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VAD TYCKER VI OM UTEVISTELSE VID VÅRA OLIKA BOENDEN? Enkät
21/5-3/6, 2014
Enkäten handlar om utevistelse vid kommunens vård- och omsorgsboenden,
LSS-boenden och viss daglig verksamhet (Mångkraft, Kroksta/Flora,
Örngruppen).
Enkäten riktar sig till enhetschefer, omvårdnadspersonal,
habiliteringsassistenter/LSS-personal, personliga assistenter (vid kommunens
boenden) och aktivitetsledare.
Syftet är att ta reda på hur utevistelse fungerar och hur utemiljöerna används
samt vilka möjligheter/hinder det finns för detta. Det är viktigt att alla berörda
svarar på enkäten så att vi får ett bra underlag. Fyll i enkäten utifrån ditt yrke,
arbetsplats och erfarenhet. Dina svar kommer att vara anonyma och enbart
analyseras på gruppnivå.
Enkäten kommer att vara tillgänglig på Örnkom mellan den 21 maj och den 3
juni 2014. Resultatet kommer bland annat att presenteras på Örnkom hösten
2014. Du som svarar på denna enkät kommer att uppmanas att svara på en
uppföljande enkät i slutet av 2014 och eventuellt en enkät till under 2015.
Enkäten bidrar till LONA-projektet ”KUNSKAP OCH KÄNSLA I NÄRNATUR”.
Kontaktuppgifter till enkätansvariga och information om projektet finns här :
www.ornskoldsvik.se/folkhalsa
1. Ange ditt yrke.






Enhetschef
Omvårdnadspersonal
Habiliteringsassistent/LSS-personal
Personlig assistent
Aktivitetsledare

2. Ange din ålder.
 18-35 år
 36-50 år
 51-67 år
3. Ange din typ av arbetsplats.







Vård- och omsorgsboende
Vård- och omsorgsboende inriktning servicehus
Vård- och omsorgsboende inriktning demensboende
Daglig verksamhet, demens
Korttidsboende äldreomsorg
Gruppbostad LSS (inklusive psykosociala vuxenenheten samt boende för
barn och ungdom)
 Servicebostad LSS
 Daglig verksamhet LSS
 Korttidsboende LSS

4. Det är prioriterat i det dagliga arbetet att brukarna på min arbetsplats
vistas utomhus regelbundet.






Stämmer mycket bra
Stämmer bra
Stämmer
Stämmer dåligt
Stämmer mycket dåligt

5. På min arbetsplats får brukarna stöd att vistas utomhus minst 1
gång/vecka under sommarhalvåret.






Stämmer mycket bra
Stämmer bra
Stämmer
Stämmer dåligt
Stämmer mycket dåligt

6. På min arbetsplats får brukarna stöd att vistas utomhus minst 1
gång/vecka under vinterhalvåret.






Stämmer mycket bra
Stämmer bra
Stämmer
Stämmer dåligt
Stämmer mycket dåligt

7. Har du vistats utomhus med någon/några brukare under de senaste 5
arbetsdagarna?
 Ja
 Nej
8. Hur ofta skulle du vilja att brukarna på din arbetsplats fick möjlighet att
vistas utomhus (året runt)?





Varannan vecka eller mer sällan
1 ggr/veckan
2-3 ggr/veckan
Varje dag

9. Var är det vanligast att brukarna vistas utomhus?






Öppen balkong/altan/terrass
Uteplatsen
Övriga tomten
Närmiljön utanför tomten
Annat (skriv): ___________

10. På min arbetsplats fungerar utemiljön som en del av brukarnas
rehabilitering/habilitering.
 Stämmer mycket bra
 Stämmer bra
 Stämmer

 Stämmer dåligt
 Stämmer mycket dåligt
11. Vilka är de 3 vanligaste utomhusaktiviteterna för brukarna på din
arbetsplats?
Kryssa för 3 svarsalternativ.












Fika
Äta lunch/middag
Elda/grilla
Sitta ute
Fysiska aktiviteter (t ex boule, gymnastik)
Underhållning
Utflykter inom närområdet
Utflykter längre bort från boendet
Promenader närmast boendet
Promenader längre från boendet
Annat (skriv): ___________

12. På min arbetsplats finns det inga hinder för att brukarna kontinuerligt
ska kunna vistas utomhus året runt.






Stämmer mycket bra
Stämmer bra
Stämmer
Stämmer dåligt
Stämmer mycket dåligt

13. Om det finns hinder för att brukarna kontinuerligt ska kunna vistas
utomhus året runt, vilka är det?
Flera alternativ kan kryssas i.













Tillgänglighet (t ex trösklar, gropar, lutning, snö)
Utformningen av utemiljön
Väderlek
Brukarens egen vilja
Brukarens hälsotillstånd
Bristfälliga rutiner
Andra prioriteringar
Brist på tid
Brist på personal
Inställning hos medarbetare
Inställning hos chefen/chefer
Annat: ___________

14. Min chef uppmuntrar mig/oss att vistas med brukarna utomhus.






Stämmer mycket bra
Stämmer bra
Stämmer
Stämmer dåligt
Stämmer mycket dåligt

15. Min chef skapar förutsättningar för mig/oss att vistas med brukarna
utomhus.






Stämmer mycket bra
Stämmer bra
Stämmer
Stämmer dåligt
Stämmer mycket dåligt

