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Inledning
FOU nu har i uppdrag att stödja sina ägarkommuner att hitta former för att använda
Socialstyrelsens Öppna jämförelser som en del av den systematiska kvalitetsutvecklingen inom äldreomsorgen. Genom att samarbeta så att inlämning av
uppgifter till Öppna jämförelser sker på ett så likartat sätt som möjligt ökar
förutsättningarna för gemensamt lärande av det resultat som presenteras. Som ett led
i detta arbete sammanställer FOU nu tabeller med resultatet för ägarkommunerna
samt genomsnittet för länet och riket. Detta görs succesivt under året för de enkäter
som ligger till grund för Socialstyrelsens Öppna jämförelser: Brukarenkät (hemtjänst
och särskilt boende), enhetsenkät (hemtjänst och särskilt boende) samt enkäten
avseende kommunövergripande rutiner och arbetssätt. Socialstyrelsen publicerar
resultat samt rapporter utifrån materialet.
FOU nu har i denna rapport sammanställt resultatet för de sju kommunerna
avseende 30 nationella indikatorer för vård och omsorg om äldre samt
bakgrundsmått rörande kommunernas äldreomsorg. Uppgifterna är hämtade från
Socialstyrelsens rapport ”Öppna jämförelser 2020 – vård och omsorg om äldre”, bilaga
”Bilaga – Tabeller – Öppna jämförelser 2020 - Vård och omsorg om äldre”, (publicerade i
februari 2021).
Hela rapporten inklusive bilagan med kommundata finns på Socialstyrelsens
hemsida:
www.socialstyrelsen.se/statistik-och-data/oppna-jamforelser/socialtjanst/aldreomsorg

I Socialstyrelsens material finns även möjlighet att se resultatet fördelat på kön,
enheternas driftsform med mera.
FOU nu har ett pågående arbete att tillsammans med kommunerna finna vilket sätt
att presentera resultatet som är till mest nytta för ett lokalt utvecklingsarbete. Denna
rapport är ett steg i detta arbete.

Innan du läser rapporten
De indikatorer och bakgrundsmått som presenteras är hämtade från bilagan till
Socialstyrelsens rapport ”Öppna jämförelser 2020 – vård och omsorg om äldre”. Då det kan
vara svårt att tolka tabeller för indikatorer har FOU nu kompletterat med korta texter
som beskriver det mest centrala i vad respektive tabell visar.
En sammanfattning av Socialstyrelsens rapport finns som bilaga sist i dokumentet.
Uppgifterna avser personer som var 65 år och äldre år 2020 om inget annat anges.
Mer information och data finns på Socialstyrelsens webbplats.
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Förändrade indikatorer och bakgrundsmått
I årets upplaga av undersökningen har ett stort antal av indikatorerna och
bakgrundsmåtten förändrats jämfört med föregående år. Främst har ett flertal gamla
indikatorer har delats upp i ett antal nya.
Indikator nummer 8, Riskförebyggande åtgärder i ordinärt boende, utelämnas eftersom
indikatorn ej är aktuell i Stockholms län då kommunerna ej har hemsjukvårdsansvar.
Förklaring till symboler
*
Uppgift saknas
**
***
****

Under 30 svarande/observationer (vilket innebär för litet underlag för
att delta)
Ovägt medel
Nytt eller förändrat bakgrundsmått

Lodrät axel
Diagrammens lodräta axlar visar procent, från 0% till 100%, utom i de fall där
absoluta och konsekventa minimum- och maximumvärden från år till år saknas; som
exempelvis i indikatorn nummer 29, Väntetid till särskilt boende, där ett teoretiskt
absolut maxvärde saknas.
Relativa jämförelser – gröna, gula och röda resultat
Kolumnernas staplar är färgade i grönt, gult och rött, i enlighet med Socialstyrelsens
presentation av resultatet. Färgerna visar hur kommunens resultat rankas nationellt.
Grönt betyder att kommunvärdet på indikatorn är bland de bästa 25 procenten av
kommunerna i riket. Rött får de kommuner vars indikatorvärde rankats bland de 25
procenten av kommunerna som har sämst resultat och gult får de 50 procent av
kommunerna som ligger mitt emellan. Färgen visar alltså inte på ett fast värde där t
ex grönt skulle innebära ett gott värde för indikatorn utan är en ranking mellan
kommunerna.
FOU nu har valt att placera medelvärde för länet samt riket (vägt, om annat ej anges)
längst till höger i tabellerna och markerat dessa i ljusblå respektive djupblå färg.
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RESULTAT
Ordinärt boende
1. Hänsyn till åsikter och önskemål, hemtjänst (ny)
Indikatorn beräknas på svar utifrån följande enkätfråga:
Brukar personalen ta hänsyn till dina åsikter och önskemål om hur hjälpen ska utföras?
Svarsalternativ "Ja alltid eller Oftast".
Täljare: Antal personer 65 år och äldre i ordinärt boende med hemtjänst som svarat att
personalen alltid eller oftast tar hänsyn till åsikter och önskemål om hur hjälpen ska utföras, år
2020.
Nämnare: Samtliga personer 65 och äldre i ordinärt boende med hemtjänst som besvarat frågan,
år 2020. ”Vet ej/Ingen åsikt” är exkluderade ur nämnaren.
Källa: Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2020, Socialstyrelsen

Ny indikator. Frågan ingick tidigare i index ”Inflytande och tillräckligt med tid,
hemtjänst”.
Andelen äldre med hemtjänst som anser att personalen brukar ta hänsyn till deras
åsikter och önskemål om hur hjälpen ska utföras varierar mellan 69% och 93% i
ägarkommunerna. Kommunernas resultat ligger huvudsakligen i linje med medelvärdet
för Stockholms län (85%) och för riket (87%).
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2. Påverka tid, hemtjänst (ny)
Indikatorn beräknas på svar utifrån följande enkätfrågor:
Brukar du kunna påverka vid vilka tider personalen kommer? Svarsalternativ "Ja, alltid eller
Oftast".
Täljare: Antal personer 65 år och äldre i ordinärt boende med hemtjänst som svarat att de alltid eller
oftast kan påverka vid vilka tider personalen kommer, år 2020.
Nämnare: Samtliga personer 65 år och äldre i ordinärt boende med hemtjänst som besvarat frågan,
år 2020. "Vet ej/Ingen åsikt” är exkluderade ur nämnaren.
Källa: Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2020, Socialstyrelsen.

