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Vej ledn ing  

Måling af brugertilfredsheden på genoptræ-
ningsområdet  

KL har i samarbejde med de relevante ministerier udviklet en ny spørger-

amme indenfor konceptet ”Sammenlignelige brugertilfredshedsundersøge l-

ser”, denne gang på genoptræningsområdet. KORA har sammensat spør-

gerammen og gennemført en pilottest. 

 

For at understøtte kommunens opfølgning på undersøgelsen er der i denne 

spørgeramme indarbejdet nogle frivillige spørgsmål om, hvilke forslag bru-

geren har til forbedringer. 

 

I det følgende beskrives kort målgruppen for spørgeskemaet. Endvidere har 

vi en række anbefalinger til gennemførelsen af undersøgelsen, som vi op-

fordrer kommunerne til at følge. 

 

Målgruppe 

Spørgerammen er henvendt til borgere, der afslutter et genoptræningsfor-

løb, som de er henvist til efter Sundhedslovens § 140 eller efter Servicelo-

vens § 86 stk.1. 

 

Da genoptræningen af borgerne efter de to paragraffer typisk foregår ”side  

om side” giver det god mening at undersøge tilfredsheden med begge typer 

genoptræning med samme spørgeskema.  

 

Det er kommunens opgave ved dataindsamlingen at sikre, at man er be-

kendt med, efter hvilken lovgivning, den pågældende respondent har mod-

taget genoptræning. Det kan ikke forudsættes, at borgeren er vidende om 

dette. 
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Det betyder også, at kommunen skal påse, at det første spørgsmål i skemaet 

kun skal stilles til borgere, der er henvist efter Sundhedslovens § 140. Dette 

er teknisk ret enkelt at sikre, når borgerne udfylder skemaet elektronisk. 

 

Anbefalinger til dataindsamling 

 

A. Tidspunkt for afvikling af undersøgelsen 

Dataindsamlingen skal foregå over en afgrænset tidsperiode, fx to uger, 

hvor alle, der afslutter deres træningsforløb, får mulighed for at besvare 

spørgeskemaet. Periodens længde må bero på, hvor stort det mulige re-

spondenttal er. 

 

KL anbefaler, at kommunerne indsamler data i april til juni eller oktober 

til november. Dette anbefales for at gøre indsamlingsperioden repræsenta-

tiv, så udsving forårsaget af fx en højere hyppighed af faldulykker om vinte-

ren eller færre operationer i sommerferieperioden ikke påvirker målingerne.  

 

B. Frafald og arbejdsbelastning 

KORA har vurderet metoden for dataindsamling i forhold til tre overord-

nede hensyn: 

1. Der skal sikres en så høj svarprocent som muligt 

2. Risikoen for systematisk frafald af bestemte grupper af borgere skal 

minimeres 

3. Ansatte i kommunernes træningstilbud skal belastes så lidt som mu-

ligt 

 

På den baggrund anbefales det: 

 At dataindsamlingen foregår elektronisk, da man herved undgår et 

stort efterfølgende indtastningsarbejde 

 At borgeren har mulighed for at udfylde spørgeskemaet elektronisk 

på træningscentret og samtidig har mulighed for at få tilsendt et 

elektronisk spørgeskema til sin mailadresse 

 Personalet på træningscentret skal afsætte tid til at sætte nogle bor-

gere i gang. Det drejer sig om cirka to til tre minutter på hver bor-

ger, der typisk skal have hjælp til at logge på. 

 

Spørgeskemaet er oversat til engelsk for at undgå frafald pga. sprogproble-

mer. 

 

C. Borgere, der har afbrudt træningsforløbet 

I pilottesten blev der generelt målt stor tilfredshed med den kommunale 

genoptræning. Da alle respondenterne skal have gennemført deres genop-

træningsforløb for at besvare spørgeskemaet, kan man argumentere for, at 

metoden indebærer, at de mest utilfredse borgere er sorteret fra, da disse vil 
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være mindre tilbøjelige til at gennemføre et forløb.  Derfor kan læringspo-

tentialet af undersøgelsen øges ved, at kommunerne tager kontakt til de 

borgere, der ikke har gennemført deres træningsforløb.  

 

De ”frafaldne” kan grundlæggende stilles de samme spørgsmål, som de per-

soner, der har gennemført forløbet, idet man kan supplere med et spørgs-

mål om årsagen til, at de har afbrudt forløbet. Det anbefales at opstille en 

række mulige årsager til ophøret, fx hospitalsindlæggelse, sygdom, erhvervs-

arbejde etc. 

 


