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Våra referenspunkter när vi jämför oss
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201520152015

Vår historia Jämförbara kommuner

Resultat i Sverige

Socialtjänsten i Vallentuna har valt 
ut ett antal jämförbara kommuner, 
med vilka vi jämför våra värden i 
de olika mätningarna. Dessa 
kommuner har många likheter 
med Vallentuna vad gäller storlek, 
närhet till storstad, demografi mm. 
Vi har valt att följa på vilken ”plats” 
vi befinner oss i denna gruppering, 
när det gäller kundnöjdhet.

Socialtjänsten i Vallentuna jämför sig 
också med genomsnittligt resultat för 
Sverige på olika områden.

Socialtjänsten i Vallentuna 
jämför sig också med den egna 
utvecklingen över tid för att 
kunna se effekter av tidigare 
förbättringsaktiviteter men också 
för att tidigt se förändringar inom 
verksamheterna.



Så här redovisas resultaten
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XX % av svaren 

Samtliga värden som 
redovisas är den andel av 
givna svar som finns på de 
två ”positiva” alternativen på 
svarsskalan.
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Svarsfrekvensen har ökat något jämfört med föregående år men ligger fortfarande något under rikssnittet.
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1:a

Den sammantagna nöjdheten är högre än medelvärdet för Sveriges samtliga kommuner och bland de kommuner valt att jämföra sig med 
har Vallentuna detta år bästa värdet..
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Den sammantagna nöjdheten över tid för de kommuner vi jämför oss med. Vallentuna har en uppåtgående trend.



Kommentar NKI Särskilt boende äldre
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På detta område har det skett stora förändringar mellan åren i de olika kommunerna. 
Utfallet för Vallentuna 2019 är en ökning med 6 procent jämfört med föregående år. 
Vallentuna är den kommun i jämförelsegruppen som gjort störst förändring i positiv riktning 
under perioden 2017 - 2019.

Förändringar av NKI har skett i flera av jämförelsekommunerna, där två av dessa har 
minskat sitt värde medan sex har ökat sitt NKI. I landet har medelvärdet oförändrat.

För Vallentuna innebär det att vi går från 6:e till 1:a plats i jämförelsegruppen. Orsaken till 
förändringen är främst att det skett en positiv förändring hos såväl externa som interna 
utförare.



Vad är det som påverkar nöjdheten?
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På följande bilder visas utfall på olika frågeställningar i enkäten i ett spindeldiagram. 
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Kommentar profiljämförelse Säbo övergripande
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Jämfört med föregående år har värden förbättrats på flertalet områden, medan vi har en marginell negativ förändring på två områden.
• Kontakt sjuksköterska
• Möjlighet att påverka
( Dessa är dock inte signifikanta på denna nivå för aggergering)

I relation till våra ”bättre jämförbara kommuner” behöver vi främst fokusera på följande områden övergripande inom särskilt boende för äldre:
• Information vid för ändringar.
• Aktiviteter
• Möjlighet att få komma ut

I jämförelse med riksmedel förstärks bilden av att det är dessa områden som behöver prioriteras.
• Aktiviteter
• Möjlighet att få komma ut

En sammantagen bedömning är att fokus vad gäller generella förbättringsaktiviteter bör ligga på följande:
1. Aktiviteter
2. Möjlighet att få komma ut

När  respektive enhet gör sin lokala analys kan det givetvis finnas andra områden i fokus på just denna enhet.
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I fokus för att förbättra för alla Säbo …..

Tre av de generella 
fokusområden för generella 
förbättringsåtgärder 2018, kan 
plockas bort från listan 2019. 



