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Förord

I denna skrift ger vi en aktuell bild av äldreomsorgen i Sverige. Avsikten är att
på ett kortfattat sätt spegla läget inom svensk äldreomsorg och de utvecklings-
tendenser som vi nu kan se bland annat vad gäller insatser, kostnader, perso-
nalsituation med mera. Underlaget utgör främst uppgifter från officiell statis-
tik inom SCB, Socialstyrelsen och Svenska Kommunförbundet. Huvuddelen
av statistiken redovisas fram till år 2001.

Skriften vänder sig till alla som är intresserade av att delta i debatten om
äldreomsorgen vare sig det är en del i arbetet, det politiska uppdraget eller av
allmänintresse. Det är vår förhoppning att skriften ska bidra till en nyanserad
diskussion om utvecklingstendenser och krav på äldreomsorgens utformning.

Skriften har tagits fram av Svenska Kommunförbundet, sektionen för äld-
reomsorg och sjukvård. Författare är Irene Lindström och Josephine Nilsson.
Bidrag till olika avsnitt har lämnats av Eva Palmheden Kalms och Lilian Gynne
Gustafsson, utredningssektionen, Per Sedigh och Björn Sundström, finans-
sektionen.

Stockholm i september 2002

Margaretha Spjuth
Sektionen för äldreomsorg och sjukvård
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Två viktiga förutsättningar för
utveckling av äldreomsorgen

Det är många faktorer som påverkar utvecklingen inom äldreomsorgen. Svenska
Kommunförbundet vill här lyfta fram två av de viktigaste förutsättningarna
nämligen tillgången till kunnig och utbildad personal och utvecklingen av
olika stöd- och vårdformer för att göra det möjligt att bo kvar i den ordinarie
bostaden.

Kunnig och utbildad personal –
en förutsättning för en god vård
Den viktigaste förutsättningen för att garantera en god vård och omsorg för
äldre och funktionshindrade är att det finns tillgång till kunnig och utbildad
personal. Kommunerna behöver enligt Svenska Kommunförbundets beräk-
ningar rekrytera närmare 180 000 årsarbetare (cirka 220 000 personer) till
arbete inom vård och omsorg fram till 2010. Viktiga orsaker till detta är stora
pensionsavgångar, rörligheten bland anställda samt en viss utökning av persona-
len. Även lönenivån kan ha en viss betydelse. För att i framtiden klara att
rekrytera vårdpersonal behövs därför troligen både höjda löner och tillgång
till utbildad personal.

De siffror om utbildning som redovisas längre fram i skriften inger oro.
Behoven av utbildning och specialisering är mycket omfattande bland under-
sköterskor, vårdbiträden med flera. Samtidigt som behoven ökar kraftigt så
minskar antalet studerande på omvårdnadsprogrammet. Därför behövs en vä-
sentlig satsning på att öka intresset bland ungdomar för arbete i vård och
omsorg. Om nuvarande utbildning inte lockar ungdomar bör utbildningen
ses över. Samtidigt behövs kraftfulla insatser från staten för att öka vuxenut-
bildningen för arbete inom vård och omsorg. Svenska Kommunförbundet
har tillsammans med Svenska Kommunalarbetarförbundet arbetat fram en
tänkbar modell för vuxenutbildning på gymnasial nivå som bygger på valide-
ring av tidigare kunskaper, individuellt anpassade utbildningsplaner och vuxen-
pedagogik. Dessa modeller förutsätter också ett nytt studiefinansieringssystem
som är anpassat till denna form av utbildning.
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Det kommer även fortsättningsvis att finnas stora behov av högskoleutbil-
dad personal, framförallt sjuksköterskor, men även sjukgymnaster, arbetstera-
peuter och de med socialt inriktade utbildningar. Till skillnad mot vårdutbild-
ning på gymnasienivå finns ett stort intresse för dessa utbildningar med många
sökande till varje utbildningsplats. Även om antalet platser på sjuksköterske-
utbildningen har ökat, räcker de inte för att tillgodose det framtida behovet.
Det är nödvändigt att antalet platser på högskolor med inriktning mot vård
och omsorg utökas så att de svarar mot det kommande behovet. Det är också
viktigt att det finns möjligheter för redan yrkesverksamma att specialisera sig
inom olika områden.

Stöd i det ordinära boendet
Intentionerna sedan flera decennier tillbaka och som lyfts fram både i riksda-
gens nationella mål för äldreomsorgen och i Ädelreformen är, att alla som vill
och kan ska bo kvar i den egna bostaden och få vård och stöd där. Så långt det
är möjligt ska man undvika särlösningar. Först när de äldre får så omfattande
vårdbehov att omedelbar närhet till personal krävs dygnet runt, finns behov
av särskilt boende.

Utvecklingen av vård och omsorg i hemmet
92 procent av de äldre bor kvar i den egna bostaden. De flesta äldre vill också
bo kvar hemma. Det blir allt vanligare att vård vid livets slut ges i det egna
hemmet av hemtjänsten och hemsjukvården. Möjligheterna att bo kvar i det
egna boendet fortsätter att öka. Olika former av vård, omsorg och stöd i det
egna hemmet har förbättrats sedan Ädelreformen 1992. Hemtjänsten och
hemsjukvården kan idag ge mer avancerad vård och omsorg i det ordinära
boendet. Den medicintekniska utvecklingen inom till exempel telemedicin
stödjer en sådan utveckling och innebär att sådana vårdformer ytterligare kan
utvecklas. Det finns också en rad möjliga komplement till hemtjänsten i ordi-
närt boende i form av stöd till anhöriga, dagverksamhet, matdistribution, larm
och korttidsvård.

Särskilt boende
Trots människors önskemål om att bo kvar och få vård i hemmet, fokuseras
debatten om äldreomsorg ofta på behov av särskilt boende. Vad är det som
styr denna diskussion? Den viktigaste orsaken är i många fall äldres och anhö-
rigas behov av trygghet. Många äldre som bor i det ordinära boendet känner
otrygghet när hälsan blir sämre. Även anhöriga anser att det är tryggare och
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enklare om den äldre bor i särskilt boende även om de inte har behov av tillsyn
dygnet runt. En annan orsak till att många efterfrågar särskilt boende är tradi-
tionen. Länge har den kommunala äldreomsorgen haft formen av en stegvis
accelererande insatstrappa där det initiala stödet getts i form av en eller flera
insatser i anslutning till det egna hemmet. Den har slutat med att vårdtagaren
lämnat sin ursprungliga bostad för att erhålla dygnetruntomsorg i ett perma-
nent vårdboende. Det finns anledning att skärskåda varje steg i den trappan.
Inte för att ta bort de insatser som verkligen behövs, men för att ifrågasätta
vad som görs och fundera över bättre alternativ. Att människors funktionsför-
måga försämras succesivt med stigande ålder är en del av det naturliga åldran-
det. Äldre människor kan med stöd av socialtjänst och hemsjukvård bo kvar
allt längre i sitt hem. Omvårdnaden står i fokus även då personer har stora
medicinska behov. Framtidens utmaning innebär att anpassa de särskilda
boendeformerna och den vård och omvårdnad som ges där till de som har
mer omfattande behov av vård och tillsyn.

Det är inte främst en utbyggnad av särskilda boendeformer som är ange-
lägen utan det viktiga är att det befintliga bostadsbeståndet anpassas och ut-
vecklas för äldres behov.

Utveckling av vård och omsorg
Fokus i äldreomsorgen behöver förskjutas från individuellt beslutade insatser
till generella och förebyggande insatser som möjliggör för människor att bo
kvar i ordinärt boende.

Många äldre säljer sin villa eller lämnar en stor lägenhet och flyttar till ett
mindre boende på äldre dagar. Tillgången på bostäder i närmiljön som möj-
liggör kvarboende även om man blir funktionshindrad och i behov av stöd
från närstående eller vårdpersonal är av stor vikt. Faktorer som därvid bör
uppmärksammas är bland annat att det är lätt att ta sig i och ur den nya
bostaden, att det finns väl tilltagna hygienutrymmen, tillgång till hiss, att ute-
miljön erbjuder lättframkomliga gångvägar och vägar, närhet till allmänna
kommunikationer, att affärer och att annan erforderlig service ligger inom
acceptabelt avstånd och är lättillgänglig.

Satsningen på vård och omsorg för äldre och funktionshindrade måste
motverka otrygghet i det ordinära boendet. Det är viktigt att människor för-
står att den vård och omsorg som kan ges i den egna bostaden inte kvalitativt
behöver skilja sig från den vård som ges i ett särskilt boende. Tvärtom innebär
möjligheten till en högre grad av individuell anpassning att möjligheterna att
få det som just jag behöver ökar. Det är därför viktigt att kommunerna ges
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möjlighet att skapa en vård och omsorg för äldre och funktionshindrade som
kan utvecklas och kompletteras med nya insatser. En utbyggnad av särskilt
boende låser mycket av resurserna till denna insats och kan verka hämmande
på utveckling av andra former för vård och omsorg. Det är därför av stor bety-
delse att debatten om olika former för vård och omsorg förs om olika alterna-
tiva utvecklingslinjer och alternativ användning av tillgängliga resurser.
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Fakta om äldre

Drygt 17 procent av Sveriges befolkning är idag 65 år och äldre. De drygt 1,5
miljoner människor i Sverige som fyllt 65 år är långtifrån en homogen grupp.
De är individer med olika intressen, behov, önskemål och hälsa. De allra flesta
är vid god hälsa när de går i pension och kan se fram emot flera år med ett
aktivt liv. Vårdbehov uppstår oftast först i 80-års åldern och ökar sedan med
stigande ålder.