Ny indikator. Frågan ingick tidigare i index ”Inflytande och tillräckligt med tid,
hemtjänst”.
Andelen äldre med hemtjänst som anser att de brukar kunna påverka vid vilka tider
personalen kommer varierar stort och ligger mellan 39% och 79% i
ägarkommunerna. Flertalet av kommunerna har resultat som ligger nära medelvärdet
för Stockholms län (62%) och för riket (59%).
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3. Tillräckligt med tid, hemtjänst (ny)
Indikatorn beräknas på svar utifrån följande enkätfråga/svar:
Brukar personalen ha tillräckligt med tid för att kunna utföra sitt arbete hos dig? Svarsalternativ
"Ja, alltid eller Oftast".
Täljare: Antal personer 65 år och äldre i ordinärt boende med hemtjänst som svarat att personalen
alltid eller oftast har tillräckligt med tid för att utföra sitt arbete, år 2020.
Nämnare: Samtliga personer 65 år och äldre i ordinärt boende med hemtjänst som besvarat frågan,
år 2020. "Vet ej/Ingen åsikt” är exkluderade ur nämnaren.
Källa: Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2020, Socialstyrelsen.

Ny indikator. Frågan ingick tidigare i index ”Inflytande och tillräckligt med tid,
hemtjänst”.
Andelen äldre med hemtjänst som anser att personalen brukar ha tillräckligt med tid
för att kunna utföra sitt arbete hos den äldre varierar mellan 66% och 87% i
ägarkommunerna. Kommunernas resultat ligger huvudsakligen strax under
medelvärdet för Stockholms län (79%) och för riket (82%).

8

4. Bemötande, hemtjänst (ny)
Indikatorn beräknas på svar utifrån följande enkätfråga/svar:
Brukar personalen bemöta dig på ett bra sätt? Svarsalternativ "Ja, alltid eller Oftast".
Täljare: Antal personer 65 år och äldre i ordinärt boende med hemtjänst som svarat att
personalen alltid eller oftast bemöter dem på ett bra sätt, år 2020.
Nämnare: Samtliga personer 65 år och äldre i ordinärt boende med hemtjänst som besvarat
frågan, år 2020. "Vet ej/Ingen åsikt” är exkluderade ur nämnaren.
Källa: Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2020, Socialstyrelsen

Ny indikator. Frågan ingick tidigare i index ”Bemötande, förtroende och trygghet,
hemtjänst”.
Andelen äldre med hemtjänst som anger att personalen brukar bemöta dem på ett bra
sätt varierar mellan 86% och 98% i ägarkommunerna. Merparten av kommunerna
ligger i linje med medelvärdet för både Stockholms län (96%) och för riket (97%).
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5. Förtroende för personal, hemtjänst (ny)
Indikatorn beräknas på svar utifrån följande enkätfråga/svar:
Känner du förtroende för personalen som kommer hem till dig? Svarsalternativ "Ja, för alla i
personalen eller Ja, för flertalet i personalen".
Täljare: Antal personer 65 år och äldre i ordinärt boende med hemtjänst som svarat att de
känner förtroende för alla eller för flertalet i personalen, år 2020.
Nämnare: Samtliga personer 65 år och äldre i ordinärt boende med hemtjänst som besvarat
frågan, år 2020. "Vet ej/Ingen åsikt” är exkluderade ur nämnaren.
Källa: Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2020, Socialstyrelsen

Ny indikator. Frågan ingick tidigare i index ”Bemötande, förtroende och trygghet,
hemtjänst”.
Andelen äldre med hemtjänst som uppger att de känner förtroende för personalen
varierar mellan 71% och 93% i ägarkommunerna. Merparten av kommunerna ligger
strax lägre än medelvärdet för både Stockholms län (86%) och för riket som helhet
(89%).
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6. Trygghet, hemtjänst (ny)
Indikatorn beräknas på svar utifrån följande enkätfråga/svar:
Hur tryggt eller otryggt känns det att bo hemma med stöd från hemtjänsten? Svarsalternativ
"Mycket tryggt eller Ganska tryggt".
Täljare: Antal personer 65 år och äldre i ordinärt boende med hemtjänst som svarat att det
känns mycket tryggt eller ganska tryggt att bo hemma med stöd från hemtjänst, år 2020.
Nämnare: Samtliga personer 65 år och äldre i ordinärt boende med hemtjänst som besvarat
frågan, år 2020. "Vet ej/Ingen åsikt” är exkluderade ur nämnaren.
Källa: Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2020, Socialstyrelsen

Ny indikator. Frågan ingick tidigare i index ”Bemötande, förtroende och trygghet,
hemtjänst”.
Andelen äldre med hemtjänst som uppger att det är tryggt att bo hemma varierar
mellan 68% och 91% i ägarkommunerna. Merparten av kommunerna ligger i
närheten av medelvärdet för Stockholms län (82%) men något lägre än medelvärdet
för riket som helhet (86%).

11

7. Hemtjänst i sin helhet
Indikatorn beräknas på svar utifrån följande enkätfråga:
Hur nöjd eller missnöjd är du sammantaget med den hemtjänst du har? Svarsalternativ "Mycket nöjd
eller Ganska nöjd".
Täljare: Antal personer 65 år och äldre i ordinärt boende med hemtjänst som svarat att de är mycket
nöjda eller ganska nöjda med hemtjänsten, år 2020.
Nämnare: Samtliga personer 65 år och äldre i ordinärt boende med hemtjänst som besvarat frågan,
år 2020. "Vet ej/Ingen åsikt” är exkluderade ur nämnaren.
Källa: Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2020, Socialstyrelsen.

