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1. Introduktion 

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen gennemfører årlige brugerundersøgelser med det 

formål at blive klogere på borgere, der har været igennem et forløb på et 

genoptræningscenter i Københavns Kommune, og deres oplevelse og vurdering af kvalitet 

inden for en række udvalgte emner. Brugerundersøgelsen skal danne grundlag for at 

kunne arbejde målrettet med at udvikle og forbedre Sundheds- og 

Omsorgsforvaltningens tilbud til gavn for københavnerne. 

Brugerundersøgelsen viser brugernes besvarelser på spørgsmål inden for emnerne: 

samlet udbytte og tilfredshed, modtagelsen, information, medarbejdere, borger- og 

pårørendeinddragelse, oplevet kvalitet, afslutningen på forløbet og corona. 

Undersøgelsens målgruppe udgøres som udgangspunkt af et repræsentativt udsnit af 

borgere, der har været igennem et forløb på et genoptræningscenter i Københavns 

Kommune. 2.535 borgere er inviteret til undersøgelsen i perioden fra februar til 

december 2021, hvor 1.000 borgere har gennemført undersøgelsen. 

Denne rapport præsenterer resultaterne af brugerundersøgelsen 2021 samlet og for de 

enkelte genoptræningscentre, der fremgår af tabellen nedenfor. Antallet af besvarelser 

fra enheden fremgår ligeledes af tabellen. Summen af antal besvarelser kan variere på 

tværs af spørgsmål, da besvarelserne ”Ved ikke” og ”Ikke relevant” er frasorteret samt at 

resultaterne er vægtet efter størrelsen på de enkelte enheder. 

 Enhed Antal besvarelser 

SUF 2021 1000 

Center for Genoptræning Amager 2021 206 

Center for Genoptræning Nørrebro 2021 335 

Center for Genoptræning Østerbro 2021 135 

Center for Genoptræning Vanløse 2021 228 

Center for Genoptræning Vesterbro 2021 96 

SUF 2020 717 

 

Brugerundersøgelsen er gennemført af Epinion P/S for Københavns Kommune, 

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (SUF). Sundheds- og Omsorgsforvaltningens 

brugerundersøgelser kan downloades på www.kk.dk.  

Henvendelser vedrørende undersøgelsen rettes til 

Tina Christensen, 

Afdeling for Evaluering, 

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune  

http://www.kk.dk/
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2. Læsevejledning 

Indledningsvist i rapporten vises alle spørgsmålene i undersøgelsen samlet i 

overbliksfigurer, som gør det er muligt at sammenligne resultaterne på tværs af alle 

spørgsmål.  

Efterfølgende vises resultaterne opdelt for hvert emne i brugerundersøgelsen. 

Brugerundersøgelsen indeholder følgende emner: samlet udbytte og tilfredshed, 

modtagelsen, information, medarbejdere, borger- og pårørendeinddragelse, oplevet 

kvalitet, afslutningen på forløbet og corona. Her vises resultaterne samlet og for hvert 

genoptræningscenter. Resultaterne som er baseret på under 10 besvarelser for den 

enkelte enhed, vises ikke. 

Resultaterne fra brugerundersøgelser som denne bør aldrig stå alene. En 

brugerundersøgelse bør altid følges op af dialog om, hvorfor resultaterne ser ud, som de 

gør – hvad enten resultaterne er gode eller dårlige. 

Denne rapport kan således anvendes til at identificere styrker og potentielle 

forbedringspunkter. Fastlæggelsen af hvorfor resultaterne er, som de er, og hvordan 

resultaterne kan fastholdes eller forbedres, bør ske i dialog mellem ledelse, 

medarbejdere, brugere og pårørende. 
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3. Resultatoverblik 

Figur 3.1: Spørgsmål der besvares på skalaen fra ”Slet ikke” (1) til ”I meget høj grad” 
(5). 

 
 

N 
 
 

Var medarbejderne venlige og imødekommende over 
for dig? (994) 

SUF 2021 4.6 SUF 2020 4.6 
⭢ 

Oplevede du, at medarbejderne var dygtige til deres 
arbejde? (972) 

SUF 2021 4.5 SUF 2020 4.5 
⭢ 

Oplevede du, at medarbejderne forstod dig og dine 
behov? (982) 

SUF 2021 4.2 SUF 2020 4.2 
⭢ 

Motiverede medarbejderne dig til at gennemføre 
genoptræningen? (949) 

SUF 2021 4.2 SUF 2020 4.2 
⭢ 

Fik du hjælp til det, der var vigtigt for dig? (971) 
SUF 2021 4.2 SUF 2020 4.2 

⭢ 

Blev du informeret om, hvad der skulle ske under dit 
forløb? (984) 

SUF 2021 4.1 SUF 2020 4.1 
⭢ 

Blev du inddraget i de beslutninger, der blev truffet om 
dit forløb? (954) 

SUF 2021 4.1 SUF 2020 3.9 
⭧ 

Er du tilfreds med dit genoptræningsforløb? (970) 
SUF 2021 4.0 SUF 2020 4.1 

⭢ 

* Var det brugbart for dig at have en afsluttende 
samtale? (727) 

SUF 2021 4.0 SUF 2020 4.0 
⭢ 

Var genoptræningen tilrettelagt til dine individuelle 
behov? (964) 

SUF 2021 4.0 SUF 2020 4.0 
⭢ 

** Var du tilfreds med transporten til og fra 
genoptræningen? (260) 

SUF 2021 3.9 SUF 2020 4.0 
⭢ 

Er du tilfreds med din egen indsats under dit forløb? (954) 
SUF 2021 3.8 SUF 2020 3.9 

⭢ 

Bruger du fortsat den erfaring og viden, du fik i 
genoptræningsforløbet, i din hverdag? (941) 

SUF 2021 3.6 SUF 2020 3.7 
⭢ 

Fortsatte du med at træne efter du endte 
genoptræningsforløbet? (929) 

SUF 2021 3.6 SUF 2020 3.6 
⭢ 

Har dit forløb med genoptræning medvirket til at du har 
fået det bedre fysisk? (915) 

SUF 2021 3.6 SUF 2020 3.6 
⭢ 

Er du blevet bedre til at klare flere dagligdags ting selv, 
som følge af dit forløb i Center for Genoptræning? (834) 

SUF 2021 3.6 SUF 2020 3.6 
⭢ 

Har du opnået det, som du gerne ville opnå med dit 
genoptræningsforløb? (920) 

SUF 2021 3.5 SUF 2020 3.5 
⭢ 

Har dit forløb medvirket til at forbedre dit psykiske 
helbred? (737) 

SUF 2021 3.3 SUF 2020 3.3 
⭢ 

 

 

Note: Alle spørgsmål i figuren er indledt med ”I hvilken grad…” og svarmulighederne er: 
Slet ikke (1), I ringe grad (2), I nogen grad (3), I høj grad (4), I meget høj grad (5). I figuren er besvarelserne omregnet til en 
skala fra 1 til 5, hvor 5 er den mest positive score. Antal besvarelser er angivet i parentes. Personer, som har svaret ’Ved ikke’ 

eller ’Ikke relevant’ er frasorteret. Pilene yderst til højre viser, om resultatet i 2021 er forbedret (⭧), forringet (⭨) eller ikke 

signifikant forskelligt (⭢) fra resultatet i 2020. 
* Det er kun borgere, som har fået en afsluttende samtale med en medarbejder, som har fået stillet dette spørgsmål. 
** Det er kun borgere, som har anvendt kommunens kørselsordning til og fra genoptræningen, som har fået stillet dette 
spørgsmål. 
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Figur 3.2: Spørgsmål der besvares med Ja eller Nej. Andel, som svarer ’Ja’. 

 
 

N 
 
 

Følte du dig velkommen første gang da du ankom til 
Center for Genoptræning? (960) 

SUF 2021 98% SUF 2020 98% 
⭢ 

Følte du dig tryg ved de medarbejdere, som hjalp dig? (978) 
SUF 2021 97% SUF 2020 96% 

⭢ 

Var medarbejderne forberedt første gang du ankom i 
Center for Genoptræning? (947) 

SUF 2021 97% SUF 2020 96% 
⭢ 

Fik du tilstrækkelig instruktion i de træningsøvelser, du 
skulle lave derhjemme? (966) 

SUF 2021 94% SUF 2020 91% 
⭧ 

* Blev dine pårørende inddraget på den måde, som du 
gerne ville have? (129) 

SUF 2021 92% SUF 2020 91% 
⭢ 

Vidste medarbejderne hvad de skulle gøre, når de hjalp 
dig uanset, hvem det var? (859) 

SUF 2021 91% SUF 2020 93% 
⭢ 

Under dit forløb i Center for Genoptræning vidste du 
da, hvem du skulle kontakte, hvis du havde spørgsmål til 
forløbet? 

