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Pårørende til plejehjemsbeboere 2021 
 
- Plejehjemmet Bjørnshøj 
 
Om rapporten
 
Denne rapport viser resultaterne af spørgeskemaundersøgelsen hos pårørende til beboere på ovenstående plejehjem i
Aarhus Kommune i 2021. Undersøgelsen er gennemført via elektronisk besvarelse i ugerne 38-43. 
 
Målgruppen for undersøgelsen er alle pårørende til beboere på plejehjem i Aarhus Kommune. Alle pårørende opført
med e-mailadresse i Sundhed og Omsorgs omsorgsjournal, har automatisk modtaget et spørgeskema.
Pårørendeoplysningerne bliver opdateret forud for undersøgelsen. Endvidere er undersøgelsen annonceret via
informationsskærme på alle plejehjem og lokalcentre forud for og under indsamlingen. Således har pårørende, der
ikke er opført i omsorgsjournalen  haft mulighed for at henvende sig for at få udleveret et spørgeskema. 
 
Det er vigtigt at være opmærksom på, at der findes flere pårørende end de inviterede, da ikke alle pårørende står opført
i omsorgsjournalen. Vi vægter samtidig alle pårørendes svar højt i Aarhus Kommune. Det betyder, at flere pårørende til
samme beboer har haft mulighed for at besvare undersøgelsen.
 
 
Sådan læser du graferne 
 
Graferne viser fordelingen af svar for hvert spørgsmål. Derudover kan du se antallet af respondenter til højre for
grafen. Ved enkelte spørgsmål vil "ved ikke" svar vises. Det drejer sig om de spørgsmål, hvor "ved ikke" kan være et
aktivt svar, der skal tages stilling til. Ved andre spørgsmål vil der være en stjerne (*) nedenfor grafen. Dette indikerer
at antallet af "Ved ikke" svar er over 10% på MSO niveau. Her skal svarene tolkes med forbehold. 
 
 

 
 
Sådan fortolker du antal svar 
 
I tabellen nedenfor ses antallet af svar på plejehjemmet. Bemærk at svarprocenten viser andelen af svar ud fra antallet
af inviterede pårørende. Kun pårørende opført i omsorgsjournalen med e-mail er automatisk inviteret. 
 
Få besvarelser betyder ikke, at svarene er forkerte, men at vi kun kender få af de pårørendes svar. Vi skal derfor passe
på med at tolke resultaterne som repræsentative for alle pårørende. Svarene kan dog stadig bruges til at skabe dialog
og være nysgerrig, samt sætte retning for yderligere undersøgelse. 
 
Et højt antal besvarelser vil derimod give mere repræsentative svar for de pårørende på plejehjemmet. 
 

Svarprocent

Procent Respondenter

Ikke besvaret 28,6% 6

Besvaret 71,4% 15

I alt 100,0% 21



Mor/far

Ægtefælle/samlever

Bror/søster

Bedstefar/bedstemor

Onkel/tante

Fætter/kusine

Søn/datter

Anden familierelation

Ven, nabo, kollega eller anden i mit
netværk

Andet
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Mindre end 6 måneder
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Mere end et år
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Om de pårørende 
 
I denne undersøgelse spørger vi til dine oplevelser omkring den beboer, som du kender på plejehjemmet. Relationen til
beboerne vil være forskellig fra pårørende til pårørende, og vi omtaler derfor beboeren som din ”nærtstående” i
undersøgelsen. 

 
Relation til beboeren - den nærtstående er min:
 

 
 

Hvor længe har din nærtstående boet på plejehjemmet?
 



Dagligt eller næsten dagligt 1-2 gange om ugen

1-2 gange om måneden Sjældnere end 1 gang om måneden

Aldrig Ved ikke

Hvor ofte besøger du din nærtstående?

0% 25% 50% 75% 100%

67 27 7

Respondenter

15

Formiddag på hverdage

Eftermiddag på hverdage

Aften på hverdage

Weekend

Helligdage
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20%

33%
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47%

0%
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3

5

0

7

0

I meget høj grad I høj grad Både/og I lav grad

I meget lav grad Ved ikke

Vil du være interesseret i muligheden for
skærmbesøg/virtuelle møder med din

nærtstående?

0% 25% 50% 75% 100%

13 20 7 47 13

Respondenter

15

 

 
 

 
I hvilket tidsrum kommer du oftest på plejehjemmet?
 

 
 
 



Meget god God Både/og Mindre god Dårlig

Hvordan oplever du dialogen med
personalet om din nærtståendes pleje og

omsorg?

0% 25% 50% 75% 100%

13 20 53 7 7

Respondenter

15

I meget høj grad I høj grad Både/og I lav grad

I meget lav grad

Oplever du, at plejen og omsorgen på
plejehjemmet bidrager til din

nærtståendes trivsel?