I ägarkommunerna varierade andelen äldre som är mycket eller ganska nöjda med sin
hemtjänst mellan 65% och 93%. Merparten av kommunerna ligger i linje med
medelvärdet för Stockholms län (85%) och strax under medelvärdet för riket (88%).
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9. Personalkontinuitet i hemtjänst
Genomsnittligt antal hemtjänstpersonal som hjälper den äldre under 14 dagar, år 2020.
Källa: Kommunens egna undersökningar inrapporterade i Kolada,
RKA (Rådet för främjande av kommunala analyser)

Indikatorn mäter hur många olika hemtjänstpersonal som äldre med två eller fler besök
av hemtjänsten varje dag i genomsnitt möter under 14 dagar, mätt under dagtid (kl.
07–22). I kommunerna varierade antalet mellan 10 och 15 olika personal (något ned
från 2019 då det varierade mellan 10 och 18). Detta kan jämföras med ett medelvärde
på 15 personal för riket. Data saknas för Solna samt för Stockholms län.
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Särskilt boende
10. Hänsyn till åsikter och önskemål, särskilt boende (ny)
Indikatorn beräknas på svar utifrån följande enkätfråga/svar:
Brukar personalen ta hänsyn till dina åsikter och önskemål om hur hjälpen ska utföras?
Svarsalternativ "Ja alltid eller Oftast".
Täljare: Antal personer 65 år och äldre i särskilda boenden som svarat att personalen alltid eller
oftast tar hänsyn till åsikter och önskemål om hur hjälpen ska utföras, år 2020.
Nämnare: Samtliga personer 65 och äldre i särskilda boenden som besvarat frågan, år 2020. ”Vet
ej/Ingen åsikt” är exkluderade ur nämnaren.
Källa: Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2020, Socialstyrelsen.

Ny indikator. Frågan ingick tidigare i index ”Inflytande och tillräckligt med tid, särskilt
boende”.
Andelen äldre inom särskilt boende som anser att personalen brukar ta hänsyn till
deras åsikter och önskemål om hur hjälpen ska utföras varierar mellan 73% och 82%.
Kommunerna varierar mellan att ligga strax under respektive strax över medelvärdet
för både Stockholms län (77%) och för riket som helhet (79%)
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11. Påverka tid, särskilt boende (ny)
Indikatorn beräknas på svar utifrån följande enkätfråga/svar:
Brukar du kunna påverka vid vilka tider personalen kommer? Svarsalternativ "Ja, alltid eller
Oftast".
Täljare: Antal personer 65 år och äldre i särskilda boenden som svarat att de alltid eller oftast kan
påverka vid vilka tider personalen kommer, år 2020.
Nämnare: Samtliga personer 65 år och äldre i särskilda boenden som besvarat frågan, år 2020.
"Vet ej/Ingen åsikt” är exkluderade ur nämnaren.
Källa: Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2020, Socialstyrelsen.

Ny indikator. Frågan ingick tidigare i index ”Inflytande och tillräckligt med tid, särskilt
boende”.
Andelen äldre inom särskilt boende som anser att de brukar kunna påverka vid vilka
tider personalen kommer varierar mellan 44% och 57%. Samtliga kommuner ligger i
linje med eller under medelvärdet för både Stockholms län (57%) och för riket som
helhet (60%).
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12. Tillräckligt med tid, särskilt boende (ny)
Indikatorn beräknas på svar utifrån följande enkätfråga/svar:
Brukar personalen ha tillräckligt med tid för att kunna utföra sitt arbete hos dig? Svarsalternativ
"Ja, alltid eller Oftast".
Täljare: Antal personer 65 år och äldre i särskilda boenden som svarat att personalen alltid eller
oftast har tillräckligt med tid för att utföra sitt arbete, år 2020.
Nämnare: Samtliga personer 65 år och äldre i särskilda boenden som besvarat frågan, år 2020.
"Vet ej/Ingen åsikt” är exkluderade ur nämnaren.
Källa: Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2020, Socialstyrelsen.

Ny indikator. Frågan ingick tidigare i index ”Inflytande och tillräckligt med tid, särskilt
boende”.
Andelen äldre inom särskilt boende som anser att personalen brukar ha tillräckligt
med tid för att kunna utföra sitt arbete hos den äldre varierar mellan 62% och 73%.
Två kommuner har samma medelvärde som Stockholm, övriga ligger under
medelvärdet för både Stockholms län (73%) och för riket som helhet (74%).
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13. Bemötande, särskilt boende (ny)
Indikatorn beräknas på svar utifrån följande enkätfråga/svar:
Brukar personalen bemöta dig på ett bra sätt? Svarsalternativ "Ja, alltid eller Oftast".
Täljare: Antal personer 65 år och äldre i särskilda boenden som svarat att personalen alltid eller
oftast bemöter dem på ett bra sätt, år 2020.
Nämnare: Samtliga personer 65 år och äldre i särskilda boenden som besvarat frågan, år 2020.
"Vet ej/Ingen åsikt” är exkluderade ur nämnaren.
Källa: Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2020, Socialstyrelsen.

Ny indikator. Frågan ingick tidigare i index ”Bemötande, förtroende och trygghet,
särskilt boende”.
Andelen äldre i särskilt boende som uppger att de bemöts på ett bra sätt varierar mellan
87% och 93% i ägarkommunerna. Två kommuner ligger i linje med medelvärdet för
Stockholms län (92%) och för riket som helhet (94%) medan övriga ligger under
medelvärdet.
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14. Förtroende för personal, särskilt boende (ny)
Indikatorn beräknas på svar utifrån följande enkätfråga/svar:
Känner du förtroende för personalen som kommer hem till dig? Svarsalternativ "Ja, för alla i
personalen eller Ja, för flertalet i personalen".
Täljare: Antal personer 65 år och äldre i särskilda boenden som svarat att de känner förtroende för
alla eller för flertalet i personalen, år 2020.
Nämnare: Samtliga personer 65 år och äldre i särskilda boenden som besvarat frågan, år 2020.
"Vet ej/Ingen åsikt” är exkluderade ur nämnaren.
Källa: Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2020, Socialstyrelsen.

Ny indikator. Frågan ingick tidigare i index ”Bemötande, förtroende och trygghet,
särskilt boende”.
Andelen äldre i särskilt boende som uppger att de känner förtroende för personalen
varierar mellan 77% och 85% i ägarkommunerna. Kommunerna ligger omkring eller
strax under medelvärdet för Stockholms län (82%) och för riket som helhet (84%).
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15. Trivsel med eget rum/lägenhet, särskilt boende (ny)
Indikatorn beräknas på svar utifrån följande enkätfråga/svar:
Trivs du med ditt rum eller lägenhet? Svarsalternativ "Ja".
Täljare: Antal personer 65 år och äldre i särskilda boenden som uppgett att de trivs med sitt rum
eller lägenhet, år 2020.
Nämnare: Samtliga personer 65 år och äldre i särskilda boenden som besvarat frågan, år 2020.
”Vet ej/Ingen åsikt” är exkluderade ur nämnaren.
Källa: Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2020, Socialstyrelsen.

