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INDLEDNING 

Brugerundersøgelse på socialområdet i Randers Kommune 2022 
I Randers Kommune arbejder vi hele tiden på at udvikle og forbedre tilbuddene til de borgere, der har brug for hjælp. En del af det arbejde er at spørge 
brugerne og de pårørende, hvordan de oplever kommunens tilbud. Derfor har Rambøll, på vegne af Randers Kommune, gennemført en 
tilfredshedsundersøgelse blandt brugere og pårørende til brugere, som benytter et eller flere af kommunens sociale tilbud. Undersøgelsen er foretaget 
inden for tilbudstyperne: botilbud, mestringsvejledning, dagtilbud, dagbeskæftigelsestilbud og rusmiddelbehandling. 

Undersøgelsen omfatter de tre centre på socialområdet: Center for Børnehandicap og Autisme, Center for Psykiatri og Socialt Udsatte og Center for 
Voksenhandicap. I alle centrene er der udført både bruger- og pårørendeundersøgelser. For hvert enkelt tilbud, inden for centeret, er der imidlertid 
foretaget en vurdering af, hvorvidt en bruger- og/eller en pårørendeundersøgelse har været hensigtsmæssig at gennemføre taget målgruppen og 
tilbudstypen i betragtning. Resultaterne for tilfredshedsundersøgelsen er opdelt i henholdsvis rapporter med brugerundersøgelsens resultater og 
rapporter med pårørendeundersøgelsens, hvor denne rapport illustrerer førstnævntes for en enhed. 

Tilfredshedsundersøgelsen er tilrettelagt og gennemført i foråret 2022. Dataindsamling og analyse er gennemført af Rambøll. 

Dataindsamling 
Indsamlingsmetoden har været tilpasset brugernes specifikke behov, og har derfor varieret både mellem og inden for de enkelte tilbudstyper. Nogle 
brugere har således udfyldt et papirspørgeskema selv, mens andre er mødt op til et caféarrangement, hvor de har udfyldt spørgeskemaet i samarbejde 
med en interviewer. 

Spørgeskemaer 
I brugerundersøgelsen er der benyttet syv forskellige spørgeskemaer, hvor nogle spørgsmål har været gennemgående for alle spørgeskemaerne, har 
andre varieret på tværs af tilbud og tilbudstyper. Brugerspørgeskemaerne har bestået af 9 spørgsmål omhandlende brugernes oplevelse af deres tilbud 
og et åbent kommentarfelt. Derudover er brugere af uvisiterede tilbud blevet spurgt til deres køn og alder.



LÆSEVEJLEDNING 

Afrapportering af resultater 
Som udgangspunkt foreligger der resultatrapporter på center-, område- og tilbudsniveau for alle centre - dog afhængig af centerets organisering. 

Den enkelte rapport vil være inddelt i følgende afsnit:
- Samlet vurdering: Svarfordelingen og gennemsnittet af et spørgsmål, der omhandler brugernes samlede indtryk af deres tilbud.
- Højeste og laveste scorer: Her fremgår tre spørgsmål, der har fået henholdsvis de højeste og laveste scorer for den evaluerede enhed i 2022.
- Største forskelle til historik og benchmarks: Her vises de største forskelle til enhedens egne historiske resultater fra 2019, samt der hvor den evaluerede 
enheds resultater afviger mest i forhold til de overliggende niveauer. Der vises op til tre positive og tre negative afvigelser. Såfremt der er under seks 
afvigelser afrapporteret, skyldes det, at der ikke er flere afvigelser end det viste.
- Svar på enkelt spørgsmål: Der afrapporteres fordeling af svar og gennemsnit for de enkelte spørgsmål, der indgår i undersøgelsen. Ved hvert 
spørgsmål er det desuden muligt at se, hvorledes enhedens resultater placerer sig i forhold til de ovenliggende niveauer samt enhedens egne resultater 
fra 2019, der hvor dette er muligt.
- Bilag: Her ses spørgsmålsformuleringerne for de enkelte tilbud. 

Frekvensfigurer 
I frekvensfigurerne vises svarfordelingen inden for de enkelte spørgsmål på en 3-punkts skala ("Ja", "Både- og" og "Nej"). Figuren for den samlede 
vurdering af tilbuddet vises dog som det eneste spørgsmål på en 5-punkts skala ("Meget godt", "Godt", "Både godt og dårligt", "Dårligt" og "Meget 
dårligt"). 

Procentsatser 
Procentsatserne for en svarfordeling vil ikke nødvendigvis summere til 100%, da decimaler er blevet afrundet til nærmeste hele tal. 

Gennemsnitsfigurer 
I gennemsnitsfigurerne vises den gennemsnitlige vurdering af de enkelte aspekter. Gennemsnittet udregnes på en skala fra 1 til 3, hvor 1 svarer til "Nej", 
2 svarer til "Både- og" og 3 svarer til "Ja". Det betyder, at jo højere gennemsnitlig værdi, desto mere positiv er vurderingen. 

"Ved ikke/ikke relevant" 
De steder i rapporten, hvor der vises gennemsnit og/eller svarfordelinger på de enkelte svarkategorier, indgår besvarelser i kategorien "Ved ikke/ikke 
relevant" ikke i figurerne.
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SAMLET VURDERING 

Hvad synes du samlet om tilbuddet? 

1 2 3 4 5 

4,4 

Antal 
svar 

82 

Randers 
Kommune

-0,1 

2019 

0,3 

Sammenligninger 

Meget godt Godt Både godt og dårligt Dårligt Meget dårligt 

Hvad synes du samlet om tilbuddet? 

0% 25% 50% 75% 100% 

52 33 13 1 

Gns. 

4,4 

Ved 
ikke 

4%

Figuren nedenfor illustrerer den gennemsnitlige, samlede vurdering på en skala fra 1 til 5, hvor fem angiver den højeste positive værdi. 

Figuren nedenfor viser svarfordelingen på spørgsmålet om den samlede vurdering af tilbuddet. Hvis en andel er mindre end 1%, vises andelen ikke. 
Grundet afrundinger vil andelene ikke i alle tilfælde kunne summeres til 100%. 
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HØJESTE OG LAVESTE SCORER 

Figuren nedenfor viser de tre udsagn, brugerne vurderer mest positivt og mest negativt. Tre angiver den højeste positive værdi. 

Er du glad for den hjælp, du får af 
personalet? 

Snakker personalet med dig på en ordentlig 
måde? 

Har du det godt med personalet på tilbuddet? 

Får du støtte af personalet til de ting, som du 
synes, er vigtige i hverdagen? 

Er der nogle sociale aktiviteter i din hverdag, 
du kan vælge at være med til? 

Har du de sociale relationer i din hverdag, 
som du kunne tænke dig? 

1 2 3 

3,0 

2,9 

2,9 

2,8 

2,7 

2,5
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STØRSTE FORSKELLE TIL HISTORIK 

Får du hjælp nok af personalet til at holde 
kontakten med din familie og dine venner? 

Hjælper personalet dig til, at du kan klare 
flere ting selv? 

Er du glad for den hjælp, du får af 
personalet?

-1 0 1 

0,2 

0,2 

0,1

 

Nedenfor vises de udsagn, hvor der er størst forskel til egne historiske resultater fra 2019. Ud for hvert udsagn vises, hvor meget scoreren afviger fra 
sammenligningsgrundlaget. Der vises op til tre positive og tre negative afvigelser. Hvis der ikke bliver vist en graf nedenfor, skyldes dette, at der ikke er 
nogen spørgsmål, hvor resultaterne afviger fra resultaterne. 
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STØRSTE FORSKELLE TIL BENCHMARK 

Er du glad for den hjælp, du får af 
personalet? 

Hjælper personalet dig til, at du kan klare 
flere ting selv? 