(973) 
SUF 2021 90% SUF 2020 91% 

⭢ 

Lavede medarbejderne en plan sammen med dig om, 
hvad du gerne ville have ud af dit forløb? (958) 

SUF 2021 90% SUF 2020 87% 
⭢ 

Var du løbende i dialog med medarbejderne om dit 
forløb? (973) 

SUF 2021 87% SUF 2020 86% 
⭢ 

Fik du vejledning i hvordan du vedligeholder det du har 
lært eller opnået under dit genoptræningsforløb? (895) 

SUF 2021 86% SUF 2020 84% 
⭢ 

Var det de samme medarbejdere, der hjalp dig i dit 
forløb i Center for Genoptræning? (974) 

SUF 2021 84% SUF 2020 85% 
⭢ 

Havde du en afsluttende samtale med en medarbejder? (959) 
SUF 2021 80% SUF 2020 78% 

⭢ 

Talte du med medarbejderne om, hvad der skulle ske 
efter forløbet? (954) 

SUF 2021 72% SUF 2020 70% 
⭢ 

Efter dit forløb vidste du da hvem du skulle kontakte, 
hvis du havde spørgsmål til dit forløb? (899) 

SUF 2021 68% SUF 2020 70% 
⭢ 

 

 

Note: Andel, som svarer ’Ja’. Antal besvarelser er angivet i parentes. Personer, som har svaret ’Ved ikke’ er frasorteret. 

Pilene yderst til højre viser, om resultatet i 2021 er forbedret (⭧), forringet (⭨) eller ikke signifikant forskelligt (⭢) fra 
resultatet i 2020. 
* Det er kun borgere, som har svaret, at deres pårørende var inddraget i forløbet, som har fået stillet dette spørgsmål. 
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4. Samlet udbytte og tilfredshed 

Figur 4.1: Spørgsmål der besvares på skalaen fra ”Slet ikke” (1) til ”I meget høj grad” 
(5). 

 
 

N 
 
 

Er du tilfreds med dit genoptræningsforløb? (970) 
Slet ikke 4% I ringe grad 3% I nogen grad 16% I høj 

grad 39% I meget høj grad 38% Gennemsnitscore 4 ⭢ 

Er du tilfreds med din egen indsats under dit 
forløb? 

(954) 
Slet ikke 1% I ringe grad 5% I nogen grad 28% I høj 

grad 42% I meget høj grad 23% Gennemsnitscore 4 ⭢ 

Bruger du fortsat den erfaring og viden, du 
fik i genoptræningsforløbet, i din hverdag? 

(941) 
Slet ikke 4% I ringe grad 7% I nogen grad 33% I høj 

grad 33% I meget høj grad 24% Gennemsnitscore 4 ⭢ 

Fortsatte du med at træne efter du endte 
genoptræningsforløbet? 

(929) 
Slet ikke 4% I ringe grad 7% I nogen grad 34% I høj 

grad 33% I meget høj grad 23% Gennemsnitscore 4 ⭢ 

Har dit forløb med genoptræning medvirket 
til at du har fået det bedre fysisk? 

(915) 
Slet ikke 6% I ringe grad 6% I nogen grad 31% I høj 

grad 35% I meget høj grad 22% Gennemsnitscore 4 ⭢ 

Er du blevet bedre til at klare flere dagligdags 
ting selv, som følge af dit forløb i Center for 
Genoptræning? 

(834) 
Slet ikke 8% I ringe grad 7% I nogen grad 26% I høj 

grad 33% I meget høj grad 26% Gennemsnitscore 4 ⭢ 

Har du opnået det, som du gerne ville opnå 
med dit genoptræningsforløb? 

(920) 
Slet ikke 9% I ringe grad 10% I nogen grad 27% I høj 

grad 32% I meget høj grad 23% Gennemsnitscore 3 ⭢ 

Har dit forløb medvirket til at forbedre dit 
psykiske helbred? 

(737) 
Slet ikke 15% I ringe grad 7% I nogen grad 29% I høj 

grad 30% I meget høj grad 19% Gennemsnitscore 3 ⭢ 

 

 

 

Note: Spørgsmålene i figuren er indledt med ”I hvilken grad…” og svarmulighederne er: 
Slet ikke (1), I ringe grad (2), I nogen grad (3), I høj grad (4), I meget høj grad (5). I figuren er besvarelserne omregnet til en 
skala fra 1 til 5, hvor 5 er den mest positive score. Antal besvarelser er angivet i parentes. Personer, som har svaret ’Ved ikke’ 

eller ’Ikke relevant’ er frasorteret. Pilene yderst til højre viser, om resultatet i 2021 er forbedret (⭧), forringet (⭨) eller ikke 

signifikant forskelligt (⭢) fra resultatet i 2020. 
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Sammenligning på tværs af enheder 

Figur 4.2: Er du tilfreds med dit genoptræningsforløb? 

 N 
 

SUF 2021 (970) 
4.0 

SUF 2020 (691) 
4.1 

Center for Genoptræning Amager 2021 (201) 
4.1 

Center for Genoptræning Nørrebro 2021 (326) 
3.9 

Center for Genoptræning Østerbro 2021 (133) 
4.0 

Center for Genoptræning Vanløse 2021 (218) 
4.2 

Center for Genoptræning Vesterbro 2021 (93) 
4.2 

Note: Spørgsmålet i figuren er indledt med ”I hvilken grad…” og svarmulighederne er: 
Slet ikke (1), I ringe grad (2), I nogen grad (3), I høj grad (4), I meget høj grad (5). I figuren er besvarelserne omregnet til en 
skala fra 1 til 5, hvor 5 er den mest positive score. Antal besvarelser er angivet i parentes. Personer, som har svaret ’Ved ikke’ 
eller ’Ikke relevant’ er frasorteret. 

 

Figur 4.3: Er du tilfreds med din egen indsats under dit forløb? 

 N 
 

SUF 2021 (954) 
3.8 

SUF 2020 (671) 
3.9 

Center for Genoptræning Amager 2021 (195) 
3.8 

Center for Genoptræning Nørrebro 2021 (319) 
3.8 

Center for Genoptræning Østerbro 2021 (127) 
3.9 

Center for Genoptræning Vanløse 2021 (219) 
3.8 

Center for Genoptræning Vesterbro 2021 (93) 
3.8 

Note: Spørgsmålet i figuren er indledt med ”I hvilken grad…” og svarmulighederne er: 
Slet ikke (1), I ringe grad (2), I nogen grad (3), I høj grad (4), I meget høj grad (5). I figuren er besvarelserne omregnet til en 
skala fra 1 til 5, hvor 5 er den mest positive score. Antal besvarelser er angivet i parentes. Personer, som har svaret ’Ved ikke’ 
eller ’Ikke relevant’ er frasorteret. 
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Figur 4.4: Bruger du fortsat den erfaring og viden, du fik i genoptræningsforløbet, i din 
hverdag? 

 N 
 

SUF 2021 (941) 
3.6 

SUF 2020 (651) 
3.7 

Center for Genoptræning Amager 2021 (194) 
3.6 

Center for Genoptræning Nørrebro 2021 (311) 
3.6 

Center for Genoptræning Østerbro 2021 (127) 
3.4 

Center for Genoptræning Vanløse 2021 (216) 
3.8 

Center for Genoptræning Vesterbro 2021 (93) 
3.7 

Note: Spørgsmålet i figuren er indledt med ”I hvilken grad…” og svarmulighederne er: 
Slet ikke (1), I ringe grad (2), I nogen grad (3), I høj grad (4), I meget høj grad (5). I figuren er besvarelserne omregnet til en 
skala fra 1 til 5, hvor 5 er den mest positive score. Antal besvarelser er angivet i parentes. Personer, som har svaret ’Ved ikke’ 
eller ’Ikke relevant’ er frasorteret. 

 

Figur 4.5: Fortsatte du med at træne efter du endte genoptræningsforløbet? 