Den demografiska utvecklingen
Antalet och andelen äldre i samhället kommer att öka under de kommande
decennierna, främst med anledning av att de stora barnkullarna från 40-talet
går i pension men också för att det fötts få barn i Sverige de senaste åren. Det
är oklart om utvecklingen med låga födelsetal kommer att fortsätta. Enligt
Statistiska centralbyråns beräkningar kommer en fjärdedel av befolkningen
att vara 65 år och äldre år 2035, vilket motsvarar en ökning med 41 procent
sedan år 2001.

Figur 1 Befolkningsutvecklingen för olika åldersgrupper 2000–2050

Källa: SCBs befolkningsframskrivningar
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Ur kommunal synvinkel är utvecklingen av äldre i de äldsta åldersgrup-
perna mest intressant, eftersom dessa i första hand påverkar behovet av vård
och omsorg. År 2001 var cirka 464 200 personer eller 5,2 procent av befolk-
ningen 80 år och äldre. År 2035 beräknas andelen ha ökat till 8 procent.

Tabell 1 Andel av befolkningen 65 år och äldre samt 80 år och äldre, procent

År Andel 65 år och äldre Andel 80 år och äldre

1980 16,4 3,2
2001 17,2 5,2
2020 21,5 5,5
2035 24,2 8

Källa: SCBs befolkningsframskrivningar

Vi kan i statistiken avläsa att de mest omfattande vårdbehoven uppkommer
först vid 85–90 års ålder. Idag består gruppen 85 år och äldre av 207 700
personer. År 2035 kommer gruppen att vara dubbelt så stor.

Figur 2 Befolkningsutveckling 2001–2011 för äldre
respektive förvärvsarbetande. Index där år 2001=100

Källa: SCBs befolkningsframskrivningar
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Tabell 2 Antal personer i åldersgrupperna 65–79 år, 80–84 år, 85–89 år
samt 90 år och äldre åren 2001–2011

Åldersgrupp År 2001 År 2006 År 2011

65-74 år 738 700 781 200 974 700
75-79 år 329 200 309 400 304 200
80-84 år 256 500 252 800 241 600
85-89 år 140 700 159 500 159 500
90-w år 67 000 75 100 87 500

Källa: SCBs befolkningsframskrivningar

Andra faktorer som påverkar vårdbehovet
Förutom befolkningsutvecklingen finns en rad andra faktorer som påverkar
behovet av kommunal vård och omsorg. Till exempel hälsa, livsstil, sociala
nätverk, boendestandard, motion, den medicintekniska utvecklingen, anhörig-
vård med mera. Andra förhållanden som påverkar omfattningen av kommu-
nal vård och omsorg är kommunens totala resurser samt tillgången på utbil-
dad personal.

Äldres hälsa
De äldres självrapporterade hälsa har förbättrats under de senaste tjugo åren,
konstaterar Socialstyrelsen i folkhälsorapport 2001. Men den ger inte en helt
entydig bild av hälsoutvecklingen bland de äldre. Bland annat har långvariga
sjukdomstillstånd ökat liksom olika typer av lättare ohälsa. Cirka 80 procent
av de äldre mellan 75 och 84 år uppger att de har en långvarig sjukdom eller
funktionshinder1. Det betyder dock inte att de bedömer sin hälsa som dålig,
tvärtom är det vanligt att äldre som har en långvarig sjukdom eller funktions-
hinder upplever sin hälsa som ganska god.

Det är framförallt hälsan hos de yngre pensionärerna som har förbättrats.
Vi lever längre och är friskare. Problem med hälsan uppkommer för de flesta
först vid 80 års ålder. De allra äldsta har ofta flera sjukdomar samtidigt och en
försämrad funktionsförmåga.

Tabellen visar medellivslängd från födseln samt beräknad återstående livs-
längd för den som fyllt 65 år.

1 SCB, Undersökningar av levnadsförhållanden
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Tabell 3 Medellivslängd och återstående medellivslängd
vid 65 års ålder i Sverige under 1900-talet

Medellivslängd Återstående medellivslängd
vid födseln vid 65 års ålder

 År Män Kvinnor Män Kvinnor

1900 51 54 12 13
1925 61 63 13 14
1950 68 71 14 14
1975 72 78 14 17
2001 78 82 17 20

Källa: SCB 2002, Medellivslängd samt återstående medellivslängd

Äldres sjukvårdsutnyttjande
Landstingsförbundet har nyligen publicerat en rapport ”Svensk hälso- och sjuk-
vård under 1990-talet – Utvecklingstendenser 1992–2000”. Enligt rapporten har
antalet vårdtillfällen inom slutenvården minskat från cirka 1,6 miljoner år 1992
till 1,5 miljoner år 2000. Det är en minskning med 8,5 procent under perioden.

Av samtliga vårdtillfällen år 2000 avser 30,1 procent personer över 75 år.
20,7 procent eller 300 000 vårdtillfällen avser personer i åldersgruppen 75–
84 år och 9,4 procent eller 136 000 vårdtillfällen gruppen 85 år och äldre.

Figur 3 Procentuell fördelning av vårdtillfällen i olika åldersgrupper 2000
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Källa: Landstingsförbundet 2002, Svensk hälso- och sjukvård under 1990-talet, sid 15
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Utvecklingen efter 1992 då Ädelreformen trädde i kraft har inneburit att kom-
munerna har tagit över en hel del av den sjukvård som landstingen tidigare
stod för. De äldre som söker sjukhusvård skrivs ut mycket tidigare och kom-
munen får ta över alltmer av de sjukvårdande insatserna. Detta framgår av
figur fyra som visar förändringen av medelvårdtiden inom slutenvården i olika
åldersgrupper 1992–2000. I den äldsta åldersgruppen, 85 år och äldre har
medelvårdtiden minskat mest, med cirka 7,5 dagar, vilket är nästan en halver-
ing sedan år 1992. I åldersintervallet 75–84 år har medelvårdtiden minskat
med knappt fem dagar, vilket motsvarar cirka 40 procent. I gruppen 65–74 år
är minskningen 2,9 dagar, vilket motsvarar 30 procent2.
Någon motsvarande statistik finns inte för läkarbesök hos primärvården.

Äldre invandrare
Vid ingången av 2001 uppgick antalet 65 år och äldre utrikes födda till drygt
140 000 personer och utgjorde 9,3 procent av befolkningen 65 år och äldre.
Antalet äldre födda utomlands kommer att öka under de närmaste åren3. Detta
kommer bland annat att leda till ett ökat behov av flerspråkig personal inom
äldreomsorgen.

Figur 4 Medelvårdtid i olika åldersgrupper 1992–2000

Källa: Landstingsförbundet 2002, Svensk hälso- och sjukvård under 1990-talet, sid 15

2 Landstingsförbundet 2002, Svensk hälso- och sjukvård under 1990-talet
3 SCBs befolkningsframskrivningar
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Svenska Kommunförbundet genomförde under våren 2002 en enkätun-
dersökning om äldreomsorg till äldre födda utomlands. Enligt enkäten hade
47 procent av kommunerna någon brukare med särskilda behov på grund av
etnisk tillhörighet. Ytterligare åtta procent svarade att behovet kommer att
finnas inom en snar framtid.

97 procent av de kommuner som har brukare med speciella behov på grund
av etnisk tillhörighet tillhandahåller personal med andra språkkunskaper än
svenska. Övriga insatser fördelade sig enligt nedanstående tabell:

Tabell 4 Antal och andel kommuner med särskilda insatser
för brukare med utländsk bakgrund

Insats Antal kommuner Andel i procent4

Personal som talar brukarnas hemspråk 115 97
Personal med kulturkompetens 99 83
Möjlighet att få särskild kost tillagad eller
levererad på grund av etnisk tillhörighet 104 87
Aktiviteter anpassade till 22 18
etnisk minoritetsgrupp

Källa: Svenska Kommunförbundet 2002

Många kommuner hade dessutom någon/några verksamheter som var speci-
ellt avsedda eller anpassade för någon etnisk minoritetsgrupp:

Tabell 5 Antal kommuner med olika verksamheter speciellt avsedda
eller anpassade till någon etnisk minoritetsgrupp

Finns idag Planeras
Verksamhet Antal kommuner Antal kommuner

Särskilt boende 20 5
Hemtjänst 14 32
Dagverksamhet 17 3
Förebyggande verksamhet 5 37
Anhörigstöd 27 5

Källa: Svenska Kommunförbundet 2002

4 Andel av kommuner som angett att det har någon brukare med speciella behov på grund av
etnisk tillhörighet
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Huvuddelen av den verksamhet som idag finns för äldre som är födda utom-
lands är riktad till finsktalande äldre. Det finns också verksamheter för andra
grupper såsom spansktalande och arabisktalande.

Verksamheterna är koncentrerade i de geografiska områden där antalet äldre
invandrare är stort. Det är givetvis svårt för mindre kommuner eller kommu-
ner med ett litet antal äldre invandrare att bygga upp en separat verksamhet.
De har istället valt att lösa vårdbehovet genom att till exempel köpa platser på
särskilt boende av andra kommuner eller erbjuda anhörigvård5.