Har du de sociale relationer i din hverdag, 
som du kunne tænke dig?

-1 0 1 

0,1

-0,1

-0,2

 

Nedenfor vises de udsagn, hvor der er størst forskel til Randers Kommune.  Ud for hvert udsagn vises, hvor meget scoreren afviger fra 
sammenligningsgrundlaget. Der vises op til tre positive og tre negative afvigelser. Hvis der ikke bliver vist en graf nedenfor, skyldes dette, at der ikke er 
nogen spørgsmål, hvor resultaterne afviger fra resultaterne. 
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GENNEMGANG AF ØVRIGE RESULTATER 

Figuren nedenfor illustrerer den gennemsnitlige, samlede vurdering for spørgsmålet. Tre angiver den højeste positive værdi. 

Snakker personalet med dig på en ordentlig 
måde? 

1 2 3 

2,9 

Antal 
svar 

85 

Randers 
Kommune 

0,0 

2019 

0,0 

Sammenligninger

 

Figuren nedenfor viser svarfordelingen for spørgsmålet i procent. Hvis en andel er mindre end 1%, vises andelen ikke. Grundet afrundinger vil andelene 
ikke i alle tilfælde kunne summeres til 100%. 

Ja Både-og Nej 

Snakker personalet med dig på en ordentlig 
måde? 

0% 25% 50% 75% 100% 

94 6 

Gns. 

2,9 

Ved ikke 

0%
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Figuren nedenfor illustrerer den gennemsnitlige, samlede vurdering for spørgsmålet. Tre angiver den højeste positive værdi.

 

Er du glad for den hjælp, du får af 
personalet? 

1 2 3 

3,0 

Antal 
svar 

85 

Randers 
Kommune 

0,1 

2019 

0,1 

Sammenligninger 

Figuren nedenfor viser svarfordelingen for spørgsmålet i procent. Hvis en andel er mindre end 1%, vises andelen ikke. Grundet afrundinger vil andelene 
ikke i alle tilfælde kunne summeres til 100%. 

Ja Både-og Nej 

Er du glad for den hjælp, du får af 
personalet? 

0% 25% 50% 75% 100% 

96 4 

Gns. 

3,0 

Ved ikke 

0%
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Figuren nedenfor illustrerer den gennemsnitlige, samlede vurdering for spørgsmålet. Tre angiver den højeste positive værdi. 

Har du det godt med personalet på tilbuddet? 

1 2 3 

2,9 

Antal 
svar 

80 

Randers 
Kommune 

0,0 

2019 

0,0 

Sammenligninger

 

Figuren nedenfor viser svarfordelingen for spørgsmålet i procent. Hvis en andel er mindre end 1%, vises andelen ikke. Grundet afrundinger vil andelene 
ikke i alle tilfælde kunne summeres til 100%. 

Ja Både-og Nej 

Har du det godt med personalet på tilbuddet? 

0% 25% 50% 75% 100% 

94 6 

Gns. 

2,9 

Ved ikke 

6%
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Figuren nedenfor illustrerer den gennemsnitlige, samlede vurdering for spørgsmålet. Tre angiver den højeste positive værdi. 

Får du hjælp nok af personalet til at holde 
kontakten med din familie og dine venner? 

1 2 3 

2,8 

Antal 
svar 

47 

Randers 
Kommune 

0,0 

2019 

0,2 

Sammenligninger

 

Figuren nedenfor viser svarfordelingen for spørgsmålet i procent. Hvis en andel er mindre end 1%, vises andelen ikke. Grundet afrundinger vil andelene 
ikke i alle tilfælde kunne summeres til 100%. 

Ja Både-og Nej 

Får du hjælp nok af personalet til at holde 
kontakten med din familie og dine venner? 

0% 25% 50% 75% 100% 

83 11 6 

Gns. 

2,8 

Ved ikke 

45%
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Figuren nedenfor illustrerer den gennemsnitlige, samlede vurdering for spørgsmålet. Tre angiver den højeste positive værdi. 

Hjælper personalet dig til, at du kan klare 
flere ting selv? 

1 2 3 

2,8 

Antal 
svar 

79 

Randers 
Kommune

-0,1 

2019 

0,2 

Sammenligninger

 

Figuren nedenfor viser svarfordelingen for spørgsmålet i procent. Hvis en andel er mindre end 1%, vises andelen ikke. Grundet afrundinger vil andelene 
ikke i alle tilfælde kunne summeres til 100%. 

Ja Både-og Nej 

Hjælper personalet dig til, at du kan klare 
flere ting selv? 

0% 25% 50% 75% 100% 

81 19 

Gns. 

2,8 

Ved ikke 

7%

 



Figuren nedenfor illustrerer den gennemsnitlige, samlede vurdering for spørgsmålet. Tre angiver den højeste positive værdi. 

Får du støtte af personalet til de ting, som du 
synes, er vigtige i hverdagen? 

1 2 3 

2,8 

Antal 
svar 

79 

Randers 
Kommune 

0,0 

2019 

Sammenligninger

 

Figuren nedenfor viser svarfordelingen for spørgsmålet i procent. Hvis en andel er mindre end 1%, vises andelen ikke. Grundet afrundinger vil andelene 
ikke i alle tilfælde kunne summeres til 100%. 

Ja Både-og Nej 

Får du støtte af personalet til de ting, som du 
synes, er vigtige i hverdagen? 

0% 25% 50% 75% 100% 

84 15 1 

Gns. 

2,8 

Ved ikke 

7%
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Figuren nedenfor illustrerer den gennemsnitlige, samlede vurdering for spørgsmålet. Tre angiver den højeste positive værdi. 

Har du de sociale relationer i din hverdag, 
som du kunne tænke dig? 

1 2 3 

2,5 

Antal 
svar 

69 

Randers 
Kommune

-0,2 

2019 

Sammenligninger

 

Figuren nedenfor viser svarfordelingen for spørgsmålet i procent. Hvis en andel er mindre end 1%, vises andelen ikke. Grundet afrundinger vil andelene 
ikke i alle tilfælde kunne summeres til 100%. 

Ja Både-og Nej 

Har du de sociale relationer i din hverdag, 
som du kunne tænke dig? 

0% 25% 50% 75% 100% 

58 35 7 

Gns. 

2,5 

Ved ikke 

19%
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Er der nogle sociale aktiviteter i din hverdag, 
du kan vælge at være med til? 

1 2 3 

2,7 

Antal 
svar 

60 

Randers 
Kommune 

0,0 

2019 

Sammenligninger

 

Ja Både-og Nej 

Er der nogle sociale aktiviteter i din hverdag, 
du kan vælge at være med til? 

0% 25% 50% 75% 100% 

70 27 3 

Gns. 

2,7 

Ved ikke 

29% 

Randers 
Kommune 

0,0 

2019 

Sammenligninger
 

Figuren nedenfor illustrerer den gennemsnitlige, samlede vurdering for spørgsmålet. Tre angiver den højeste positive værdi. 

Figuren nedenfor viser svarfordelingen for spørgsmålet i procent. Hvis en andel er mindre end 1%, vises andelen ikke. Grundet afrundinger vil andelene 
ikke i alle tilfælde kunne summeres til 100%. 
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RESULTATER OPDELT PÅ OMRÅDE 

Nedenfor vises resultaterne på alle spørgsmål opdelt på område. Der vises kun resultater, såfremt der er minimum fem besvarelser i en gruppe. Hvis der er færre end fem besvarelser i en 
gruppe, slås den sammen med den næstmindste gruppe, til der opnås fem besvarelser i en 'Øvrige' kolonne. Tabellerne kan benyttes til at danne et overblik over, hvorvidt resultaterne 
varierer på tværs af område. 

