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Vad tycker de äldre om stadens äldreomsorg?
Hemtjänst, servicehus och vård- och omsorgsboende - en redovisning
av stadens brukarundersökningar.
Varje år genomför staden brukarundersökningar för att undersöka vad stadens
innevånare tycker om stadens tjänster. 2010 års undersökningar inom
äldreomsorgen omfattar hemtjänst i ordinärt boende och på servicehus, vård- och
omsorgsboende, dagverksamhet samt bemötande av biståndshandläggarna.
Brukarundersökningarna genomförs som postala enkäter med två skriftliga
påminnelser förutom den om biståndshandläggning som delas ut i samband med
utredning eller liknande.
Resultaten skiftar mycket mellan de olika utförarna och även mellan åren 2009
och 2010. Vissa utförare har förbättrat sitt resultat, andra har försämrat resultatet.
Hemtjänst i ordinärt boende
Resultatet för Kungsholmens stadsdelsområde ligger i nivå med stadens
genomsnitt. En sammantagen bedömning av kvaliteten i den hemtjänst man får
visar att 87 % är nöjda jämfört med 88 % i staden som helhet. 85 % tycker att
hemtjänsten väl uppfyller förväntningarna jämfört med 87 % i staden. Resultaten
innebär inga stora förändringar jämfört med 2009. Svarsfrekvensen är 73 %
jämfört med stadens 74 %.
Enligt undersökningen är brukarna mest nöjda med hemtjänstinsatserna från
Carema Hemtjänst, Sällskapet Vänner till Pauvres Honteux Fredhällshusen
(SVPH) samt Hemtjänsten på Hantverkargatan. SVPH når 100 % nöjda brukare
förutom när det gäller hur personalen informerar om tillfälliga förändringar av
hjälpen. Av de som anlitar Carema är flest nöjda med personalens arbetsinsatser,
bemötande och den respekt som personalen visar. Hemtjänsten på
Hantverkargatan får högst betyg för personalens bemötande och den respekt man
visar samt förmågan att passa tider.
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Hemtjänst på servicehus
För servicehusen ligger resultatet för Kungsholmens stadsdelsområde något under
resultatet för staden som helhet. En sammantagen bedömning av kvaliteten i den
hemtjänst man får visar att 76 % är nöjda jämfört med 79 % i staden som helhet.
72 % tycker att hemtjänsten väl uppfyller förväntningarna jämfört med 77 % i
staden. På servicehusen har resultaten sjunkit jämfört med 2009. Svarsfrekvensen
är 69 % jämfört med stadens 66 %.
På Pilträdets servicehus ligger resultatet över stadens genomsnitt. Framför allt är
de boende nöjda med insatserna och bemötandet från personalen och möjligheten
att lätt nå personalen vid behov.
Vård- och omsorgsboende
En sammantagen bedömning visar att resultaten för vård- och omsorgsboende
inom Kungsholmens stadsdelsområde ligger något lägre än för staden som helhet.
De boende är dock mycket nöjda med bemötandet från personalen, deras
lyhördhet och den trygghet som boendet erbjuder. De förbättringsområden som
finns är framför allt möjligheterna att påverka sin vardag, möjligheten att komma
ut i friska luften samt vilka aktiviteter som erbjuds och resultaten är gemensamma
med resultaten för staden som helhet. Svarsfrekvensen är 52 % jämfört med
stadens 55 %.
Vid Solbackens och S:t Eriks vård- och omsorgsboenden är brukarna som helhet
mycket nöjda med verksamheten. Vid Solbacken anser 100 % att de får ett gott
bemötande från personalen och vid S:t Erik anser 100 % att det får ett gott
bemötande, att personalen är lyhörd, att måltiderna är en trevlig stund på dagen
och att de känner sig trygga.
Dagverksamhet
Brukarna är mycket nöjda med dagverksamheten på Kungsholmen. 98 % säger sig
vara nöjda med dagverksamheten som helhet, att dagverksamheten uppfyller
förväntningar och att den är så nära en perfekt dagverksamhet man kan komma.
Det finns ingen redovisning för respektive dagverksamhet utan endast för
stadsdelsområdet som helhet. Svarsfrekvensen är 72 % jämfört med stadens 68 %.
Bemötande från biståndshandläggare
Av de som svarat är 100 % nöjda med bemötandet från biståndshandläggarna.
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Rapporterna i sin helhet går att hitta på
http://www.stockholm.se/OmStockholm/Forvaltningar-ochbolag/Stadsdelsforvaltningar/Kungsholmen/Dokument-och-rapporter/Brukar--ochmedborgarundersokningar/
En sammanfattning av resultaten för respektive utförare finns på jämförservice
http://www.stockholm.se/-/Jamfor/
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