Upplevd kvalitet inom demensboende - Enhet 1310
Patrikshill
Omdöme från anhöriga

Omdöme i februari 2011

Kvalitetsområde

Aspekt

Kontinuitet

Personkontinuitet

●

Självbestämmande
och Integritet

Hjälp vid rätt tidpunkter

●

Bemötande med respekt

☻

Tillit till personal

☻

Trygghet

Dåligt

Tveksamt

●

Personalens kompetens
Samtalskontakt med personal

●

Utbud på aktiviteter

●

Möjligheter till utevistelse

●

Mat och måltider

Matens kvalitet

●

Fysisk miljö

Bostadens utformning

●

Hemsjukvård

Hemsjukvårdsinsatser

Social samvaro
och aktiviteter

Möjlighet till läkarkontakt

Helhetsomdöme

Helhetsomdöme

☻ Markerar att det genomsnittliga omdömet är mycket gott
Totalt kvalitetsindex = 1,11
Genomsnittet för demensboende i Halmstad är 1,16
Underlag: 34 svarande av 38 möjliga.

(89 procent).

Gott

●
☻
●

Upplevd kvalitet inom demensboende - Enhet 1316
Slottsparken
Omdöme från anhöriga

Omdöme i februari 2011

Kvalitetsområde

Aspekt

Kontinuitet

Personkontinuitet

Självbestämmande
och Integritet

Hjälp vid rätt tidpunkter

☻

Bemötande med respekt

☻

Tillit till personal

☻

Personalens kompetens

☻

Trygghet

Social samvaro
och aktiviteter

Dåligt

Tveksamt

Gott

●

Samtalskontakt med personal

●

Utbud på aktiviteter

●

Möjligheter till utevistelse

●

Mat och måltider

Matens kvalitet

☻

Fysisk miljö

Bostadens utformning

☻

Hemsjukvård

Hemsjukvårdsinsatser

●

Helhetsomdöme

Möjlighet till läkarkontakt

☻

Helhetsomdöme

☻

☻ Markerar att det genomsnittliga omdömet är mycket gott
Totalt kvalitetsindex = 1,52
Genomsnittet för demensboende i Halmstad är 1,16
Underlag: 8 svarande av 10 möjliga.

(80 procent).

Upplevd kvalitet inom demensboende - Enhet 1317
Västerbo
Omdöme från anhöriga

Omdöme i februari 2011

Kvalitetsområde

Aspekt

Kontinuitet

Personkontinuitet

●

Självbestämmande
och Integritet

Hjälp vid rätt tidpunkter

●

Bemötande med respekt

●

Tillit till personal

●

Personalens kompetens

●

Samtalskontakt med personal

●

Trygghet

Social samvaro
och aktiviteter

Dåligt

Utbud på aktiviteter

Tveksamt

Gott

●

Möjligheter till utevistelse

●

Mat och måltider

Matens kvalitet

●

Fysisk miljö

Bostadens utformning

●

Hemsjukvård

Hemsjukvårdsinsatser

●

Helhetsomdöme

Möjlighet till läkarkontakt

☻

Helhetsomdöme

☻

☻ Markerar att det genomsnittliga omdömet är mycket gott
Totalt kvalitetsindex = 1,15
Genomsnittet för demensboende i Halmstad är 1,16
Underlag: 3 svarande av 5 möjliga.

(60 procent).

Upplevd kvalitet inom demensboende - Enhet 1318
Solen
Omdöme från anhöriga

Omdöme i februari 2011

Kvalitetsområde

Aspekt

Kontinuitet

Personkontinuitet

●

Självbestämmande
och Integritet

Hjälp vid rätt tidpunkter

●

Bemötande med respekt

☻

Tillit till personal

☻

Trygghet

Social samvaro
och aktiviteter

Dåligt

Tveksamt

Gott

Personalens kompetens

●

Samtalskontakt med personal

●

Utbud på aktiviteter

●

Möjligheter till utevistelse

●

Mat och måltider

Matens kvalitet

●

Fysisk miljö

Bostadens utformning

●

Hemsjukvård

Hemsjukvårdsinsatser

●

Helhetsomdöme

Möjlighet till läkarkontakt

☻

Helhetsomdöme

☻

☻ Markerar att det genomsnittliga omdömet är mycket gott
Totalt kvalitetsindex = 0,91
Genomsnittet för demensboende i Halmstad är 1,16
Underlag: 5 svarande av 8 möjliga.

(63 procent).