*) Spørgsmålet vedr. den samlede vurdering af tilbuddet er målt på en 5-punkts skala, hvorfor resultatet på denne ikke kan sammenholdes direkte med resultaterne på de andre spørgsmål, 
da disse er målt på en 3-punkts skala. 

OMRÅDE 

Autismece 
nter, 

Mestringsv 
ejledning 

og botilbud 

Undervisni 
ng, Bo- og 
dagtilbud 

Total 

Hvad synes du samlet om tilbuddet?* 4,6 4,0 4,4 

Snakker personalet med dig på en ordentlig måde? 3,0 2,9 2,9 

Er du glad for den hjælp, du får af personalet? 3,0 2,9 3,0 

Har du det godt med personalet på tilbuddet? 3,0 2,9 2,9 

Får du hjælp nok af personalet til at holde kontakten med din familie og dine venner? 2,8 2,8 2,8 

Hjælper personalet dig til, at du kan klare flere ting selv? 2,9 2,7 2,8 

Får du støtte af personalet til de ting, som du synes, er vigtige i hverdagen? 2,8 2,8 2,8 

Har du de sociale relationer i din hverdag, som du kunne tænke dig? 2,5 2,5 2,5 

Er der nogle sociale aktiviteter i din hverdag, du kan vælge at være med til? 2,6 2,7 2,7
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RANDERS KOMMUNERESULTATER OPDELT PÅ TILBUDSTYPE 

Nedenfor vises resultaterne på alle spørgsmål opdelt på tilbudstype. Der vises kun resultater, såfremt der er minimum fem besvarelser i en gruppe. Hvis der er færre end fem besvarelser i en 
gruppe, slås den sammen med den næstmindste gruppe, til der opnås fem besvarelser i en 'Øvrige' kolonne. Tabellerne kan benyttes til at danne et overblik over, hvorvidt resultaterne 
varierer på tværs af tilbudstype. 

*) Spørgsmålet vedr. den samlede vurdering af tilbuddet er målt på en 5-punkts skala, hvorfor resultatet på denne ikke kan sammenholdes direkte med resultaterne på de andre spørgsmål, 
da disse er målt på en 3-punkts skala. 

TILBUDSTYPE Mestringsv 
ejledning 

Øvrige Total 

Hvad synes du samlet om tilbuddet?* 4,6 4,0 4,4 

Snakker personalet med dig på en ordentlig måde? 3,0 2,9 2,9 

Er du glad for den hjælp, du får af personalet? 3,0 2,9 3,0 

Har du det godt med personalet på tilbuddet? 3,0 2,9 2,9 

Får du hjælp nok af personalet til at holde kontakten med din familie og dine venner? 2,8 2,8 2,8 

Hjælper personalet dig til, at du kan klare flere ting selv? 2,9 2,7 2,8 

Får du støtte af personalet til de ting, som du synes, er vigtige i hverdagen? 2,8 2,8 2,8 

Har du de sociale relationer i din hverdag, som du kunne tænke dig? 2,5 2,6 2,5 

Er der nogle sociale aktiviteter i din hverdag, du kan vælge at være med til? 2,6 2,7 2,7
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RESULTATER OPDELT PÅ TILBUD 

Nedenfor vises resultaterne på alle spørgsmål opdelt på tilbud. Der vises kun resultater, såfremt der er minimum fem besvarelser i en gruppe. Hvis der er færre end fem besvarelser i en 
gruppe, slås den sammen med den næstmindste gruppe, til der opnås fem besvarelser i en 'Øvrige' kolonne. Tabellerne kan benyttes til at danne et overblik over, hvorvidt resultaterne 
varierer på tværs af tilbud. 

*) Spørgsmålet vedr. den samlede vurdering af tilbuddet er målt på en 5-punkts skala, hvorfor resultatet på denne ikke kan sammenholdes direkte med resultaterne på de andre spørgsmål, 
da disse er målt på en 3-punkts skala. 

TILBUD 

Center for 
Specialund 
ervisning 

(CSV) 

Mestringsv 
ejledere 

(autisme) 
Øvrige Total 

Hvad synes du samlet om tilbuddet? 4,0 4,6 4,5 4,4 

Snakker personalet med dig på en ordentlig måde? 2,9 3,0 2,9 2,9 

Er du glad for den hjælp, du får af personalet? 2,9 3,0 3,0 3,0 

Har du det godt med personalet på tilbuddet? 2,9 3,0 2,9 2,9 

Får du hjælp nok af personalet til at holde kontakten med din familie og dine venner? 2,8 2,7 3,0 2,8 

Hjælper personalet dig til, at du kan klare flere ting selv? 2,7 2,8 2,9 2,8 

Får du støtte af personalet til de ting, som du synes, er vigtige i hverdagen? 2,8 2,9 2,6 2,8 

Har du de sociale relationer i din hverdag, som du kunne tænke dig? 2,5 2,5 2,6 2,5 

Er der nogle sociale aktiviteter i din hverdag, du kan vælge at være med til? 2,7 2,5 2,8 2,7
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BILAG
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SPØRGESKEMA - VERSION 2 

Spørgeskemaet er tildelt brugere på følgende tilbud:

 • Center for Beskæftigelse og Rehabilitering (CBR)
 • Center for Specialundervisning (CSV)
 • De små bofællesskaber
 • GAIA akademi
 • Gaia Museum Outsider Art
 • Holbergkollegiet
 • Markedsgade
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SPØRGESKEMA - VERSION 3 

Spørgeskemaet er tildelt brugere på følgende tilbud:

 • Hjernecenter Randers - Mestringsvejledning
 • Mestringsvejledere (autisme)
 • Mestringsvejledning (Voksenhandicap)
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Centerrapport Svarprocent: 61,3% Antal besvarelser: 165 Pårørendeundersøgelse 2022
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INDLEDNING 

Pårørendeundersøgelse på socialområdet i Randers Kommune 2022 
I Randers Kommune arbejder vi hele tiden på at udvikle og forbedre tilbuddene til de borgere, der har brug for hjælp. En del af det arbejde er at spørge 
brugerne og de pårørende, hvordan de oplever kommunens tilbud. Derfor har Rambøll, på vegne af Randers Kommune, gennemført en 
tilfredshedsundersøgelse blandt brugere og pårørende til brugere, som benytter et eller flere af kommunens sociale tilbud. Undersøgelsen er foretaget 
inden for tilbudstyperne: botilbud, mestringsvejledning, dagtilbud, dagbeskæftigelsestilbud og rusmiddelbehandling. 

Undersøgelsen omfatter de tre centre på socialområdet: Center for Børnehandicap og Autisme, Center for Psykiatri og Socialt Udsatte og Center for 
Voksenhandicap. I alle centrene er der udført både bruger- og pårørendeundersøgelser. For hvert enkelt tilbud, inden for centeret, er der imidlertid 
foretaget en vurdering af, hvorvidt en bruger- og/eller en pårørendeundersøgelse har været hensigtsmæssig at gennemføre taget målgruppen og 
tilbudstypen i betragtning. Resultaterne for tilfredshedsundersøgelsen er opdelt i henholdsvis rapporter med brugerundersøgelsens resultater og 
rapporter med pårørendeundersøgelsens, hvor denne rapport illustrerer sidstnævntes for en enhed. 

I henhold til pårørendeundersøgelsen har borgere over 18 år/borgerens værge, efter samtale med personalet, udvalgt borgerens nærmeste pårørende 
til at deltage i undersøgelsen (én pårørende pr. borger). Det skal bemærkes, at borgeren har haft ret til at frabede sig sin pårørendes deltagelse. For 
borgere under 18 år gælder det, at det er forældremyndighedsindehaver, der har haft mulighed for at deltage. Hvis der har været delt 
forældremyndighed, og forældrene ikke har haft samme bopæl, har begge forældre fået mulighed for at deltage. 

