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Malmöpanelen hösten 2019

HVO-2019-2798
Sammanfattning

Malmöpanelen är en enkätundersökning som är en av Malmö stads former för
medborgardialog. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden har tidigare beslutat att ställa frågor till
Malmöpanelen under hösten 2019. Frågorna handlade om hur trygg man känner sig med att
få vård och omsorg av kommunen samt anledningar till känslan av trygghet. Resultatet från
höstens frågor är nu sammanställt och visar en förhållandevis låg trygghet i att man, eller
anhörig, ska få den stöd och hjälp som kan behövas vid ålder eller sjukdom. Erfarenheten av
kommunens stöd och hjälp i relation till om man känner sig trygg eller inte trygg är splittrad.
Att ta i beaktande är dock den mycket låga svarsfrekvensen på frågorna.
Malmöpanelen hösten 2019 var den sista gången som panelen genomfördes i nuvarande form
och att se tendenser bland svaren över tid, eller att ta fram fler frågor, kommer därför inte att
vara möjligt.
Beslut

Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott föreslår hälsa-, vård- och
omsorgsnämnden besluta:
1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden godkänner informationen om resultatet från
Malmöpanelen hösten 2019.
Protokollsanteckning
Ordförande informerar om att inget beslut om att Malmöpanelen ska upphöra finns.
Förvaltningen kommer därför att stryka stycken som avser framtida frågor i Malmöpanelen i
tjänsteskrivelsen.
Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse HVON 2020-01-31 Resultat från Malmöpanelen hösten 2019
Resultat hälsa-, vård- och omsorgsnämnden