Upplevd kvalitet inom demensboende - Enhet 1319
Jupiter
Omdöme från anhöriga

Omdöme i februari 2011

Kvalitetsområde

Aspekt

Kontinuitet

Personkontinuitet

Självbestämmande
och Integritet

Hjälp vid rätt tidpunkter

☻

Bemötande med respekt

☻

Tillit till personal

☻

Trygghet

Dåligt

Tveksamt

Gott

●

Personalens kompetens

●

Samtalskontakt med personal

●

Utbud på aktiviteter

●

Möjligheter till utevistelse

●

Mat och måltider

Matens kvalitet

●

Fysisk miljö

Bostadens utformning

●

Hemsjukvård

Hemsjukvårdsinsatser

☻

Möjlighet till läkarkontakt

☻

Helhetsomdöme

☻

Social samvaro
och aktiviteter

Helhetsomdöme

☻ Markerar att det genomsnittliga omdömet är mycket gott
Totalt kvalitetsindex = 1,56
Genomsnittet för demensboende i Halmstad är 1,16
Underlag: 3 svarande av 7 möjliga.

(43 procent).

Upplevd kvalitet inom demensboende - Enhet 1320
Håkanstorp
Omdöme från anhöriga

Omdöme i februari 2011

Kvalitetsområde

Aspekt

Kontinuitet

Personkontinuitet

Självbestämmande
och Integritet

Hjälp vid rätt tidpunkter

☻

Bemötande med respekt

☻

Tillit till personal

☻

Trygghet

Social samvaro
och aktiviteter

Dåligt

Tveksamt

Gott

●

Personalens kompetens

●

Samtalskontakt med personal

●

Utbud på aktiviteter

●

Möjligheter till utevistelse

●

Mat och måltider

Matens kvalitet

●

Fysisk miljö

Bostadens utformning

●

Hemsjukvård

Hemsjukvårdsinsatser

☻

Möjlighet till läkarkontakt

☻

Helhetsomdöme

☻

Helhetsomdöme

☻ Markerar att det genomsnittliga omdömet är mycket gott
Totalt kvalitetsindex = 1,39
Genomsnittet för demensboende i Halmstad är 1,16
Underlag: 12 svarande av 13 möjliga.

(92 procent).

Upplevd kvalitet inom demensboende - Enhet 1321
Svenstorp
Omdöme från anhöriga

Omdöme i februari 2011

Kvalitetsområde

Aspekt

Kontinuitet

Personkontinuitet

Självbestämmande
och Integritet

Hjälp vid rätt tidpunkter

☻

Bemötande med respekt

☻

Tillit till personal

☻

Personalens kompetens

☻

Samtalskontakt med personal

☻

Trygghet

Social samvaro
och aktiviteter

Dåligt

Gott

●

●

Utbud på aktiviteter
Möjligheter till utevistelse

Tveksamt

●

Mat och måltider

Matens kvalitet

●

Fysisk miljö

Bostadens utformning

●

Hemsjukvård

Hemsjukvårdsinsatser

●

Helhetsomdöme

Möjlighet till läkarkontakt

☻

Helhetsomdöme

☻

☻ Markerar att det genomsnittliga omdömet är mycket gott
Totalt kvalitetsindex = 1,26
Genomsnittet för demensboende i Halmstad är 1,16
Underlag: 7 svarande av 11 möjliga.

(64 procent).

Upplevd kvalitet inom demensboende - Enhet 1322
Fredborg
Omdöme från anhöriga

Omdöme i februari 2011

Kvalitetsområde

Aspekt

Kontinuitet

Personkontinuitet

●

Självbestämmande
och Integritet

Hjälp vid rätt tidpunkter

●

Dåligt

Tveksamt

●

Bemötande med respekt

Trygghet

☻

Tillit till personal
Personalens kompetens

●

Samtalskontakt med personal

●

Utbud på aktiviteter

●

Möjligheter till utevistelse

●

Mat och måltider

Matens kvalitet

●

Fysisk miljö

Bostadens utformning

Hemsjukvård

Hemsjukvårdsinsatser

Social samvaro
och aktiviteter

Helhetsomdöme

Gott

●
●

Möjlighet till läkarkontakt

●

Helhetsomdöme

●

☻ Markerar att det genomsnittliga omdömet är mycket gott
Totalt kvalitetsindex = 0,95
Genomsnittet för demensboende i Halmstad är 1,16
Underlag: 10 svarande av 16 möjliga.