Undersøgelsen er tilrettelagt og gennemført i foråret 2022. Dataindsamling og analyse er gennemført af Rambøll. 

Dataindsamling 
De pårørende har fået tilsendt et spørgeskema til bevarelse og en frankeret svarkurveret med posten. Rambøll har i løbet af indsamlingsperioden 
udsendt en mail eller sms med en påmindelse om spørgeskemaet med henblik på at øge svarprocenten. 

Spørgeskemaer 
I pårørendeundersøgelsen er der benyttet syv forskellige spørgeskemaer, hvor 11 af spørgsmålene har været gennemgående for alle spørgeskemaerne. 
Variationerne i spørgsmålene og dermed spørgeskemaerne skyldes, at nogle spørgsmål er tilbudstypeafhængige. Spørgeskemaerne til de pårørende 
har bestået af 10-12 spørgsmål, der omhandlede de pårørendes oplevelse af brugernes tilbud, og et åbent kommentarfelter.
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LÆSEVEJLEDNING 

Afrapportering af resultater 
Som udgangspunkt foreligger der resultatrapporter på center-, område- og tilbudsniveau for alle centre – dog afhængigt af centerets organisering. 

Den enkelte rapport vil være inddelt i følgende afsnit:

- Samlet vurdering: Svarfordelingen og gennemsnittet af spørgsmål, der omhandler de pårørendes samlede indtryk af brugerens tilbud.
- Højeste og laveste scorer: Her fremgår tre spørgsmål, der har fået henholdsvis de højeste og laveste scorer for den evaluerede enhed i 2022.
- Største forskelle til historik og benchmark: Her vises de største forskelle til enhedens egne historiske resultater fra 2019, samt der hvor den evaluerede 
enheds resultater afviger mest i forhold til de overliggende niveauer. Der vises op til tre positive og tre negative afvigelser. Såfremt der er under seks 
afvigelser afrapporteret, skyldes det, at der ikke er flere afvigelser end det viste.
- Svar på enkelt spørgsmål: Der afrapporteres fordeling af svar og gennemsnit for de enkelte spørgsmål, der indgår i undersøgelsen. Ved hvert 
spørgsmål er det desuden muligt at se, hvorledes enhedens resultater placerer sig i forhold til de ovenliggende niveauer samt enhedens egne resultater 
fra 2019, der hvor dette er muligt. Spørgsmålene er inddelt i syv temaer: Medarbejderes kontakt med borger, mestringsstøtte og –vejledning, 
borgerinddragelse, aktiviteter, sundhed, fællesskaber, samt samarbejde mellem pårørende og medarbejdere.
- Bilag: Her ses spørgsmålsformuleringerne for de enkelte tilbud. 

Frekvensfigurer 
I frekvensfigurerne vises svarfordelingen inden for de enkelte spørgsmål på en 5-punkts skala (”Ja, i høj grad”, ”Ja, i nogen grad” "Både- og", ”Nej, i 
mindre grad” og ”Nej, slet ikke”). Figuren for den samlede vurdering af tilbuddet vises dog med en anden 5-punkts skala ("Enestående", "Godt", "Både 
godt og dårligt", "Dårligt" og "Uacceptabelt"). 

Procentsatser 
Procentsatserne inden for en svarfordeling vil ikke altid summere til 100%, da decimaler er blevet afrundet til nærmeste hele tal. 

Gennemsnitsfigurer 
I gennemsnitsfigurerne vises den gennemsnitlige vurdering af de enkelte aspekter. Gennemsnittet udregnes på en skala fra 1 til 5, hvor 1 svarer til ”Meget 
dårligt” og 5 svarer til ”Meget godt”. Det betyder, at jo højere gennemsnitlig værdi, desto mere positiv er vurderingen. 

'Ved ikke/ikke relevant' 
De steder i rapporten, hvor der vises gennemsnit og/eller svarfordelinger på de enkelte svarkategorier, indgår besvarelser i kategorien ’Ved ikke/ikke 
relevant’ ikke i figurerne.



Hvad er dit samlede indtryk af din 
pårørendes tilbud? 

1 2 3 4 5 

3,6 

Antal svar 

162 

Randers 
Kommune 

0,0 

2019 

0,0 

Sammenligninger 

Enestående Godt Både godt og dårligt Dårligt Uacceptabelt 

Hvad er dit samlede indtryk af din 
pårørendes tilbud? 

0% 25% 50% 75% 100% 

15 48 27 6 4 

Gns. 

3,6 

Ved ikke 

2%

 

 

Figuren nedenfor illustrerer den gennemsnitlige, samlede vurdering på en skala fra 1 til 5. Fem angiver den højeste positive værdi. 

Figuren nedenfor viser svarfordelingen på spørgsmålet om den pårørendes samlede vurdering af tilbuddet. Hvis en andel er mindre end 1%, vises 
andelen ikke. Grundet afrundinger vil andelene ikke i alle tilfælde kunne summeres til 100%. 

SAMLET VURDERING RANDERS KOMMUNE
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Synes du, at medarbejderne lytter til din 
pårørendes ønsker og behov? 

Synes du, at din pårørende får den praktiske 
støtte og vejledning, som han/hun har brug 

for? 

Oplever du, at der arbejdes med din 
pårørendes trivsel? 

Synes du, at din pårørende har tilstrækkelig 
indflydelse på sin hverdag? 

Oplever du, at medarbejderne inspirerer din 
pårørende til at indgå i sociale fællesskaber 

eller relationer inden eller uden for tilbuddet? 

Oplever du, at der arbejdes fortløbende med 
din pårørendes fysiske helbred, herunder 

kost, rygning, alkohol og/eller motion? 

1 2 3 4 5 

4,2 

3,9 

3,9 

3,7 

3,5 

3,5

 

Figuren nedenfor viser de tre udsagn, de pårørende vurderer mest positivt og mest negativt. Fem angiver den højeste positive værdi. 

HØJESTE OG LAVESTE SCORER RANDERS KOMMUNE
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Synes du, at din pårørende får den praktiske 
støtte og vejledning, som han/hun har brug 

for? 

Synes du, at de aktiviteter, som tilbuddet 
tilbyder, passer til din pårørendes behov? 

Er du tilfreds med kommunikationen mellem 
dig og tilbuddet?

-2 -1 0 1 2 

0,4 

0,4 

0,3

 

Nedenfor vises de udsagn, hvor der er størst forskel til egne historiske resultater fra 2019. Ud for hvert udsagn vises, hvor meget scoreren afviger fra 
sammenligningsgrundlaget. Der vises op til tre positive og tre negative afvigelser. Hvis der ikke bliver vist en graf nedenfor, skyldes dette, at der ikke er 
nogen spørgsmål, hvor resultaterne afviger fra resultaterne. 

STØRSTE FORSKELLE TIL HISTORIK RANDERS KOMMUNE
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Synes du, at medarbejderne lytter til din 
pårørendes ønsker og behov? 

Får du, som pårørende, den støtte og 
opbakning fra tilbuddet som du har behov 

for? 

Synes du, at din pårørende får den praktiske 
støtte og vejledning, som han/hun har brug 

for? 

Synes du, at din pårørende har tilstrækkelig 
indflydelse på sin hverdag?

-2 -1 0 1 2 

0,1 

0,1 

0,1

-0,1

 

Nedenfor vises de udsagn, hvor der er størst forskel til Randers Kommune. Ud for hvert udsagn vises, hvor meget scoreren afviger fra 
sammenligningsgrundlaget. Der vises op til tre positive og tre negative afvigelser. Hvis der ikke bliver vist en graf nedenfor, skyldes dette, at der ikke er 
nogen spørgsmål, hvor resultaterne afviger fra resultaterne. 

