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Resume 

Tilfredsundersøgelsen for 2018 viser, at 83% af respondenterne til spørgsmålet ”Hvor tilfreds 
er du samlet set med Socialtilsyn Midt?” har svaret, at de er meget tilfredse/tilfredse. 
Sammenlignet med tilfredshedsundersøgelsen fra 2017 er der sket en nedgang på 8 
procentpoint. Utilfredsheden er dog ikke steget tilsvarende, derimod er ”hverken/eller” steget.  
En nærmere analyse af hele undersøgelsen viser, at der i 2018 har været en tendens til, at 
mange respondenter har valgt ”hverken/eller” eller ”ved ikke/ikke relevant” ved flere 
spørgsmål. Utilfredsheden ligger relativt stabilt sammenlignet med tilfredsundersøgelsen fra 
2017. Der er enkelte områder, f.eks. varigheden af godkendelsesprocessen, hvor 
utilfredsheden er steget. 

Der udtrykkes fortsat stor tilfredshed på en lang række parametre i undersøgelsen, bl.a. 
udtrykkes der tilfredshed: 

 Med hvordan Socialtilsyn Midt medvirker til udvikling og forbedring af kvaliteten i 
tilbuddene til gavn for borgerne 

 Med information inden tilsynsbesøget 
 Med opfølgningen efter tilsynsbesøget 
 Med udførelsen af tilsynsbesøget 
 Med kommunikationen og dialogen med tilsynskonsulenterne. 
 Med sammenhængen mellem grundkurset og godkendelsesprocessen 

Tilfredshedsundersøgelsen giver respondenterne mulighed for at give uddybende svar til de 
enkelte spørgsmål. 
I de uddybende svar fremgår det, at Socialtilsyn Midts konsulenter gør et godt stykke arbejde, 
som værdsættes hos både plejefamilie og sociale tilbud. I kommentarerne er der blevet lagt 
vægt på, at tilsynskonsulenterne: 

 Er fagligt kompetente 
 Giver god sparring og vejledning 
 Er inkluderende og anerkendende  
 Er venlige og hjælpsomme 

Endvidere fremgår det af kommentarerne, at: 

 Den dialogbaserede tilgang skaber åbenhed og tryghed 
 Tilsynet gør det, som det er sat i verden til at gøre på en god og meningsfuld måde 

Der, hvor den største utilfredshed i undersøgelsen spores er i forhold til dokumentationskravet 
forud for et tilsynsbesøg.  I de uddybende svar giver respondenterne udtryk for, at 
dokumentationskravet er alt for ressourcekrævende og omfattende samt at det ikke står mål 
med selve tilsynsbesøget. Dette gælder for både plejefamilie- og tilbudsområdet.  

I alt 350 personer blev inviteret til at deltage i tilfredsundersøgelsen, hvoraf 241 besvarede 
spørgsmålene.  

 

ULLA B. ANDERSEN 
Tilsynschef 
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1.0 Socialtilsyn Midts tilfredshedsundersøgelse 2018 

Socialtilsyn Midt har i 2018 foretaget en ekstern tilfredshedsundersøgelse, hvor 350 personer 
blev inviteret til at deltage. Udvælgelsen er foretaget tilfældigt, og der er respondenter fra 
plejefamilieområdet, herunder ny-godkendte plejefamilier fra 2018, og tilbudsområdet, hvor 
både private og offentlige tilbud er blevet inviteret. Ud af en population på 350 har 241 
besvaret spørgeskemaet, svarende til en besvarelsesprocent på 69%. 

Nedenstående diagram illustrerer, hvordan respondenterne er fordelt.  
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27%
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2.0 Tilfredshedsundersøgelsen for 2017 og 2018 

Der vil i det følgende blive foretaget en sammenligning mellem tilfredshedsundersøgelsen i 
2018 med tilfredshedsundersøgelsen fra 2017.  

I 2017 blev der udarbejdet separate spørgsmål til alkoholbehandlingstilbuddene, da de var 
overgået til socialtilsynet. I 2018 er alkoholbehandlingstilbuddene inkluderet i undersøgelsen 
på lige fod med de øvrige sociale tilbud. 
 

3.0 Hvor tilfreds er du samlet set med Socialtilsyn Midt? 
Nedenstående tabel illustrerer den samlede tilfredshed med Socialtilsyn Midt i 2017 og i 2018. 
Fra 2017 til 2018 er der er et fald på 8 procentpoint i tilfredsheden (tilfreds eller meget tilfreds) 
med Socialtilsyn Midt. Den samlede tilfredshed med Socialtilsyn Midt er 83% i 2018. 