 N 
 

SUF 2021 (929) 
3.6 

SUF 2020 (635) 
3.6 

Center for Genoptræning Amager 2021 (189) 
3.6 

Center for Genoptræning Nørrebro 2021 (316) 
3.7 

Center for Genoptræning Østerbro 2021 (124) 
3.7 

Center for Genoptræning Vanløse 2021 (211) 
3.6 

Center for Genoptræning Vesterbro 2021 (89) 
3.7 

Note: Spørgsmålet i figuren er indledt med ”I hvilken grad…” og svarmulighederne er: 
Slet ikke (1), I ringe grad (2), I nogen grad (3), I høj grad (4), I meget høj grad (5). I figuren er besvarelserne omregnet til en 
skala fra 1 til 5, hvor 5 er den mest positive score. Antal besvarelser er angivet i parentes. Personer, som har svaret ’Ved ikke’ 
eller ’Ikke relevant’ er frasorteret. 

 

  

 

 



 

 

10 

Figur 4.6: Har dit forløb med genoptræning medvirket til at du har fået det bedre 
fysisk? 

 N 
 

SUF 2021 (915) 
3.6 

SUF 2020 (632) 
3.6 

Center for Genoptræning Amager 2021 (190) 
3.5 

Center for Genoptræning Nørrebro 2021 (310) 
3.6 

Center for Genoptræning Østerbro 2021 (124) 
3.6 

Center for Genoptræning Vanløse 2021 (206) 
3.7 

Center for Genoptræning Vesterbro 2021 (85) 
3.8 

Note: Spørgsmålet i figuren er indledt med ”I hvilken grad…” og svarmulighederne er: 
Slet ikke (1), I ringe grad (2), I nogen grad (3), I høj grad (4), I meget høj grad (5). I figuren er besvarelserne omregnet til en 
skala fra 1 til 5, hvor 5 er den mest positive score. Antal besvarelser er angivet i parentes. Personer, som har svaret ’Ved ikke’ 
eller ’Ikke relevant’ er frasorteret. 

 

Figur 4.7: Er du blevet bedre til at klare flere dagligdags ting selv, som følge af dit 
forløb i Center for Genoptræning? 

 N 
 

SUF 2021 (834) 
3.6 

SUF 2020 (612) 
3.6 

Center for Genoptræning Amager 2021 (171) 
3.5 

Center for Genoptræning Nørrebro 2021 (287) 
3.6 

Center for Genoptræning Østerbro 2021 (120) 
3.8 

Center for Genoptræning Vanløse 2021 (179) 
3.7 

Center for Genoptræning Vesterbro 2021 (77) 
3.6 

Note: Spørgsmålet i figuren er indledt med ”I hvilken grad…” og svarmulighederne er: 
Slet ikke (1), I ringe grad (2), I nogen grad (3), I høj grad (4), I meget høj grad (5). I figuren er besvarelserne omregnet til en 
skala fra 1 til 5, hvor 5 er den mest positive score. Antal besvarelser er angivet i parentes. Personer, som har svaret ’Ved ikke’ 
eller ’Ikke relevant’ er frasorteret. 
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Figur 4.8: Har du opnået det, som du gerne ville opnå med dit genoptræningsforløb? 

 N 
 

SUF 2021 (920) 
3.5 

SUF 2020 (642) 
3.5 

Center for Genoptræning Amager 2021 (192) 
3.4 

Center for Genoptræning Nørrebro 2021 (309) 
3.4 

Center for Genoptræning Østerbro 2021 (124) 
3.6 

Center for Genoptræning Vanløse 2021 (208) 
3.6 

Center for Genoptræning Vesterbro 2021 (86) 
3.7 

Note: Spørgsmålet i figuren er indledt med ”I hvilken grad…” og svarmulighederne er: 
Slet ikke (1), I ringe grad (2), I nogen grad (3), I høj grad (4), I meget høj grad (5). I figuren er besvarelserne omregnet til en 
skala fra 1 til 5, hvor 5 er den mest positive score. Antal besvarelser er angivet i parentes. Personer, som har svaret ’Ved ikke’ 
eller ’Ikke relevant’ er frasorteret. 

 

Figur 4.9: Har dit forløb medvirket til at forbedre dit psykiske helbred? 

 N 
 

SUF 2021 (737) 
3.3 

SUF 2020 (459) 
3.3 

Center for Genoptræning Amager 2021 (155) 
3.2 

Center for Genoptræning Nørrebro 2021 (245) 
3.2 

Center for Genoptræning Østerbro 2021 (91) 
3.3 

Center for Genoptræning Vanløse 2021 (165) 
3.5 

Center for Genoptræning Vesterbro 2021 (82) 
3.3 

Note: Spørgsmålet i figuren er indledt med ”I hvilken grad…” og svarmulighederne er: 
Slet ikke (1), I ringe grad (2), I nogen grad (3), I høj grad (4), I meget høj grad (5). I figuren er besvarelserne omregnet til en 
skala fra 1 til 5, hvor 5 er den mest positive score. Antal besvarelser er angivet i parentes. Personer, som har svaret ’Ved ikke’ 
eller ’Ikke relevant’ er frasorteret. 
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5. Modtagelsen 

Figur 5.1: Spørgsmål der besvares med Ja eller Nej. Andel, som svarer ’Ja’. 

 
 

N 
 
 

Følte du dig velkommen første gang da du 
ankom til Center for Genoptræning? 

(960) 
98% 

⭢ 

Var medarbejderne forberedt første gang 
du ankom i Center for Genoptræning? 

(947) 
97% 

⭢ 

Note: Andel, som svarer ’Ja’. Antal besvarelser er angivet i parentes. Personer, som har svaret ’Ved ikke’ er frasorteret. 

Pilene yderst til højre viser, om resultatet i 2021 er forbedret (⭧), forringet (⭨) eller ikke signifikant forskelligt (⭢) fra 
resultatet i 2020. 

 

Sammenligning på tværs af enheder 

Figur 5.2: Følte du dig velkommen første gang da du ankom til Center for 
Genoptræning? 

 N 
 

SUF 2021 (960) 
98% 

SUF 2020 (660) 
98% 

Center for Genoptræning Amager 2021 (193) 
100% 

Center for Genoptræning Nørrebro 2021 (326) 
98% 

Center for Genoptræning Østerbro 2021 (131) 
97% 

Center for Genoptræning Vanløse 2021 (221) 
97% 

Center for Genoptræning Vesterbro 2021 (89) 
99% 

Note: Andel, som svarer ’Ja’. Antal besvarelser er angivet i parentes. Personer, som har svaret ’Ved ikke’ er frasorteret. 
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Figur 5.3: Var medarbejderne forberedt første gang du ankom i Center for 
Genoptræning? 

 N 
 

SUF 2021 (947) 
97% 

SUF 2020 (646) 
96% 

Center for Genoptræning Amager 2021 (194) 
97% 

Center for Genoptræning Nørrebro 2021 (315) 
97% 

Center for Genoptræning Østerbro 2021 (129) 
98% 

Center for Genoptræning Vanløse 2021 (218) 
96% 

Center for Genoptræning Vesterbro 2021 (90) 
95% 

Note: Andel, som svarer ’Ja’. Antal besvarelser er angivet i parentes. Personer, som har svaret ’Ved ikke’ er frasorteret. 
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6. Information 

Figur 6.1: Spørgsmål der besvares på skalaen fra ”Slet ikke” (1) til ”I meget høj grad” 
(5). 

 
 

N 
 
 

Blev du informeret om, hvad der skulle ske 
under dit forløb? 

(984) 
Slet ikke 0% I ringe grad 4% I nogen grad 17% I høj 

grad 40% I meget høj grad 38% Gennemsnitscore 4 ⭢ 

 

 

 

Note: Spørgsmålet i figuren er indledt med ”I hvilken grad…” og svarmulighederne er: 
Slet ikke (1), I ringe grad (2), I nogen grad (3), I høj grad (4), I meget høj grad (5). I figuren er besvarelserne omregnet til en 
skala fra 1 til 5, hvor 5 er den mest positive score. Antal besvarelser er angivet i parentes. Personer, som har svaret ’Ved ikke’ 

eller ’Ikke relevant’ er frasorteret. Pilene yderst til højre viser, om resultatet i 2021 er forbedret (⭧), forringet (⭨) eller ikke 

signifikant forskelligt (⭢) fra resultatet i 2020. 

 

Figur 6.2: Spørgsmål der besvares med Ja eller Nej. Andel, som svarer ’Ja’. 

 
 

N 
 
 

Under dit forløb i Center for Genoptræning 
vidste du da, hvem du skulle kontakte, hvis 
du havde spørgsmål til forløbet? 

(973) 
90% 

⭢ 

Var du løbende i dialog med medarbejderne 
om dit forløb? 

(973) 
87% 

⭢ 

Note: Andel, som svarer ’Ja’. Antal besvarelser er angivet i parentes. Personer, som har svaret ’Ved ikke’ er frasorteret. 