STØRSTE FORSKELLE TIL BENCHMARK RANDERS KOMMUNE
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Synes du, at medarbejderne lytter til din 
pårørendes ønsker og behov? 

1 2 3 4 5 

4,2 

Antal 
svar 

155 

Randers 
Kommune 

0,1 

2019 

0,1 

Sammenligninger

 

Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Både- og Nej, i mindre grad Nej, slet ikke 

Synes du, at medarbejderne lytter til din 
pårørendes ønsker og behov? 

0% 25% 50% 75% 100% 

50 30 10 7 3 

Gns. 

4,2 

Ved ikke 

6%

 

Figuren nedenfor illustrerer den gennemsnitlige, samlede vurdering for spørgsmålet. Fem angiver den højeste positive værdi. 

Figuren viser svarfordelingen for spørgsmålet i procent. Hvis en andel er mindre end 1%, vises andelen ikke. Grundet afrundinger vil andelene ikke i alle 
tilfælde kunne summeres til 100%. 

MEDARBEJDERES KONTAKT MED BORGER RANDERS KOMMUNE
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Synes du, at din pårørende får den praktiske 
støtte og vejledning, som han/hun har brug 

for? 

Synes du, at din pårørende får hjælp til at 
udvikle og vedligeholde sine evner og 

færdigheder? 

1 2 3 4 5 

3,9 

3,7 

Antal svar 

153 

158 

Randers 
Kommune 

0,1 

0,1 

2019 

0,4 

0,2 

Sammenligninger
 

Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Både- og Nej, i mindre grad Nej, slet ikke 

Synes du, at din pårørende får den praktiske 
støtte og vejledning, som han/hun har brug 

for? 

Synes du, at din pårørende får hjælp til at 
udvikle og vedligeholde sine evner og 

færdigheder? 

0% 25% 50% 75% 100% 

38 33 12 11 6 

36 26 18 11 8 

Gns. 

3,9 

3,7 

Ved ikke 

7% 

4%

 

Figuren nedenfor illustrerer den gennemsnitlige, samlede vurdering for hvert spørgsmål. Fem angiver den højeste positive værdi. 

Figuren viser svarfordelingen for hvert spørgsmål i procent. Hvis en andel er mindre end 1%, vises andelen ikke. Grundet afrundinger vil andelene ikke i 
alle tilfælde kunne summeres til 100%. 

MESTRINGSSTØTTE - OG VEJLEDNING RANDERS KOMMUNE
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Synes du, at din pårørende har tilstrækkelig 
indflydelse på sin hverdag? 

1 2 3 4 5 

3,7 

Antal svar 

144 

Randers 
Kommune

-0,1 

2019 

0,1 

Sammenligninger
 

Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Både- og Nej, i mindre grad Nej, slet ikke 

Synes du, at din pårørende har tilstrækkelig 
indflydelse på sin hverdag? 

0% 25% 50% 75% 100% 

35 30 16 14 6 

Gns. 

3,7 

Ved ikke 

13%

 

Figuren nedenfor illustrerer den gennemsnitlige, samlede vurdering for spørgsmålet. Fem angiver den højeste positive værdi. 

Figuren viser svarfordelingen for spørgsmålet i procent. Hvis en andel er mindre end 1%, vises andelen ikke. Grundet afrundinger vil andelene ikke i alle 
tilfælde kunne summeres til 100%. 

BORGERINDDRAGELSE RANDERS KOMMUNE
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Synes du, at de aktiviteter, som tilbuddet 
tilbyder, passer til din pårørendes behov? 

1 2 3 4 5 

3,7 

Antal svar 

126 

Randers 
Kommune 

0,1 

2019 

0,4 

Sammenligninger
 

Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Både- og Nej, i mindre grad Nej, slet ikke 

Synes du, at de aktiviteter, som tilbuddet 
tilbyder, passer til din pårørendes behov? 

0% 25% 50% 75% 100% 

38 24 15 16 7 

Gns. 

3,7 

Ved ikke 

6%

 

Figuren nedenfor illustrerer den gennemsnitlige, samlede vurdering for spørgsmålet. Fem angiver den højeste positive værdi. 

Figuren viser svarfordelingen for hvert spørgsmål i procent. Hvis en andel er mindre end 1%, vises andelen ikke. Grundet afrundinger vil andelene ikke i 
alle tilfælde kunne summeres til 100%. 

Spørgsmålet 'Synes du, at de aktiviteter, som tilbuddet tilbyder, passer til din pårørendes behov?' er ikke stillet til pårørende til voksne borgere tilknyttet et mestringsvejledningstilbud.

AKTIVITETER RANDERS KOMMUNE
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Oplever du, at der arbejdes fortløbende med 
din pårørendes fysiske helbred, herunder 

kost, rygning, alkohol og/eller motion? 

Oplever du, at der arbejdes med din 
pårørendes trivsel? 

1 2 3 4 5 

3,5 

3,9 

Antal svar 

138 

161 

Randers 
Kommune 

0,0 

0,1 

2019 

0,2 

Sammenligninger
 

Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Både- og Nej, i mindre grad Nej, slet ikke 

Oplever du, at der arbejdes fortløbende med 
din pårørendes fysiske helbred, herunder 

kost, rygning, alkohol og/eller motion? 

Oplever du, at der arbejdes med din 
pårørendes trivsel? 

0% 25% 50% 75% 100% 

30 25 20 12 13 

42 29 13 11 4 

Gns. 

3,5 

3,9 

Ved ikke 

16% 

2%

 

Figuren nedenfor illustrerer den gennemsnitlige, samlede vurdering for hvert spørgsmål. Fem angiver den højeste positive værdi. 

Figuren viser svarfordelingen for hvert spørgsmål i procent. Hvis en andel er mindre end 1%, vises andelen ikke. Grundet afrundinger vil andelene ikke i 
alle tilfælde kunne summeres til 100%. 

SUNDHED RANDERS KOMMUNE
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Oplever du, at medarbejderne inspirerer din 
pårørende til at indgå i sociale fællesskaber 

eller relationer inden eller uden for tilbuddet? 

1 2 3 4 5 

3,5 

Antal svar 

150 

Randers 
Kommune 

0,0 

2019 

0,1 

Sammenligninger
 

Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Både- og Nej, i mindre grad Nej, slet ikke 

Oplever du, at medarbejderne inspirerer din 
pårørende til at indgå i sociale fællesskaber 

eller relationer inden eller uden for tilbuddet? 

0% 25% 50% 75% 100% 

31 27 15 15 12 

Gns. 

3,5 

Ved ikke 

9%

 

Figuren nedenfor illustrerer den gennemsnitlige, samlede vurdering for spørgsmålet. Fem angiver den højeste positive værdi. 

Figuren viser svarfordelingen for spørgsmålet i procent. Hvis en andel er mindre end 1%, vises andelen ikke. Grundet afrundinger vil andelene ikke i alle 
tilfælde kunne summeres til 100%. 

FÆLLESSKABER RANDERS KOMMUNE
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Er du tilfreds med kommunikationen mellem 
dig og tilbuddet? 

Får du, som pårørende, den støtte og 
opbakning fra tilbuddet som du har behov 

for? 

1 2 3 4 5 

3,9 

3,7 

Antal 
svar 

162 

158 

Randers 
Kommune 

0,1 

0,1 

2019 

0,3 

0,0 

Sammenligninger

 

Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Både- og Nej, i mindre grad Nej, slet ikke 

Er du tilfreds med kommunikationen mellem 
dig og tilbuddet? 

Får du, som pårørende, den støtte og 
opbakning fra tilbuddet som du har behov 

for? 

0% 25% 50% 75% 100% 

46 21 15 10 8 

35 29 15 10 11 

Gns. 