Ny indikator. Frågan ingick tidigare i index ”Boendemiljö, särskilt boende”.
Andelen äldre i särskilt boende som anser att de trivs i sitt eget rum eller lägenhet
varierar andelen mellan 67% och 76%. Fem av kommunerna ligger omkring
medelvärdet för Stockholms län (73%) och för riket som helhet 74%, resterande två
ligger strax under.
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16. Trivsamt gemensamma utrymmen, särskilt boende (ny)
Indikatorn beräknas på svar utifrån följande enkätfråga/svar:
Är det trivsamt i de gemensamma utrymmena? Svarsalternativ "Ja".
Täljare: Antal personer 65 år och äldre i särskilda boenden som svarat att det är trivsamt i de
gemensamma utrymmena, år 2020.
Nämnare: Samtliga personer 65 år och äldre i särskilda boenden som besvarat frågan, år 2020.
”Vet ej/Ingen åsikt” är exkluderade ur nämnaren.
Källa: Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2020, Socialstyrelsen.

Ny indikator. Frågan ingick tidigare i index ”Boendemiljö, särskilt boende”.
Andelen äldre i särskilt boende som anser att det är trivsamt i de gemensamma
utrymmena varierar mellan 54% och 70%. En kommun ligger över medelvärdet för
både Stockholms län (63%) och Sverige som helhet (64%), två kommuner ligger i linje
med medelvärdet för Stockholm och riket, medan övriga ligger under.
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17. Trivsamt utomhus, särskilt boende (ny)
Indikatorn beräknas på svar utifrån följande enkätfråga/svar:
Är det trivsamt utomhus runt ditt boende? Svarsalternativ "Ja".
Täljare: Antal personer 65 år och äldre i särskilda boenden som svarat att det är trivsamt utomhus
runt boendet, år 2020.
Nämnare: Samtliga personer 65 år och äldre i särskilda boenden som besvarat frågan, år 2020.
”Vet ej/Ingen åsikt” är exkluderade ur nämnaren.
Källa: Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2020, Socialstyrelsen.

Ny indikator. Frågan ingick tidigare i index ”Boendemiljö, särskilt boende”.
Indikatorn mäter andelen äldre i särskilt boende som anser att det är trivsamt runtom
boendet. I ägarkommunerna varierar andelen relativt mycket – mellan 53% och 75%.
I relation till medelvärdet för Stockholms län (68%) och för riket som helhet (67%)
ligger en kommun över och övriga under eller i linje med dessa medelvärden.
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18. Maten, särskilt boende (ny)
Indikatorn beräknas på svar utifrån följande enkätfråga/svar:
Hur brukar maten smaka? Svarsalternativ "Mycket bra eller Ganska bra".
Täljare: Antal personer 65 år och äldre i särskilda boenden som svarat att maten som serveras på
det särskilda boendet smakar mycket bra eller ganska bra, år 2020.
Nämnare: Samtliga personer 65 år och äldre i särskilda boenden som besvarat frågan, år 2020.
”Vet ej/Ingen åsikt” är exkluderade ur nämnaren.
Källa: Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2020, Socialstyrelsen.

Ny indikator. Frågan ingick tidigare i index ”Mat och måltidsmiljö”.
Andelen äldre i särskilt boende som anser att maten brukar smaka mycket bra eller
ganska bra varierar relativt stort mellan ägarkommunerna, med en spridning från 53%
till 79%. Medelvärdet för Stockholms län är 70% och för riket som helhet 74%.
Ägarkommunerna fördelar sig relativt jämnt under (3 kommuner), över (2 kommuner)
samt i linje med (2 kommuner) dessa medelvärden.
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19. Måltider, särskilt boende (ny)
Indikatorn beräknas på svar utifrån följande enkätfråga/svar:
Upplever du att måltiderna på ditt äldreboende är en trevlig stund på dagen? Svarsalternativ "Ja
alltid eller Oftast".
Täljare: Antal personer 65 år och äldre i särskilda boenden som svarat att de alltid eller oftast
upplever måltiderna på äldreboendet som en trevlig stund på dagen, år 2020.
Nämnare: Samtliga personer 65 år och äldre i särskilda boenden som besvarat frågan, år 2020.
”Vet ej/Ingen åsikt” är exkluderade ur nämnaren.
Källa: Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2020, Socialstyrelsen.

Ny indikator. Frågan ingick tidigare i index ”Mat och måltidsmiljö”.
Andelen äldre i särskilt boende som anser att måltiden på äldreboendet är trevlig stund
på dagen varierar i ägarkommunerna mellan 62% och 70%. Fyra kommuner ligger i
linje med medelvärdena för såväl Stockholms län (68%) och för riket som helhet (70%)
och tre kommuner ligger strax under dessa medelvärden.
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20. Aktiviteter, särskilt boende (ny)
Indikatorn beräknas på svar utifrån följande enkätfråga/svar:
Hur nöjd eller missnöjd är du med de aktiviteter som erbjuds på ditt äldreboende? Svarsalternativ
"Mycket nöjd eller Ganska nöjd".
Täljare: Antal personer 65 år och äldre i särskilda boenden som svarat att de är mycket nöjda eller
ganska nöjda med aktiviteterna som erbjuds, år 2020.
Nämnare: Samtliga personer 65 år och äldre i särskilda boenden som besvarat frågan, år 2020.
”Vet ej/Ingen åsikt” är exkluderade ur nämnaren.
Källa: Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2020, Socialstyrelsen.

Ny indikator. Frågan ingick tidigare i index ”Aktiviteter och känsla av ensamhet,
särskilt boende”.
Andelen äldre personer i särskilt boende som är nöjda med de aktiviteter som erbjuds
på sitt äldreboende. Indikatorn visar stor variation mellan ägarkommunerna – från
25% som är nöjda till 68%. Både i Stockholms län och i riket som helhet är
medelvärdet 61%. Fyra kommuner ligger i linje med detta medelvärde.
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21. Möjlighet till utevistelse, särskilt boende (ny)
Indikatorn beräknas på svar utifrån följande enkätfråga/svar:
Är möjligheterna att komma utomhus bra eller dåliga? Svarsalternativ "Mycket bra eller Ganska
bra".
Täljare: Antal personer 65 år och äldre i särskilda boenden som svarat att möjligheterna att komma
utomhus är mycket bra eller ganska bra, år 2020.
Nämnare: Samtliga personer 65 år och äldre i särskilda boenden som besvarat frågan, år 2020.
”Vet ej/Ingen åsikt” är exkluderade ur nämnaren.
Källa: Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2020, Socialstyrelsen.

