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Afsæt for undersøgelsen

• I Hedensted Kommune er der igangsat et arbejde 
omkring ”det gode seniorliv”. 

• Formålet er at tilvejebringe en analyse af, hvordan 
brugere, pårørende og andre borgere oplever og har 
forventninger til livet som senior i Hedensted 
Kommune. 

• Analysen skal både indbefatte en form for aktuel 
status samt en beskrivelse af, hvordan rammerne 
bredt set kan være i fremtiden.



Indholdet af undersøgelsen

Delundersøgelser

• Tilfredshed blandt beboere i plejeboliger

• Tilfredshed blandt pårørende til beboere i 
plejeboliger

• Tilfredshed blandt modtagerne af hjemmehjælp

• Tilfredshed blandt modtagerne af genoptræning

• ”Det Gode Seniorliv”: Tanker og forestillinger om 
fremtidens seniorliv blandt de 45-55 årige i 
Hedensted Kommune.



Dataindsamling

Tilfredshedsundersøgelser
• Tilpassede spørgeskemaer fra KL
• Personlige interviews af Epinion (Beboere i 

plejecenter + borgere i genoptræning) 
• Tilfredshed inden for forskellige områder

Det Gode Seniorliv 
• Eget tilpasset spørgeskema
• Forestillinger og forventninger til livet som senior i 

Hedensted Kommune



Resultater af undersøgelsen

Svardeltagelse
• Plejebolig - beboere: (109/303) – 37 % 
• Plejebolig - pårørende: (138/303) – 46 % 
• Hjemmepleje: (416/685) – 61 % 
• Genoptræning: (147/300) – 49 % 
• Det Gode Seniorliv: (2411/7900) – 31 % 



Det Gode Seniorliv 
- Hvem er fremtidens seniorer? 

Tema 1: Bolig og boligform
• Når borgerne går på pension eller efterløn ønsker 37 % at blive 

boende i nuværende bolig, 30 % ønsker at flytte i eget hus eller 
sommerhus og 9 % ønsker at bo i lejelejlighed. 

• 46 % forventer, at deres fremtidige bolig er mellem 100m2 og 
124 m2. 

• 21 % kan forestille sig at bo i kommunens ældreboliger, og 40 % 
kan måske forestille sig af bo i disse. 

Opsummering
En stor gruppe ønsker at blive boende i nuværende bolig, ligesom en 
stor del gerne vil flytte i eget hus eller sommerhus. Den foretrukne 
boligstørrelse er 100-124m2, hvilket omtrent halvdelen tilkendegiver, 
at de forventer af boligareal. Størstedelen kan – eller kan måske - 
forestille sig at bo i kommunens ældreboliger. 



Det Gode Seniorliv 
- Hvem er fremtidens seniorer? 

Tema 2: Geografi
• Borgere, som ikke ønsker at blive boende i nuværende bolig, 

ønsker i høj grad at blive boende – eller flytte til - en centerby
• 69 % af borgere, som bor i en centerby, foretrækker at blive 

boende i en centerby. 
• 85 % mener, at en kort afstand til dagligvareindkøb er afgørende 

eller vigtigt for placering af fremtidig bolig. 69 % og 75 % mener, 
at en placering tæt på henholdsvis offentlig transport og familie 
er afgørende eller vigtigt. 

• For borgere, der ønsker at bo i lokalsamfund, mener 74 % at en 
placering tæt på skov og strand er afgørende eller vigtigt. 

Opsummering
Borgere, som er bosiddende i centerbyerne, ønsker i høj grad at 
blive boende i centerbyerne som seniorer. Borgere, som ikke ønsker 
at blive boende i nuværende bolig, ønsker i høj grad at flytte til en 
centerby. De faciliteter, som fremtidens senior vægter højest i 
forhold til placering af bolig, er kort afstand til dagligvareindkøb, 
offentlig transport og familie. En placering tæt på skov og strand 
betyder mere for borgere, som ønsker at bo i lokalsamfund. 



Det Gode Seniorliv 
- Hvem er fremtidens seniorer? 

Tema 3: Fritidsinteresser
• 43 % ønsker at blive på arbejdsmarkedet så længe som muligt. 
• Af disse forestiller 60,5 % at benytte sig af nedsat 

tid/seniorordning. 
• Samvær med familie, venner og naboer, hobbyer, rejser og 

afslapning er de ting, som fremtidens seniorer vil bruge mest tid 
på (Tabel 5). 

• 93 % og 69 % vil gerne bruge tid på henholdsvis motion og idræt 
og frivilligt arbejde.  

Opsummering
Lidt under halvdelen af fremtidens seniorer vil gerne blive på 
arbejdsmarkedet så længe som muligt – en stor del af disse ved brug 
af nedsat tid/seniorordning. Når borgerne går på efterløn eller 
pension, forestiller de sig at bruge mest tid på samvær med familie, 
venner og naboer, rejse og afslapning. Størstedelen af borgerne vil 
desuden bruge tid på motion og idræt og frivilligt arbejde. 



Det Gode Seniorliv 
- Hvem er fremtidens seniorer? 

Tema 4: Pleje og omsorgsbehov
• 73 % af borgerne forventer, at kommunen bidrager med praktisk 

hjælp, 61 % forventer at kommunen bidrager med personlig 
pleje, og 51 % forventer, at kommunen bidrager med træning. 

• En stor del af borgerne mener, at det er acceptabelt selv at betale 
for praktiske opgaver. Henholdsvis 77 %, 68 % og 63 % mener, 
at det er acceptabelt – helt eller delvist - selv at betale for 
pudsning af vinduer udvendigt, indkøb og tøjvask.

• 40 % er villige til at investere i velfærdsteknologi i hjemmet, og 
35 % er måske villige til dette. 

