
 
 
 
 
 

De pårørende har ordet 
2012 

 
 
 
 

Kommentarsamling for pårørende til 
beboere på 

Platangården 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kommentarsamling 

Indledning 
Denne kommentarsamling indeholder de kommentarer, som de pårørende har givet i forbindelse 
med gennemførelsen af pårørendeundersøgelsen ”De pårørende har ordet” 2012. Ligeledes er 
datagrundlaget for tilbuddet indsat, således det er muligt at vurdere om resultaterne kan 
generaliseres til hele pårørendegruppen. 
 

Datagrundlag 
En høj svarprocent er ønskværdigt i kvantitative undersøgelser, da frafald kan være selektivt. 

Dermed kan resultaterne være skævvredne i forhold til det virkelige billede af botilbuddet. Der kan 

opstilles følgende retningslinjer for vurdering af svarprocenten: 

 

Under 40 % Ikke tilfredsstillende. Resultaterne skal tolkes med stor forsigtighed 

40-49 % Betænkelig lav. Resultaterne skal tolkes med forsigtighed 

50-59 % Acceptabel 

60-69 % Tilfredsstillende 

Over 69 % Meget tilfredsstillende 

 
 

Nedenstående tabel viser en oversigt over botilbuddets svarprocent i pårørendeundersøgelsen. 

 
Uden for 

målgruppen 
Udelukket fra 
deltagelse* 

Ønsker ikke 
at deltage** 

Potentielle 
respondenter 

Besvaret Svarprocent 

Botilbuddet 1 17 0 19 11 58 % 

*Beboerne har tilkendegivet over for personale på botilbuddet, at de ikke ønsker, at deres pårørende deltager i 
undersøgelsen. 
**Pårørende har i registreringsperioden tilkendegivet over for personale på botilbuddet, at de ikke ønsker at deltage i 
undersøgelsen, de er således ikke med i selve undersøgelsen, men indgår i den samlede svarprocent. 
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Svarprocenten for Platangården er acceptabel. 



Kommentarsamling 

Kommentarsamling 
Nedenfor er indsat de kommentarer, som de pårørende har skrevet i forbindelse med besvarelsen 
af spørgeskemaet. Kommentarerne er anonymiseret, og kun kommentarer, som giver mening, når 
de står alene, er medtaget. Kommentarerne er nedskrevet, hvad enten de har været positive eller 
negative, mens faktuelle oplysninger er udeladt. Såfremt der er ændret i kommentarerne, for 
eksempel af hensyn til svarpersonens anonymitet, er det markeret med []. 
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De pårørende er i kommentarsamlingen tildelt et id-nummer, så det er muligt at følge den enkelte 
pårørende og se, om den pårørende har knyttet en eller flere kommentarer til spørgeskemaet. 



Kommentarsamling 

 
Platangården 

Begrundelse: Hvad er dit samlede indtryk af din pårørendes ophold på botilbuddet? 

 ID Kommentarer - Platangården  Samlet indtryk 
af ophold 

 1 Der er for lidt mandetimer. Går for langsomt mellem kanalerne. For lang tid mellem nye 
beskeder eller opfølgende beskeder. Både på mit barn og på mig selv. 

 Både godt og 
dårligt 

     
 2 Fordi min pårørende generelt er godt tilfreds med at være i botilbuddet.  Godt 
     
 3 Fordi 'enestående' er først noget man kan måle, når opholdet er slut. Men umiddelbart virker 

det som om, at de mål min datter har, dem bliver der taget hensyn til, og arbejdet hen imod. 
Hun virker glad for at være der. 

 Godt 

     
 5 Jeg synes, at de lytter godt, men de hjælper hende ikke med at holde orden og strukturere 

sin økonomi. Forfærdeligt at se sit barn leve i en svinesti. De mener, at hun selv skal bestemme 
over sit værelse, men sådan synes jeg ikke, at det skal se ud. 

 Godt 

     
 6 Fordi jeg tror på det, mener det godt, og prøver at efterleve krav og rammer, men ikke altid 

har tiden og muligheden for at være der for den unge. De har for mange andre børn andre 
steder, og fordi den unge snart bliver 18, tror de hun kan mere end, hvad realiteten er. Jeg er 
dog ikke i tvivl om, de gør, hvad de kan, med de få midler de har. 

 Både godt og 
dårligt 

     
 7 nogle ting er gode, hvor der i andre ting er noget, som jeg personligt syntes der skal arbejdes 

med. 
 Både godt og 

dårligt 
     
 8 Fordi min søn, siden han flyttede ind, har været inde i en meget positiv udvikling, og trods sine 

udfordringer har han aldrig været mere glad. 
 Enestående 

     
 9 Jamen, det gør jeg fordi, der har været nogle mangelfulde ting. Mit barn ringer tit og vil hjem. 

Vi har snakket om, at hun skal løse problemet hvor hun er, og det mangler de at bakke op 
om. Der er ikke lige nogen, der kan tage dem. Der har jeg bedt om struktur, ellers prøver hun 
os af. Jeg vil gerne have flere informationer når hun har været til læge, blodprøver osv. 

 Godt 

     
 10 Jamen det er pga. manglende information når de lægger behandlingsstrategien om, det 

virker som om de har opgivet ham. Jeg aner ikke hvad de har gang i. 
 Både godt og 

dårligt 
     
 11 Beboeren har endnu ikke været så længe i støtteboligen, så det er mig muligt at danne et 

fuldt og helt billede af anbringelsen, men jeg synes det tegner godt. 
 Godt 
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Kommentarsamling 

 
Platangården 

Begrundelse: Hvad er dit samlede indtryk af botilbuddets kontakt med dig? 