3,9 

3,7 

Ved ikke 

2% 

4%

 

Figuren nedenfor illustrerer den gennemsnitlige, samlede vurdering for hvert spørgsmål. Fem angiver den højeste positive værdi. 

Figuren viser svarfordelingen for hvert spørgsmål i procent. Hvis en andel er mindre end 1%, vises andelen ikke. Grundet afrundinger vil andelene ikke i 
alle tilfælde kunne summeres til 100%. 

SAMARBEJDE MELLEM PÅRØRENDE OG MEDARBEJDERE RANDERS KOMMUNE
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Nedenfor vises resultaterne på alle spørgsmål opdelt på område. Der vises kun resultater, såfremt der er minimum fem besvarelser i en gruppe. Hvis der 
er færre end fem besvarelser i en gruppe, slås den sammen med den næstmindste gruppe, til der opnås fem besvarelser i en 'Øvrige' kolonne. 

Tabellerne kan benyttes til at danne et overblik over, hvorvidt resultaterne varierer på tværs af områder. 

OMRÅDE 

Autismece 
nter, 

Mestringsv 
ejledning 

og botilbud 

Specialinds 
ats for 

børn og 
unge 

Undervisni 
ng, Bo- og 
dagtilbud 

Total 

Hvad er dit samlede indtryk af din pårørendes tilbud? 3,6 3,6 4,0 3,6 

Synes du, at medarbejderne lytter til din pårørendes ønsker og behov? 4,3 4,0 4,6 4,2 

Synes du, at din pårørende får den praktiske støtte og vejledning, som han/hun har brug for? 3,7 3,8 4,3 3,9 

Synes du, at din pårørende får hjælp til at udvikle og vedligeholde sine evner og færdigheder? 3,7 3,6 4,1 3,7 

Synes du, at din pårørende har tilstrækkelig indflydelse på sin hverdag? 3,6 3,7 4,3 3,7 

Synes du, at de aktiviteter, som tilbuddet tilbyder, passer til din pårørendes behov? 3,4 3,7 4,1 3,7 

Oplever du, at der arbejdes fortløbende med din pårørendes fysiske helbred, herunder kost, rygning, alkohol og/eller motion? 3,1 3,5 4,1 3,5 

Oplever du, at der arbejdes med din pårørendes trivsel? 3,9 3,9 4,3 3,9 

Oplever du, at medarbejderne inspirerer din pårørende til at indgå i sociale fællesskaber eller relationer inden eller uden for tilbuddet? 3,2 3,5 4,0 3,5 

Er du tilfreds med kommunikationen mellem dig og tilbuddet? 4,0 3,7 4,5 3,9 

Får du, som pårørende, den støtte og opbakning fra tilbuddet som du har behov for? 3,5 3,6 4,4 3,7

RESULTATER OPDELT PÅ OMRÅDE RANDERS KOMMUNE
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RESULTATER OPDELT PÅ TILBUDSTYPE 

Nedenfor vises resultaterne på alle spørgsmål opdelt på tilbudstype. Der vises kun resultater, såfremt der er minimum fem besvarelser i en gruppe. Hvis 
der er færre end fem besvarelser i en gruppe, slås den sammen med den næstmindste gruppe, til der opnås fem besvarelser i en 'Øvrige' kolonne. 

Tabellerne kan benyttes til at danne et overblik over, hvorvidt resultaterne varierer på tværs af tilbudstyper. 

TILBUDSTYPE Botilbud Dagtilbud 
Mestringsv 
ejledning 

Total 

Hvad er dit samlede indtryk af din pårørendes tilbud? 3,3 3,9 3,7 3,6 

Synes du, at medarbejderne lytter til din pårørendes ønsker og behov? 3,6 4,5 4,4 4,2 

Synes du, at din pårørende får den praktiske støtte og vejledning, som han/hun har brug for? 3,6 4,2 3,8 3,9 

Synes du, at din pårørende får hjælp til at udvikle og vedligeholde sine evner og færdigheder? 3,3 4,0 3,8 3,7 

Synes du, at din pårørende har tilstrækkelig indflydelse på sin hverdag? 3,2 4,1 3,9 3,7 

Synes du, at de aktiviteter, som tilbuddet tilbyder, passer til din pårørendes behov? 3,3 4,1 3,7 3,7 

Oplever du, at der arbejdes fortløbende med din pårørendes fysiske helbred, herunder kost, rygning, alkohol og/eller motion? 3,3 3,9 3,3 3,5 

Oplever du, at der arbejdes med din pårørendes trivsel? 3,4 4,3 4,1 3,9 

Oplever du, at medarbejderne inspirerer din pårørende til at indgå i sociale fællesskaber eller relationer inden eller uden for tilbuddet? 2,9 4,1 3,6 3,5 

Er du tilfreds med kommunikationen mellem dig og tilbuddet? 3,5 4,0 4,0 3,9 

Får du, som pårørende, den støtte og opbakning fra tilbuddet som du har behov for? 3,5 4,0 3,6 3,7
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RESULTATER OPDELT PÅ TILBUD 

Nedenfor vises resultaterne på alle spørgsmål opdelt på tilbud. Der vises kun resultater, såfremt der er minimum fem besvarelser i en gruppe. Hvis der 
er færre end fem besvarelser i en gruppe, slås den sammen med den næstmindste gruppe, til der opnås fem besvarelser i en 'Øvrige' kolonne. 
Tabellerne kan benyttes til at danne et overblik over, hvorvidt resultaterne varierer på tværs af tilbud. 

Familieko 
nsulenter 

og 
terapeute 

r for 
rehabiliter 

ing 

Center for 
Specialun 
dervisnin 
g (CSV) 

Aflastning 
Fjordhuse 

t 

Boenhed 
Lodshuse 

t 

Boenhed 
Skovhuse 

t 

Mestrings 
vejledere 
(autisme) 

Holbergst 
ien 

Markedsg 
ade 

Specialbø 
rnehaven 

TILBUD Øvrige Total 

Hvad er dit samlede indtryk af din pårørendes tilbud? 3,5 3,3 2,0 4,0 3,7 3,6 3,7 3,7 3,8 3,3 3,6 

Synes du, at medarbejderne lytter til din pårørendes ønsker og 
behov? 

3,7 2,8 2,6 4,6 4,3 4,1 4,7 4,4 4,4 3,8 4,2 

Synes du, at din pårørende får den praktiske støtte og 
vejledning, som han/hun har brug for? 

3,9 2,8 2,4 4,3 4,0 4,0 4,2 3,5 4,1 3,9 3,9 

Synes du, at din pårørende får hjælp til at udvikle og 
vedligeholde sine evner og færdigheder? 

3,8 2,8 2,2 4,1 3,8 3,6 4,3 3,6 3,9 3,1 3,7 

Synes du, at din pårørende har tilstrækkelig indflydelse på sin 
hverdag? 

3,4 2,8 2,6 4,3 3,9 3,1 4,2 3,8 3,9 3,6 3,7 

Synes du, at de aktiviteter, som tilbuddet tilbyder, passer til din 
pårørendes behov? 

3,6 3,4 2,2 4,1 3,7 2,9 4,2 3,8 3,7 

Oplever du, at der arbejdes fortløbende med din pårørendes 
fysiske helbred, herunder kost, rygning, alkohol og/eller motion? 

3,5 2,8 2,2 4,1 3,6 3,3 3,2 3,0 3,8 3,7 3,5 

Oplever du, at der arbejdes med din pårørendes trivsel? 3,5 3,0 2,4 4,3 4,2 4,0 4,3 3,8 4,3 3,7 3,9 

Oplever du, at medarbejderne inspirerer din pårørende til at 
indgå i sociale fællesskaber eller relationer inden eller uden for 
tilbuddet? 