5 Hela avsnittet bygger på resultat från en enkätundersökning Svenska Kommunförbundet
gjort under våren 2002.
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Kommunens insatser

Målet för kommunernas verksamhet inom vård och omsorg är att ge äldre
och funktionshindrade möjlighet att leva ett normalt och självständigt liv.
Det innebär att äldre och funktionshindrade så långt det är möjligt ska kunna
bo kvar i den egna bostaden. En förutsättning är att samhället  stödjer detta
genom generella insatser i form av utformning av bostäder, utformningen av
samhällsplaneringen i bostadsområdet samt tillgång till service och god till-
gänglighet.

Förebyggande kommunala och frivilliga insatser
Förebyggande insatser för äldre sker i många olika former. Ideella organisatio-
ner, pensionärsorganisationer med flera gör ett betydande arbete genom att
arrangera studiecirklar, andra fritidsaktiviteter, pensionärsgymnastik, pensio-
närsresor etcetera.

Kommunernas allmänt förebyggande verksamhet syftar till att underlätta
det dagliga livet. Sådana insatser är ändamålsenliga och tillgängliga bostäder,
tillgång till kommersiell och offentlig service, bibliotek och andra kulturella
aktiviteter, goda trafiklösningar och närhet till grön- och fritidsområden. Kom-
munerna ger också stöd till aktiviteter för äldre och bidrag till lokaler, förenings-
livet, pensionärsaktiviteter med mera.

Effekten av dessa förebyggande verksamheter från kommunerna är svår att
mäta. Enligt räkenskapssammandraget för 2001 satsade kommunerna 1,9
miljarder kronor i förebyggande verksamhet.

Insatser i det ordinära boendet
Matdistribution
Alla kommuner kan erbjuda äldre distribution av färdiglagad mat till själv-
kostnadspris. Det gäller i både ordinärt och särskilt boende. Matdistributionen
är både en förebyggande insats och en viktig vårdinsats när äldre har svårt att
klara inköp och matlagning själva. För att få mat hemsänd krävs i de flesta fall
biståndsbeslut.
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Figur 5 Den kommunala äldreomsorgen år 2001

Hemtjänst i ordinärt boende

Åldersgrupp Antal Andel (%)

65–79 36 900 3,5
80–84 33 000 12,9
85–w 51 900 25,0

Totalt 65–w 121 700 7,9

Särskilt boende

Åldersgrupp Antal Andel (%)

65–79 25 800 2,4
80–84 27 800 10,9
85–w 65 000 31,3

Totalt 65–w 118 600 7,7

Äldre beviljade LSS

Åldersgrupp Antal

65–79 2 800
80–w 400

Totalt 65–w 3 200

Dagverksamhet

Åldersgrupp Antal

I ordinärt boende 10 200
I särskilt boende 4 100

Totalt 65–w 14 300

Kommunal hemsjukvård

Antal kommuner med hemsjukvård: 143

Åldersgrupp Enbart hemsjukvård Hemtjänst & hemsjukvård

65–79 7 200 7 850
80–84 4 800 7 250
85–w 5 900 12 600

Totalt 65–w 17 900 27 700

Färdtjänst

Åldersgrupp Antal Andel (%)

65–79 114 600 10,6
80–w 217 100 48,0

Totalt 65–w 331 700 21,7

Bostadsanpassning 2000

Antal beviljade bidrag 57 800
Antal personer som
beviljades bostadsanpassning 53 900

Korttidsvård/boende

Åldersgrupp Antal

Totalt 65–w 8 500

Källa: Statistiska centralbyrån 2002, Sveriges befolkningsstatistik; Socialstyrelsen 2002, Äldre –
vård och omsorg år 2001; Boverket 2001, Bostadsanpassningsbidragen 2000; SIKA 2000, Färd-
tjänst och riksfärdtjänst 2000
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Bostadsanpassning
Den som är funktionshindrad har rätt att få sin bostad anpassad för att kunna
leva ett så självständigt liv som möjligt i eget boende. Detta gäller även många
äldre. Bidraget söks hos kommunen som också ansvarar för bedömningar och
finansiering.

Antalet bostadsanpassningsbidrag ökar kontinuerligt. Antalet beviljade bi-
drag  var år 2000 cirka 57 800 fördelade på 53 900 personer. Över 700 miljo-
ner kronor betalades ut av kommunerna samma år6.

Kommunerna beviljade under 2000 i genomsnitt sju bostadsanpassnings-
bidrag per tusen invånare till en kostnad av 82 kronor per kommuninvånare.
Det är stora skillnader mellan kommunerna. Skillnaderna kan bero på
befolkningssammansättning och bostadsbestånd. En stor del av bostadsan-
passningarna görs hos äldre människor som bor i småhus, vilket är dyrare än
anpassning i flerbostadshus. Merparten av bidragen avser små belopp. Cirka
60 procent av bidragen är på mindre än 5 000 kronor7.

Figur 6 Antalet beviljade bidrag per år 1973–2000:

Källa: Boverkets rapport 2001, Bostadsanpassningsbidragen 2000, sid. 11.

6 Boverket 2001, Bostadsanpassningsbidragen 2000
7 Boverket 2001, Bostadsanpassningsbidragen 2000
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Färdtjänst
Äldre och funktionshindrade som inte kan åka med allmänna kommunika-
tioner kan få färdtjänst. Syftet med färdtjänsten är att bidra till en tillfredsstäl-
lande trafikförsörjning för funktionshindrade. Det vanligaste färdmedlet är
taxi, men färdtjänst kan också ske med specialfordon.

Den 31 december 2000 hade drygt 404 600 personer eller 4,6 procent av
Sveriges befolkning tillstånd att använda färdtjänst. 82 procent var 65 år eller
äldre. Antalet resor per person och år var år 2000 i genomsnitt 34 enkelresor8.
Kostnaderna för färdtjänst uppgick år 2001 till cirka 2,2 miljarder kronor
inklusive Stockholms läns landsting9 som sköter färdtjänsten för hela länet
och har skatteväxlat för kostaderna.

Trygghetslarm
Trygghetslarm är en trygghetsskapande åtgärd i det ordinära boendet. De före-
bygger inte olyckor eller sjukdomsfall men medför att den som har larmet kan
få hjälp snabbare om något händer. Vetskapen om att man kan få hjälp snabbt
skapar i sin tur trygghet. Andelen trygghetslarm har successivt ökat. Det finns
ingen samlad uppgift om antalet larm eftersom detta inte följs upp i den na-
tionella statistiken.

Utöver trygghetslarm finns övervakningslarm för i första hand dementa.
För dessa larm krävs särskilt beslut och dokumentation enligt föreskrifter från
Socialstyrelsen.

Hemtjänst
Hemtjänsten  är en viktig del för äldres möjlighet till kvarboende. Hemtjänsten
erbjuder insatser dygnet runt.

Andelen äldre över 65 år som fick hemtjänst var 7,9 procent år 2001.
Andelen är den samma som året innan. Däremot har antalet personer som är
beviljade hemtjänst ökat marginellt sedan år 2000. Ökningen har skett i de
äldsta åldersgrupperna10.

8 SIKA 2000, Färdtjänst och riksfärdtjänst 2000
9 SCB 2002, Räkenskapssammandrag för kommuner
10 Socialstyrelsen 2002, Äldre – vård och omsorg år 2001



19

A
K

T
U

ELLT
 O

M
 Ä

LD
R

EO
M

SO
R

G
EN

 2002

Tabell 6 Antal och andel med hemtjänst
i ordinärt boende (procent) 1998, 2000 och 2001

1998 2000 2001
Ålder Antal Andel Antal Andel Antal Andel

65-74 18 500 2,4 17 000 2,3 16 500 2,2
75-79 23 300 6,7 21 000 6,2 20 400 6,2
80-84 33 100 14,1 32 100 13,0 33 000 12,9
85-w 51 100 25,8 50 800 24,7 51 800 25,0
65-w 126 000 8,2 120 900 7,9 121 700 7,9

65-79 41 800 3,8 38 000 3,5 36 900 3,5
80-w 84 200 19,5 82 900 18,3 84 800 18,3

Källa: Statistiska centralbyrån 2002, Sveriges befolkningsstatistik; Socialstyrelsen 2002, Äldre –
vård och omsorg år 2001, Sveriges officiella statistik; Socialstyrelsen 1999, Vård och omsorg om
äldre år 1998, Sveriges officiella statistik

Andelen hemtjänsttagare ökar med stigande ålder. Andelen kvinnor med hem-
tjänst är något högre än andelen män11. Detta kan delvis förklaras av att äldre
kvinnor i större utsträckning lever ensamma än äldre män12.

Figur 7 Andel (procent) av befolkningen med hemtjänst år 2001

Källa: Socialstyrelsen 2002, Äldre – vård och omsorg år 2001, Sveriges officiella statistik.

11 Socialstyrelsen 2002, Äldre – vård och omsorg år 2001
12 SCB 2000, Inkomstfördelningsundersökningen
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Figur 8 Andel personer i ordinärt boende med hemtjänst i ett visst tim-
intervall.  Andel av resursåtgången i timmar som dessa personer
tar i anspråk (oktober 2001)

Källa: Socialstyrelsen 2002, Äldre – vård och omsorg år 2001, Sveriges officiella statistik

De flesta äldre som beviljades hemtjänst (37 procent) hade mellan en och nio
hjälptimmar. Cirka 25 procent hade mellan 10 och 25 hjälptimmar och knappt
en procent hade mer än 200 hjälptimmar. Denna procentuella fördelning
motsvarar året innan13. I figur åtta redovisas proportionen mellan andelen
personer som får hjälp i ett visst timintervall och andelen resurser som de tar
i anspråk.

