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Kvalitetsmätning ur närståendeperspektiv för år 2021 
 
 
Tack till alla som svarat på kvalitetsmätning ur närståendeperspektiv i år, totalt har inkommit 143 svar. 

År 2020 inkom 52 svar och år 2019 inkom 110 svar. De flesta, 50 procent, är närstående till 

servicetagare i åldern 18-45 år och 28 procent av respondenterna är nästående till servicetagare i 

ålderskategorin 46-64 år. De flesta är närstående till servicetagare som erhåller både fortgående 

boendeservice och dag- eller arbetsverksamhet. 

 
 

Respondenterna är närstående till servicetagare i följande regioner n Procent 

Norra Österbotten (Jakobstad, Karleby, Kronoby, Larsmo, Nykarleby, Pedersöre) 47 32,8% 

Mellersta Österbotten (Korsholm, Korsnäs, Malax, Vasa, Vörå) 17 11,9% 

Södra Österbotten (Kaskö, Kristinestad, Närpes) 9 6,3% 

Åboland (Kimitoön, Pargas, Åbo) 25 17,5% 

Västra Nyland (Hangö, Ingå, Lojo, Raseborg, Sjundeå) 14 9,8% 

Mellersta Nyland (Esbo, Grankulla, Helsingfors, Kyrkslätt, Vanda) 11 7,7% 

Östra Nyland (Borgå, Lappträsk, Lovisa, Mörskom, Pyttis, Sibbo) 20 14,0% 

 
 

Bäst resultat för år 2021 har frågan kring huruvida servicen upplevs som trygg, med ett medelvärde 

på 4,1, vilket är en förbättring med två procent från tidigare år. Personalens professionalitet anses 

också ha förbättrats från de tidigare två åren och ligger på medelvärde 4 på en skala från 1-5. 

Kvaliteten på Kårkulla samkommuns service har förbättrats, enligt respondenterna (tabell nedan).  

 
 

Det sämsta resultatet för år 2021 är upplevelsen av att få information som stöder närståendes 

delaktighet, med ett medelvärde på 3,4 och ligger på samma nivå som tidigare år.  
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Beaktande av de närståendes kunskap har förbättrats med två procent och ligger i år på medelvärdet 

3,8 (tabell nedan).  

 
 

Samarbetet mellan närstående och personal ligger på ungefär samma nivå som tidigare, med ett 

medelvärde på 3,9 för år 2021. Känslan av att vara delaktig i förverkligandet av den service som 

närståendes servicetagare får har förbättrats en aning i jämförelse bakåt (tabell nedan). 

  
 

Service som 
erhålls, regionvis 

Norra ÖB 
Mellersta 
ÖB 

Södra ÖB Åboland 
Västra 
Nyland 

Mellersta 
Nyland 

Östra 
Nyland 

 n % n % n % n % n % n % n % 

Fortgående 
boende 

2
3 

48,9
% 

6 35,3% 5 55,6% 
1
7 

68% 
1
0 

71,4% 5 45,5% 
1
4 

70% 

Stödboende 7 
14,9
% 

1 5,9% 0 0,0% 5 20% 2 14,3% 2 18,2% 4 20% 

Tillfällig 
boendeservice  

1
3 

27,7
% 

10 58,8% 3 33,3% 1 4% 3 21,4% 1 9,1% 4 20% 

Dag- och 
arbetsverksamhe
t 

3
1 

 66% 6 35,3% 5 55,6% 
1
6 

64% 6 42,9% 6 54,5% 
1
0 

50% 

Experttjänster  7 
14,9
% 

3 17,6% 0 0,0% 4 16% 3 21,4% 5 45,5% 3 15% 

KUR-tjänster 2 4,3% 0 0,0% 0 0,0% 3 12% 0 0,0% 0 0,0% 1 5% 
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Tillfällig boendeservice 

 

De flesta, 49 procent, som erhåller tillfällig boendeservice (korttidsvård, lovvård, eller internatboende) 

har fått information om servicen via Kårkulla samkommuns regional experter (regional socialkurator, 

psykolog eller pedagog). Hemkommunens socialvård är också en viktig kanal som ger information 

om möjligheterna till tillfällig bondeservice, och den tredje viktigaste kanalen är serviceenenheterna. 

Närstående anser att önskemålen kring tillfällig boendeservice förverkligats bäst år 2020 (tabell 

nedan). År 2021 har, enligt respondenterna, önskemålen förverkligats bäst överlag i Södra 

Österbotten och sämst i Mellersta Nyland. 

 
Mest nöjda med den tillfälliga boendeservicen är närstående i Norra Österbotten och Västra Nyland. 

Minst nöjda med servicen är närstående i Åboland. Gällande förverkligande av tidpunkten ligger 

medelvärdet på 4. Södra Österbotten har fått bäst betyg av respondenterna vad gäller tidpunkten och 

lämplig längd på vistelsen. Längden anses ha varit lämplig i alla regioner utom i Åboland och Mellersta 

Nyland. För de frågor som specifikt rörde tillfällig boendeservice har respondenterna gett bäst betyg 

tillmötesgående av tidpunkten, med ett medelvärde på 4,2. Södra Österbotten har bäst kunnat 

tillmötesgå önskemål gällande tidpunkten. Gällande trivsel och överlag av en positiv upplevelse av 

den tillfälliga boendeservicen har Västra Nyland fått något bättre betyg än övriga regioner.  

 

Närstående önskar förbättring av informationsgången. Speciellt lyfts fram information vid förändringar, 

personalbyten och tidpunkter för när dagverksamheten är stängd (både pga. pandemin men även 

under sommaren). En del närstående upplever att de inte vet vad servicetagaren gör och upplever i 

vardagen och önskar mera ingående information. Närstående önskar att ny personal alltid presenterar 

sig. Nästående önskar mera aktiviteter, t.ex. utomhus, samt tydligare anvisningar om läkartjänsterna 

inom samkommunen. Personalen upplevs i det stora hela som kunniga, professionella och 

samarbetsvilliga. Kvaliteten upplevs ha lidigt pga. stor personalomsättning. 

 

“Tack för ert goda arbete ni gör!” 

 

“Tack till er, för att ni ändå försöker ordna något smått i dessa lite besvärliga tider.” 

 

“Tyvärr ger jag som anhörig ett svagt betyg. Vet absolut inget vad som händer på boendet. Hör av andra 

anhöriga, hur personalen byts och slutar. Ingen aning vem som är egenvårdare.” 