 ID Kommentarer - Platangården  Samlet indtryk 
af kontakt 

 2 Vi har p.t. ikke haft den store kontakt, da min pårørende er myndig og selv kan bestemme, 
hvornår jeg skal kontaktes. Der har dog heller ikke været situationer, hvor jeg mener, det 
havde været nødvendigt at holde mig orienteret. 

 Både godt og 
dårligt 

     
 3 Jeg vil gerne have info. Hvis der sker noget. Jeg ringer jo ikke bare og siger "hvordan går 

det?". Jeg forventer de kontakter mig ved problemer. 
 Både godt og 

dårligt 
     
 5 Det gælder begge veje.  Godt 
     
 6 Kommunikationen er blevet bedre, jeg får en sms ind imellem med en opdatering, men det 

kunne bestemt være bedre. Jeg fik f.eks. ikke noget at vide om [en bestemt udvikling, før det 
var for sent at gøre noget ved det.] 

 Både godt og 
dårligt 

     
 7 Jeg bliver kontaktet af Botilbuddet ofte, hvis der er opstået problemer og lignende.  Godt 
     
 8 Det kan nogle gange være svært at komme i kontakt med kontaktpersonerne omkring min 

søn. 
 Godt 

     
 9 Det er irriterende, at de bruger mange ressourcer på kontakten, hvor det burde være i orden.  Godt 
     
 10 Var bedre i starten hvor det gik godt, nu hvor det går dårligere er blevet dårligere.  Både godt og 

dårligt 
     
 11 Når jeg ringer, bliver opkaldet altid besvaret og vi har altid en konstruktiv dialog, men jeg 

savner nok mere information omkring læge, psykiater og andre aftaler. Dog skal det siges at 
min datter snart er 18 og måske forventer de derfor, at hun selv informerer mig. 

 Både godt og 
dårligt 
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Kommentarsamling 

 
Platangården 

Generel kommentar: Hvad synes du, botilbuddet kan gøre bedre eller gør særligt godt? 

 ID Kommentarer - Platangården  Samlet indtryk 
af ophold 

 1 Forbedringer i form af info, også selvom der ikke er nogen nyhed. Så burde man også kunne 
komme i kontakt med dem om aftenen, da man ikke kan snakke om dagen pga. arbejde. 

 Både godt og 
dårligt 

     
 2 Jeg kunne godt tænke mig lidt mere info fra botilbuddet. F.eks. omkring min pårørendes 

uddannelse. Hvad gør man for at hjælpe med at finde lærerplads og lignende. Hvad 
forventer botilbuddet egentlig af mig som pårørende, det kunne også være rart at vide. 

 Godt 

     
 3 De gør et godt stykke arbejde. Jeg lagde mærke til efter et møde, at de roste mit barn. De 

roser hende, så hun får opbygget et selvværd. Det virker, som om der er styr på det. 
 Godt 

     
 4 Ønsker lidt mere aktivitet og fysiske udfoldelser såsom sport. Selvom min søn ikke vil deltage, 

burde de nok tvinge ham lidt ud i det, der bliver bare kørt en tur på et par timer i stedet. 
 Både godt og 

dårligt 
     
 5 Vi har hver vores holdninger. Synes det er forkert, at de ryger på værelserne, men de vil ikke 

tage fat der. Det går ud over det sociale, at de sidder på deres værelser og ryger. 
 Godt 

     
 6 De gør så meget de kan, men der er for lidt mennesker til at nå alle, og det går ud over den 

unge, og de rammer hun burde have. Hun har nogle problemstillinger, der gør, at hun 
behøver hjælp med økonomi, rengøring mv. og det syntes jeg, der bliver gjort for lidt ved. 
Den unge har brugt alle sine penge på 2 dage (på trods af hun får udbetalt 4 gange om 
måneden), dvs. manglende opdragelse og rådgivning. De er efterhånden ved at få et ok 
forhold til den unge, hvilket hjælper på tingene, men der er for meget der mangler endnu. 
Jeg er glad for, at de er begyndt at sende opdaterende sms'er, men jeg vil stadig gerne 
høre/vide mere om, hvad der foregår og, hvad de laver med den unge. 

 Både godt og 
dårligt 

     
 7 De skal være bedre til at lytte til den unges behov og hjælpe og støtte mere i givne 

situationer. 
 Både godt og 

dårligt 
     
 8 Jeg kunne ønske mig, at der vil blive holdt et lille kursus omkring problematikkerne vedr. 

autisme og hvordan disse håndteres. Jeg tror, medarbejderne ville kunne bruge et sådan 
kursus i fremtiden, også til andre unge. Udover dette har jeg stort set kun godt at sige om 
Platangården, jeg er helt igennem glad for modtagelsen vi fik, og til det store arbejde de gør 
for at forstå min søn. 

 Enestående 

     
 9 Jeg synes, at de har min datter med i forhold til hendes følelse. Det er rigtig godt med hendes 

følelsesmæssige udvikling, men jeg mangler noget omkring at strukturen bliver overholdt. 
 Godt 

     
 10 Man skal være bedre til at lytte på dem, som har været tæt på barnet. Det kunne give dem 

nogle værktøjer til at arbejde videre med. Det pædagogiske halter lidt. 
 Både godt og 

dårligt 
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