Korttidsvård/boende
Korttidsboende och dagverksamhet är ett komplement till hemtjänsten och
gör det möjligt för personer att bo kvar hemma längre. Det är också ett viktigt
stöd för anhöriga som vårdar äldre.

Korttidsvård/boende är ett samlingsbegrepp för olika former av insatser
som är begränsade i tid. Syftet kan vara rehabilitering, växelvård eller en tillfäl-
lig avlastning för anhöriga till svårt sjuka som annars vårdas i ordinärt boende.
I oktober år 2001 var cirka 8 500 personer beviljade korttidsvård/boende14.

13 Socialstyrelsen 2002, Äldre – vård och omsorg år 2001. Siffrorna avser mätmånad i oktober år
2001

14 Socialstyrelsen 2002, Äldre – vård och omsorg år 2001
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Dagverksamhet
De flesta äldre som beviljas dagverksamhet bor i ordinärt boende men dag-
verksamhet kan också ges som en insats i särskilt boende. Verksamheten har
ett socialt innehåll och är avsett för personer som kan behöva utökat stöd för
att kunna bo kvar i det egna boendet.

I oktober 2001 var 14 300 personer beviljade dagverksamhet15.

Hemsjukvård
Utvecklingen inom vården sedan Ädelreformen har gått från sjukhusvård till
vård i det egna hemmet. Det har lett till att allt fler äldre vårdas hemma, även
de med mycket stora vårdbehov. Antalet äldre som vårdas hemma vid vård i
livets slut har ökat markant.

Kommunerna har sedan 1992 hälso- och sjukvårdsansvar upp till sjuk-
sköterskenivå i det särskilda boendet. Kommunerna fick samtidigt även möj-
lighet att genom avtal med landstinget ta över ansvaret för hälso- och sjukvår-
den upp till sjuksköterskenivå i det ordinära boendet. 143 kommuner har
tagit över ansvaret enligt en undersökning som Svenska Kommunförbundet
gjorde under våren 2002, se figur 9.

Det är vanligt att kommunerna i sina avtal med landstingen preciserat
ansvarsfördelningen. Det har lett till att övertagandet ser olika ut i de kom-
muner som idag har ansvar för hemsjukvård i det ordinära boendet. Ungefär
hälften av de kommuner som har övertagit hemsjukvården anger att de har
avgränsat ansvar i någon form.

Även de kommuner som inte har tagit över ansvaret för hemsjukvården i
ordinärt boende genom skatteväxling kan utföra hemsjukvårdsinsatser, till
exempel på natten16.

Socialstyrelsen tar varje år in statistik på antal vårdtagare i den hemsjuk-
vård som bedrivs av kommunerna. År 2001 rapporterades 45 600 mottagare
av kommunal hemsjukvård. År 2000 var siffran 44 80017.

15 Socialstyrelsen 2002, Äldre – vård och omsorg år 2001
16 Hela avsnittet bygger på resultat från en enkätundersökning Svenska Kommunförbundet

gjort under våren 2002.
17 Socialstyrelsen 2002, Äldre – vård och omsorg år 2001
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Figur 9 Karta över hemsjukvårdsövertagandet

Källa: Svenska Kommunförbundet 2002

Kommuner som har övertagit 
hemsjukvården i ordinärt boende (143)

Kommuner som inte har övertagit 
hemsjukvården i ordinärt boende (146)
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Äldre som får bistånd enligt LSS
Lagen om stöd och service till vissa funktionshinder (LSS) är avsedd för per-
soner med stora och varaktiga funktionshinder. Följande personer kan bevil-
jas stöd och service enligt LSS.

1. Personer med utvecklingsstörning och personer med autism eller autism-
liknande tillstånd (personkrets 1).

2. Personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshin-
der efter hjärnskada i vuxen ålder, föranledd av yttre våld eller kroppslig
sjukdom (personkrets 2).

3. Personer med varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppen-
bart inte beror på normalt åldrande, om dessa är stora och förorsakar bety-
dande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande
behov av stöd eller service (personkrets 3).

I LSS finns tio olika former av stöd och service specificerade.
Insatsen personlig assistans var tidigare inte tillgänglig för personer över

65 år. Sedan en lagändring 2001 kan personer som beviljats insatsen före 65
års ålder behålla denna även efter de fyllt 65 år.

Av samtliga personer som hade en eller flera insatser enligt LSS var sex
procent 65 år och äldre år 2001. Totalt fick 3 200 personer 65 år och äldre en
eller flera insatser enligt LSS år 2001. De flesta, 88 procent, var mellan 65 och
79 år18.

Tabell 7 Antal personer 65 år och äldre med beslut om insats enligt LSS
(Observera att en och samma person kan vara beviljad flera insatser)

Insats enligt LSS     Antal män       Antal kvinnor          Totalt

Personlig assistans 45 62 107
Ledsagarservice 338 452 790
Kontaktperson 499 564 1 063
Avlösarservice 27 20 47
Korttidsvistelse 32 23 55
Boende, vuxna 1 019 959 1 978
Daglig verksamhet 463 467 930

Källa: Socialstyrelsen 2002, Äldre – vård och omsorg år 2000, Sveriges officiella statistik

18 Socialstyrelsen 2002, Äldre – vård och omsorg år 2001
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Insatser i särskilt boende
För personer med stora vårdbehov finns i kommunerna särskilt boende. I sam-
band med Ädelreformen 1992 ändrades benämningen för de olika boendeforme-
rna ålderdomshem, långtidsvård, sjukhem, gruppbostäder med flera och fick
samlingsbegreppet särskilda boenden för äldre och funktionshindrade.

Intentionerna med Ädelreformen var att alla som vill och kan ska få bo
kvar i den egna bostaden och där få det stöd och den vård de behöver. Först
när omfattande vårdbehov uppstår, som kräver omedelbar närhet till personal
dygnet runt, finns behov av särskilt boende. Behovet av särskilda boenden är
också delvis avhängigt av hur hemtjänsten i kommunen fungerar, hur mycket
stöd hemtjänsten och hemsjukvården kan ge i den egna bostaden och till-
gången på korttidsvård/boende och dagverksamhet.

Särskilda boendeformer är ett boende där personerna med få undantag har
egna hyreskontrakt. Det är kommunen som avgör vilka bostäder som är sär-
skilda boenden. Bostäderna fördelas efter behov och biståndsbedömning. Om
en sådan bostad inte finns, ges personen i stället stöd och vård i det egna
hemmet. På särskilda boenden finns det tillgång till personal dygnet runt.
Kommunerna har ett hälso- och sjukvårdsansvar på dessa boenden.

År 2001 bodde totalt 118 600 personer 65 år och äldre i särskilt boende.
Det motsvarar 7,7 procent av befolkningen 65 år och äldre. Andelen har mins-
kat sedan år 1998 men det har inte skett någon förändring under det senaste
året. Däremot har det totala antalet personer i särskilt boende ökat sedan år
2000. Ökningen har skett i de äldsta åldersgrupperna19.

Tabell 8 Antal och andel personer boende i särskilt boende
(permanent boende) 1998, 2000 och 2001

1998 2000 2001
Ålder Antal Andel Antal Andel Antal Andel

65-74 10 900 1,4 10 600 1,4 10 400 1,4
75-79 17 000 4,9 16 400 4,8 15 400 4,7
80-84 27 900 11,9 27 600 11,2 27 800 10,9
85-w 62 900 31,7 63 700 31,0 65 000 31,3
65-w 118 700 7,7 118 300 7,7 118 600 7,7

65-79 27 900 2,5 27 000 2,5 25 800 2,4
80-w 90 800 21,0 91 300 20,2 92 800 20,0

Källa: Statistiska centralbyrån 2002, Sveriges befolkningsstatistik; Socialstyrelsen 2002, Äldre –
vård och omsorg år 2001, Sveriges officiella statistik; Socialstyrelsen 1999, Vård och omsorg om
äldre år 1998, Sveriges officiella statistik

19 Socialstyrelsen 2002, Äldre – vård och omsorg år 2001
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Merparten av de som bor i särskilda boenden är kvinnor, cirka 70 procent. Medel-
åldern är dessutom hög, 78 procent av de boende var 80 år och äldre år 200120.

Enligt Boverkets rapport ”Bostadsmarknaden år 2002–2003. Slutsatser av
Bostadsmarknadsenkäten 2002” kommer det sammanlagda förväntade netto-
tillskottet av särskilda boenden för äldre och funktionshindrade att uppgå till
knappt 2 700 bostäder under perioden 2002–2003.

Figur 10 Andel (procent) av befolkningen permanent boende
i särskilt boende år 2001

Källa: Socialstyrelsen 2002, Äldre – vård och omsorg år 2001

20 Socialstyrelsen 2002, Äldre – vård och omsorg år 2001
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Vård och omsorg
i enskild regi

Under senare år har det blivit vanligare att delar av driften av äldreomsorgen
läggs ut på enskilda vårdgivare. Fortfarande bedrivs dock huvuddelen av verk-
samheten i kommunal regi. Enligt en enkät gjord av Svenska Kommun-
förbundet år 2002, bedrivs i åtta av tio kommuner 90 procent eller mer av
verksamheten i kommunal regi.

Med verksamhet i enskild regi avses att verksamheten utförs av en enskild
vård- och omsorgsgivare i form av aktiebolag, stiftelser eller olika former av
kooperativ. Kommunen har kvar det övergripande ansvaret för verksamheten
även om den utförs av enskild vårdgivare.  Totalt har 92 kommuner  privata
utförare men i 44 av dessa finns det bara en privat utförare. Verksamhet i
enskild regi är främst en företeelse i storstadsregionerna21.