Ny indikator.
Andelen äldre personer i särskilt boende som anser att möjligheterna att komma
utomhus är bra. I kommunerna finns en relativt stor spridning från 32% till 68%.
Medelvärdet för Stockholms län är 57% och för riket som helhet 58%. Fem av
kommunerna fördelar sig i närheten av dessa medelvärden, medan en kommun ligger
klart över och en klart under.
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22. Träffa sjuksköterska, särskilt boende (ny)
Indikatorn beräknas på svar utifrån följande enkätfråga/svar:
Hur lätt eller svårt är det att få träffa sjuksköterska vid behov? Svarsalternativ "Mycket lätt eller
Ganska lätt".
Täljare: Antal personer 65 år och äldre i särskilda boenden som svarat att det är mycket lätt eller
ganska lätt att vid behov få träffa sjuksköterska, år 2020.
Nämnare: Samtliga personer 65 år och äldre i särskilda boenden som besvarat frågan, år 2020.
”Vet ej/Ingen åsikt” är exkluderade ur nämnaren.
Källa: Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2020, Socialstyrelsen.

Ny indikator. Frågan ingick tidigare i index ”Kontakt med personal”.
Andelen äldre i särskilt boende som anser att det är lätt att få träffa sjuksköterska vid
behov. I kommunerna varierar andelen mellan 65% och 85%. Medelvärdet för
Stockholms län är 77% och för riket som helhet 75%. Majoriteten av kommunerna
ligger strax under eller över dessa medelvärden.
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23. Träffa läkare, särskilt boende (ny)
Indikatorn beräknas på svar utifrån följande enkätfråga/svar:
Hur lätt eller svårt är det att få träffa läkare vid behov? Svarsalternativ "Mycket lätt eller Ganska
lätt".
Täljare: Antal personer 65 år och äldre i särskilda boenden som svarat att det är mycket lätt eller
ganska lätt att vid behov få träffa läkare, år 2020.
Nämnare: Samtliga personer 65 år och äldre i särskilda boenden som besvarat frågan, år 2020.
”Vet ej/Ingen åsikt” är exkluderade ur nämnaren.
Källa: Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2020, Socialstyrelsen.

Ny indikator. Frågan ingick tidigare i index ”Kontakt med personal”.
Andelen äldre personer i särskilt boende som anser att det är lätt att få träffa en läkare
vid behov. Kommunerna har en relativt stor spridning, från 33% till 59%. I Stockholm
är medelvärdet 51% och i riket som helhet 53%. Tre kommuner ligger i linje med dessa
medelvärden.
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24. Kontakt med personal, särskilt boende (ny)
Indikatorn beräknas på svar utifrån följande enkätfråga/svar:
Hur lätt eller svårt är det att få kontakt med personalen på ditt äldreboende vid behov? Svarsalternativ
"Mycket lätt eller Ganska lätt".
Täljare: Antal personer 65 år och äldre i särskilda boenden som svarat att det är mycket lätt eller
ganska lätt att vid behov få kontakt med personalen på äldreboendet, år 2020.
Nämnare: Samtliga personer 65 år och äldre i särskilda boenden som besvarat frågan, år 2020.
”Vet ej/Ingen åsikt” är exkluderade ur nämnaren.
Källa: Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2020, Socialstyrelsen.

Ny indikator. Frågan ingick tidigare i index ”Kontakt med personal”.
Andelen äldre personer i särskilt boende som anser att det är lätt att få kontakt med
personal på sitt äldreboende. Kommunernas andel varierar mellan 69% och 81%. I
Stockholm är medelvärdet 78% och i riket som helhet 82%. Merparten av
kommunerna ligger i linje med medelvärdet för Stockholm.
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25. Trygghet, särskilt boende (ny)
Indikatorn beräknas på svar utifrån följande enkätfråga/svar:
Hur tryggt eller otryggt känns det att bo på ditt äldreboende? Svarsalternativ "Mycket tryggt eller
Ganska tryggt".
Täljare: Antal personer 65 år och äldre i särskilda boenden som svarat att det känns mycket tryggt
eller ganska tryggt att bo på äldreboendet, år 2020.
Nämnare: Samtliga personer 65 år och äldre i särskilda boenden som besvarat frågan, år 2020.
"Vet ej/Ingen åsikt” är exkluderade ur nämnaren.
Källa: Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2020, Socialstyrelsen.

Ny indikator. Frågan ingick tidigare i index ”Bemötande, förtroende och trygghet,
särskilt boende”.
Andelen äldre personer i särskilt boende som känner att det är tryggt att bo på sitt
äldreboende. Kommunerna har en relativt liten spridning, från 80% till 88%, och ligger
samtliga nära medelvärdet för Stockholms län (86%) och för riket som helhet (87%).
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26. Särskilt boende i sin helhet
Indikatorn beräknas på svar utifrån följande enkätfråga/svar:
Hur nöjd eller missnöjd är du sammantaget med ditt äldreboende? Svarsalternativ "Mycket nöjd eller
Ganska nöjd".
Täljare: Antal personer 65 år och äldre i särskilda boenden som svarat att de är mycket nöjda eller
ganska nöjda med sitt äldreboende, år 2020.
Nämnare: Samtliga personer 65 år och äldre i särskilda boenden som besvarat frågan, år 2020.
"Vet ej/Ingen åsikt” är exkluderade ur nämnaren.
Källa: Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2020, Socialstyrelsen.

Andelen äldre inom särskilt boende som sammantaget är nöjda med sitt boende. I
kommunerna är mellan 73% och 85% (upp från 69% och 81% år 2019) av de äldre
mycket eller ganska nöjda med sitt särskilda boende. I Stockholms län är medelvärdet
80% och i riket 81%. Merparten av kommunerna ligger i linje med dessa medelvärden.
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27. Riskförebyggande åtgärder i särskilt boende
Andel personer i särskilda boenden (vård-och omsorgsboende, demensboende och korttidsboende) som
har bedömts ha risk för fallskada, undernäring, trycksår eller nedsatt munhälsa med minst en
planerad åtgärd inom identifierat riskområde och där planerad åtgärd/-er utvärderats inom samtliga
identifierade riskområden. Riskbedömningar ska ha registrerats mellan 1 mars 2019 till 31 mars
2020. Uppföljning av planerade åtgärd/-er inom samtliga identifierade riskområden ska ha
registrerats mellan 1 mars 2019 och 30 september 2020.
Källa: Senior Alert.

