
Oversigt over tilbud til gennemførelse af brugerundersøgelse i hjemmeplejen

Der er indhentet tre tilbud fra tre firmaer.

Alle tre firmaer har stor erfaring med at gennemfører brugerundersøgelser på ældreområdet.

Alle tre firmaer har fået tilsendt en rammebeskrivelse for brugerundersøgelsen og det er med 
udgangspunkt i denne beskrivelse, at de tre firmaer har fremsendt tilbud på løsning af opgaven.  
Endvidere har firmaerne været i telefonisk dialog med Center for Social og Sundhed. 

I rammebeskrivelsen står: 

Brugerundersøgelsen skal omfatte de 515 borgere, som modtager hjemmesygepleje.

Navn og adresse på borgeren kan udleveres, når der er indgået en databehandleraftale i forhold til 
udlevering af data. Telefonnumre kan findes ved opslag i fagsystem, hvis de ikke er offentlige 
tilgængelige.  Det skal dog undersøges om det forudsætter borgerens samtykke at udlevere et 
telefonnummer, der er beskyttet. 

Det faglige indhold i spørgerammen aftales i dialog med Center for Social og Sundhed, når der er 
truffet beslutning om der skal igangsættes en brugerundersøgelse. 

Tilbuddene er beskrevet i forhold til tre scenarier:

Scenarie 1: Enkel og billig brugerundersøgelse, hvor der kun laves en spørgerunde uanset hvor høj 
svarprocenten er. Afrapporteringen er minimal.

Scenarie 2: Normal brugerundersøgelse og hvor den første spørgerunde opfølges med 
telefonkontakt til de borgere, som ikke svarede i første runde. Afrapporteringen følger normal 
praksis.

Scenarie 3: Spørgerunden udvides med dybdegående interviews og/eller yderligere opfølgning hos 
de borgere, som ikke har besvaret spørgeskema og/eller telefonopkald. Endvidere skal 
afrapporteringen fokusere på, hvor der er mulighed for at forbedre sygeplejen og på eventuelle 
korrelationer mellem observationerne. 

I nedenstående oversigt fremgår tilbuddene fra de tre firmaer:

 Scenarie 1 Scenarie 2 Scenarie 3

Firma 1 45.000 kr 91.200 kr 175.100 kr

Firma 2 67.100 kr 95.100 kr 145.100 kr

Firma 3 63.100 kr 73.400 kr 117.900 kr

 



Metode

Firma 1 vil sende invitationsbreve til de 515 borgere, som herefter kan tilgå et link på internettet og
udfylde et spørgeskema. Svarprocenten er estimeret til at være ca. 10%. I scenarie 2 gennemføres 
der opfølgning med telefon interview til de borgere, som ikke har besvaret spørgeskemaet via link. I
scenarie 3 afholdes der endvidere dybdeinterview og udarbejdes en grundig og kommenteret 
afrapportering. 

Firma 2 vil sende traditionelle spørgeskemaer ud til at alle 515 borgere. Borgeren kan også tilgå et 
link på internettet, hvor spørgsmålene kan besvares. I scenarie 2 kontaktes de borgere, som ikke har 
besvaret spørgeskemaet telefonisk. I scenarie 3 udarbejdes en kommenteret hovedrapport og og der 
vil være adgang til værktøjet, så undersøgelsen kan gentages.

Firma 3 har med udgangspunkt i deres erfaringer med at sende spørgeskemaer til den specifikke 
målgruppe anbefalet, at der laves telefon interview allerede i scenarie 1, fordi det giver en højere 
svarprocent og mulighed for at klarificere indholdet i spørgsmålene. På den måde kan validiteten 
hæves betydeligt.
I scenarie 1 afregnes der ift en svarprocent på 40%. I scenarie 2 afregnes der ift en svarprocent på 
60%. I scenarie 3 afregnes der ift en svarprocent på 70%. Det er en ekstern operatør med stort 
kendskab til ældreområdet, der foretager interviewene. Endvidere udarbejdes en effektanalyse samt 
en kommenteret hovedrapport. Spørgerammen og værktøjet stilles gratis til rådighed, hvis Gribskov
Kommune  ønsker at gentage undersøgelsen.

Anbefaling.
Administrationen anbefaler, at der arbejdes videre med firma 3 og , scenarie 3, da det vurderes, at vi
ved den løsning sikrer det mest nuancerede blik på opgaveløsningen med levering af sygepleje, 
samt at den model også kan bidrage til, at leverandøren får konkret feedback til en fremadrettet 
forbedring af sygeplejen. Og endvidere vil det være muligt at gentage brugerundersøgelsen uden 
yderligere omkostninger. 

 