2,9 3,5 2,6 4,0 3,6 2,6 4,2 3,4 4,2 3,0 3,5 

Er du tilfreds med kommunikationen mellem dig og tilbuddet? 3,7 3,3 2,4 4,5 3,9 3,8 4,3 4,0 3,4 3,8 3,9 

Får du, som pårørende, den støtte og opbakning fra tilbuddet 
som du har behov for? 

3,5 3,0 2,2 4,4 3,8 4,0 4,2 3,1 3,7 3,9 3,7
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SPØRGESKEMA - VERSION 1 

Spørgeskemaet er tildelt pårørende til børn 
tilknyttet følgende tilbud:

• Familiekonsulenter og terapeuter for rehabilitering

 

12. Skriv gerne her, hvis du synes, tilbuddet kan gøre noget bedre eller gør noget særligt godt: 

* 
Uacceptabelt 

** 
Dårligt: 

*** 
Både godt og dårligt 

**** 
Godt 

***** 
Enestående 

11. Hvad er dit samlede indtryk af dit barns tilbud [tilbuddets navn]? 

10, f'ir du, som pårø1-e,nc:le, den støtte og opbaki1ini:; fra tilbudd"t som du har 
behov for? 

9, Er du tilfreds me c:I kommunikationen melle.m dig og ti]buddet? 

8. Oplever c:lu, at indsatsen giver dig redskaber til at kunne støtte dit barn i 
at inc:I~ i sociale r elatione1· og fæ llesskaber? 

7 . Oplever du, at der arbejdes med dit barns trivsel? {trivsel fo rstås som en 
tilsta:nc:I af velbefindende, der fx giver ovei-skud, gåpamod, hanc:llekl"aft og 
glæde vec:I livet) , 

6. Oplevei- du, at der vejledes i forhold til dit barns fysiske he lbred ved be-
h ov? (Ve jledning kan også være at henvise til fx læge e lle1· diætist) 

5, Synes dt~ at de aktiviteter, som tilbuc:ldO't tilbyder, passer til je1-es behov 
som på..ørenc:le? (c:let kan være aktiviteter !.åsom gruppeafteller, undervis-
ning, netværksgrupper og illdividuel vejlednin,g) 

4 , Synes du.., at dit barns interesser blive r- tihtrækkeligt indc:lraget i indsat-
sen? (De t kan fx væ.re illtet-e!.Ser i forho ld til at tegne, bevæge sig, høre musik 
e lle1· lignende) 

3 , Synes du, at dit ba.t"ll fJ.r hjælp til at udvikle og vedli~holde s ine evner og 
færdigheder? 

2.. Synes du, at dit barn får en under!itØttelse og v ejlec:lning som bich·ager til 
dit bams selvstælldighec:I? 

1 , Synes c:lu, at medarbejderne lytter til dit ba.t"ll..5 ii,nsker og behcn•? 

Ved ikke/ 
Ikke 

relevant 

Nej , 
:slet 
ikke 

Nej, i 
mind re 

grad 
B~de-og 

Ja, i 
nog1en 
grad 

Ja , i 
høj 

grad 

Din tilfredshed med dit barns tilbud [tilbuddets navn] 
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SPØRGESKEMA - VERSION 2 

2. Synes· du, at dit ham får den praktiske støtte og vejledning, som h.an/ lnm 
har brug for? (11x i forhold til hygiejne, medicin.. økonomi, reng_øring, kost:, 
lægebes·øg) 

 
 

 

12. Skriv gerne her, hvis du synes, tilbuddet kan gøre noget bedre eller gør noget særligt godt: 

* 
Uacceptabelt 

** 
Dårligt 

*** 
Både godt og dårligt 

**** 
Godt 

***** 
Eneståend e 

11. Hvad er dit samlede indtryk af dit barns tilbud [tilbuddets navn]? 

10. Får du, som pårørende, den støtte ogopbakningfra tilbuddet som du har 
behov for? 

9. Er du tilfreds med kommunikationen mellem dig og tilbuddet? 

B. Oplever du, at botllbuddet inspirerer clit b:u"TI til at indgå i sociale fælles-
skaber eller relationer inden eller uden for t ilbuddet fx gennem (eksterne) 
oplægsholdere, udflugter, arrangenienter eller via den ~i,g;e kontakt? 

7. Oplever du, at der arbejdes med diit bams trivsel? (trivsel forstås som en 
tilstand af velbefindende, der fx giver overskud, gåpåmod, handlekraft og 
glæde ved livet]. 

6. Oplever du, at der på botilbuddet arbejdes fortløbende med dit barns fysi -
ske helbred, herunder kost rygning. alkohol og/ellermotion? 

5. synes du, at de aktMteter, som botilbuddet tilbyder, passer til clit barns 
behov? (Fx mulighed for ture, suciale arrangementer, madlavning, værksted, 
nm1]? 

4. synes· du, at dit barn har tilstrækkelig indflydelse p:å sin hverdag? 

3. Synes du, at dit barn får hjælp til at urlvikle og vedligeholde sine evner og 
færdigheder? 

1. synes· du, at medarbejderne lytter til dit barns ønsker og behov? 

Ved ikke/ 
Ikke 

relevant 

Nej, 
slet 
ikke 

Nej, i 
mindre 

grad 
Både-og 

Ja, i 
nogen 
grad 

Ja, i 
høj 

grad 

Din tilfredshed med dit barns tilbud [tilbuddets navn] Spørgeskemaet er tildelt pårørende til børn 
tilknyttet følgende tilbud:

• Aflastning Fjordhuset
• Boenhed Enghuset/Færgehuset
• Boenhed Lodshuset
• Boenhed Skovhuset
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SPØRGESKEMA - VERSION 3 

Spørgeskemaet er tildelt pårørende til børn 
tilknyttet følgende tilbud:

• Specialbørnehaven

12. Skriv gerne h er, hvis du synes, tilbuddet kan gøre noget b edre eller gør noget særligt godt: 

* 
Uacceptabelt Dårligt 

** *** 
Både godt og dårligt 

**** 
Godt 

***** 
Enestående 

11. Hvad er dit samlede indtryk af dit barns tilbud [tilbuddets navn]? 

10. F.år du, s,om pårørende, den støtte ag opbakning fra tilbuddet som du har 
behov for? 

9. Er du liilfreds med kommunikationen mellem dig ag tilbuddet? 

B. Oplever du, at liilbuddet inspirerer dit barn til a.t indgå i sociale fællesska.-
ber eller relationer inclen eller uden fur tilbuddet fx gennem (eksterne) op-
lægsholdere, udflugter, arrangem.enter eller via den da.g)jge kontakt? 

7. Oplever du, at der arbejdes med dit barns tri\•sel? (trivsel forstås som en 
tilstand af velbefindende, der fx giver overskud, gåp.å.rnad, handlekraft ag 
gi.æde ved livet]. 

6. Oplever du, at der på liilbuddet a.rbej des fortløbende m.ed dtt barns fys iske 
helbred, herunder kast. rygning, alkohol ag/ eiler motion alt afhængig afbar-
nets alder? 

5. S)llles du, at de al,.i;ivitetei-,. som dagtilbuddet liilbyder, passer til dit barns 
behov? 

4. synes du, at dit barn har tilstrækkelig indflydelse på sin hverdag? 

3. synes du, at dit ba.m får hjælp til at udvikle ag vedligeholde sine evner ag 
færdigheder? 

2. synes du, at dit barn far clen praktiske støtte og vejledning, som ltanfhun 
har brug fur? (fx i forhold til hygiejne, medicin og kost) 

1. synes du. at medarbejcleme lytter ti.I dit barns ønsker og behov? 