Indikatorn mäter andel uppföljda åtgärder inom identifierade riskområden för
undernäring, nedsatt munhälsa, trycksår och fall bland personer 65 år och äldre med
behov av vård och omsorg. I ägarkommunerna följer man upp 32% till 67%
(jämförbart med 32% till 75% 2019) av åtgärderna inom identifierade riskområden. I
Stockholms län är medelvärdet 56% och i riket 60%. Kommunerna fördelar sig med
tre kommuner över dessa medelvärden och fyra kommuner under.
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28. Bruk av tryckavlastande underlag
Andel personer 65 år och äldre i särskilda boenden med någon utförd åtgärd med tryckavlastande
hjälpmedel av de äldre som bedömts ha risk att drabbas av trycksår.
Riskbedömningar ska ha registrerats mellan 1 mars 2019 till 31 mars 2020. Utförd åtgärd ska ha
registrerats från 1 mars 2019 till 30 september 2020.
Källa: Senior Alert.

I ägarkommunerna har mellan 11% och 37% (ned från 23% och 39% 2019) av de äldre
med bedömd risk för trycksår en ordination av tryckutjämnande underlag. I både
Stockholms län och i riket som helhet är medelvärdet 34%. Två kommuner ligger klart
under dessa medelvärden medan övriga ligger i linje med eller strax under.
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29. Väntetid till särskilt boende
Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende, år
2020.
Källa: Kommunens egna undersökningar inrapporterade i Kolada,
RKA (Rådet för främjande av kommunala analyser)

I ägarkommunerna varierar väntetiden till särskilt boende stort – mellan 16 och 83
dagar (40 och 141 dagar 2019); uppgifter saknas för Solna. Inget medelvärde har
beräknats för Stockholms län då data saknas från flera kommuner. Genomsnittligt
antal dagar för riket som helhet är 64 dagar.
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Sammanhållen vård och omsorg
30. Fallskador, 80 år och äldre
Antal personer med fallskador per 1 000 invånare 80 år och äldre som skrivits in på sjukhus,
genomsnittliga värden för åren 2017–2019.
Källa: Patientregistret, Socialstyrelsen.

Antalet personer med fallskador per 1000 invånare varierar mellan 54 och 77 (ned från
56 och 80 2019) i ägarkommunerna. I Stockholms län är medelvärdet 74 och i Sverige
59. Majoriteten av kommunerna ligger under medelvärdet för Stockholm men klart
över medelvärdet för riket som helhet.
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31. Frakturer på lår och höft
Antal personer 65 år och äldre med påverkbara slutenvårdstillfällen per 100 000 invånare, åren
2017–2019.
Källa: Patientregistret, Socialstyrelsen.

I kommunerna varierade antalet frakturer per 100 000 invånare mellan 609 och 1028
(670 och 1018 2019). Fyra av kommunerna ligger i linje med medelvärdet för
Stockholm och för Sverige. I Stockholms län var medelvärdet 817 frakturer och i riket
806.
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32. Tillgodosedda rehabiliteringsbehov efter stroke
Andel personer 65 år och äldre som svarat att de är nöjda med rehabilitering eller träning efter att de
skrevs ut från sjukhus för sin stroke. Genomsnitt för åren 2018–2019.
Källa: Uppgifterna är hämtade från det nationella kvalitetsregistret Riksstroke
och bygger på enkätundersökningen Riksstroke 1-årsuppföljning.

I ägarkommunerna är mellan 63% och 79% (61% och 82% år 2019) av personer över
65 år nöjda med rehabilitering eller träning efter utskrivning från sjukhus för sin stroke.
Resultat saknas för Ekerö och Upplands-Bro, på grund av för få svarande
/observationer. I Stockholms län är medelvärdet 80% och i riket 78%.
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33. Funktionsförmåga 12 månader efter stroke
Andel personer 65 år och äldre som tolv månader efter insjuknandet i stroke var oberoende av hjälp
med förflyttning, toalettbesök samt på- och avklädning. Genomsnitt för åren 2018–2019.
Källa: Uppgifterna är hämtade från det nationella kvalitetsregistret Riksstroke
och bygger på enkätundersökningen Riksstroke 1-årsuppföljning.

Mellan 64% och 77% (54% och 77% år 2019) av de äldre var tolv månader efter stroke
oberoende av hjälp med förflyttning, toalettbesök samt på-/avklädning. Fyra
kommuner låg i linje med eller över medelvärdet för Stockholm (68%) och riket (70%).
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34. Brytpunktssamtal
Procentandel av avlidna, 65 år och äldre, som före döden fått informerande samtal om sin situation,
åren 2019–2020. I de fall personalen har bedömt att brukaren saknar förmåga att uttrycka sin vilja
en månad eller mer före dödsfallet används i stället svaren avseende information till närstående.
Källa: Svenska palliativregistret

I ägarkommunerna erhöll mellan 66% och 80% (74% och 88% förra mätningen) av
avlidna personer 65 år och äldre informerande samtal om sin situation innan de dog.
Resultat saknas för Upplands Bro, på grund av för få svarande/observationer. Både i
Stockholms län och i riket är medelvärdet 76%. Fyra kommuner ligger i linje med eller
över detta medelvärde.
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35. Smärtskattning sista levnadsveckan
Andel av avlidna, 65 år och äldre, som smärtskattats under den sista levnadsveckan, åren 2019–
2020.
Källa: Svenska palliativregistret

Det fanns en stor spridning mellan kommunerna avseende genomförda
smärtskattningar under den sista levnadsveckan; mellan 33% och 73% (22% och 79%
förra mätningen). Medelvärdet för Stockholms län är 53% och för riket 52%. Fyra
kommuner ligger klart över dessa medelvärden.
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36. Tre eller fler psykofarmaka bland äldre, 75 år och äldre
i hemtjänsten
Andel personer 75 år och äldre i hemtjänsten som använder tre eller fler psykofarmaka samtidigt, år
2020.
Källa: Läkemedelsregistret och Registret över socialtjänstinsatser till
äldre och personer med funktionsnedsättning, Socialstyrelsen.

