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Ansatte i ældreplejen og finansloven 

FOA gennemførte i januar i perioden fra den 24. januar – 2. februar 2014 en undersøgelse af, hvor på 

ældreområdet, der ifølge medlemmerne er brug for en øget indsats. 918 medlemmer af FOAs Social- 

og sundhedssektor, som arbejder på ældreområdet, har deltaget i undersøgelsen. 

 

 Flere hænder: 2 ud af 3 medlemmer i ældreplejen ønsker, at en øget indsats i deres kommune 

skal gå til en forøgelse af personalenormeringerne. 

 Kompetenceudvikling: 59 procent ønsker større fokus på kompetenceudvikling til 

medarbejderne 

 Demensindsats og ture i det fri: 45 procent ønsker henholdsvis en bedre demensindsats og 

flere ture i det fri. 

 Øvrige områder: En tredjedel peger på mere rehabilitering og 27 procent på mere praktisk 

hjælp. 13 procent ønsker mere velfærdsteknologi og 10 flere bad. 6 procent ønsker andre 

områder. Det gælder bl.a. ønsker om tid til omsorg og forebyggelse. 

 

Figur 1 På hvilke af de nævnte områder i ældreplejen mener du, at der (især) er brug for en 

øget indsats i din kommune? 

  Medlemmerne har kunnet sætte op til 4 krydser.  
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Metode 

Indsamlingsperiode 

Undersøgelsen er gennemført i perioden fra den 24. januar – 2. februar 2014. 

Indsamlingsmetode 

Svarene er indsamlet via en internetbaseret spørgeskemaundersøgelse blandt FOAs 

medlemspanel MedlemsPulsen. Der blev udsendt én påmindelse i perioden. 

Målgruppen 

Spørgsmålet er stillet til erhvervsaktive medlemmer af Social- og sundhedssektoren, som 

arbejder i ældreplejen. Medlemmerne blev også stillet andre spørgsmål om bl.a. 

dokumentation. 

 

Antal besvarelser og svarprocent 

I alt 2871 medlemmer af Social- og sundhedssektoren blev inviteret til undersøgelsen. 1415 

medlemmer deltog helt eller delvist i undersøgelsen. Hvis der tages højde for uvirksomme e-

mailadresser, havde undersøgelsen en svarprocent på 49,5. 

Vægtning af data 

Der er ikke anvendt vægtning af data. 


