mellemstore) kommuner der gennemfører egne brugertil-
fredshedsundersøgelse i ældreplejen i de to alternativer 

 
Note: Nettonutidsværdien er beregnet over en 6-årig analyseperiode (2017-2022) med en diskonteringsrente på 4 pct. En 

positiv nettonutidsværdi indikerer, at alternativet har flere omkostninger end baseline.  

 

Jo færre kommuner, der vedbliver med at gennemføre egne brugertilfredshedsundersøgelser i 

ældreplejen, jo mere fordelagtige er alternativerne. Det ses ud fra analysen, at alternativ 2 i alle 

tilfælde af analysen har færre omkostninger end omkostningerne ved baseline. Resultaterne er 

derfor robuste over for denne antagelse.  

 

Diskonteringsrenten 

Diskonteringsrenten er en parameter, der definerer i hvor høj grad fremtidige omkostninger og 

sparede omkostninger indgår i nettonutidsværdien. Jo højere diskonteringsrente, des mindre 

vægt er der på fremtiden. Modsat med en diskonteringsfaktor på 0 pct. er sparede omkostninger 

i fremtiden lige så gode som sparede omkostninger i dag. Figuren nedenfor viser, nettonutids-

værdien af de to alternativer ved en ændring i diskonteringsrenten.  

Figur 12: Resultaternes følsomhed over for ændringer i diskonteringsrenten (nettonutidsværdi) 

 
Note: Nettonutidsværdien er beregnet over en 6-årig analyseperiode (2017-2022) med en diskonteringsrente på 4 pct. En 

positiv nettonutidsværdi indikerer, at alternativet har flere omkostninger end omkostningerne i baseline.  
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Figuren viser, at business casen er robust over for ændringer i diskonteringsrente. For alle dis-

konteringsrenter har alternativ 1 flere omkostninger og alternativ 2 færre omkostninger end 

baseline. 
 