 

 

 

 

 

 
  

Meget tilfreds Tilfreds Hverken/eller Utilfreds Meget utilfreds

2017 39% 52% 6% 2% 1%

2018 31% 52% 14% 2% 1%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

2017 2018



Socialtilsyn Midt Tilfredshedsundersøgelse 2018 27. november 2018 

Side 5 af 23 
 

4.0 Socialtilsyn Midts indvirkning på kvaliteten  
I 2018 er der i tilfredsundersøgelsen blevet stillet de samme spørgsmål om, hvorvidt 
Socialtilsyn Midt har en indvirkning på kvaliteten i tilbuddene og plejefamilierne som i 2017. 
Derfor er i år muligt at lave en sammenligning mellem 2017 og 2018. Respondenternes svar 
kan ses i de nedenstående tabeller. 
 
4.1 Socialtilsyn Midt medvirker til, at tilbud og plejefamilier løser deres opgaver 
bedre til gavn for borgerne 

 

Tabellen illustrerer, at der er sket en nedgang på 2 procentpoint i tilfredsheden fra 2017 til 
2018. Til gengæld er der sket en nedgang på 3 procentpoint i den samlede utilfredshed. Som 
det fremgår af tabellen, er der flere respondenter, der i 2018 har svaret hverken/eller og dette 
indvirker på det samlede resultat.  

4.2 Socialtilsyn Midt medvirker til udvikling af kvaliteten til gavn for borgerne 

 

Meget enig Enig Hverken/eller Uenig Meget uenig
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relevant

2017 14% 42% 29% 5% 4% 6%

2018 14% 40% 33% 6% 2% 5%
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Tabellen illustrerer, at 60% af respondenterne er meget enig/enige i, at Socialtilsyn Midt 
medvirker til udvikling af kvaliteten til gavn for borgerne. Dette er et fald i forhold til 2017, 
hvor 63% var meget enig/enige i, at Socialtilsyn Midt medvirker til udvikling af kvaliteten til 
gavn for borgerne.  

4.3 Udviklingspunkter fra Socialtilsyn Midt medvirker til at forbedre kvaliteten til 
gavn for borgerne 

 

Tabellen illustrerer, at i 2017 var 59% af respondenterne er meget enig/enige i, at 
udviklingspunkterne medvirker til at forbedre kvaliteten til gavn for borgerne. I 2018 er dette 
tal faldet til 58%. Tabellen viser, at der er en tendens til, at respondenterne vælger at svare 
hverken/eller til spørgsmålet. 

4.4 Kvalitetsrapporten giver et retvisende billede af tilbuddets/plejefamiliens 
kvalitet 

 

 

Meget enig Enig Hverken/eller Uenig Meget uenig Ved ikke/ikke
relevant

2017 12% 47% 25% 6% 2% 8%

2018 13% 45% 29% 5% 1% 7%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

2017 2018

Meget enig Enig Hverken/eller Uenig Meget uenig Ved ikke/ikke
relevant

2017 26% 45% 18% 4% 2% 5%

2018 18% 47% 16% 9% 5% 5%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

2017 2018



Socialtilsyn Midt Tilfredshedsundersøgelse 2018 27. november 2018 

Side 7 af 23 
 

Tabellen illustrerer, at i 2017 var 71% af respondenterne er meget enig/enige i, at 
kvalitetsrapporten giver et retvisende billede af tilbuddets/plejefamiliens kvalitet. I de 
uddybende svar blev der bl.a. givet udtryk for, at kvalitetsrapporten er et kvalitetsstempel og 
som f.eks. kan bruges i forhold til medarbejderudvikling og udvikling af kvaliteten i tilbuddet. 
I 2018 er 65% af respondenterne meget enig/enige, og det er et fald på 6 procentpoint. 
Uenig/meget uenig er steget med 8 procentpoint. I kommentarsporet fremgår det, at 
utilfredsheden skyldes, at rapporterne kun giver et øjebliksbillede og at der er for meget 
forældet data i rapporterne. Endvidere har mange skrevet, at det er svært at orientere sig i 
rapporterne og skabe sig et overblik.  
Der arbejdes i øjeblikket på at forbedre kvalitetsrapporterne, hvor der er fokus på 
læsevenlighed, opsætning og præsentation af data i rapporterne. 