Pilene yderst til højre viser, om resultatet i 2021 er forbedret (⭧), forringet (⭨) eller ikke signifikant forskelligt (⭢) fra 
resultatet i 2020. 
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Sammenligning på tværs af enheder 

Figur 6.3: Blev du informeret om, hvad der skulle ske under dit forløb? 

 N 
 

SUF 2021 (984) 
4.1 

SUF 2020 (676) 
4.1 

Center for Genoptræning Amager 2021 (202) 
4.1 

Center for Genoptræning Nørrebro 2021 (330) 
4.1 

Center for Genoptræning Østerbro 2021 (133) 
4.0 

Center for Genoptræning Vanløse 2021 (227) 
4.2 

Center for Genoptræning Vesterbro 2021 (93) 
4.1 

Note: Spørgsmålet i figuren er indledt med ”I hvilken grad…” og svarmulighederne er: 
Slet ikke (1), I ringe grad (2), I nogen grad (3), I høj grad (4), I meget høj grad (5). I figuren er besvarelserne omregnet til en 
skala fra 1 til 5, hvor 5 er den mest positive score. Antal besvarelser er angivet i parentes. Personer, som har svaret ’Ved ikke’ 
eller ’Ikke relevant’ er frasorteret. 

 

Figur 6.4: Under dit forløb i Center for Genoptræning vidste du da, hvem du skulle 
kontakte, hvis du havde spørgsmål til forløbet? 

 N 
 

SUF 2021 (973) 
90% 

SUF 2020 (689) 
91% 

Center for Genoptræning Amager 2021 (202) 
89% 

Center for Genoptræning Nørrebro 2021 (325) 
90% 

Center for Genoptræning Østerbro 2021 (132) 
87% 

Center for Genoptræning Vanløse 2021 (221) 
93% 

Center for Genoptræning Vesterbro 2021 (93) 
92% 

Note: Andel, som svarer ’Ja’. Antal besvarelser er angivet i parentes. Personer, som har svaret ’Ved ikke’ er frasorteret. 
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Figur 6.5: Var du løbende i dialog med medarbejderne om dit forløb? 

 N 
 

SUF 2021 (973) 
87% 

SUF 2020 (693) 
86% 

Center for Genoptræning Amager 2021 (201) 
92% 

Center for Genoptræning Nørrebro 2021 (326) 
86% 

Center for Genoptræning Østerbro 2021 (129) 
82% 

Center for Genoptræning Vanløse 2021 (222) 
88% 

Center for Genoptræning Vesterbro 2021 (94) 
89% 

Note: Andel, som svarer ’Ja’. Antal besvarelser er angivet i parentes. Personer, som har svaret ’Ved ikke’ er frasorteret. 
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7. Medarbejdere 

Figur 7.1: Spørgsmål der besvares på skalaen fra ”Slet ikke” (1) til ”I meget høj grad” 
(5). 

 
 

N 
 
 

Var medarbejderne venlige og 
imødekommende over for dig? 

(994) 
Slet ikke 0% I ringe grad 0% I nogen grad 7% I høj 

grad 27% I meget høj grad 66% Gennemsnitscore 5 ⭢ 

Oplevede du, at medarbejderne var dygtige 
til deres arbejde? 

(972) 
Slet ikke 1% I ringe grad 2% I nogen grad 8% I høj grad 

31% I meget høj grad 59% Gennemsnitscore 4 ⭢ 

Oplevede du, at medarbejderne forstod dig 
og dine behov? 

(982) 
Slet ikke 2% I ringe grad 4% I nogen grad 10% I høj 

grad 38% I meget høj grad 47% Gennemsnitscore 4 ⭢ 

 

 

 

Note: Spørgsmålene i figuren er indledt med ”I hvilken grad…” og svarmulighederne er: 
Slet ikke (1), I ringe grad (2), I nogen grad (3), I høj grad (4), I meget høj grad (5). I figuren er besvarelserne omregnet til en 
skala fra 1 til 5, hvor 5 er den mest positive score. Antal besvarelser er angivet i parentes. Personer, som har svaret ’Ved ikke’ 

eller ’Ikke relevant’ er frasorteret. Pilene yderst til højre viser, om resultatet i 2021 er forbedret (⭧), forringet (⭨) eller ikke 

signifikant forskelligt (⭢) fra resultatet i 2020. 

 

Figur 7.2: Spørgsmål der besvares med Ja eller Nej. Andel, som svarer ’Ja’. 

 
 

N 
 
 

Følte du dig tryg ved de medarbejdere, som 
hjalp dig? 

(978) 
97% 

⭢ 

Var det de samme medarbejdere, der hjalp 
dig i dit forløb i Center for Genoptræning? 

(974) 
84% 

⭢ 

Note: Andel, som svarer ’Ja’. Antal besvarelser er angivet i parentes. Personer, som har svaret ’Ved ikke’ er frasorteret. 

Pilene yderst til højre viser, om resultatet i 2021 er forbedret (⭧), forringet (⭨) eller ikke signifikant forskelligt (⭢) fra 
resultatet i 2020. 

 

  

 

 



 

 

18 

Sammenligning på tværs af enheder 

Figur 7.3: Var medarbejderne venlige og imødekommende over for dig? 

 N 
 

SUF 2021 (994) 
4.6 

SUF 2020 (706) 
4.6 

Center for Genoptræning Amager 2021 (205) 
4.6 

Center for Genoptræning Nørrebro 2021 (333) 
4.5 

Center for Genoptræning Østerbro 2021 (133) 
4.6 

Center for Genoptræning Vanløse 2021 (228) 
4.7 

Center for Genoptræning Vesterbro 2021 (95) 
4.6 

Note: Spørgsmålet i figuren er indledt med ”I hvilken grad…” og svarmulighederne er: 
Slet ikke (1), I ringe grad (2), I nogen grad (3), I høj grad (4), I meget høj grad (5). I figuren er besvarelserne omregnet til en 
skala fra 1 til 5, hvor 5 er den mest positive score. Antal besvarelser er angivet i parentes. Personer, som har svaret ’Ved ikke’ 
eller ’Ikke relevant’ er frasorteret. 

 

Figur 7.4: Oplevede du, at medarbejderne var dygtige til deres arbejde? 

 N 
 

SUF 2021 (972) 
4.5 

SUF 2020 (683) 
4.5 

Center for Genoptræning Amager 2021 (201) 
4.5 

Center for Genoptræning Nørrebro 2021 (323) 
4.4 

Center for Genoptræning Østerbro 2021 (131) 
4.4 

Center for Genoptræning Vanløse 2021 (226) 
4.5 

Center for Genoptræning Vesterbro 2021 (92) 
4.5 

Note: Spørgsmålet i figuren er indledt med ”I hvilken grad…” og svarmulighederne er: 
Slet ikke (1), I ringe grad (2), I nogen grad (3), I høj grad (4), I meget høj grad (5). I figuren er besvarelserne omregnet til en 
skala fra 1 til 5, hvor 5 er den mest positive score. Antal besvarelser er angivet i parentes. Personer, som har svaret ’Ved ikke’ 
eller ’Ikke relevant’ er frasorteret. 
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Figur 7.5: Oplevede du, at medarbejderne forstod dig og dine behov? 

 N 
 

SUF 2021 (982) 
4.2 

SUF 2020 (682) 
4.2 

Center for Genoptræning Amager 2021 (202) 
4.2 

Center for Genoptræning Nørrebro 2021 (329) 
4.2 

Center for Genoptræning Østerbro 2021 (133) 
4.2 

Center for Genoptræning Vanløse 2021 (226) 
4.3 

Center for Genoptræning Vesterbro 2021 (93) 
4.3 

Note: Spørgsmålet i figuren er indledt med ”I hvilken grad…” og svarmulighederne er: 
Slet ikke (1), I ringe grad (2), I nogen grad (3), I høj grad (4), I meget høj grad (5). I figuren er besvarelserne omregnet til en 
skala fra 1 til 5, hvor 5 er den mest positive score. Antal besvarelser er angivet i parentes. Personer, som har svaret ’Ved ikke’ 
eller ’Ikke relevant’ er frasorteret. 

 

Figur 7.6: Følte du dig tryg ved de medarbejdere, som hjalp dig? 