Det finns två alternativ till kommunal drift. Det ena alternativet är att
genom entreprenadupphandling få så mycket som möjligt utifrån såväl eko-
nomiska som kvalitativa krav. Den andra modellen tar främst sikte på att öka
brukarnas valmöjligheter. Kommunen bestämmer priset och anger mål och
kvalitet för verksamheten. Vårdtagarna, eller deras anhöriga, får välja den vård-
givare som utifrån deras uppfattning erbjuder den bästa vården.

Tabell 9 Antal personer 65 år och äldre som får omsorg
i kommunal och enskild regi år 2000 och år 2001

Kommunal regi Enskild regi Totalt22

Verksamhet 2000 2001 2000 2001 2000 2001

Hemtjänst 112 400 112 300 8 600 9 400 121 000 121 700
Särskilt boende 105 000 103 400 12 900 14 600 117 900 118 000
Korttidsvård 7 500 7 500 900 1 000 8 400 8 500
Summa 231 200 223 200 24 500 25 000 255 700 248 200

Källa: Socialstyrelsen 2002, Äldre – vård och omsorg år 2001, Sveriges officiella statistik

21 Svenska Kommunförbundet 2002
22 Det totala antalet personer stämmer inte överens med tidigare redovisade siffror. Vad gäller

särskilt boende beror detta på att ytterligare ett antal personer bor i boende som drivs av
annan kommun eller av landsting. För hemtjänsten gäller att personer kan vara registrerade
i kommunal regi och enskild regi samtidigt.
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Av tabellen framgår att antalet äldre som får hemtjänst och särskilt boende i
kommunal regi minskat marginellt mellan åren 2000 och 2001. Däremot har
antalet äldre över 65 år som får dessa insatser i enskild regi ökat. 12,3 procent
av de äldre som bodde i särskilt boende år 2001, bodde på ett boende som
drevs i enskild regi. Motsvarande siffra för hemtjänsten var 7,7 procent23.

Entreprenader
92 kommuner har enligt Svenska Kommunförbundets enkät privata utförare.
Antalet utförare i dessa kommuner framgår av följande tabell:

Tabell 10 Antal utförare i kommuner med privata utförare

Antal kommuner Antal utförare

44 1
16 2
13 3
19 4 eller fler

Källa: Svenska Kommunförbundet, 2002

Tabellen visar att nära hälften av de kommuner som har privata utförare har
endast en utförare. Stockholm, Göteborg, Malmö, Nacka och Västerås har
fler än 10 olika privata utförare. Utöver privata utförare förekommer köp av
tjänster från annan kommun eller landsting. Sådana köp är dock volymmäs-
sigt mycket begränsade men möjligheten utnyttjas av 25 kommuner24.

Kooperativ
Det finns också ett intresse för alternativ drift i form av kooperativ både när
det gäller särskilt boende och hemtjänst. Det gäller främst personal- och brukar-
kooperativ men också ideella föreningar som bedriver hemtjänst som ett kom-
plement till den kommunala hemtjänsten. Det senare gäller främst HSB-
föreningars medlemmar som på ideell basis sköter hemtjänsten till andra
omsorgsbehövande medlemmar. Brukarkooperativen återfinns i glesbygden.
Personalkooperativen är ofta små enheter. Det finns cirka 30 kooperativa
äldreboenden i landet25.

23 Socialstyrelsen 2002, Äldre-vård och omsorg 2001, Sveriges officiella statistik
24 Enkätundersökning Svenska Kommunförbundet år 2002
25 Svenska Kommunförbundet 2002, Kooperativ äldreomsorg – en del i mångfalden
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Val av vårdgivare
l8 kommuner har infört valmöjligheter i form av äldrepeng för kundval inom
hemtjänsten i ordinärt boende och 10 kommuner har infört samma system
även för hemtjänst i särskilt boende.

En annan trend i utvecklingen av äldreomsorgen är att utveckla service-
insatser som den enskilde själv kan utnyttja efter eget beslut. 45 kommuner
erbjuder sådan service som de äldre kan få utan behovsbedömning. Insatserna
som erbjuds varierar från enkla tjänster som ledsagarservice och boservice till
reguljär hemtjänst26.

26 Enkätundersökning Svenska Kommunförbundet 2002
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Kommunernas ekonomi

I det här avsnittet redovisar vi en övergripande bild av de kommunala verk-
samheternas kostnader och finansiering. Syftet är att dels visa helheten, dels
placera in äldreomsorgen i ett större kommunalt perspektiv.

Verksamheternas kostnader
Kommunernas resurser går till största delen åt till att tillhandahålla olika slags
välfärdstjänster till kommuninvånarna. Kärnverksamheterna utgörs av barn-
omsorg, utbildning samt vård och omsorg. I nedanstående figur har vi valt att
dela upp vård och omsorg på dels äldre och funktionshindrade27, dels individ-
och familjeomsorg inklusive socialbidrag. I övrig egentlig verksamhet ingår
politisk verksamhet, infrastruktur, skydd, kultur och fritid, primärvård28, hälso-
och sjukvård29 samt insatser till arbetsmarknadsåtgärder och flyktingar.

Figur 11 Fördelning av kommunernas kostnader
på olika verksamheter år 2001, procent.

Källa: Svenska Kommunförbundet 2002

27 Vård och omsorg enligt Socialtjänstlagen och Hälso- och sjukvårdslagen, insatser enligt Lag
om stöd och service till vissa funktionshinder (LSS) och Lag om assistansersättning (LASS),
förebyggande verksamhet och färdtjänst exklusive färdtjänst i Stockholms län.

28 Primärvård på försök i vissa kommuner (kommunala vårdcentraler).
29 Avser den landstingsfria kommunen Gotland.

Affärsverksamhet, 6,0%

Övrig egentlig
verksamhet, 15,5%  

Individ- och
familjeomsorg, 7,0%

Äldre och funktionshindrade, 29,5%

Utbildning, 30,3%

Barnomsorg, 11,7%
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Affärsverksamheterna består av näringsliv, bostäder, kommunikationer, en-
ergi, vatten och avfall. Totalt uppgick kostnaderna för kommunernas verk-
samhet30 till 349 miljarder kronor år 200131.

Finansiering av kommunernas verksamhet
Totalt uppgår intäkterna till 364 miljarder kronor år 2001. Kommunalskat-
ten utgör 67 procent av kommunernas intäkter. Generella och specialdestine-
rade statsbidrag ger tillsammans 14 procent. Avgifterna bidrar med åtta pro-
cent och övriga intäkter (försäljning av verksamhet, hyror, arrenden med mera)
uppgår till 11 procent.

Avgifterna utgör således en relativt liten del av kommunernas intäkter inom
den egentliga verksamheten. Inom de affärsmässiga verksamheterna finansie-
rar avgifterna merparten av kostnaderna. Affärsverksamheterna utgör dock
endast sex procent av de totala kostnaderna.

Figur 12 Fördelning av kommunernas intäkter för verksamheten år 2001.

Källa: Svenska Kommunförbundet 2002

30 Diagrammet visar kostnaderna enligt kommunernas räkenskapssammandrag (RS) år 2001.
Med kostnader avses bruttokostnaden minus interna intäkter minus försäljning till andra
kommuner och landsting.

31 Svenska Kommunförbundet 2002
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Finansiering av äldreomsorgen
Inom äldreomsorgen kan avgifternas andel av kostnaderna uppskattas till 5–6
procent32. Även om avgifterna endast bidrar till en liten del av verksamhetens
kostnader kan de ha en viss dämpande effekt på efterfrågan och därmed hålla
nere kostnaderna. Merparten av verksamheten är med andra ord skatte-
finansierad.

Rätten att bestämma hur mycket kommunen ska ta ut i skatter respektive
avgifter är central både för den kommunala självstyrelsen och för hur verk-
samheterna ska prioriteras sinsemellan. Riksdagen har genom sitt beslut från
november 2001 om att införa den så kallade maxtaxan starkt begränsat denna
möjlighet.

De nya reglerna för avgifter inom äldre- och handikappomsorgen består av
ett förbehållsbelopp, ett högkostnadsskydd samt regler för beräkning av avgifts-
underlag.

Förbehållsbeloppet utgör det belopp som den enskilde ska ha rätt att förbe-
hålla sig av sina egna medel för att täcka normala levnadsomkostnader. Belop-
pets nivå anges som andel av prisbasbeloppet och uppgår i år till 4 087 kronor
per månad för ensamstående och 6 848 kronor för makar och sambor. Utöver
detta belopp förbehålls medel för boendekostnad.

Högkostnadsskyddet gäller för vård, omsorg och socialt stöd enligt Social-
tjänstlagen och Hälso- och sjukvårdslagen, det vill säga en högsta avgift för
hemtjänst i såväl ordinärt som särskilt boende, dagverksamhet och kommu-
nal hälso- och sjukvård. Avgiften anges som andel av prisbasbeloppet och uppgår
i år till 1 516 kronor per månad.

Avgiftsunderlaget beräknas utifrån aktuella förvärvs- och kapitalinkomster
som är skattepliktiga enligt inkomstskattelagstiftningen. I inkomstberäkningen
tas också med bostadsbidrag och särskilda bostadstillägg.

Socialstyrelsen har regeringens uppdrag att följa upp effekterna av reformen.