Opsummering
Fremtidens seniorer mener, at kommunen først og fremmest skal 
bidrage med praktisk hjælp, personlig pleje og træning. Der er 
generelt en positiv holdning til medfinansiering, hvor der særligt 
inden for pudsning af vinduer, indkøb og tøjvask ses velvilje. 
Størstedelen er desuden positive stemt over for at benytte 
velfærdsteknologi i hjemmet. 



Resultater af undersøgelsen

Tilfredshedsundersøgelser

Samlet tilfredshed (skala fra 1-5 ”Meget utilfreds – 
Meget tilfreds): 

• Plejebolig - beboere: 4,16
• Plejebolig - pårørende: 4,21
• Hjemmepleje: 4,05
• Genoptræning: 4,65



Tilfredshed blandt beboere i 
plejebolig

Samlet tilfredshed

Personlig pleje

Praktisk hjælp

At bo i plejebolig generelt



Tilfredshed blandt beboere i 
plejebolig

Den gennemsnitlig tilfredshed rangerer fra: 3,86 
(Hjælp til rengøring) til 4,35 (Selve boligen) 

Områder med højeste tilfredshed: 
• Maden (4,23)
• Udendørsarealer (4,13)
• Hjælp til bad (4,13)

Områder med laveste tilfredshed:
• Tøjvasken (3,88) 
• Hjælp til toiletbesøg (3,91)
• Hjælpen til indkøb (3,95) 



Opmærksomhedspunkter



Tilfredshed blandt pårørende til 
beboere i plejeboliger

Samlet tilfredshed

Personlig pleje

Praktisk hjælp

Plejeboligen generelt



Tilfredshed blandt pårørende til 
beboere i plejeboliger

Gennemsnitlig tilfredshed rangerer fra: 3,55 (Hjælp til 
rengøring) til 4,46 (Mad) 

Områder med højeste tilfredshed: 
• Arrangementer (4,29) 
• Hjælp til bad (4,28)
• Udendørsarealer (4,20)

Områder med laveste tilfredshed: 
• Hjælpen til indkøb (3,85)
• Daglige aktiviteter (3,95)
• Tøjvasken (3,98) 



Opmærksomhedspunkter



Tilfredshed blandt modtagerne af 
hjemmepleje

Samlet tilfredshed

Praktisk hjælp

Hjemmeplejen generelt

Personlig pleje



Tilfredshed blandt modtagerne af 
hjemmepleje

Gennemsnitlig tilfredshed rangerer fra: 3,52 (Hjælp til 
tøjvask) til 4,28 (Hjælp til bad) 

Områder med højeste tilfredshed: 
• Af- og påklædning (4,25)
• Vask af krop (4,17) 
• Toiletbesøg (4,13) 

Områder med laveste tilfredshed: 
• Hjælp til rengøring (3,62)
• Hjælp til indkøb (3,69)
• Maden (4,07)



Opmærksomhedspunkter



Opmærksomhedspunkter

Fleksibel hjemmehjælp = Bytteydelser



Tilfredshed blandt modtagerne af 
genoptræning

Samlet tilfredshed



Tilfredshed blandt modtagerne af 
genoptræning

Gennemsnitlig tilfredshed rangerer fra: 3,61* 
(Omklædningsfaciliteterne) til 4,71 (Terapeutens evne til at 
motivere borger)

Områder med højeste tilfredshed: 
• Terapeutens forståelse for borgers situation (4,69) 
• Terapeutens instruktioner af øvelser (4,67)
• Dialog med terapeut om målsætning for træning (4,60)

Områder med laveste tilfredshed: 
• Badefaciliteter (3,71)
• Information om ventetid (3,89)
• Tilgængelig til træningscenteret (3,99) 

*34 besvarelser (kun 14 borgere angiver, at de har benyttet 
omklædnings- og badefaciliteterne) 



Mulige forbedringsområder





Pejlemærker

2. Alle mennesker har ønske om at klare sig selv mest muligt. Vi 
arbejder derfor på brug og udvikling af borgernes potentiale. 

Hjemmepleje



Pejlemærker

3. Alle mennesker vil opleve sig set, hørt og forstået. Vi ved, 
at et godt møde med borgeren indeholder meget mere end 
levering af en ydelse.

Plejebolig
• 86 % mener, at personalet er omsorgsfulde (1 % mener ikke, at 

de er) 
• 88 % mener, at personalet udviser respekt
• 91 % mener, at personalet er venlige 
Hjemmepleje
• 92 % mener, at hjælperne er venlige (1 % mener ikke, at de er)
• 81 % mener, at hjælperne udviser respekt (2 % mener ikke, at 

de gør)
Genoptræning: 
• 97 % er tilfredse eller meget tilfredse med terapeutens forståelse 

for borgers situation (1 % er utilfredse med denne)  
• 98 % er tilfredse eller meget tilfredse med modtagelsen ved 

første genoptræning  (1 % er utilfredse med denne) 



Pejlemærker

5. Vores organisering og samarbejde må ikke være borgernes 
udfordring. Vi skal give borgeren koordinerede og 
sammenhængende forløb

Hjemmepleje
• 73 % oplever, at hjælperne samarbejder omkring 

borgeren, (5 % mener ikke, at der samarbejdes omkring 
dem)



Sammenligning med andre 
kommuner

Samlet tilfredshed

Plejebolig (beboere)
• Hedensted Kommune - 4,16
• Silkeborg Kommune- 4,33 
• Horsens Kommune - 4,08 

Hjemmepleje
• Hedensted Kommune - 4,05
• Ikast-Brande Kommune - 4,06
• Horsens Kommune - 4,06

Genoptræning
• Hedensted Kommune – 4,65
• Vejle Kommune – 4,65
• Holstebro Kommune – 4,14