 N 
 

SUF 2021 (978) 
97% 

SUF 2020 (693) 
96% 

Center for Genoptræning Amager 2021 (201) 
97% 

Center for Genoptræning Nørrebro 2021 (327) 
97% 

Center for Genoptræning Østerbro 2021 (132) 
96% 

Center for Genoptræning Vanløse 2021 (226) 
99% 

Center for Genoptræning Vesterbro 2021 (93) 
96% 

Note: Andel, som svarer ’Ja’. Antal besvarelser er angivet i parentes. Personer, som har svaret ’Ved ikke’ er frasorteret. 
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Figur 7.7: Var det de samme medarbejdere, der hjalp dig i dit forløb i Center for 
Genoptræning? 

 N 
 

SUF 2021 (974) 
84% 

SUF 2020 (693) 
85% 

Center for Genoptræning Amager 2021 (202) 
79% 

Center for Genoptræning Nørrebro 2021 (324) 
86% 

Center for Genoptræning Østerbro 2021 (132) 
86% 

Center for Genoptræning Vanløse 2021 (222) 
86% 

Center for Genoptræning Vesterbro 2021 (94) 
79% 

Note: Andel, som svarer ’Ja’. Antal besvarelser er angivet i parentes. Personer, som har svaret ’Ved ikke’ er frasorteret. 
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8. Borger- og pårørendeinddragelse 

Figur 8.1: Spørgsmål der besvares på skalaen fra ”Slet ikke” (1) til ”I meget høj grad” 
(5). 

 
 

N 
 
 

Fik du hjælp til det, der var vigtigt for dig? (971) 
Slet ikke 2% I ringe grad 5% I nogen grad 12% I høj 

grad 36% I meget høj grad 45% Gennemsnitscore 4 ⭢ 

Blev du inddraget i de beslutninger, der blev 
truffet om dit forløb? 

(954) 
Slet ikke 4% I ringe grad 5% I nogen grad 15% I høj 

grad 34% I meget høj grad 42% Gennemsnitscore 4 ⭧ 

 

 

 

Note: Spørgsmålene i figuren er indledt med ”I hvilken grad…” og svarmulighederne er: 
Slet ikke (1), I ringe grad (2), I nogen grad (3), I høj grad (4), I meget høj grad (5). I figuren er besvarelserne omregnet til en 
skala fra 1 til 5, hvor 5 er den mest positive score. Antal besvarelser er angivet i parentes. Personer, som har svaret ’Ved ikke’ 

eller ’Ikke relevant’ er frasorteret. Pilene yderst til højre viser, om resultatet i 2021 er forbedret (⭧), forringet (⭨) eller ikke 

signifikant forskelligt (⭢) fra resultatet i 2020. 

 

Figur 8.2: Spørgsmål der besvares med Ja eller Nej. Andel, som svarer ’Ja’. 

 
 

N 
 
 

* Blev dine pårørende inddraget på den 
måde, som du gerne ville have? 

(129) 
92% 

⭢ 

Lavede medarbejderne en plan sammen 
med dig om, hvad du gerne ville have ud af 
dit forløb? 

(958) 
90% 

⭢ 

Var dine pårørende inddraget i dit forløb? (989) 
14% 

⭢ 

** Ville du gerne have at dine pårørende var 
inddraget i dit forløb? 

(795) 
4% 

⭢ 

Note: Andel, som svarer ’Ja’. Antal besvarelser er angivet i parentes. Personer, som har svaret ’Ved ikke’ er frasorteret. 

Pilene yderst til højre viser, om resultatet i 2021 er forbedret (⭧), forringet (⭨) eller ikke signifikant forskelligt (⭢) fra 
resultatet i 2020. 
* Det er kun borgere, som har svaret, at deres pårørende var inddraget i forløbet, som har fået stillet dette spørgsmål. 
** Det er kun borgere, som har svaret, at deres pårørende ikke var inddraget i forløbet, som har fået stillet dette spørgsmål. 

 

  

 

 



 

 

22 

Sammenligning på tværs af enheder 

Figur 8.3: Fik du hjælp til det, der var vigtigt for dig? 

 N 
 

SUF 2021 (971) 
4.2 

SUF 2020 (688) 
4.2 

Center for Genoptræning Amager 2021 (198) 
4.2 

Center for Genoptræning Nørrebro 2021 (328) 
4.1 

Center for Genoptræning Østerbro 2021 (132) 
4.1 

Center for Genoptræning Vanløse 2021 (223) 
4.2 

Center for Genoptræning Vesterbro 2021 (90) 
4.2 

Note: Spørgsmålet i figuren er indledt med ”I hvilken grad…” og svarmulighederne er: 
Slet ikke (1), I ringe grad (2), I nogen grad (3), I høj grad (4), I meget høj grad (5). I figuren er besvarelserne omregnet til en 
skala fra 1 til 5, hvor 5 er den mest positive score. Antal besvarelser er angivet i parentes. Personer, som har svaret ’Ved ikke’ 
eller ’Ikke relevant’ er frasorteret. 

 

Figur 8.4: Blev du inddraget i de beslutninger, der blev truffet om dit forløb? 

 N 
 

SUF 2021 (954) 
4.1 

SUF 2020 (663) 
3.9 

Center for Genoptræning Amager 2021 (198) 
4.0 

Center for Genoptræning Nørrebro 2021 (315) 
4.0 

Center for Genoptræning Østerbro 2021 (127) 
4.0 

Center for Genoptræning Vanløse 2021 (223) 
4.2 

Center for Genoptræning Vesterbro 2021 (90) 
4.1 

Note: Spørgsmålet i figuren er indledt med ”I hvilken grad…” og svarmulighederne er: 
Slet ikke (1), I ringe grad (2), I nogen grad (3), I høj grad (4), I meget høj grad (5). I figuren er besvarelserne omregnet til en 
skala fra 1 til 5, hvor 5 er den mest positive score. Antal besvarelser er angivet i parentes. Personer, som har svaret ’Ved ikke’ 
eller ’Ikke relevant’ er frasorteret. 
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Figur 8.5: Blev dine pårørende inddraget på den måde, som du gerne ville have? 
Spørgsmålet er kun stillet til personer, som har pårørende, som er inddraget i forløbet 

 N 
 

SUF 2021 (129) 
92% 

SUF 2020 (113) 
91% 

Center for Genoptræning Amager 2021 (34) 
92% 

Center for Genoptræning Nørrebro 2021 (38) 
90% 

Center for Genoptræning Østerbro 2021 (14) 
92% 

Center for Genoptræning Vanløse 2021 (26) 
96% 

Center for Genoptræning Vesterbro 2021 (17) 
89% 

Note: Andel, som svarer ’Ja’. Antal besvarelser er angivet i parentes. Personer, som har svaret ’Ved ikke’ er frasorteret. 

 

Figur 8.6: Lavede medarbejderne en plan sammen med dig om, hvad du gerne ville 
have ud af dit forløb? 

 N 
 

SUF 2021 (958) 
90% 

SUF 2020 (683) 
87% 

Center for Genoptræning Amager 2021 (195) 
84% 

Center for Genoptræning Nørrebro 2021 (318) 
91% 

Center for Genoptræning Østerbro 2021 (126) 
85% 

Center for Genoptræning Vanløse 2021 (225) 
94% 

Center for Genoptræning Vesterbro 2021 (94) 
92% 

Note: Andel, som svarer ’Ja’. Antal besvarelser er angivet i parentes. Personer, som har svaret ’Ved ikke’ er frasorteret. 
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Figur 8.7: Var dine pårørende inddraget i dit forløb? 

 N 
 

SUF 2021 (989) 
14% 

SUF 2020 (709) 
16% 

Center for Genoptræning Amager 2021 (206) 
18% 

Center for Genoptræning Nørrebro 2021 (332) 
12% 

Center for Genoptræning Østerbro 2021 (135) 
11% 

Center for Genoptræning Vanløse 2021 (222) 
13% 

Center for Genoptræning Vesterbro 2021 (93) 
18% 

Note: Andel, som svarer ’Ja’. Antal besvarelser er angivet i parentes. Personer, som har svaret ’Ved ikke’ er frasorteret. 

 

Figur 8.8: Ville du gerne have at dine pårørende var inddraget i dit forløb? 
Spørgsmålet er kun stillet til personer, som ikke har pårørende, som er inddraget i 
forløbet 

 N 
 

SUF 2021 (795) 
4% 

SUF 2020 (563) 
4% 

Center for Genoptræning Amager 2021 (156) 
6% 

Center for Genoptræning Nørrebro 2021 (272) 
4% 

Center for Genoptræning Østerbro 2021 (111) 
4% 

Center for Genoptræning Vanløse 2021 (182) 
2% 

Center for Genoptræning Vesterbro 2021 (74) 
1% 

Note: Andel, som svarer ’Ja’. Antal besvarelser er angivet i parentes. Personer, som har svaret ’Ved ikke’ er frasorteret. 
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9. Afslutningen på forløbet 

Figur 9.1: Spørgsmål der besvares på skalaen fra ”Slet ikke” (1) til ”I meget høj grad” 
(5). 

