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Vad tycker du om din hemtjänst? 
Uppföljning november 2019 

Telefonintervju Ljusdals kommuns hemtjänst och extern utförare, 
Addera 

Bakgrund 
Under november månad 2019 har telefonintervjuer genomförts till kunder med 

omvårdnadsinsatser i hemtjänst och 10% av kommunens totala antal kunder valdes 

slumpmässigt ut. 37 kunder svarade och bortfallet var 5, spridda över alla utförare av 

hemtjänst. Bortfallen beror på att man inte svarade i telefonen trots flera återkommande 

försök.  

Bakgrundsfrågor ställdes om kön, vem som var med och besvarade frågorna och om man 

lever ensam. 

De utvalda personerna som vi intervjuade hade olika mycket insatser, från enbart tvätt eller 

städ till omsorg flera gånger om dagen. Detta kan ha påverkat svaren eftersom alla inte har 

lika mycket erfarenhet av hemtjänst. 

Sammanfattning 
Ljusdals kommuns kunder är mycket nöjda med sin hemtjänst. I frågan om bemötande så 

svarar 32 av 37 att de alltid blir bra bemötta och i frågan om nöjdhet över hemtjänsten i stort 

så är 25 mycket nöjda och 12 ganska nöjda. 

Frågor och svar 
För diagram se bilaga 1. 

Är handläggarens beslut anpassat efter dina behov? 

32 svarar helt och 5 delvis 

Fick du välja utförare av hemtjänsten?  

20 svarar ja, 17 vet ej, ingen åsikt 

Förbättringsåtgärd: Tydligare information av biståndshandläggare. 

Vet du vart du ska vända dig om du vill framföra synpunkter eller klagomål om 

hemtjänsten?  

17 svarar ja, 9 delvis och 11 vet ej 

Förbättringsåtgärd: Tydligare information i hemtjänstpärm med namn på enhetschef och 

telefonnummer. 
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Inflytande 
Brukar personalen ta hänsyn till dina åsikter och önskemål om hur hjälpen ska utföras? 

26 svarar ja och 9 oftast 

 

Brukar du kunna påverka vid vilka tider personalen kommer? 

11 svarar ja, 17 oftast 

 

 

Hjälpens utförande 
Hur tycker du att personalen utför sina arbetsuppgifter?  

28 svarar mkt bra och 8 ganska bra 

 

Brukar personalen meddela dig i förväg om tillfälliga förändringar? 

6 svarar alltid, 6 oftast och 17 vet ej/ingen åsikt. 

 

 

Bemötande 
Brukar personalen bemöta dig på ett bra sätt? 

32 svarar alltid och 5 oftast 

  

Vi ställde också en fråga om man under det senaste året upplevt ngt av följande? 

- Att personalen inte visat respekt för din integritet? 

- Kommenterat dig eller dina saker eller ditt hem negativt 

- Behandlat dig respektlöst genom ordval, tilltal eller gester 

- Talat förminskande till dig 

- Inte visat respekt vid toalettbesök, dusch mm 

- Varit hårdhänt i samband med t ex. toalettbesök 

- Visat avsmak i samband med omvårdnad 

 

5 av 37 kunder har upplevt något av ovanstående. 

 

 

Trygghet 
Hur otryggt eller tryggt känns det att bo hemma med stöd från hemtjänsten? 

27 svarar mkt tryggt och 9 ganska tryggt 

 

Känner du förtroende för personalen som kommer hem till dig? 

29 svarar för alla och 8 för flertalet 
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Sociala aktiviteter 
Händer det att du besväras av ensamhet? 

19 svarar då och då och 18 nej 

Förbättringsåtgärd: Informera om dagverksamhet när behov verkar finnas. 

  

 

Hemtjänsten i sin helhet 
Hur nöjd eller missnöjd är du sammantaget med den hemtjänst du har? 

25 är mkt nöjda och 12 ganska nöjda 

 
 
Några kommentarer till de olika avsnitten: 
 

Inflytande 

Jag förstår att många behöver hjälp från hemtjänsten, brukar därför ta hänsyn till 

att de kan komma försent  

De kommer när de kommer, det spelar ingen större roll 

De måste få komma den tid som passar dem bäst 

 

Hjälpens utförande 

De kommer på den tid de lovat 

Kommer oftast när vi har bestämt annars ringer de och meddelar mig 

 

Trygghet 

Känns så tryggt att de kommer morgon och kväll 

Det känns tryggt med larm och hemtjänst 

Störst förtroende för personal som kommer ofta 

Tryggt på dagen, men inte på natten 

 

Sociala aktiviteter, ensamhet 

Trivs med att vara ensam ibland 

 Saknar kamrater 

 

Hemtjänsten i sin helhet 

Väldigt nöjd! 

 Jag kan inte klaga, i så fall är man orättvis, och är det något så framför jag det. 

 Vi är alla olika men kommer överens med alla, alla är guld värda! 

 

 

 

 

/Ingrid Johansson 

Charlotte Thorstensson 

Maria Sellberg 
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Bilaga 1 

 
Är handläggarens beslut anpassat efter dina behov? 

 

 

 

Fick du välja utförare av hemtjänsten? 
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Vet du vart du ska vända dig om du vill framföra synpunkter eller klagomål på 

hemtjänsten? 

 

 

 

Brukar personalen ta hänsyn till dina åsikter och önskemål om hur hjälpen ska utföras? 

 

 

 

Brukar du kunna påverka vid vilka tider personalen kommer? 
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Hur tycker du att personalen utför sina arbetsuppgifter? 

 

 

 

Brukar personalen komma på avtalad tid? 

 

 

 

Brukar personalen meddela dig i förväg om tillfälliga förändringar? 
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Brukar personalen bemöta dig på ett bra sätt? 

 

 

 

Har du under det senaste året upplevt något av följande i dina kontakter med 

personalen? 

 

 

 

Hur tryggt eller otryggt känns det att bo hemma med stöd från hemtjänsten? 
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Känner du förtroende för personalen som kommer hem till dig? 

 

 

 

Händer det att du besväras av ensamhet? 

 

 

 

Hur nöjd eller missnöjd är du sammantaget med den hemtjänst du har? 

 

 

 