I ägarkommunerna har mellan 4,4% och 7,0% (4,9% och 7,8% år 2019) av personer
som är 75 år eller äldre med hemtjänst tre eller fler psykofarmaka. Medelvärdet för
Stockholms län är 6,4% och för riket 7,1%. Majoriteten av kommunerna ligger i
närheten av medelvärdet för Stockholms län.
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37. Tre eller fler psykofarmaka bland äldre, 75 år och äldre
i särskilt boende
Andel personer 75 år och äldre i särskilt boende som använder tre eller fler psykofarmaka samtidigt,
år 2020.
Källa: Läkemedelsregistret och Registret över socialtjänstinsatser till
äldre och personer med funktionsnedsättning, Socialstyrelsen.

I ägarkommunerna har mellan 20,3% och 24,0% (15,6% och 25,4% år 2019) av
personer 75 år eller äldre i särskilt boende behandlats med tre eller fler psykofarmaka.
Medelvärdet för Stockholms län är 20,0% och för riket 18,2%. Samtliga kommuner
ligger i linje med eller över medelvärdet för Stockholm.
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38. Läkemedel som bör undvikas i hemtjänsten (olämpliga
läkemedel)
Andel personer 75 år och äldre i hemtjänsten som behandlats med minst ett av sex olämpliga
läkemedel, år 2020.
Källa: Läkemedelsregistret och Registret över socialtjänstinsatser till
äldre och personer med funktionsnedsättning, Socialstyrelsen.

I ägarkommunerna varierade andelen personer 75 år eller äldre med hemtjänst som har
olämpliga läkemedel mellan 8,2% och 10,4% (9,3% och 12,4% 2019). Medelvärdet för
Stockholms län är 9,7% och för riket 9,4%. Majoriteten av kommunerna ligger i
närheten av dessa medelvärden.
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39. Läkemedel som bör
(olämpliga läkemedel)

undvikas

i

särskilt

boende

Andel personer 75 år och äldre i särskilt boende som behandlats med minst ett av sex olämpliga
läkemedel, år 2020.
Källa: Läkemedelsregistret och Registret över socialtjänstinsatser till
äldre och personer med funktionsnedsättning, Socialstyrelsen.

I kommunerna varierade andelen äldre i särskilt boende med olämpliga läkemedel
mellan 6,9% och 16,6% (6,1% och 15,2% 2019). Medelvärdet för Stockholms län är
8,7% och för riket 7,6%. Kommunerna fördelar sig relativt jämnt under och över dessa
medelvärden.
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40. Antipsykotiska
hemtjänsten

läkemedel,

75

år

och

äldre

i

Andel personer 75 år och äldre i hemtjänsten som behandlats med antipsykotiska läkemedel, år
2020.
Källa: Läkemedelsregistret och Registret över socialtjänstinsatser till
äldre och personer med funktionsnedsättning, Socialstyrelsen.

I ägarkommunerna behandlas mellan 1,5% och 5,0% (2,3% och 3,5% år 2019) av de
personer 75 år eller äldre som har hemtjänst med antipsykotiska läkemedel.
Medelvärdet för Stockholms län är 3,4% och för riket 3,7%. Kommunerna fördelar sig
relativt jämnt över och under dessa medelvärden: Ekerö 1,5%, Järfälla 2,9%, Sigtuna
4,0%, Sollentuna 3,0%, Solna 3,8%, Upplands-Bro 5,0%, Upplands Väsby 3,7%.
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41. Antipsykotiska läkemedel, 75 år och äldre i särskilt
boende
Andel personer 75 år och äldre i särskilt boende som behandlats med antipsykotiska läkemedel, år
2020.
Källa: Läkemedelsregistret och Registret över socialtjänstinsatser till
äldre och personer med funktionsnedsättning, Socialstyrelsen.

Andelen äldre i särskilt boende som behandlas med antipsykotiska läkemedel varierade
inom ägarkommunerna mellan 17,7% och 22,0% (12,1% och 19,2% år 2019).
Medelvärdet för Stockholms län är 17,4% och för riket 15,6%. Samtliga kommuner
ligger över medelvärdet för Sverige, och majoriteten över medelvärdet för Stockholms
län.
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42. Tio eller fler läkemedel, 75 år och äldre i hemtjänsten
Andel personer 75 år och äldre i hemtjänsten som använder tio eller fler läkemedel samtidigt, år
2020.
Källa: Läkemedelsregistret och Registret över socialtjänstinsatser till
äldre och personer med funktionsnedsättning, Socialstyrelsen.

Andelen äldre med hemtjänst som använder tio eller fler läkemedel samtidigt varierade
inom ägarkommunerna mellan 18,6% och 23,9% (19,6% och 23,4% 2019).
Medelvärdet för Stockholms län är 22,7%% och för Sverige 25,2%. Samtliga
kommuner ligger under medelvärdet för riket som helhet, och majoriteten under
medelvärdet för Stockholms län.
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43. Tio eller fler läkemedel, 75 år och äldre i särskilt boende
Andel personer 75 år och äldre i särskilt boende som använder tio eller fler läkemedel samtidigt, år
2020.
Källa: Läkemedelsregistret och Registret över socialtjänstinsatser till
äldre och personer med funktionsnedsättning, Socialstyrelsen.

Andelen äldre i särskilt boende som använder tio eller fler läkemedel samtidigt
varierade inom ägarkommunerna mellan 26,0% och 45,4%. Medelvärdet för
Stockholms län är 32% och för riket 31,7%%. Merparten av kommunerna ligger i linje
med dessa medelvärden, men en under och en tydligt över medelvärdena.
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BAKGRUNDSMÅTT

Indikatorbeskrivning

Kommun
Ekerö
Järfälla
Sigtuna
Sollentuna
Solna
Upplands-Bro
Upplands Väsby

B1. Nettokostnadsavvikelse,
2019****

B2. Kostnad per
invånare 65 år
och äldre,
hemtjänst, 2019

Visar hur
kommunens
faktiska kostnader
för äldreomsorgen
förhåller sig till de
kostnader som
kommunen
förväntas ha
utifrån dess
strukturella
förutsättningar.

Måttet visar
kommunens
totala kostnader
för hemtjänst
dividerat med
antalet personer
som är 65 år och
äldre i
kommunen.