 
 

N 
 
 

* Var det brugbart for dig at have en 
afsluttende samtale? 

(727) 
Slet ikke 3% I ringe grad 3% I nogen grad 20% I høj 

grad 35% I meget høj grad 38% Gennemsnitscore 4 ⭢ 

 

 

 

Note: Spørgsmålene i figuren er indledt med ”I hvilken grad…” og svarmulighederne er: 
Slet ikke (1), I ringe grad (2), I nogen grad (3), I høj grad (4), I meget høj grad (5). I figuren er besvarelserne omregnet til en 
skala fra 1 til 5, hvor 5 er den mest positive score. Antal besvarelser er angivet i parentes. Personer, som har svaret ’Ved ikke’ 

eller ’Ikke relevant’ er frasorteret.  Pilene yderst til højre viser, om resultatet i 2021 er forbedret (⭧), forringet (⭨) eller ikke 

signifikant forskelligt (⭢) fra resultatet i 2020. 
* Det er kun borgere, som har fået en afsluttende samtale med en medarbejder, som har fået stillet dette spørgsmål. 

 

Figur 9.2: Spørgsmål der besvares med Ja eller Nej. Andel, som svarer ’Ja’. 

 
 

N 
 
 

Vidste medarbejderne hvad de skulle gøre, 
når de hjalp dig uanset, hvem det var? 

(859) 
91% 

⭢ 

Havde du en afsluttende samtale med en 
medarbejder? 

(959) 
80% 

⭢ 

Talte du med medarbejderne om, hvad der 
skulle ske efter forløbet? 

(954) 
72% 

⭢ 

Efter dit forløb vidste du da hvem du skulle 
kontakte, hvis du havde spørgsmål til dit 
forløb? 

(899) 
68% 

⭢ 

Note: Andel, som svarer ’Ja’. Antal besvarelser er angivet i parentes. Personer, som har svaret ’Ved ikke’ er frasorteret. 

Pilene yderst til højre viser, om resultatet i 2021 er forbedret (⭧), forringet (⭨) eller ikke signifikant forskelligt (⭢) fra 
resultatet i 2020. 
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Sammenligning på tværs af enheder 

Figur 9.3: Var det brugbart for dig at have en afsluttende samtale? 
Spørgsmålet er kun stillet til personer, som har haft en afsluttende samtale med en 
medarbejder 

 N 
 

SUF 2021 (727) 
4.0 

SUF 2020 (505) 
4.0 

Center for Genoptræning Amager 2021 (162) 
4.0 

Center for Genoptræning Nørrebro 2021 (220) 
4.0 

Center for Genoptræning Østerbro 2021 (96) 
3.9 

Center for Genoptræning Vanløse 2021 (175) 
4.2 

Center for Genoptræning Vesterbro 2021 (76) 
4.1 

Note: Spørgsmålet i figuren er indledt med ”I hvilken grad…” og svarmulighederne er: 
Slet ikke (1), I ringe grad (2), I nogen grad (3), I høj grad (4), I meget høj grad (5). I figuren er besvarelserne omregnet til en 
skala fra 1 til 5, hvor 5 er den mest positive score. Antal besvarelser er angivet i parentes. Personer, som har svaret ’Ved ikke’ 
eller ’Ikke relevant’ er frasorteret. 

 

Figur 9.4: Vidste medarbejderne hvad de skulle gøre, når de hjalp dig uanset, hvem det 
var? 

 N 
 

SUF 2021 (859) 
91% 

SUF 2020 (614) 
93% 

Center for Genoptræning Amager 2021 (183) 
92% 

Center for Genoptræning Nørrebro 2021 (284) 
90% 

Center for Genoptræning Østerbro 2021 (110) 
90% 

Center for Genoptræning Vanløse 2021 (197) 
89% 

Center for Genoptræning Vesterbro 2021 (85) 
97% 

Note: Andel, som svarer ’Ja’. Antal besvarelser er angivet i parentes. Personer, som har svaret ’Ved ikke’ er frasorteret. 
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Figur 9.5: Havde du en afsluttende samtale med en medarbejder? 

 N 
 

SUF 2021 (959) 
80% 

SUF 2020 (672) 
78% 

Center for Genoptræning Amager 2021 (201) 
84% 

Center for Genoptræning Nørrebro 2021 (317) 
73% 

Center for Genoptræning Østerbro 2021 (129) 
81% 

Center for Genoptræning Vanløse 2021 (218) 
86% 

Center for Genoptræning Vesterbro 2021 (93) 
86% 

Note: Andel, som svarer ’Ja’. Antal besvarelser er angivet i parentes. Personer, som har svaret ’Ved ikke’ er frasorteret. 

 

Figur 9.6: Talte du med medarbejderne om, hvad der skulle ske efter forløbet? 

 N 
 

SUF 2021 (954) 
72% 

SUF 2020 (669) 
70% 

Center for Genoptræning Amager 2021 (194) 
74% 

Center for Genoptræning Nørrebro 2021 (325) 
68% 

Center for Genoptræning Østerbro 2021 (128) 
68% 

Center for Genoptræning Vanløse 2021 (213) 
79% 

Center for Genoptræning Vesterbro 2021 (93) 
74% 

Note: Andel, som svarer ’Ja’. Antal besvarelser er angivet i parentes. Personer, som har svaret ’Ved ikke’ er frasorteret. 
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Figur 9.7: Efter dit forløb vidste du da hvem du skulle kontakte, hvis du havde 
spørgsmål til dit forløb? 

 N 
 

SUF 2021 (899) 
68% 

SUF 2020 (632) 
70% 

Center for Genoptræning Amager 2021 (188) 
69% 

Center for Genoptræning Nørrebro 2021 (296) 
62% 

Center for Genoptræning Østerbro 2021 (121) 
63% 

Center for Genoptræning Vanløse 2021 (205) 
73% 

Center for Genoptræning Vesterbro 2021 (90) 
82% 

Note: Andel, som svarer ’Ja’. Antal besvarelser er angivet i parentes. Personer, som har svaret ’Ved ikke’ er frasorteret. 

 

Figur 9.8: Var længden på dit forløb passende? 

 N 
 

SUF 2021 (878) 
67% 

SUF 2020 (621) 
67% 

Center for Genoptræning Amager 2021 (182) 
61% 

Center for Genoptræning Nørrebro 2021 (290) 
61% 

Center for Genoptræning Østerbro 2021 (125) 
81% 

Center for Genoptræning Vanløse 2021 (199) 
73% 

Center for Genoptræning Vesterbro 2021 (82) 
62% 

Note: Andel, som svarer ’Ja’. Antal besvarelser er angivet i parentes. Personer, som har svaret ’Ved ikke’ er frasorteret. 
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10. Oplevet kvalitet 

Figur 10.1: Spørgsmål der besvares på skalaen fra ”Slet ikke” (1) til ”I meget høj grad” 
(5). 

 
 

N 
 
 

Motiverede medarbejderne dig til at 
gennemføre genoptræningen? 

(949) 
Slet ikke 2% I ringe grad 3% I nogen grad 12% I høj 

grad 40% I meget høj grad 43% Gennemsnitscore 4 ⭢ 

Var genoptræningen tilrettelagt til dine 
individuelle behov? 

(964) 
Slet ikke 3% I ringe grad 4% I nogen grad 19% I høj 

grad 35% I meget høj grad 39% Gennemsnitscore 4 ⭢ 

* Var du tilfreds med transporten til og fra 
genoptræningen? 

(260) 
Slet ikke 2% I ringe grad 6% I nogen grad 22% I høj 

grad 36% I meget høj grad 34% Gennemsnitscore 4 ⭢ 

 

 

 

Note: Spørgsmålene i figuren er indledt med ”I hvilken grad…” og svarmulighederne er: 
Slet ikke (1), I ringe grad (2), I nogen grad (3), I høj grad (4), I meget høj grad (5). I figuren er besvarelserne omregnet til en 
skala fra 1 til 5, hvor 5 er den mest positive score. Antal besvarelser er angivet i parentes. Personer, som har svaret ’Ved ikke’ 

eller ’Ikke relevant’ er frasorteret.  Pilene yderst til højre viser, om resultatet i 2021 er forbedret (⭧), forringet (⭨) eller ikke 

signifikant forskelligt (⭢) fra resultatet i 2020. 
* Det er kun borgere, som har anvendt kommunens kørselsordning til og fra genoptræningen, som har fået stillet dette 
spørgsmål. 