(63 procent).

Upplevd kvalitet inom demensboende - Enhet 1323
Lagunen
Omdöme från anhöriga

Omdöme i februari 2011

Kvalitetsområde

Aspekt

Kontinuitet

Personkontinuitet

Självbestämmande
och Integritet

Hjälp vid rätt tidpunkter

☻

Bemötande med respekt

☻

Trygghet

Social samvaro
och aktiviteter

Dåligt

Tveksamt

Gott

●

Tillit till personal

●

Personalens kompetens

●

Samtalskontakt med personal

●

Utbud på aktiviteter

●

Möjligheter till utevistelse

●

Mat och måltider

Matens kvalitet

●

Fysisk miljö

Bostadens utformning

●

Hemsjukvård

Hemsjukvårdsinsatser

●

Möjlighet till läkarkontakt

●

Helhetsomdöme

●

Helhetsomdöme

☻ Markerar att det genomsnittliga omdömet är mycket gott
Totalt kvalitetsindex = 1,21
Genomsnittet för demensboende i Halmstad är 1,16
Underlag: 3 svarande av 8 möjliga.

(38 procent).

Upplevd kvalitet inom demensboende - Enhet 1324
Solbacken
Omdöme från anhöriga

Omdöme i februari 2011

Kvalitetsområde

Aspekt

Kontinuitet

Personkontinuitet

Självbestämmande
och Integritet

Hjälp vid rätt tidpunkter

☻

Bemötande med respekt

●

Trygghet

Social samvaro
och aktiviteter

Dåligt

Tveksamt

Gott

●

Tillit till personal

●

Personalens kompetens

●

Samtalskontakt med personal

●

Utbud på aktiviteter

☻

Möjligheter till utevistelse

☻

Mat och måltider

Matens kvalitet

●

Fysisk miljö

Bostadens utformning

●

Hemsjukvård

Hemsjukvårdsinsatser

●
☻

Möjlighet till läkarkontakt

Helhetsomdöme

Helhetsomdöme

☻ Markerar att det genomsnittliga omdömet är mycket gott
Totalt kvalitetsindex = 1,14
Genomsnittet för demensboende i Halmstad är 1,16
Underlag: 3 svarande av 5 möjliga.

(60 procent).

●

Upplevd kvalitet inom demensboende - Enhet 1325
Frennarp
Omdöme från anhöriga

Omdöme i februari 2011

Kvalitetsområde

Aspekt

Kontinuitet

Personkontinuitet

Självbestämmande
och Integritet

Hjälp vid rätt tidpunkter

●

Bemötande med respekt

☻

Tillit till personal

☻

Trygghet

Social samvaro
och aktiviteter

Dåligt

●

Samtalskontakt med personal

●
●

Möjligheter till utevistelse

Mat och måltider

Matens kvalitet

Fysisk miljö

Bostadens utformning

Hemsjukvård

Hemsjukvårdsinsatser
Möjlighet till läkarkontakt
Helhetsomdöme

☻ Markerar att det genomsnittliga omdömet är mycket gott
Totalt kvalitetsindex = 1
Genomsnittet för demensboende i Halmstad är 1,16
Underlag: 15 svarande av 22 möjliga.

(68 procent).

Gott

●

Personalens kompetens

Utbud på aktiviteter

Helhetsomdöme

Tveksamt

●
●
●
●
☻
●

Upplevd kvalitet inom demensboende - Enhet 1326
Ängshem
Omdöme från anhöriga

Omdöme i februari 2011

Kvalitetsområde

Aspekt

Kontinuitet

Personkontinuitet

●

Självbestämmande
och Integritet

Hjälp vid rätt tidpunkter

●

Bemötande med respekt

●

Trygghet

Social samvaro
och aktiviteter

Dåligt

Tveksamt

Gott

☻

Tillit till personal
Personalens kompetens

●

Samtalskontakt med personal

●

Utbud på aktiviteter

●

Möjligheter till utevistelse

●

Mat och måltider

Matens kvalitet

●

Fysisk miljö

Bostadens utformning

●

Hemsjukvård

Hemsjukvårdsinsatser

●

Möjlighet till läkarkontakt

●

Helhetsomdöme

●

Helhetsomdöme

☻ Markerar att det genomsnittliga omdömet är mycket gott
Totalt kvalitetsindex = 1,14
Genomsnittet för demensboende i Halmstad är 1,16
Underlag: 11 svarande av 14 möjliga.