Jämförelse 
enheter
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Särskilt boende äldre

Detta avsnitt innehåller 
några jämförande bilder 
mellan enheter i 
kommunen.
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Enheter sorterade efter värde 2019, Stångberga hade för få svar för att få eget resultat 2019
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Överblick förändring omdömen
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Förändring 2018 
2019

Korallen
Påverka -3
Trygghet -3
Aktiviteter -3
Bemötande 0
Förtroende 2
NKI 4
Har tid 8
Åsikter/önskemål 9
Möjlighet att 
komma ut 11

Trivsamt, inne 12
Kontakt Ssk 19
Info förändring 20
Trivsamt, ute 22
Måltidsmiljö 26
Mat smakar bra 35
Totalsumma 159

Förändring 2018 
2019

Vårdbo
Kontakt Ssk -21
Åsikter/önskemål -13
Påverka -5
Trivsamt, inne -4
Info förändring 3
Måltidsmiljö 7
Trivsamt, ute 9
Trygghet 13
Möjlighet att 
komma ut 16

Aktiviteter 17
Har tid 18
Mat smakar bra 21
Bemötande 21
NKI 24
Förtroende 28
Totalsumma 134

Förändring 2018 
2019

Väsbygården
Möjlighet att 
komma ut -19

Info förändring -18
Aktiviteter -8
Mat smakar bra -8
Kontakt Ssk -4
Förtroende 0
Trivsamt, ute 2
Påverka 2
Har tid 2
Åsikter/önskemål 3
Trygghet 5
Bemötande 5
Trivsamt, inne 6
NKI 9
Måltidsmiljö 16
Totalsumma -7

Förändring 2018 
2019

Augustendal
Trivsamt, ute -22
Info förändring -13
Kontakt Ssk -9
NKI -6
Har tid -6
Påverka -5
Mat smakar bra -4
Förtroende -4
Bemötande -4
Åsikter/önskemål -3
Trygghet -2
Trivsamt, inne 0
Möjlighet att 
komma ut 7

Aktiviteter 11
Måltidsmiljö 15
Totalsumma -45

Tabellen visar förändring från föregående mätning av vad de äldre tycker, negativt värde innebär ett försämrat omdöme jämfört med föregående 
år. Högst upp i listan hittar man de områden har där fokus för förbättringsarbete bör ligga, för områden med positiva värden handlar det om att 
jobba för att bibehålla uppnått värde.



Sammantagen analys särskilt boende äldre 2019
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• Sammantaget har det skett många förbättringar på ett flertal områden jämfört med föregående 
år, vilket har förbättrat den sammantagna nöjdheten.

• Vallentuna har mycket bra värden på områden som bemötande och kundernas förtroende för 
personalen.

• Vallentuna har en förbättringspotential inom områdena möjlighet att komma ut och sociala 
aktiviteter.

• På särskilda boenden i kommunens regi framgår tydliga förändringar på områden som tidigare 
haft låga värden. Exempel på detta är mat och måltidsmiljö på Korallen.

• Augustendal har fått försämrade värden på ett antal områden, men förbättrat omdömet på 
möjlighet att komma ut och sociala aktiviteter.

• Stångberga hade i år för få personer som besvarade enkäten för att utfall på denna enhet ska 
kunna särredovisas. Här bör verksamheten förbättra arbetet med att motivera kunder att besvara 
enkäten.

• Vårdbo har gjort stora förbättringar på ett flertal områden jämfört med föregående år.

Generellt behöver särskilt boende äldre arbeta med att förbättra möjligheten att komma utomhus och 
nöjdheten med de aktiviteter som erbjuds. Men det är viktigt att betona att varje verksamhet har sin 
egen profil på vilka områden som har en förbättringspotential och att verksamheten analyserar dessa 
och arbetar med förbättringsaktiviteter för att öka nöjdheten ytterligare.


	Kundundersökning ”vad tycker de äldre”
	Våra referenspunkter när vi jämför oss
	Så här redovisas resultaten
	Särskilt boende äldre
	Bildnummer 5
	Bildnummer 6
	Kommentar NKI Särskilt boende äldre
	Vad är det som påverkar nöjdheten?
	Bildnummer 9
	Bildnummer 10
	Bildnummer 11
	Kommentar profiljämförelse Säbo övergripande
	I fokus för att förbättra för alla Säbo …..
	Jämförelse enheter
	Bildnummer 15
	Bildnummer 16
	Bildnummer 17
	Bildnummer 18
	Bildnummer 19
	Bildnummer 20
	Överblick förändring omdömen
	Sammantagen analys särskilt boende äldre 2019