 

Figur 10.2: Spørgsmål der besvares med Ja eller Nej. Andel, som svarer ’Ja’. 

 
 

N 
 
 

Fik du tilstrækkelig instruktion i de 
træningsøvelser, du skulle lave derhjemme? 

(966) 
94% 

⭧ 

Fik du vejledning i hvordan du vedligeholder 
det du har lært eller opnået under dit 
genoptræningsforløb? 

(895) 
86% 

⭢ 

Note: Andel, som svarer ’Ja’. Antal besvarelser er angivet i parentes. Personer, som har svaret ’Ved ikke’ er frasorteret. 

Pilene yderst til højre viser, om resultatet i 2021 er forbedret (⭧), forringet (⭨) eller ikke signifikant forskelligt (⭢) fra 
resultatet i 2020. 
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Figur 10.3: Spørgsmål der besvares med ”Ja, passende”, ”Nej, for kort” og ”Nej, for 
langt”. 

 N 
 

Var længden på dit forløb passende? (878) 

Ja, passende 67% Nej, for kort 32% Nej, 

for langt 1% 

 

 

Note: Antal besvarelser er angivet i parentes. Personer, som har svaret ’Ved ikke’ er frasorteret. 

 

Sammenligning på tværs af enheder 

Figur 10.4: Motiverede medarbejderne dig til at gennemføre genoptræningen? 

 N 
 

SUF 2021 (949) 
4.2 

SUF 2020 (667) 
4.2 

Center for Genoptræning Amager 2021 (199) 
4.3 

Center for Genoptræning Nørrebro 2021 (313) 
4.1 

Center for Genoptræning Østerbro 2021 (129) 
4.0 

Center for Genoptræning Vanløse 2021 (219) 
4.3 

Center for Genoptræning Vesterbro 2021 (89) 
4.3 

Note: Spørgsmålet i figuren er indledt med ”I hvilken grad…” og svarmulighederne er: 
Slet ikke (1), I ringe grad (2), I nogen grad (3), I høj grad (4), I meget høj grad (5). I figuren er besvarelserne omregnet til en 
skala fra 1 til 5, hvor 5 er den mest positive score. Antal besvarelser er angivet i parentes. Personer, som har svaret ’Ved ikke’ 
eller ’Ikke relevant’ er frasorteret. 
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Figur 10.5: Var genoptræningen tilrettelagt til dine individuelle behov? 

 N 
 

SUF 2021 (964) 
4.0 

SUF 2020 (672) 
4.0 

Center for Genoptræning Amager 2021 (201) 
4.0 

Center for Genoptræning Nørrebro 2021 (322) 
4.0 

Center for Genoptræning Østerbro 2021 (128) 
4.0 

Center for Genoptræning Vanløse 2021 (220) 
4.1 

Center for Genoptræning Vesterbro 2021 (93) 
4.1 

Note: Spørgsmålet i figuren er indledt med ”I hvilken grad…” og svarmulighederne er: 
Slet ikke (1), I ringe grad (2), I nogen grad (3), I høj grad (4), I meget høj grad (5). I figuren er besvarelserne omregnet til en 
skala fra 1 til 5, hvor 5 er den mest positive score. Antal besvarelser er angivet i parentes. Personer, som har svaret ’Ved ikke’ 
eller ’Ikke relevant’ er frasorteret. 

 

Figur 10.6: Var du tilfreds med transporten til og fra genoptræningen? 
Spørgsmålet er kun stillet til personer, som er blevet kørt til og fra genoptræningen med 
kommunens kørselsordning 

 N 
 

SUF 2021 (260) 
3.9 

SUF 2020 (183) 
4.0 

Center for Genoptræning Amager 2021 (71) 
3.8 

Center for Genoptræning Nørrebro 2021 (70) 
4.0 

Center for Genoptræning Østerbro 2021 (36) 
4.1 

Center for Genoptræning Vanløse 2021 (40) 
3.8 

Center for Genoptræning Vesterbro 2021 (44) 
4.1 

Note: Spørgsmålet i figuren er indledt med ”I hvilken grad…” og svarmulighederne er: 
Slet ikke (1), I ringe grad (2), I nogen grad (3), I høj grad (4), I meget høj grad (5). I figuren er besvarelserne omregnet til en 
skala fra 1 til 5, hvor 5 er den mest positive score. Antal besvarelser er angivet i parentes. Personer, som har svaret ’Ved ikke’ 
eller ’Ikke relevant’ er frasorteret. 
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Figur 10.7: Fik du tilstrækkelig instruktion i de træningsøvelser, du skulle lave 
derhjemme? 

 N 
 

SUF 2021 (966) 
94% 

SUF 2020 (689) 
91% 

Center for Genoptræning Amager 2021 (199) 
94% 

Center for Genoptræning Nørrebro 2021 (325) 
93% 

Center for Genoptræning Østerbro 2021 (129) 
93% 

Center for Genoptræning Vanløse 2021 (220) 
94% 

Center for Genoptræning Vesterbro 2021 (93) 
98% 

Note: Andel, som svarer ’Ja’. Antal besvarelser er angivet i parentes. Personer, som har svaret ’Ved ikke’ er frasorteret. 

 

Figur 10.8: Fik du vejledning i hvordan du vedligeholder det du har lært eller opnået 
under dit genoptræningsforløb? 

 N 
 

SUF 2021 (895) 
86% 

SUF 2020 (605) 
84% 

Center for Genoptræning Amager 2021 (192) 
86% 

Center for Genoptræning Nørrebro 2021 (297) 
83% 

Center for Genoptræning Østerbro 2021 (119) 
80% 

Center for Genoptræning Vanløse 2021 (201) 
90% 

Center for Genoptræning Vesterbro 2021 (85) 
91% 

Note: Andel, som svarer ’Ja’. Antal besvarelser er angivet i parentes. Personer, som har svaret ’Ved ikke’ er frasorteret. 
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11. Corona 

Som følge af corona, har vi belyst hvordan borgerne har oplevet situationen med corona 

og hvordan det har haft indlydelse for borgernes oplevelse af genoptræningen inden for 

udvalgte emner. Center for Genoptrænig har desuden haft særlig fokus på digitalt 

understøttet træning under corona i 2020 og 2021, derfor er der stillet en række 

spørgsmål, som specifikt spørger ind til video- og telefonkonsultation samt digiale 

træningsprogrammer 

Figur 11.1: Var du tilfreds med information og planlægning af dit genoptræningsforløb 
under de givne forudsætninger under perioden med corona? 

 N 
 

SUF 2021 (875) 
4.2 

SUF 2020 (556) 
3.9 

Center for Genoptræning Amager 2021 (181) 
4.3 

Center for Genoptræning Nørrebro 2021 (294) 
4.1 

Center for Genoptræning Østerbro 2021 (113) 
4.1 

Center for Genoptræning Vanløse 2021 (203) 
4.1 

Center for Genoptræning Vesterbro 2021 (84) 
4.2 

Note: Spørgsmålet i figuren er indledt med ”I hvilken grad…” og svarmulighederne er: 
Slet ikke (1), I ringe grad (2), I nogen grad (3), I høj grad (4), I meget høj grad (5). I figuren er besvarelserne omregnet til en 
skala fra 1 til 5, hvor 5 er den mest positive score. Antal besvarelser er angivet i parentes. Personer, som har svaret ’Ved ikke’ 
eller ’Ikke relevant’ er frasorteret. 
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Figur 11.2: Oplevede du at være tryg ved informationen vedr. smitterisiko inden du 
skulle møde på Center for genoptræning? 

 N 
 

SUF 2021 (847) 
4.3 

SUF 2020 (509) 
4.3 

Center for Genoptræning Amager 2021 (173) 
4.4 

Center for Genoptræning Nørrebro 2021 (291) 
4.3 

Center for Genoptræning Østerbro 2021 (107) 
4.4 

Center for Genoptræning Vanløse 2021 (199) 
4.3 

Center for Genoptræning Vesterbro 2021 (78) 
4.3 

Note: Spørgsmålet i figuren er indledt med ”I hvilken grad…” og svarmulighederne er: 
Slet ikke (1), I ringe grad (2), I nogen grad (3), I høj grad (4), I meget høj grad (5). I figuren er besvarelserne omregnet til en 
skala fra 1 til 5, hvor 5 er den mest positive score. Antal besvarelser er angivet i parentes. Personer, som har svaret ’Ved ikke’ 
eller ’Ikke relevant’ er frasorteret. 