  



Socialtilsyn Midt Tilfredshedsundersøgelse 2018 27. november 2018 

Side 8 af 23 
 

5.0 Tilfredshed med tilsynsbesøget 
I det følgende er der blevet svaret på en række spørgsmål angående tilsynsbesøget. 
 
5.1 Hvor tilfreds er du med følgende aspekter af selve tilsynsbesøget? - 
Informationen inden tilsynsbesøget 

 
 
Ovenstående tabel illustrerer respondenternes tilfredshed med informationsniveauet inden 
tilsynsbesøget. Samlet set er 88% respondenterne i 2018 overordnet meget tilfredse/tilfredse 
med den information, de får inden tilsynsbesøget. Den samlede tilfredshed er overordnet set 
uændret sammenlignet med 2017. Den samlede utilfredshed med informationsniveauet inden 
tilsynsbesøget er steget med 2 procentpoint. 

5.2 Hvor tilfreds er du med følgende aspekter af selve tilsynsbesøget? - Dialogen 
inden tilsynsbesøget 

 

Meget tilfreds Tilfreds Hverken/eller Utilfreds Meget
utilfreds
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relevant

2017 31% 57% 9% 1% 0% 2%
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Som det fremgår af ovenstående tabel, er der fortsat en samlet tilfredshed med dialogen, 
hvilket også uddybes i de svar, der er blevet givet i forbindelse med spørgsmålet. Den samlede 
tilfredshed er dog faldet lidt. I 2018 er der 79%, der er meget tilfreds/tilfredse, hvilket er 2 
procentpoint lavere end i 2017. Den generelle utilfredshed er steget med 2 procentpoint.  

5.3 Hvor tilfreds er du med følgende aspekter af selve tilsynsbesøget? - Mængden af 
påkrævet dokumentation inden tilsynsbesøget 

 

Tabellen illustrerer et fald i den samlede tilfredshed fra 2017 til 2018 med 1 procentpoint. Der 
er 45%, der er meget tilfredse/tilfredse med mængden af påkrævet dokumentation inden 
tilsynsbesøget. Her udover ses endvidere en stigning i den generelle utilfredshed med 
dokumentationskravet svarende til 3 procentpoint, dvs. 31%, der er utilfredse med mængden 
af dokumentation.  
I de uddybende svar tilkendegiver respondenterne også i 2018, at mængden af påkrævet 
dokumentation, som skal sendes ind i forbindelse med tilsynsbesøget, fortsat er for 
omfangsrigt og ressourcekrævende. Der peges bl.a. på, at der er for mange skemaer som skal 
udfyldes og at indhentning af dokumenter fylder for meget i en i forvejen travl hverdag. De 
respondenter, der har uddybet deres svar, giver udtryk for, at tilsynet selv burde kunne 
indhente den dokumentation, de har brug for fra diverse instanser. Endvidere peger de på, at 
de ændringer, der sker i løbet af et år er ganske få, hvorfor det ikke burde være nødvendigt 
med et så omfangsrigt dokumentationskrav, som de er underlagt i dag.   
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5.4 Hvor tilfreds er du med følgende aspekter af selve tilsynsbesøget? – Udførelsen 
af tilsynsbesøget. 
 

 

Tabellen illustrerer, at respondenterne fortsat er meget tilfredse med udførelsen af 
tilsynsbesøget, hvilket er uddybet i respondenternes kommentar til spørgsmålet. Dog er der et 
fald i den samlede tilfredshed. Den samlede tilfredshed er på 84%, hvilket svarer til et fald på 
6 procentpoint fra 2017 til 2018.  
Respondenterne giver positive tilkendegivelser i de uddybende svar, hvor de bl.a. fremhæver 
konsulenternes faglighed, anerkendende tilgang, lydhørhed og gode samarbejde samt deres 
måde at gennemføre tilsynsbesøgene på. 

5.5 Hvor tilfreds er du med følgende aspekter af selve tilsynsbesøget? - Opfølgningen 
på tilsynsbesøget? 
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Tabellen illustrerer, at 73% af respondenterne samlet set er meget tilfredse/tilfredse med den 
opfølgning de har fået på tilsynsbesøget. I 2017 var den overordnede tilfredshed på 74%, dvs. 
der er et mindre fald på 1 procentpoint. Til sammenligning er den samlede utilfredshed steget 
med 7 procentpoint.   
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6.0 Tilfredshed med godkendelser 

I det følgende er der blevet svaret på en række spørgsmål omhandlende ny-godkendelse af 
plejefamilier. Det skal gøres opmærksom på, at gruppen af respondenterne, der har kunnet 
svare på spørgsmålene i denne kategori, udgør en gruppe på 29 ud af den samlede 
respondentgruppe på 241, hvilket betyder, at det er små afvigelser, som spiller ind på 
procentfordelingen under de enkelte spørgsmål. 