32 Taxor och avgifter i relation till kostnaderna enligt RS för år 2001. I vissa kommuner kan
kost och hyra ingå i begreppet ”taxor och avgifter” vilket kan leda till en överskattning av
avgiftsfinansieringsgraden.
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Kostnader för äldreomsorgen

Av kostnaderna för äldre och funktionshindrade, exklusive färdtjänst33 går cirka
71 miljarder kronor eller cirka 70 procent till äldre. Som framgår av figuren
går merparten av dessa kostnader till vård och omsorg i särskilt boende, en
mindre del går till ordinärt boende. Kostnaderna för förebyggande verksam-
het uppgår till 2,7 procent.

Totalt sett har kostnaderna för vård och omsorg mellan 2000 och 2001
ökat med 7 procent. Det inkluderar också köp av tjänster. Personalen har
antalsmässigt ökat med 2,7 procent under året och kostnaderna för löner har
ökat med 4,1 procent.

Figur 13 Fördelning av äldreomsorgens kostnader år 2001

33 Färdtjänst kan inte delas upp på äldre respektive funktionshindrade. Kostnaden uppgår till
ca 1,4 miljarder kronor inklusive Stockholms läns landsting.

Förebyggande verksamhet, 3%

Särskilt boende, 69%

Ordinärt boende, 28%

Källa: Svenska Kommunförbundet 2002
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Figur 14 Kostnad per 65 år och äldre, medelvärde kronor brutto

Källa: Svenska Kommunförbundet 2002
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34 Svenska Kommunförbundet

Kostnad för äldreomsorgen
per 65 år och äldre
I genomsnitt kostar kommunernas äldreomsorg 46 200 kronor per ålders-
pensionär år 2001.

Kostnaden per person 65 år och äldre har ökat med 6,2 procent mellan
åren 2000 och 2001 i löpande priser. Den procentuella fördelningen mellan
äldreomsorgens olika poster är i stort sett lika mellan åren.

I kostnaderna för det ordinära boendet inräknas olika insatser som stöder
ett kvarboende som hemtjänst, korttidsvård, avlösarservice, dagverksamhet
men också mindre insatser som larm, matdistribution med mera34.
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Kostnad för äldreomsorgen per vårdtagare
Kostnad per vårdtagare i det ordinära boendet
Den genomsnittliga kostnaden per vårdtagare i ordinärt boende har i löpande
priser ökat med 17 400 kronor mellan åren 2000 och 2001. Det motsvarar
nästan 12 procent.

Tabell 11 Kostnad per vårdtagare i ordinärt boende, kronor brutto

År Kostnad per vårdtagare

2000 149 100
2001 166 500

Källa: Svenska Kommunförbundet 2002

Kostnad per vårdtagare i det särskilda boendet
Den genomsnittliga kostnaden per person i särskilt boende framgår av nedan-
stående tabell.

Tabell 12 Kostnad per vårdtagare i särskilt boende, kronor brutto

 År Kostnad per vårdtagare

2000 399 300
2001 415 300

Källa: Svenska Kommunförbundet 2002

Kostnaden för det särskilda boendet har i löpande priser ökat med 16 000 per
person mellan åren 2000 och 2001. Detta motsvarar 4 procents ökning. Kost-
naden per vårdtagare är mer an dubbelt så stor i det särskilda boendet som i
ordinärt boende.

Kostnad per vårdtagare skiljer mellan olika kommuner
Medianvärdet35 för kostnaden i det ordinära boendet och särskilda boendet
per vårdtagare samt spridningen av kostnader framgår av tabell 13.

35 Medianvärdet är den kostnadsnivå där lika många kommuner befinner sig under som över
denna nivå
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Tabell 13 Spridningen av kostnaderna mellan kommunerna, kronor brutto

10 percentilen36 Median 90 percentilen

Ordinärt boende 111 000 178 000 260 000
Särskilt boende 288 000 363 000 447 000
I denna jämförelse har lokalkostnaden exkluderats.

Källa: Svenska Kommunförbundet 2002

Skillnaden i kostnader är störst i det ordinära boendet där den 90 percentilen
ligger 134 procent över den 10:e. För särskilt boende är motsvarande siffra 55
procent. En viktig förklaring till kostnadsskillnaderna är att kommunerna har
olika struktur exempelvis vad gäller antalet äldre, fördelningen mellan män
och kvinnor, andelen ensamstående och sammanboende, tidigare yrkes-
bakgrund, social struktur och geografisk struktur. Andra orsaker kan vara olika
politiska mål och ambitioner samt skillnader i hur väl resurserna används, det
vill säga produktiviteten varierar mellan kommunerna. Ingen av de nämnda
faktorerna kan ensam förklara skillnaderna.

Vad kostar hemtjänsten per timme?
I samarbete med ett antal kommuner har Svenska Kommunförbundet under
året utformat en modell för att beräkna kostnaden för en timmes hemtjänst
hos en vårdtagare i ordinärt boende. Beräkningen sker i två steg. I det första
steget beräknas hur många timmar hemtjänst ett heltidsarbetande vårdbiträde
eller undersköterska producerar under ett år. Beräkningen har gjorts genom
att reducera årsarbetstiden med tid som inte går direkt till vårdtagaren, exem-
pelvis resor mellan olika vårdtagare, arbetsledning och arbetsplanering, doku-
mentation och fortbildning.

I näst steg divideras den arbetstid som återstår för direkt vårdarbete med
genomsnittlig årslön. Till detta belopp läggs kostnader för administration och
ledning på enhetsnivå och på central nivå samt kostnader för rehabilitering,
fortbildning och andra liknande driftkostnader.

Beräknad på detta sätt uppgår kostnaden för att producera en timme hem-
tjänst hos en vårdtagare mellan 300–400 kronor. (Källa: Svenska Kommunför-
bundet 2002, Hemtjänsttimmen)

36 Med 10:e percentilen menas att 10 procent av kommunerna ligger under angivet värde. 90:e
percentilen betyder att 10 procent av kommunerna ligger över angivet värde.
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Personal och utbildning

Kommunerna kommer att ha mycket stora behov av att rekrytera välutbildad
personal till vård och omsorg. Det gäller både de närmaste åren och på längre
sikt. En viktig förklaring till detta är pensionsavgångar och stor rörlighet bland
dem som nu arbetar inom vård och omsorg.

I och med Ädelreformen 1992 skedde en omstrukturering från sjukhus-
vård till vård och omsorg i öppna former. Allt fler äldre och funktionshindrade
med omfattande vårdbehov får nu stöd och vård i det egna hemmet genom
hemtjänsten och hemsjukvården. De som bor i särskilda boenden har också
större vårdbehov än tidigare. Detta ställer stora och ökade krav på att det finns
kunnig och utbildad personal till vård och omsorg. Det ställer också ökade
krav på satsningar på utbildning inom vårdområdet.

Basfakta
Antal anställda och könsfördelning
I november år 2001 fanns totalt 250 200 anställda inom vård och omsorg i
kommunerna. Det innebär en ökning med 6 600 från år 2000. Jämfört med
1995 har antalet anställda ökat med 29 500. Då har hänsyn tagits till verk-
samhetsöverföringar mellan bland annat kommuner och landsting.

Uppgifterna inkluderar alla anställda, det vill säga även lediga och sjukskriv-
na. Av det totala antalet anställda var 42 200 lediga och 31 100 vikarier. Därut-
över arbetade 69 700 timavlönade i verksamheten37. I enskild verksamhet inom
vård och omsorg arbetade år 2000 28 50038.

Tabell 14 redovisar antalet kommunalt anställda i olika yrkesgrupper och
förändringen av personal mellan åren 1995 och 2001. Som framgår av tabellen
har undersköterskor, vårdbiträden och övrig vårdpersonal ökat mest i antal.
Tittar man istället på den procentuella ökningen är det övrig vårdpersonal,
sjukgymnaster och arbetsterapeuter som har ökat mest. Antalet arbetsledare
är idag lägre än 1995. Minskningen skedde fram till år 2000, medan antalet
ökat svagt mellan åren 2000 och 2001.

37 Svenska Kommunförbundet 2002
38 Socialstyrelsen 2001, Nationell handlingsplan för äldrepolitiken lägesrapport 2001
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Tabell 14 Antal anställda 2001 och förändring mellan 1995 och 2001

Förändring
 Omsorg om äldre och funktionshindrade 2001 1995–2001

Arbetsledare    8 000 -1 300
Undersköterskor, vårdbiträden m.fl. 190 900 10 500
Sjuksköterskor 11 900 2 100
(inkl. medicinskt ansvariga sjuksköterskor)
Arbetsterapeuter 2 500 800
Sjukgymnaster 1 100 600
Övrig vårdpersonal 24 100 13 900
Övrig personal 11 700 2 900
Totalt 250 200 29 500

I gruppen arbetsledare ingår hemtjänstinspektörer och hemtjänstassistenter. Gruppen ”övrig
vårdpersonal” innefattar personliga assistenter (som utgör den största gruppen), kuratorer, psy-
kologer, hemvårdare, arbetsterapibiträden, fotvårdsspecialister, behandlande assistenter med
flera. Gruppen ”övrig personal”  innefattar bland annat måltidspersonal, administrativ personal,
städare och vaktmästare.

Källa: Svenska Kommunförbundet 2002

Utrikes födda
Bland tillsvidareanställd vårdpersonal var cirka 10 procent födda utomlands
år 2001. Av dessa var drygt hälften födda utanför Norden. Andelen utrikes
födda bland de anställda har ökat sedan 1995.

Av de tillsvidareanställda som nyrekryterades 2001 var andelen utrikes födda
högre nämligen 19 procent, varav 14 procent var födda utanför Norden39.

