Utvärderingsrapporten beskriver arbetet med en
enkätundersökning som genomfördes bland medarbetare inom äldreomsorgen i Eskilstuna kommun
under hösten och vintern 2021. Rapporten beskriver
uppdraget, ƟllvägagångssäƩet och resultatet samt
avslutas med en kortare diskussion.
Hela rapporten finns på:
www.fou.sormland.se/materialpublicerat/rapporter/
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Resultat
Kartläggningen visar aƩ kunskapsnivån om välfärdsteknik (VFT) bland medarbetare inom äldreomsorgen i Eskilstuna kommun visserligen är begränsad, men
aƩ man samƟdigt är nyfiken på aƩ jobba mer med VFT.
Resultat

Bakgrund och syfte
Under våren 2021 kartlade FoUiS i samverkan med Eskilstuna kommun vilka kunskaper om Välfärdsteknik (VTF) medarbetare i äldreomsorgen i Eskilstuna har. Här
är lite av innehållet i rapporten.
SyŌe och genomförande
SyŌet var aƩ kartlägga medarbetares kunskaper, uppfaƩningar och åsikter om VFT
inom äldreomsorgen. 577 medarbetare inom
äldreomsorgen i Eskilstuna valde aƩ besvara
enkäten, som mejlades ut.
Kartläggningen genomfördes under hösten/
vintern 2021 med hjälp av en digital enkät
med totalt 14 frågor. Förutom demografiska
fakta, handlade de om kunskaper om VFT och
vad VFT kan bidra Ɵll, om brukaren har Ɵllgång
Ɵll den VFT som hen behöver, samt möjligheter
och risker med VFT.

Har de brukare du möter inom
äldreomsorgen Ɵllgång Ɵll
den VFT de behöver?

Enkäten indikerar aƩ 24 procent av
medarbetarna inte har jobbat med VFT,
då de uppgeƩ ”vet inte alls vad VFT är”
alternaƟvt ”vet vad VFT är men har inte
jobbat med det”. SamƟdigt uppger 44
procent av medarbetarna aƩ de har
jobbat med VFT, vilket är posiƟvt.

cent uppger aƩ de vill lära sig mer om
VFT finns eƩ behov av kompetenshöjande
insatser. Förhoppningen är aƩ denna rapport på något säƩ kan bidra Ɵll utveckling
av den framƟda vården och omsorgen av
äldre personer i Eskilstuna kommun.

HälŌen av medarbetarna anser aƩ de
äldre personer de möter har Ɵllgång Ɵll
den VFT de är i behov av.

• Behöver du lära dig mer om välfärdsteknik inom äldreomsorgen?

AƩ 70 procent av medarbetarna uppger aƩ de vill lära sig mer om VFT, indikerar aƩ utbildnings- eller kompetenshöjande insatser kan vara aktuellt.
Medarbetarna uppger även en mängd
områden de vill lära sig mer om, vilket
kan visa på eƩ intresse för området.
Majoriteten av medarbetarna anser aƩ
VFT kan bidra Ɵll ökad självständighet,
trygghet, delakƟghet och akƟveringsgrad hos de äldre. De uppger även möjligheter och risker de anser aƩ VFT kan
föra med sig.
Vid vissa frågor finns skillnader beroende på kön, ålder, utbildning, chefsansvar eller verksamhetsområde.

SammanfaƩning
SammanfaƩningsvis kan sägas aƩ det
finns eƩ behov av aƩ förbäƩra kunskapsnivån om VFT bland medarbetarna inom
äldreomsorgen. Baserat på aƩ 70 pro-
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• Har de brukare du möter inom äldreomsorgen Ɵllgång Ɵll den VFT
de behöver?
• Bidrar VTF inom äldreomsorgen Ɵll ...
•
•
•
•

ökad självständighet?
ökad trygghet?
ökad delakƟghet?
ökad akƟvitet?
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