6.1 Hvor tilfreds er du med følgende aspekter af din ny-godkendelse? – 
Informationsniveauet inden sendt ansøgning 
 

 

Tabellen illustrerer en samlet tilfredshed på 67% i 2018 og på 81% i 2017, dvs. at der er sket 
en nedgang på 14 procentpoint. Den samlede utilfredshed er den samme. Flere respondenter 
har valgt at svare hverken/eller og ved ikke/ikke relevant til spørgsmålet, hvilket må antages 
at betyde, at de enten ikke har fået information, inden de har sendt ansøgningen ind eller at 
informationen ikke har haft en nævneværdig betydning i ansøgningsprocessen. 
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6.2 Hvor tilfreds er du med følgende aspekter af din ny-godkendelse? - Udførelsen af 
godkendelsesbesøget 

 

Tabellen illustrerer, at 79% af respondenterne samlet set er meget tilfredse/tilfredse med 
udførelsen af godkendelsesbesøget. I 2017 var den overordnede tilfredshed på 97%, dvs. der 
er sket en nedgang i den samlede tilfredshed på 18 procentpoint. Utilfredsheden er steget med 
10 procent. Det fremgår desværre ikke af kommentarsporet, hvad utilfredsheden skyldes. 

6.3 Hvor tilfreds er du med følgende aspekter af din ny-godkendelse? - Varigheden af 
godkendelsesprocessen 

 
 
Tabellen illustrerer, at 62% af respondenterne samlet set er meget tilfredse/tilfredse med 
udførelsen af godkendelsesbesøget. I 2017 var den overordnede tilfredshed på 88%, dvs. der 
er sket en nedgang på 26 procentpoint. I 2018 er utilfredsheden steget med 14 procentpoint. I 
kommentarsporet nævnes det, at det er utilfredsstillende, at godkendelsesprocessen kommer 

Meget tilfreds Tilfreds Hverken/eller Utilfreds Meget
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til at tage længere tid, hvis der er datoer på kurset, hvor man ikke kan deltage og derfor er 
nødt til at tage de dage, man mangler på et andet kursus. 

6.4 Sammenhæng mellem grundkursusforløbet og godkendelsesprocessen 

Tabellen illustrerer, at 79% af respondenterne samlet set er meget tilfredse/tilfredse med 
sammenhængen mellem grundkursusforløbet og godkendelsesprocessen. Der er en mindre 
utilfredshed på 3%. I 2018 er den samlede tilfredshed 69%, hvilket svarer til en nedgang på 
10 procentpoint. Den samlede utilfredshed er steget med 17 procentpoint. I kommentarsporet 
fremgår det ikke, hvad årsagen er til, at utilfredsheden er steget. 
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7.0 Tilfredshed med kommunikation og dialog 

De følgende tabeller viser besvarelserne på en række spørgsmål omhandlende kommunikation 
og dialog. Det er alle i respondentgruppen, der har svaret på spørgsmålene. 

7.1 Hvor tilfreds er du med følgende aspekter af kommunikationen/dialogen? - 
Informationsniveauet på Socialtilsyn Midts hjemmeside 

 

Tabellen illustrerer, at 63% af respondenterne i 2018 samlet set er meget tilfredse/tilfredse 
med informationsniveauet på Socialtilsyn Midts hjemmeside. I 2017 var den samlede 
tilfredshed på 70%.  

7.2 Serviceniveau ved telefonisk kontakt (f.eks. hovednummeret) 
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Tabellen illustrerer, at 57% af respondenterne samlet set er meget tilfredse/tilfredse med 
sammenhængen med serviceniveauet ved telefonisk kontakt. Der er sket en stigning på 5 
procentpoint. I ovenstående fremgår det, at der fortsat er 28% af respondenterne ikke har 
fundet spørgsmålet relevant. 

7.3 Hvor tilfreds er du med følgende aspekter af kommunikationen/dialogen? - 
Dialog med ledelsen hos Socialtilsyn Midt 

 

Tabellen illustrerer, at en stor procentdel af respondenterne ikke finder spørgsmålet relevant, 
da de aldrig har haft behov for at indgå i en dialog med ledelsen i forbindelse med 
tilsynsbesøget. De respondenter, der har været i dialog med ledelsen har svaret positivt på 
spørgsmålet og 37% er tilfredse med dialogen med ledelsen, hvilket er en stigning på 14 
procentpoint. I de uddybende svar fremhæves bl.a., at dialogen har været positiv, konstruktiv 
og anerkendende og med gensidig respekt. 