Åldersstruktur
Av det totala antalet anställda i vård och omsorg i kommunerna är 20 procent
55 år och äldre. Det ser olika ut i olika yrken och åldersgrupper. Andelen 55
år och äldre är endast 13 procent bland undersköterskor och hela 30 procent
bland vårdbiträden. Av sjuksköterskorna är 24 procent 55 år eller äldre.

39 Svenska Kommunförbundet 2002



38

A
K

T
U

EL
LT

 O
M

 Ä
LD

R
EO

M
SO

R
G

EN
 2

00
2

Tabell 15 Åldersfördelning för tillsvidareanställda i vissa yrken
i vård och omsorg, november 2001. Procent

Åldersklass Undersköterskor Vårdbiträden Sjuksköterskor Samtliga i ÄO

16-24 3 2 0 3
25-34 21 13 11 17
35-44 33 25 26 29
45-54 30 30 39 31
55- 13 30 24 21
Summa 100 100 100 100

Källa: Svenska Kommunförbundet 2002

Figur 15 Andelen kommunalt anställda årsarbetare per åldersgrupp inom
vård och omsorg om äldre och funktionshindrade åren 2000
och 2010 inklusive lediga.

Källa: Svenska Kommunförbundet 2001, Personalen i fokus, sid. 35

Som framgår av figur 15 sker en förskjutning uppåt i åldrarna fram till år
2010. Det är framför allt anställda i åldrarna 55 till 64 år som ökar.

Lediga och sjukskrivna
Inom kommunernas vård och omsorg fanns 42 200 helt lediga och sjukskrivna
i november 2001. För tillsvidareanställd vårdpersonal betyder det att 18 pro-
cent var helt lediga under år 2001.
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40 Svenska Kommunförbundet 2002
41 Svenska Kommunförbundet har undersökt sjukfrånvaron i ett urval om 160 kommuner år

2000 och 2001. Statistiken omfattar knappt 300 000 kommunanställda. Stockholm, Göte-
borg och Malmö ingår inte, däremot en del förortskommuner.

42 Med sjukfrånvarodagar avses summan av karensdag och dagar som arbetstagare får ersättning
i form av sjuklön från arbetsgivaren eller sjukpenning eller dylikt från försäkringskassan.

43 Svenska Kommunförbundet 2002

Ser man på ledigheten i olika åldersgrupper framträder en annan bild.
Bland de yngsta, 16–34 år var 28 procent helt lediga. Den vanligaste orsaken
i denna grupp var föräldrarledighet, 12 procent, följt av utbildning, sex pro-
cent. Andelen sjukskrivna i den yngsta gruppen var fem procent. I ålders-
gruppen 35–54 år var andelen lediga 16 procent. Ledigheten förklaras både av
sjukfrånvaro, 8 procent, utbildning, fyra procent och föräldrarlediga 1,5 pro-
cent. I den äldsta gruppen, 55–70 år, var andelen lediga 14 procent vilket i
huvudsak förklaras av sjukfrånvaro40.

Sjukfrånvaro
En fråga som har fått alltmer uppmärksamhet är den ökande sjukfrånvaron på
arbetsmarknaden i allmänhet och inom kommunsektorn i synnerhet.

Antalet lediga och sjukskrivna har ökat bland all kommunal personal se-
dan mitten av 1990-talet. Det finns främst två förklaringar till detta. För det
första har kraven på utbildning höjts både i kommunerna och på arbetsmark-
naden i övrigt. I kommunerna är gymnasieutbildning ett allt mer uttalat krav
vilket medfört att många som saknar gymnasieutbildning vidareutbildar sig i
vuxen ålder. Det har lett till högre frånvaro för studier.

För det andra har den långa sjukfrånvaron ökat sedan 1997. Det gäller
inte bara i kommunerna utan på hela arbetsmarknaden.

En urvalsundersökning41 som omfattar 160 kommuner visar att den ge-
nomsnittliga sjukfrånvaron bland anställda i kommunerna år 2001 var 32,9
dagar42. Det är en ökning med cirka sex dagar från år 2000.

Kvinnor har fler sjukfrånvarodagar än män. I genomsnitt hade de kom-
munalt anställda kvinnorna 36 sjukfrånvarodagar och männen 19.

Sjukfrånvarodagarna ökar med stigande ålder. Exempelvis är en 35-åring
anställd i kommunerna i genomsnitt frånvarande på grund av sjukdom 25
dagar om året. En 62-åring var frånvarande drygt 60 dagar om året. För an-
ställda över 55 år är genomsnittet 52 sjukfrånvarodagar.

Bland de kommunala yrkesgrupper som har den högsta sjukfrånvaron finns
vårdbiträden, vårdare, 38, dagar, men också undersköterskor, skötare, 36,6,
och arbetsledare i vård och omsorg, 35,343 dagar.
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Arbetstid
Inom kommunernas vård och omsorg hade 41 procent heltidsanställning i
november 2001. Det är en ökning med två procentenheter sedan år 2000.
Motsvarande siffra för alla kommunalt anställda är 65 procent44.

I praktiken arbetar 36 procent heltid. Skillnaden beror på att en del av
dem som har en heltidsanställning, genom en överenskommelse med arbets-
givaren, har valt att arbeta deltid, exempelvis när barnen är små45.

Ett annat sätt att uttrycka arbetstidens omfattning är att beräkna den ge-
nomsnittliga sysselsättningsgraden. Den genomsnittliga sysselsättningsgraden
för alla i vård och omsorg ligger på 83 procent. För alla deltidsarbetande inom
vård och omsorg är den genomsnittliga sysselsättningsgraden cirka 75 pro-
cent av heltid. Deltidsarbetande vårdbiträden och undersköterskor har en ge-
nomsnittlig sysselsättningsgrad på 72 respektive 74 procent. Den genomsnitt-
liga sysselsättningsgraden för timavlönade är cirka 40 procent av heltid46.

Löner i vård och omsorg i kommunerna
I tabell 16 visas lönenivåer för ett antal vårdyrken. Tabellen redovisar heltidslö-
ner. Där framgår också hur stor andel som får ersättning för obekväm arbets-
tid. Av undersköterskorna har till exempel 90 procent ersättning för obekväm
arbetstid och den genomsnittliga ersättningen är 1 560 kronor i månaden.

Tabell 16 Lönenivåer för heltidsanställning i vissa vårdyrken i november 2001
samt tillägg för obekväm arbetstid.

Yrkes- Månadslön för heltid exklusive rörliga tillägg Andel Genomsn.
benämning 10:e percent. medianlön 90:e percent. med OB, % OB/mån kr

Undersköterska 14 400 15 700 16 500 90 1 560
Vårdbiträde 13 500 15 100 16 100 87 1 410
Sjuksköterska 18 600 20 100 23 000 76 1 470
Sjukgymnast 17 600 19 500 21 600 1 380
Arbetsterapeut 17 000 18 900 20 900 3 620
Arbetsledare 18 800 22 300 26 500 5 730

Medianlön innebär att 50 procent av individerna i gruppen har lägre eller samma lön som
medianlönen. 10:e och 90:e percentilen innebär att 10 respektive 90 percentilen innebär att 10
respektive 90 procent av individerna i gruppen har lägre eller samma lön som 10:e respektive
90:e percentilen.

Källa: Svenska Kommunförbundet 2002

44 Svenska Kommunförbundet 2002
45 Svenska Kommunförbundet 2002
46 Svenska Kommunförbundet 2002
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Behov av nyrekrytering
Enligt Svenska Kommunförbundets beräkningar kommer rekryteringsbehoven
fram till 2010 att vara mycket stora inom vård och omsorg nämligen 180 000
årsarbetare under hela perioden. Vid oförändrad sysselsättningsgrad på 83 pro-
cent motsvarar det 220 000 personer. En viktig orsak till de stora rekryteringsbe-
hoven är pensionsavgångar. Fram till 2010 blir också andelen äldre i samhället
fler vilket ökar kommunernas behov av personal.

Huvuddelen av de som ska nyanställas kommer alltså att ersätta personer
som slutar inom vård och omsorg. Nettotillskottet av personal beräknas till
cirka 20 000 årsarbetare. Då antas personaltätheten vara kvar på 2000 års
nivå. Rekryteringsbehovet framgår av tabell 17.

Tabell 17 Antal nyrekryteringar mellan åren 2000 och 2010 per yrke,
årsarbetare inklusive lediga.

Antal årsarbetare Antal nyrekryteringar, varav:
Kvar Börjat och

2000 2010 Totalt år 2001 slutar f. år 2010

Undersköterskor, 152 000 157 000 112 000 79 000 33 000
vårdbiträden m.fl.
Sjuksköterskor 10 000 22 000 30 000 19 000 11 000

Källa: Svenska Kommunförbundet 2001, Personalen i Fokus, sid. 33–35

Rekryteringsbehov till 2010
Rekryteringsbehovet av undersköterskor, vårdbiträden med flera. beräknas till
112 000 årsarbetare mellan år 2000 och 2010. Det beror på att hälften av alla
undersköterskor, vårdbiträden med flera kommer att sluta under perioden
2000–2010 bland annat på grund av pensionsavgångar och stor rörlighet.

Vidare kommer enligt beräkningarna 85 procent av sjuksköterskorna år 2010
att ha rekryterats under perioden. Förutom behov av fler sjuksköterskor beror
det på pensionsavgångar men också en hög rörlighet. Rekryteringsbehovet av
sjuksköterskor är enligt dessa beräkningar 30 000  årsarbetare fram till 201047.

