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Ældremilliarden 

FOA har i perioden fra den 11. til den 19. september gennemført en undersøgelse i forbundets 

medlemspanel om den såkaldte ældremilliard. 754 medlemmer fra FOAs Social- og Sundhedssektor, 

som arbejder i ældreplejen, har deltaget i undersøgelsen. Svarprocenten i undersøgelsen var 55. 

Resultater: 

 

Figur 1 I hvilken grad har du oplevet, at ældremilliarden har sikret borgerne en højere service 

i 2014 end i 2013? 

 

Note: 754 svar. Spørgsmålet lød: ”Tænk på de borgere, du møder i dit arbejde. I hvilken grad har du oplevet, at ældremilliarden 

har sikret borgerne en højere service i 2014 end i 2013?” 
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Figur 2 Har forbedringerne været målrettet de ældre, som du oplever, har det største behov 

for hjælp og pleje? 

 

Note: 306 besvarelser. Spørgsmålet blev kun sitllet til medlemmer, som har oplevet, at ældremilliarden i høj, nogen eller mindre 

grad har sikret borgerne en højere service i 2014. 

 

Figur 3 Har du mere eller mindre travlt på dit arbejde nu end for et år siden? 

 

Note: 753 besvarelser.  
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Figur 4 Til tillidsrepræsentanter: Har din kommune planer om at spare penge på 

ældreområdet i 2015? 

 

Note: Spørgsmålet er kun stillet til tillidsrepræsentanter. 91 besvarelser. 
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Metode 

Indsamlingsperiode 

Undersøgelsen er gennemført fra den 11. til den 19. september 2014. Medlemmerne fik én 

påmindelse i perioden.  

Indsamlingsmetode 

Data er indsamlet via en spørgeskemaundersøgelse udsendt på e-mail til forbundets 

medlemspanel, Medlemspulsen. 

Målgruppen 

Kun erhvervsaktive medlemmer af Social- og Sundhedssektoren er stillet spørgsmålene om 

ældremilliarden. Spørgsmålene indgik i en større undersøgelse til hele FOAs medlemspanel. 

Antal besvarelser og svarprocent 

754 medlemmer har besvaret denne del af undersøgelsen. Svarprocenten i den samlede 

undersøgelse var 55. 

 