 

 

  

Meget tilfreds Tilfreds Hverken/eller Utilfreds
Meget

utilfreds
Ved ikke/ikke

relevant

2017 10% 22% 20% 1% 1% 46%

2018 11% 26% 19% 1% 1% 42%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

2017 2018



Socialtilsyn Midt Tilfredshedsundersøgelse 2018 27. november 2018 

Side 17 af 23 
 

8.0 Tilfredshed med faglig rådgivning 

I det følgende er der fokus på faglig rådgivning inden for social/pædagogfaglig, juridisk og 
økonomisk rådgivning.  

8.1 Hvor tilfreds er du med den faglige rådgivning du har modtaget? - Social- eller 
pædagogfaglig rådgivning 

 

Tabellen illustrerer, at der er i 2018 er 64%, som er tilfredse den social- og pædagogfaglige 
rådgivning, de har modtaget. Tilfredsheden er faldet med 4 procentpoint og steget med 5 
procentpoint i forhold til utilfredshed. I de uddybende svar gives der bl.a. udtryk for, at den 
social- og pædagogfaglige rådgivning ikke har gjort en positiv forskel. Der er fortsat 
respondenter, der ikke har afgivet svar, da de ikke finder spørgsmålet relevant.  
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8.2 Hvor tilfreds er du med den faglige rådgivning du har modtaget? - Juridisk 
rådgivning 

 

Tabellen illustrerer, at der ikke er nævneværdig forskel på tilfredsheden med den juridiske 
rådgivning i 2017 og 2018. Der er sket en lille nedgang på 1 procentpoint.  

8.3 Hvor tilfreds er du med den faglige rådgivning du har modtaget? - Økonomisk 
rådgivning 

 
  
Tabellen illustrerer, at tilfredsheden er faldet med 1 procentpoint. Utilfredsheden er steget med 
3% procentpoint. Fortsat er der mange respondenter, der ikke finder spørgsmålet relevant.  

  

Meget tilfreds Tilfreds Hverken/eller Utilfreds Meget
utilfreds

Ved ikke/ikke
relevant

2017 20% 29% 26% 3% 1% 21%

2018 14% 34% 25% 3% 2% 22%
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2017 14% 23% 33% 1% 1% 28%

2018 8% 28% 28% 3% 2% 31%
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9.0 Tilfredshed med whistleblowerordning 

9.1 Hvor tilfreds er du med whistleblowerordningens synlighed? 

 

Tabellen illustrerer, at tilfredsheden med whistleblowerordningen er steget i 2018. Tabellen 
viser ligeledes, at de fleste respondenter har svaret enten ”Hverken/eller” eller ”Ved ikke/ ikke 
relevant til spørgsmålet. I kommentarsporet fremgår det, at der fortsat er mange, som ikke 
kender til ordningen. De, der kender til ordningen, giver udtryk for, i de uddybende svar, at 
det er fint, at ordningen findes og at tilsynet informerer om ordningen. 

 

  

Meget tilfreds Tilfreds Hverken/eller Utilfreds
Meget

utilfreds
Ved ikke/ikke

relevant

2017 16% 19% 29% 3% 1% 32%

2018 7% 32% 23% 3% 1% 34%
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10.0 Tilfredshed med grundkurser for plejefamilier 

Denne del af tilfredsundersøgelsen omhandler de ny-godkendte plejefamiliers tilfredshed med 
grundkurserne, som Socialtilsyn Midt udbyder i samarbejde med Via University College. 
Der er ny-godkendte plejefamilier, svarende til 29 respondenter, der har afgivet svar. 
 
10.1 Hvor tilfreds er du med følgende aspekter af grundkurser for plejefamilier? - 
Informationen på hjemmesiden 

 
 
Tabellen illustrerer, at 67% af respondenterne samlet set er meget tilfredse/tilfredse med 
informationen på Socialtilsyn Midts hjemmeside. På trods af den store tilfredshed er der dog 
sket en nedgang på 15 procentpoint fra 2017 til 2018. Ingen af respondenterne har givet 
uddybende svar omhandlende årsagerne til, hvorfor de er utilfredse. 
 