(79 procent).

Upplevd kvalitet inom demensboende - Enhet 1327
Solhäll
Omdöme från anhöriga

Omdöme i februari 2011

Kvalitetsområde

Aspekt

Kontinuitet

Personkontinuitet

Självbestämmande
och Integritet

Hjälp vid rätt tidpunkter

●

Bemötande med respekt

☻

Tillit till personal

☻

Trygghet

Social samvaro
och aktiviteter

Dåligt

Tveksamt

Gott

●

Personalens kompetens

●

Samtalskontakt med personal

●

Utbud på aktiviteter

●

Möjligheter till utevistelse

●
●

Mat och måltider

Matens kvalitet

Fysisk miljö

Bostadens utformning

☻

Hemsjukvård

Hemsjukvårdsinsatser

●

Möjlighet till läkarkontakt

●

Helhetsomdöme

●

Helhetsomdöme

☻ Markerar att det genomsnittliga omdömet är mycket gott
Totalt kvalitetsindex = 1,17
Genomsnittet för demensboende i Halmstad är 1,16
Underlag: 11 svarande av 14 möjliga.

(79 procent).

Upplevd kvalitet inom demensboende - Enhet 1328
Larsgård
Omdöme från anhöriga

Omdöme i februari 2011

Kvalitetsområde

Aspekt

Kontinuitet

Personkontinuitet

Självbestämmande
och Integritet

Hjälp vid rätt tidpunkter

●

Bemötande med respekt

☻

Tillit till personal

☻

Trygghet

Social samvaro
och aktiviteter

Dåligt

Tveksamt

Gott

●

Personalens kompetens

●

Samtalskontakt med personal

●

Utbud på aktiviteter

●

Möjligheter till utevistelse

●

Mat och måltider

Matens kvalitet

●

Fysisk miljö

Bostadens utformning

●

Hemsjukvård

Hemsjukvårdsinsatser

●

Möjlighet till läkarkontakt

●

Helhetsomdöme

●

Helhetsomdöme

☻ Markerar att det genomsnittliga omdömet är mycket gott
Totalt kvalitetsindex = 0,93
Genomsnittet för demensboende i Halmstad är 1,16
Underlag: 10 svarande av 14 möjliga.

(71 procent).

Upplevd kvalitet inom demensboende - Enhet 1329
Lönnagård
Omdöme från anhöriga

Omdöme i februari 2011

Kvalitetsområde

Aspekt

Kontinuitet

Personkontinuitet

●

Självbestämmande
och Integritet

Hjälp vid rätt tidpunkter

●

Bemötande med respekt

●

Trygghet

Dåligt

Tveksamt

☻

Tillit till personal

●

Personalens kompetens

Social samvaro
och aktiviteter

Gott

Samtalskontakt med personal

●

Utbud på aktiviteter

●

Möjligheter till utevistelse

●

Mat och måltider

Matens kvalitet

●

Fysisk miljö

Bostadens utformning

●

Hemsjukvård

Hemsjukvårdsinsatser

●

Möjlighet till läkarkontakt

●

Helhetsomdöme

●

Helhetsomdöme

☻ Markerar att det genomsnittliga omdömet är mycket gott
Totalt kvalitetsindex = 1,13
Genomsnittet för demensboende i Halmstad är 1,16
Underlag: 9 svarande av 14 möjliga.

(64 procent).

Upplevd kvalitet inom demensboende - Enhet 1330
Dalsbo
Omdöme från anhöriga

Omdöme i februari 2011

Kvalitetsområde

Aspekt

Kontinuitet

Personkontinuitet

Självbestämmande
och Integritet

Hjälp vid rätt tidpunkter

●

Bemötande med respekt

☻

Tillit till personal

☻

Trygghet

Social samvaro
och aktiviteter

Dåligt

Tveksamt

Gott

●

Personalens kompetens

●

Samtalskontakt med personal

●

Utbud på aktiviteter

●

Möjligheter till utevistelse

●

Mat och måltider

Matens kvalitet

●

Fysisk miljö

Bostadens utformning

●

Hemsjukvård

Hemsjukvårdsinsatser

●

Möjlighet till läkarkontakt

Helhetsomdöme

Helhetsomdöme

☻ Markerar att det genomsnittliga omdömet är mycket gott
Totalt kvalitetsindex = 1,19
Genomsnittet för demensboende i Halmstad är 1,16
Underlag: 10 svarande av 13 möjliga.

(77 procent).

☻
●

