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Ett nätverk för dig som är intresserad av samhällsfrågor ur ett äldreperspektiv 
 
 
 

 Socialstyrelsen redovisar den årliga enkätundersökningen där 
 äldre med olika vårdbehov haft möjlighet att uttrycka önskemål 
 och synpunkter på vården och omsorgen. Svarsfrekvensen 
 var 60 procent, vilket innebär att 130 125 enkätsvar bildar 
 underlag för de redovisade resultaten.  

 
Hemmaboende eller särskilt boende? 
 
Äldre personer med multisjuklighet som bor hemma med 

hemtjänst mår sämre är multisjuka på särskilt boende. Det visar 

den analys som genomförts. 

En multisjuk person har tre eller fyra diagnoser och lagts in på 

sjukhus minst tre gånger per år under senaste året. 

Bland multisjuka personer med hemtjänst skattar 24 procent sin 

hälsa som god, medan motsvarande bland dem som bor på 

särskilt boende är 40 procent. 

- Äldre med multisjuklighet har stora behov av både vård och 

omsorg och det ställer stora krav på att alla de olika insatserna i 

hemmet hålls samman, säger Anna Ekendahl, utredare på 

Socialstyrelsen. Resultaten behöver undersökas vidare, men tyder 

på att det kan finnas personer som inte får sina behov 

tillgodosedda hemma. 
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Socialstyrelsen konstaterar att det fortfarande finns stora 

skillnader mellan olika kommuner och även mellan olika 

verksamheter. 

 

 Tidningen Dagen har i en ledare (2018 02 08) 

 kommenterat undersökningen och menar att den 

 nedrustning som skett av äldreboenden måste stoppas. 

 

”Nu är det dags att en gång för alla skrota uppfattningen om att 

gamla människor till varje pris vill bo kvar i sina hem hur skröpliga 

och ensamma de än blir. 

 

Nu krävs ett nytänkande. Det behövs ytterligare mellanformer med 

fler platser mellan kvarboende och det som med byråkratisk 

mångordighet benämns ”särskilt vård- och omsorgsbehov med 

heldygnsomsorg”. 

Läs mer: 

Pressmeddelande från Socialstyrelsen med länkar till undersökningen. 

 

________________________________________________________________ 

 

Att uppmärksamma  

Om bemanning nattetid på äldreboenden 

Inspektionen för vård- och omsorg (IVO) har fattat principbeslut 

om att inte längre detaljgranska och överklaga i så kallade 

normalfall i samband med entreprenader. 

Bemanningen ska styras av vilka behov och omsorgsinsatser de 

boende har, vilken teknik som finns att tillgå och hur arbetet 

bedrivs nattetid.  

Sveriges Kommuner och Landsting har tagit fram 

rekommendationer för att stötta kommuner i kvalitetsarbetet på 

särskilda boenden för äldre - med fokus på natten. 
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Ur rekommendationen: 

 ”Koll på läget”. Ledningen bör ta reda på hur arbetet bedrivs 

nattetid. 

 Individens behov. 

 Strategi för ny teknik. 

 Stärkt ledarskap för förändringsarbete med att identifiera 

och införa nya arbetssätt. 

183 kommuner antagit rekommendationen. 

Läs mer: 

Pressmeddelande Kvalitet i äldreboenden, SKL 

Pressmeddelande: Bra att kommunerna slipper överprövning, SKL 

För den som vill fördjupa sig ytterligare finns olika dokument med goda 

exempel som ställts samman av Sveriges Kommuner och Landsting. Det 

finns också en checklista. 
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