18,6
-19,1
-12,3
-17,6
-16,2
-8,4
-23,5

17 732
19 072
14 990
14 183
17 463
16 802
11 351

B3. Kostnad per
hemtjänsttagare,
hemtjänst,
2019****

B4. Kostnad per
invånare 65 år
och äldre,
särskilt boende,
2019
Visar kommunens Visar kommunens
totala kostnader
totala kostnader
för hemtjänst
för särskilt
dividerat med
boende, dividerat
samtliga personer med antalet
som har minst en personer som är
insats inom
65 år och äldre i
hemtjänsten.
kommunen.

183 211
175 717
237 247
124 519
257 897
186 664
121 779

43 681
25 365
36 433
34 729
39 866
27 098
31 226

Länsmedel (vägt)
Riket (vägt)
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B5. Kostnad per B6. Andel
brukare, särskilt personer 80 år
boende, 2019
och äldre, 2019

Måttet visar
kommunens
totala kostnader
för särskilt
boende, dividerat
med samtliga
personer som bor
på ett särskilt
boende.

1 082 862
793 330
1 009 713
921 107
897 881
*
958 614

B8. Andel
personer 65 år
och äldre i
särskilt boende,
2019
Måttet beskriver Beskriver hur stor Beskriver hur stor
hur stor andel av andel av
del av
kommunens
befolkningen 65
befolkningen 65
befolkning som är år och äldre som år och äldre som
80 år och äldre.
har beslut om
har beslut om
hemtjänst.
särskilt boende.

4,1
4,4
3,7
4,1
4,0
3,2
3,9
3,9
5,2

B7. Andel
personer 65 år
och äldre med
hemtjänst, 2019

9,8
10,9
6,2
11,3
7,1
8,5
9,2
9,0
8,2

4,1
3,2
3,9
3,8
4,5
3,6
3,2
4,0
3,9

B9. Medianålder
vid inflyttning
till särskilt
boende

Indikatorbeskrivning

Kommun
Ekerö
Järfälla
Sigtuna
Sollentuna
Solna
Upplands-Bro
Upplands Väsby
Länsmedel (vägt)
Riket (vägt)

Medianålder för
personer i
samband med
flytt till särskilt
boende, år 2019.

85
86
84
84
88
84
84
86

B10. Antal
hemtjänsttimmar innan
inflyttning till
särskilt boende
Medelantal
hemtjänsttimmar
för personer i
samband med
flytt till särskilt
boende, år 2019.

67
79
91
53
54
**
61
66
59

B11.
Hälsotillstånd,
hemtjänst****

B12.
Hälsotillstånd,
särskilt
boende****

B13. Rörelseförmåga,
hemtjänst****

B14. RörelseB15. Ensamhet,
förmåga, särskilt hemtjänst****
boende****

B16. Ensamhet,
särskilt
boende****

Andel personer
65 år och äldre i
ordinärt boende
med hemtjänst
som svarat att
deras hälsotillstånd är mycket
gott eller ganska
gott, år 2020.

Andel personer
65 år och äldre i
särskilda boenden
som svarat att
deras hälsotillstånd är mycket
gott eller ganska
gott, år 2020

Andel personer
65 år och äldre i
ordinärt boende
med hemtjänst
som svarat att de
förflyttar sig själva
utan svårigheter,
år 2020.

Andel personer
65 år och äldre i
särskilda boenden
som svarat att de
förflyttar sig själva
utan svårigheter,
år 2020.

Andel personer 65
år och äldre i
ordinärt boende
med hemtjänst
som svarat att de
ofta besväras av
ensamhet, år 2020.

Andel personer
65 år och äldre i
särskilda boenden
som svarat att de
ofta besväras av
ensamhet, år
2020.

32
32
28
30
35
32
27
33
34

30
26
28
27
32
29
34
30
29

28
30
26
27
28
26
22
28
28

10
16
19
16
15
26
14
18
18

10
10
13
13
11
14
16
13
13

24
29
16
25
22
19
23
21
19
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Indikatorbeskrivning

Kommun
Ekerö
Järfälla
Sigtuna
Sollentuna
Solna
Upplands-Bro
Upplands Väsby
Länsmedel (vägt)
Riket (vägt)

B17. Ängslan, oro
eller ångest,
hemtjänst

B18. Ängslan, oro
eller ångest,
särskilt boende

Andel personer 65
år och äldre i
ordinärt boende
med hemtjänst som
svarat att de har
stora besvär av
ängslan, oro eller
ångest, år 2020.

Andel personer 65
år och äldre i
särskilda boenden
som svarat att de har
stora besvär av
ängslan, oro eller
ångest, år 2020.

4
6
9
8
6
8
8
7
6

9
13
11
14
15
14
15
13
12
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BILAGA: Sammanfattning från
Socialstyrelsens rapport Öppna
jämförelser 2020 – Vård och omsorg om
äldre
Rapporten för 2020 väger samman resultat från flera undersökningar och datainsamlingar
där de 30 indikatorer som finns med i denna rapport utgör en del. I årets upplaga av
undersökningen har ett stort antal av indikatorerna och bakgrundsmåtten förändrats
jämfört med föregående år. Främst har ett flertal gamla indikatorer har delats upp i ett
antal nya.
Resultaten på äldreområdet för Sverige 2020 visar:
•

Andelen äldre som anger att personalen brukar bemöta dem på ett bra sätt är relativt
lika mellan personer med hemtjänst och i särskilt boende. För hemtjänst varierar
andelen mellan 86% och 98%, och för särskilt mellan 87% och 93% i
ägarkommunerna.

•

Andelen äldre som anser att personalen brukar ha tillräckligt med tid för att kunna
utföra sitt arbete skiljer sig lite mellan personer med hemtjänst och i särskilt boende.
För personer med hemtjänst är spridningen mellan 66% och 87% i
ägarkommunerna, och för särskilt boende mellan 62% och 73%.

•

Det finns en stor variation mellan kommunerna över andelen äldre personer i särskilt
boende som är nöjda med de aktiviteter som erbjuds på sitt äldreboende (från 25%
som är nöjda till 68%) och som anser att möjligheterna att komma utomhus är bra
(från 32% till 68%).

•

Äldre personer i särskilt boende anser att det betydligt lättare att få träffa en
sjuksköterska vid behov (mellan 65% och 85%) än att få träffa en läkare vid behov
(från 33% till 59%).
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