10.2 Hvor tilfreds er du med følgende aspekter af grundkurser for plejefamilier? - 
Tilmeldingsproceduren 

 

 

Meget tilfreds Tilfreds Hverken/eller Utilfreds
Meget

utilfreds
Ved ikke/ikke

relevant

2017 15% 67% 12% 0% 0% 6%

2018 17% 50% 20% 3% 0% 10%
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Meget tilfreds Tilfreds Hverken/eller Utilfreds
Meget

utilfreds
Ved ikke/ikke

relevant

2017 18% 67% 6% 3% 0% 6%

2018 20% 50% 14% 3% 0% 13%
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Tilmeldingsproceduren foregår via Socialtilsyn Midts hjemmeside. Tabellen illustrerer en samlet 
tilfredshed på 70% med tilmeldingsproceduren, men der er dog et fald fra 2017 til 2018 på 15 
procentpoint. Der er ingen uddybende svar, der omhandler årsagen til utilfredsheden. 
 
10.3 Hvor tilfreds er du med følgende aspekter af grundkurser for plejefamilier? - 
Kursernes fysiske placering (Holstebro & Aarhus) 

 

Tabellen illustrerer en samlet tilfreds på 73 % med kursernes fysiske placering i 2018. I dette 
års besvarelse har flere respondenter valg at svare hverken/eller og det giver en nedgang i 
den samlede tilfredshed. 
 
10.4 Hvor tilfreds er du med følgende aspekter af grundkurser for plejefamilier? - 
Antallet af afholdte kurser 

 
 
Tabellen illustrerer, at 74% har svaret, at de er ”Meget tilfreds” eller ”Tilfreds” med antallet af 
udbudte kurser. Der er et fald på 8 procentpoint i forhold til 2017. Tabellen viser endvidere, at 
der er en nedgang i forhold til utilfredshed med antal afholdte kurser på 6 procentpoint. Flere 
respondenter har valgt at svare ved ikke/ikke relevant til dette spørgsmål. 
 

Meget tilfreds Tilfreds Hverken/eller Utilfreds
Meget

utilfreds
Ved ikke/ikke

relevant

2017 46% 36% 6% 3% 0% 9%

2018 20% 53% 14% 0% 3% 10%
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Meget tilfreds Tilfreds Hverken/eller Utilfreds
Meget

utilfreds
Ved ikke/ikke

relevant

2017 27% 55% 9% 6% 0% 3%

2018 17% 57% 10% 3% 0% 13%
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10.5 Hvor tilfreds er du med følgende aspekter af grundkurser for plejefamilier? - 
Tidspunktet for kurserne 

 
 
Tabellen illustrerer at 67 % af respondenterne er meget tilfredse/tilfredse med tidspunkterne 
for afholdelse af kurserne. I forhold til den samlede tilfredshed er der fald fra 2017 til 2018 på 
12 procentpoint og utilfreds/meget utilfredse er steget med 7 procentpoint. Der gives udtryk 
for i kommentarsporet, at det er problematisk, at kursusdagene ligger på hverdage, da det 
både er dyrt og ikke altid nemt at få en hverdag fri. 
 
10.6 Hvor tilfreds er du med følgende aspekter af grundkurser for plejefamilier? - 
Det faglige indhold på kurserne 

 

Tabellen illustrerer, at respondenterne generelt er tilfredse med kursernes faglige indhold 
svarende til 70%. I 2018 er der fortsat respondenter, der giver udtryk for, at det faglige 
indhold er for lavt og med en svingende kvalitet. 

 

  

Meget tilfreds Tilfreds Hverken/eller Utilfreds
Meget

utilfreds
Ved ikke/ikke

relevant

2017 24% 55% 18% 0% 0% 3%

2018 17% 50% 16% 7% 0% 10%
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2017 40% 39% 6% 12% 0% 3%

2018 27% 43% 3% 3% 10% 14%
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10.7 Hvor tilfreds er du med følgende aspekter af grundkurser for plejefamilier? – 
Undervisernes formidlingskompetencer 

 

Tabellen illustrerer, at respondenterne samlet set er meget tilfredse/tilfredse med 
undervisernes formidlingskompetencer svarende til 73%. Utilfredsheden er steget med 4 
procentpoint.  

Meget tilfreds Tilfreds Hverken/eller Utilfreds Meget
utilfreds

Ved ikke/ikke
relevant

2017 46% 33% 15% 6% 0% 0%

2018 23% 50% 7% 3% 7% 10%
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