
Så tycker de äldre om 

äldreomsorgen 2017

Resultat för Degerfors.

Våra särskilda boenden Västergården och Letälvsgården

(minst 7 svarande)



Resultaten för er verksamhet/område

Det här är en sammanställning av resultaten för er

verksamhet/område från undersökningen 

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? år 2017.              

Årets resultat presenteras för totalen i verksamheten/ 

området och med referensvärden för kommunen, länet 

och riket. Resultatet tål att jämföras mellan olika frågor 

inom den egna verksamheten/området medan jämförelser 

av resultat med andra bör ske med försiktighet mot 

bakgrund av litet antal svarande. 
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Deltagare

Totalt svarade 38 491 personer på årets enkät för äldre 

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

Andelen svarande för Degerfors_Västergården var mellan 

40 - 60%.

Andelen svarande för Degerfors_Letälvsgården var mellan 

40 - 60%.

Deltagandet i er verksamhet/område redovisas som 

procentandel  i intervall för att enskild persons svar inte ska 

riskera att röjas. 
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De fem frågor där andelen positiva svar är högst
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De fem frågor där andelen positiva svar är lägst
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Andel positiva svar inom området boendemiljö
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För få svarande
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Mer information finns på:

www.socialstyrelsen.se/aldreundersokning