0% 25% 50% 75% 100%

13 20 53 13

Respondenter

15

Meget god God Både/og Mindre god Dårlig

Hvordan oplever du alt i alt plejen og
omsorgen for din nærtstående?

0% 25% 50% 75% 100%

13 7 53 20 7

Respondenter

15

 
Pleje og Omsorg 
 
Dette afsnit handler om de pårørendes oplevelse af den pleje og omsorg, som deres nærtstående får på plejehjemmet.
Spørgsmålene fokuserer på, om pårørende føler sig inddraget via dialog, og om de oplever, at plejen og omsorgen
skaber værdi for deres nærtstående i form af trivsel. 
 
 

 
 
 

 
 
 



Meget godt Godt Både/og Mindre godt Dårligt

Hvordan har du oplevet samarbejdet
med plejehjemmet omkring indflytning?

0% 25% 50% 75% 100%

17 50 17 17

Respondenter

6

Meget enig Enig Både/og Uenig Meget uenig

Ved ikke

Det er muligt at komme i kontakt med
personalet ved behov

Det er muligt at komme i kontakt med
forstanderen/lederen ved behov

Personalet lytter og inddrager min viden
og mine erfaringer i hjælpen til min

nærtstående

Jeg får de informationer fra personalet,
som jeg har behov for

Jeg har dialog med personalet om,
hvordan jeg kan bidrage til min

nærtståendes liv på plejehjemmet

0% 25% 50% 75% 100%

7 27 40 20 7

14 29 14 14 29

7 7 36 21 7 21

7 7 64 7 14

7 14 36 29 7 7
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15

14

14

14

14

Meget godt Godt Både/og Mindre godt Dårligt

Hvordan oplever du samarbejdet med
personalet alt i alt?  

0% 25% 50% 75% 100%

7 33 40 20

Respondenter

15

 
Samarbejde med plejehjemmet
 
Dette afsnit handler om de pårørendes oplevelse af samarbejdet med plejehjemmet. Pårørende, der har svaret, at
deres nærtstående er flyttet ind på plejehjemmet inden for det seneste år, har fået et spørgsmål omkring indflytningen.
De øvrige spørgsmål er stillet til alle. 
 
 
 

* Spørgsmålet ovenfor er kun stillet til pårørende til beboere som er flyttet på plejehjemmet inden for det seneste år.
 
 
Hvor enig er du i følgende udsagn: 
 
 

 
 
 



Meget enig Enig Både/og Uenig Meget uenig

Jeg føler mig velkommen på
plejehjemmet

Der er en god stemning på plejehjemmet

Plejehjemmet gør en indsats for, at de
fælles arealer virker hjemlige

0% 25% 50% 75% 100%

29 57 14

57 36 7

20 27 40 13

Respondenter

14

14

15

Meget enig Enig Både/og Uenig Meget uenig

Ved ikke

Jeg ved, hvad jeg kan gøre, hvis jeg får
en idé til en aktivitet på plejehjemmet

0% 25% 50% 75% 100%

36 14 7 43

Respondenter

14

 
Livet på plejehjemmet
 
Aarhus Kommune er optaget af, at plejehjemmenes fælles arealer opleves hjemlige for både beboere og pårørende.
Fællesarealer er for eksempel gange, opholdsstue, udendørsarealer mm. Derfor har de pårørende fået en række
spørgsmål om deres oplevelse af plejehjemmet. 
 
 
Hvor enig er du i følgende udsagn: 
 
 

 
 
 



Meget tilfreds Tilfreds Både/og Utilfreds

Meget utilfreds Får ikke information derfra Ved ikke

Infoskærme

Nyhedsbrev

Møder eller anden kontakt med
personale/forstander

Beboer-pårørenderåd

Facebook

Andre pårørende

Beboere

Andet

0% 25% 50% 75% 100%

20 13 53 13

7 47 20 20 7

8 77 8 8

7 7 57 29

71 29

8 77 15

8 8 62 23

67 33
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15

13

14

14

13

13
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Ja Nej Ved ikke

Infoskærme

Nyhedsbrev

Møder eller anden kontakt med
personale/forstander

Beboer-pårørenderåd

Facebook

Andre pårørende

Beboere

Andet

0% 25% 50% 75% 100%

71 29

100

100

100

20 60 20

50 30 20

50 25 25

14 29 57

Respondenter

7

1

1

8

10

10

8

7

Information
 
Kommunikation mellem plejehjemmet og de pårørende er vigtigt for samarbejdet, og derfor har de pårørende fået
spørgsmål, der kan hjælpe med at udvikle kommunikationen. Hvis de pårørende har svaret, at de ikke får information
fra eksempelvis nyhedsbreve, er de i det næste spørgsmål blevet spurgt, om de kunne ønske sig information fra
nyhedsbreve. 
 
Hvor tilfreds er du med den information om livet på plejehjemmet, du får fra: 
 
 

 
Kunne du tænke dig at få information om livet på plejehjemmet fra: 
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