Ved ikke/ 
Ikke 

relevant 

Nej, 
slet 
ikke 

Nej , i 
mindre 

gra d 
Både-og 

Ja, i 
nogen 
grad 

Ja, i 
høj 

grad 

Din tilfredshed med dit barns !ilbud [!ilbuddets navn] 
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SPØRGESKEMA - VERSION 4 

 

12. Skriv gerne h er, hvis du synes, tilbuddet kan gøre noget b edre eller gør noget særligt godt: 

* 
Uacceptab elt 

** 
Dårligt 

*** 
Både godt og dårligt 

**** 
Godt 

***** 
Enestående 

11. Hvad er dit samlede indtryk af din pårørendes tilbud [tilbuddets navn]? 

10. Får du, som pårørende, den støtte ogopbakningfra tilbuddet sol!ll du har 
behov for? 

9. Er du tilfreds med kommunikaaonen meUem dig og tilbuddet? 

B. O•plever du, at botilbuddet inspirerer din parørende til at indgå i sociale 
fællesskaber eller relationer inden eller uden for tilbuddet fx gennem ( eks-
terne) oplægsholdere, udflugter, arrangementer eller via den daglige kon-
takt? 

7. Oplever du, at der arbejdes med din pårørendes trivsel? (Trivsel forstås 
som en tilstand af velbefindende, der fx giver overskud, gåpån1od, handle-
kraft og ~æde ved livet). 

6. Oplever du, at der på boti~budd et arbejdes· fortløbende med din pårøren-
des fysiske helbred, hemnder kost, rygning, alkohol og/eller motion? 

5. synes du. at de aktiviteter, som botilbuddet tilbyder, passer til din pårø-
rendes behov? (Fx mulighed foi-ture, fester, madlavning; værksted, mm)? 

4. synes· du, at din pårørende har illstr::ekkelig indflydelse på sin hverdag? 

3. Synes· du, at din parørende får hjælp til at udvikle og vedligeholde sine 
evuer og færdigheder? 

2. Synes du, at din pårørende far den praktiske støtte og vejledning, som 
han/hun har brug for? (Fx i forhold til hygiejne, medicin. økonomi, rengø-
ri~ kost l::egebes·øg) 

1. synes d11, at medarbejderne lytter til din pårørendes ønsker og behov? 

Ved ikke/ 
Ikke 

relevant 

Nej, 
slet 
ikke 

Nej , i 
mindre 

grad 
Både-og 

Ja, i 
nogen 
grad 

Ja, i 
høj 

grad 

Din tilfredshed med din pårørendes tilbud [tilbuddets navn] Spørgeskemaet er tildelt pårørende til voksne 
tilknyttet følgende tilbud:

• Holbergkollegiet
• Holbergstien
• Botilbud Paderuphus
• Bocenter Harridslev
• Bostedet Høvejen
• Bostedet Marienborgvej
• Bostedet Neptunvej
• Kastanjebo
• Bostedet Lene Bredahls Gade
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SPØRGESKEMA - VERSION 5 

Spørgeskemaet er tildelt pårørende til voksne 
tilknyttet følgende tilbud:

• Center for Specialundervisning (CSV)
• Specialgruppen
• Aktivitetscenter Randers
• Aktivitetstilbud Lene Bredahls Gade

12. Skriv gerne her, hvis du synes, tilbuddet kan gøre noget bedre el.ler gør noget særligt godt: 

* 
Uacceptabelt 

** 
Dårligt 

*** 
Både godt og dårligt 

**** 
Godt 

***** 
Enestående 

11. Hvad er dit samlede indtryk af din pårørendes tilbud [tilbuddets navn]? 

10. Får du, som pårørende, den støtte og op hakning fra tilbuddet som du har 
behov for? 

9. Er du tilfreds med kommunikationen mellem dig og tilbuddet? 

B. Oplever du, at til.buddet. inspirerer din pårørende til at indgå i sociale fæl-
lesskaber eller relatiioner inden eller uden for tilbuddet fx gennen1 ( eks-
terne) oplægsholdere, udHugter, aiTangement.er eller via den daglige kon-
takt? 

7. Oplever du, at der arbej,des med din pårørendes trivsel? (Trivsel forstås 
som en tiilstand ar velbefindende, der fx giver overskud, gåpårnod. handle-
kraft: Oi;!; glæde ved livet). 

6. Oplever du, at der på olbuddet arbejdes fortløbende med din pårørendes 
fysiske hetbred, hemnder kost. rygning. alkohol og/eller·rnotion? 

5. Synes d11.1, at de aktiviteter, som dagtilbuddet tilbyder, passer til din pårø-
rend.es behov? 

4. Synes du, at din pårørende har tilstrækkeligi11dflydelse på sin hverdag? 

3. Synes· dll. at din pårørende f.ar hjælp tH at udvikle og vedligeholde sine 
e1,11er og færdigheder? 

2. Syi.1es du, at din pårørende fåi- den praktiske støtte og vejledning, som 
han/ hun har brug for? (fx i forhold til hygiejne, medicin og kost) 

1. Synes du, at n:iedarbejdeme lytter·til din pårørendes ønsker og behov? 

Ved ikke/ 
Ikke 

relevant 

Nej, 
slet 
ikke 

Nej, i 
mindre 

grad 
Både-og 

Ja, i 
nogen 
grad 

Ja, i 
høj 

grad 

Din tilfredshed med din pårørendes tilbud [tilbuddets navn] 
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11. Skriv gerne h er, hvis du synes, tilbuddet kan gøre noget bedre eller gør noget særligt godt: 

* 
Uacceptabelt 

** 
Dårligt 

*** 
Både godt og dårligt 

**** 
Godt 

***** 
Enestående 

10. Hvad er dit samlede indtryk af din pårørendes tilbud rnlbuddets navn l? 

9. Får du, s·om pårørende, den støtte og opbakning fra liilbuddet som du har 
behov for? 

8. Er du tiilfreds med 11iommunikationen mellem dig og tilbuddet? 

7. Oplever du. at meclarbej derne inspirerer din pårørende tiil at indgå i s·oci-
ale fæ llesskaber eller relatiioner? 

6. Oplever du, at der arbejdes med din pårørendes trivsel? (Trivsel forstås 
som en tilst:md af velbefindende, der fx giver overskud. gåpålnod handle-
kraft og glæde ved livet). 

5. Oplever du, at cler arbej,des fortløbende med din pårørendes fysiske hel-
bred, herunder kost. rygning, alkohol og/eller motion? 

4. Synes du, at din pårørende har tilstrækkehg indflydelse pa, hvordan me-
stringsvejledning gives? 

3. Synes du. at din pårørende får hjælp til at udvikle og vedhgeholde sine 
evuer og færdigheder? 

2. Synes du. at din pårørende får den praktiske hjælp og støtte, som hanfhun 
har brug for? (Fx i forhold tiil hygiejne, medicin, økonomi, reng_ørtng. kost, 
lægebes·øg) 

1. synes du, at medarbejde,ne lytter til din pårørendes ønsker og behov? 

Ved ikke/ 
Ikke 

relevant 

Nej, 
slet 
ikke 

Nej, i 
mindre 

grad 
B~de-og

Ja, i 
nogen 
grad 

Ja, i 
lhøji 

grad 

Din tilfredshed med din pårørendes tilbud [tilbuddets navn] 

SPØRGESKEMA - VERSION 6 RANDERS KOMMUNE 

Spørgeskemaet er tildelt pårørende til voksne 
tilknyttet følgende tilbud:

• Markedsgade
• Mestringsvejledere (autisme)
• Støttecenter Vester Tværvej
• Støttecentrene
• Mestringsvejlederne (Psykiatri)
• De små bofællesskaber
• Mestringsvejledning (Voksenhandicap)
• Hjernecenter Randers - Mestringsvejledning 
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