 

Figur 11.3: Oplevede du at være tryg ved at rengøring af ventearealer og træningssale 
på Center for Genoptræning levede op til kravene om at forebygge smitte med 
coronavirus? 

 N 
 

SUF 2021 (844) 
4.4 

SUF 2020 (497) 
4.4 

Center for Genoptræning Amager 2021 (176) 
4.4 

Center for Genoptræning Nørrebro 2021 (278) 
4.4 

Center for Genoptræning Østerbro 2021 (112) 
4.4 

Center for Genoptræning Vanløse 2021 (198) 
4.4 

Center for Genoptræning Vesterbro 2021 (79) 
4.4 

Note: Spørgsmålet i figuren er indledt med ”I hvilken grad…” og svarmulighederne er: 
Slet ikke (1), I ringe grad (2), I nogen grad (3), I høj grad (4), I meget høj grad (5). I figuren er besvarelserne omregnet til en 
skala fra 1 til 5, hvor 5 er den mest positive score. Antal besvarelser er angivet i parentes. Personer, som har svaret ’Ved ikke’ 
eller ’Ikke relevant’ er frasorteret. 
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Figur 11.4: Oplevede du at være tryg ved medarbejderne i Center for Genoptræning 
levede op til kravene om at forebygge smitte med coronavirus? 

 N 
 

SUF 2021 (892) 
4.5 

SUF 2020 (542) 
4.5 

Center for Genoptræning Amager 2021 (187) 
4.5 

Center for Genoptræning Nørrebro 2021 (298) 
4.5 

Center for Genoptræning Østerbro 2021 (118) 
4.5 

Center for Genoptræning Vanløse 2021 (206) 
4.5 

Center for Genoptræning Vesterbro 2021 (84) 
4.5 

Note: Spørgsmålet i figuren er indledt med ”I hvilken grad…” og svarmulighederne er: 
Slet ikke (1), I ringe grad (2), I nogen grad (3), I høj grad (4), I meget høj grad (5). I figuren er besvarelserne omregnet til en 
skala fra 1 til 5, hvor 5 er den mest positive score. Antal besvarelser er angivet i parentes. Personer, som har svaret ’Ved ikke’ 
eller ’Ikke relevant’ er frasorteret. 

 

Figur 11.5: Har du i løbet af dit genoptræningsforløb modtaget en telefon- og/eller 
videokonsultation? 

 N 
 

SUF 2021 (1000) 
30% 

SUF 2020 (717) 
33% 

Center for Genoptræning Amager 2021 (206) 
23% 

Center for Genoptræning Nørrebro 2021 (335) 
27% 

Center for Genoptræning Østerbro 2021 (135) 
26% 

Center for Genoptræning Vanløse 2021 (228) 
40% 

Center for Genoptræning Vesterbro 2021 (96) 
33% 

Note: Andel, som svarer ’Ja’. Antal besvarelser er angivet i parentes. Personer, som har svaret ’Ved ikke’ er frasorteret. 
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Figur 11.6: Var du tilfreds med den vejledning du modtog over enten telefon eller 
video? 
Spørgsmålet er kun stillet til personer, som har modtaget en telefon- og/eller 
videokonsultation 

 N 
 

SUF 2021 (292) 
4.2 

SUF 2020 (232) 
4.3 

Center for Genoptræning Amager 2021 (47) 
4.2 

Center for Genoptræning Nørrebro 2021 (89) 
4.1 

Center for Genoptræning Østerbro 2021 (36) 
4.1 

Center for Genoptræning Vanløse 2021 (89) 
4.4 

Center for Genoptræning Vesterbro 2021 (31) 
4.3 

Note: Spørgsmålet i figuren er indledt med ”I hvilken grad…” og svarmulighederne er: 
Slet ikke (1), I ringe grad (2), I nogen grad (3), I høj grad (4), I meget høj grad (5). I figuren er besvarelserne omregnet til en 
skala fra 1 til 5, hvor 5 er den mest positive score. Antal besvarelser er angivet i parentes. Personer, som har svaret ’Ved ikke’ 
eller ’Ikke relevant’ er frasorteret. 

 

Figur 11.7: Var du tilfreds med telefon-/videokonsultationen som en del af dit 
genoptræningsforløb? 
Spørgsmålet er kun stillet til personer, som har modtaget en telefon- og/eller 
videokonsultation 

 N 
 

SUF 2021 (270) 
4.1 

SUF 2020 (218) 
4.2 

Center for Genoptræning Amager 2021 (41) 
4.2 

Center for Genoptræning Nørrebro 2021 (83) 
3.9 

Center for Genoptræning Østerbro 2021 (36) 
4.0 

Center for Genoptræning Vanløse 2021 (84) 
4.3 

Center for Genoptræning Vesterbro 2021 (27) 
4.2 

Note: Spørgsmålet i figuren er indledt med ”I hvilken grad…” og svarmulighederne er: 
Slet ikke (1), I ringe grad (2), I nogen grad (3), I høj grad (4), I meget høj grad (5). I figuren er besvarelserne omregnet til en 
skala fra 1 til 5, hvor 5 er den mest positive score. Antal besvarelser er angivet i parentes. Personer, som har svaret ’Ved ikke’ 
eller ’Ikke relevant’ er frasorteret. 
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Figur 11.8: Har du under dit genoptræningsforløb trænet med digitale løsninger, f.eks. i 
cura trænings sensor eller et digitalt træningsprogram (Exorlive træningsprogram)? 

 N 
 

SUF 2021 (1000) 
18% 

SUF 2020 (717) 
16% 

Center for Genoptræning Amager 2021 (206) 
20% 

Center for Genoptræning Nørrebro 2021 (335) 
15% 

Center for Genoptræning Østerbro 2021 (135) 
14% 

Center for Genoptræning Vanløse 2021 (228) 
19% 

Center for Genoptræning Vesterbro 2021 (96) 
27% 

Note: Andel, som svarer ’Ja’. Antal besvarelser er angivet i parentes. Personer, som har svaret ’Ved ikke’ er frasorteret. 

 

Figur 11.9: Er du tilfreds med denne løsning? (digitalt træningsprogram) 
Spørgsmålet er kun stillet til personer, som har trænet med digitale løsninger under sit 
genoptræningsforløb 

 N 
 

SUF 2021 (176) 
4.0 

SUF 2020 (105) 
4.0 

Center for Genoptræning Amager 2021 (41) 
4.0 

Center for Genoptræning Nørrebro 2021 (50) 
4.0 

Center for Genoptræning Østerbro 2021 (19) 
3.8 

Center for Genoptræning Vanløse 2021 (41) 
4.1 

Center for Genoptræning Vesterbro 2021 (24) 
4.1 

Note: Spørgsmålet i figuren er indledt med ”I hvilken grad…” og svarmulighederne er: 
Slet ikke (1), I ringe grad (2), I nogen grad (3), I høj grad (4), I meget høj grad (5). I figuren er besvarelserne omregnet til en 
skala fra 1 til 5, hvor 5 er den mest positive score. Antal besvarelser er angivet i parentes. Personer, som har svaret ’Ved ikke’ 
eller ’Ikke relevant’ er frasorteret. 
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12. Metode 

Målgruppen for undersøgelsen er borgere i Københavns Kommune i alderen 18+, som 

har afsluttet et genoptræningsforløb i et af Københavns Kommunes genoptræningscentre 

i 2021. 

Dataindsamlingen er gennemført månedsvist fra februar til december 2021 ved hjælp af 

en kombination af web- og telefoniske interviews blandt borgere der har gennemgået et 

genoptræningsforløb i et af genoptræningscentrene i Københavns Kommune. Borgere 

som er kognitivt svækkede, fx borgere med demens, er forsøgt frasorteret fra 

undersøgelsen. Der er anvendt stratificeret udvælgelse af borgere til undersøgelsen med 

henblik på at minimere den statistiske usikkerhed på lavest mulige organisatoriske niveau. 

For at undgå at den stratificerede udvælgelse påvirker undersøgelsens samlede 

repræsentativitet, er data fra de enkelte enheder vægtet, så alle delgrupper i 

undersøgelserne kommer til at udgøre en repræsentativ andel i den samlede 

undersøgelse. 
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13. Profil af målgruppen 

Figur 13.1: Alder 

Enhed Antal besvarelser Procent 

Under 70 år 629 63% 

70-79 år 254 25% 

80-85 år 80 8% 

86-90 år 25 2% 

Over 90 år 13 1% 

 

Figur 13.2: Køn 

Enhed Antal besvarelser Procent 

Mand 405 41% 

Kvinde 595 59% 

 




