
Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2017 

 
 

Resultat för Sala 

Särskilt boende 

Ärende nr 8    Bilaga VON 2017/58/1 



Deltagare 

Totalt svarade 38 491 personer på årets enkät för äldre 

inom särskilt boende, vilket är 53,8% av de tillfrågade. 

I Sala svarade 100 personer, vilket är 46,3% av de 

tillfrågade. 

 

36% av brukarna svarade själva övriga har fått hjälp av 

närstående 

 

 

2 Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2017 



Resultatöversikt år 2017 
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De fem frågor där andelen positiva 

svar är lägst 
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Sammantagen nöjdhet i kommunen 



Hur nöjd eller missnöjd är du  

sammantaget med ditt äldreboende?  

 Andel positiva svar i kommunen 
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Vad är man nöjd med och inte 



Bättre än snittet 
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• Utemiljö 

• Personalen tar hänsyn till åsikter och önskemål 

• Utevistelse 

• Mindre ensamhet 

 

 

 



Förbättringsområden 
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• Mycket ojämnt resultat mellan verksamheterna 

• Mat och måltidsmiljö 

• Information 

Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 



Hur arbetar vi? 
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• Enhetschefer har resultat för sin egen verksamhet 

 

• Varje verksamhet tar fram en handlingsplan 

 

• Följs upp kvartalsvis och i nästa brukar- 

    undersökning 

Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 



Mer information finns på: 

www.socialstyrelsen.se/aldreundersokning 