Rekryteringsvägar
Det finns ett rekryteringsbehov på 220 000 personer till vård och omsorg
fram till 2010. Alla dessa kan inte rekryteras direkt från ungdomsutbildningen.

Av de cirka 22 500 undersköterskor, vårdbiträden med flera som rekryte-
rades år 2000 hade nära hälften, 45 procent, tidigare kommunal erfarenhet

47 Svenska Kommunförbundet 2002



42

A
K

T
U

EL
LT

 O
M

 Ä
LD

R
EO

M
SO

R
G

EN
 2

00
2

som timavlönade. Av de som tidigare saknade kommunal erfarenhet kom 28
procent direkt från studier och cirka 42 procent från annan arbetsgivare. Av
de cirka 2 100 sjuksköterskor som rekryterades år 2000 kom 80 procent från
annan arbetsgivare, det stora flertalet från landstinget. Endast sex procent av
sjuksköterskorna rekryterades direkt från studier48.

Generellt kan sägas att tillskottet av nyutbildade måste täcka den del av
rekryteringsbehovet som orsakas av att
• personer lämnar arbetsmarknaden för gott bland annat genom pensions-

avgångar

• nya behov och volymökning som innebär att ny personal anställs

Kommunen som arbetsgivare
I kommunerna bedrivs många utvecklingsarbeten med syfte att utveckla verk-
samheten och förbättra medarbetarnas arbetssituation. Svenska Kommunför-
bundets projekt Ett bättre jobb är ett exempel där kommunerna erbjuds ett
konkret stöd för att utveckla ledarskap, organisation och samtidigt öka med-
arbetarnas möjligheter till delaktighet och inflytande. Att uppleva arbetet som
meningsfullt och ha möjlighet att påverka den egna arbetssituationen är vik-
tigt och kommer att ha en avgörande betydelse för verksamhetens utveckling
och möjligheter att rekrytera medarbetare.

Inom ramen för kommunernas arbete sker särskilda satsningar på till ex-
empel kompetensutveckling, rehabilitering, företagshälsovård, flexibla arbets-
tider, lönepolitik och arbetsvillkor i övrigt.

Behov av utbildning inom vårdområdet
Gymnasieutbildad vårdpersonal
Utbildningsnivån idag
63 procent av undersköterskor, vårdbiträden med flera har idag omvårdnadsut-
bildning eller motsvarande på gymnasienivå. Ytterligare 26 procent har minst
gymnasieutbildning men med annan inriktning än vård. 11 procent av de
anställda saknar gymnasieutbildning. Många av dem som saknar gymnasieut-
bildning har kortare omvårdnadsutbildningar bland annat i form av internut-
bildningar som kommunerna anordnat.

48 Svenska Kommunförbundet och Statistiska centralbyrån
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Flertalet kommuner ställer vid anställning krav på att undersköterskor, vård-
biträden med flera ska ha lägst gymnasiekompetens på omvårdnadsprogram-
met. Av de som rekryterades 2001 hade 53 procent omvårdnadsutbildning
eller motsvarande på gymnasienivå medan 34 procent hade annan gymnasieut-
bildning. Många av dem som har gymnasieutbildning har utbildat sig genom
studier på Komvux. 13 procent saknar gymnasieutbildning. Det är alltså en
något lägre andel bland dem som rekryterats som har omvårdnadsutbildning
jämfört med de anställda. Figuren ovan visar dels utbildningsnivån på dem
som rekryterats 2001, dels utbildningsnivån bland de anställda49.

Tillgång och efterfrågan på utbildning
Det är ett lågt intresse bland ungdomar att söka omvårdnadsprogrammet på
gymnasiet. Intresset var större för tidigare vårdlinjen och omvårdnadslinjen
än för nuvarande omvårdnadsprogram. I takt med färre sökande har också
antalet platser på omvårdnadsprogrammet minskat. Antalet platser på om-
vårdnadsprogrammet är 4 200 läsåret 2002/03. Det är en minskning med
1 700 platser mellan åren 1995/96 och 2002/03. Trots minskningen fylls inte
alla platser. Antalet elever i årskurs 1 den 15 oktober 2001 var 3 300.

Figur 16 Utbildningsinriktning bland anställda (månadsavlönade inkl. lediga)
och rekryterade undersköterskor, vårdbiträden med flera, 2001.

Källa: Svenska Kommunförbundet och Statistiska centralbyrån

49 Svenska Kommunförbundet och Statistiska centralbyrån
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Det bör också poängteras att alla som har genomgått omvårdnadsprogram-
met inte går till arbete inom vård och omsorg. En del söker sig till andra
yrkesområden.

Dessa siffror visar att det inte går att tillgodose behovet av undersköterskor,
vårdbiträden med flera genom ungdomsutbildningen. Det behövs samtidigt
kraftiga satsningar på utbildning av vuxna för arbete inom vård och omsorg.
Svenska Kommunförbundet har presenterat modeller för vuxenutbildning  på
gymnasial nivå för arbete inom vård och omsorg som bygger på validering av
tidigare kunskaper, individuellt anpassade utbildningsplaner och vuxenpeda-
gogik. Dessa modeller förutsätter också ett nytt finansieringssystem för vuxen-
studier. Staten måste ta ett ansvar för finansieringen av en sådan utbildning.

Högskoleutbildad personal
Behovet av högskoleutbildad personal inom vård och omsorg ökar kraftigt.
Här är problemet annorlunda än på gymnasienivå. Problemet är inte brist på
intresse för utbildningen utan på att det finns för få platser. I tabell 18 redovi-
sas antal platser och sökande till högskolor med vårdutbildning höstterminen
2002. Där framgår att det finns flera sökande till varje utbildningsplats.

Tabell 18 Antal sökande till högskolor med vårdutbildning höstterminen 2002

Antal platser Antal 1:a Totalt antal
Utbildning ht 2002 handssök./plats sök./plats

Arbetsterapeututbildningen 224 2,7 14,4
Sjukgymnastutbildningen 261 9,1 24,2
Sjuksköterskeutbildningen 2 578 2,8 4,8
Socionomutbildningen 870 6,3 15,4
Sociala omsorgsutbildningen 574 3,8 11,9

Källa: Verket för Högskoleservice 2002, Snabbstatistik HT-2002

Sjuksköterskor
Omstruktureringen av äldreomsorgen har medfört ett ökat behov av medi-
cinsk kompetens. Antalet anställda sjuksköterskor i kommunerna är nu 11 900
vilket är en ökning med 2 100 eller 20 procent sedan 1995. Behoven av medi-
cinskt kunnig personal kommer att öka ytterligare i takt med att äldre får
större vårdbehov. Som framgår i tabellen ovan är intresset för att utbilda sig
till sjuksköterska stort. Totalt var det 2,8 förstahandssökande till varje utbild-
ningsplats höstterminen 2002.
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Av tabellen nedan framgår att omkring 70 procent av sjuksköterskorna i
kommunerna har en specialistutbildning. Vanligast är inriktningen allmän
hälso- och sjukvård.

Tabell 19 Sjuksköterskor inom vård och omsorg efter utbildning,
november 2001. Månadsavlönade inklusive lediga.

Utbildningsinriktning Andel, %

Grundutbildning (80 poäng) 15,7
Grundutbildning (120 poäng) 13,1
Specialistutbildning 71,1

Därav
• allmän hälso- och sjukvård   48,6
• geriatrisk vård 0,1
• psykiatrisk vård 3,5
• distriktssköterska 12,0
• annan specialisering 6,9

Källa: Svenska Kommunförbundet 2002

Övriga högskoleutbildningar
Det finns också ett stort behov av att öka utbildningen av andra vård- och
omsorgsutbildningar. Av tabell 18 framgår att intresset för utbildning till
arbetsterapeuter och sjukgymnaster är mycket stort. Samtidigt som behovet
av personer med dessa utbildningar ökar. Detsamma gäller socionomer och
utbildade från sociala omsorgsutbildningen.
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Anhöriga och närstående

Omfattning och definition av anhöriginsatser
Anhöriga står för större delen av all vård och omsorg till äldre och funktions-
hindrade. Det finns inga exakta uppgifter på hur omfattande anhörigvården
är. En allmän uppskattning är dock att cirka 60–70 procent utförs av anhörig
eller närstående.

Med anhörigvårdare menas den person som inom familjen, släkten eller
vänskapskretsen hjälper någon som på grund av sjukdom, ålder eller handi-
kapp inte längre klarar av vardagen på egen hand. Anhörigvårdaren kan vara
make eller maka, förälder, barn, barnbarn, sammanboende, vän eller annan
närstående50.

Den största gruppen anhörigvårdare finns bland de äldre. Ofta är det en
make eller maka som ger den andra maken hjälp och stöd. En annan stor
grupp av anhörigvårdare är döttrar som hjälper sina föräldrar51. Om anhöriga
eller närstående bor på annan ort har de ändå en viktig uppgift genom att
hålla kontakt per telefon, besök och liknande som gör att vårdtagaren har ett
viktigt socialt nätverk.

Anhörigstöd
Stöd till anhöriga är en betydelsefull del av kommunernas äldrepolitik efter
Ädelreformen. Riksdagen beslöt i december 1998 att införa ett stimulansbi-
drag till kommunerna under åren 1999–2001 på 100 miljoner per år (Anhö-
rig 300). Bidraget skulle stimulera kommunerna att i samverkan med anhö-
riga och frivilligorganisationer genomföra insatser som är riktade till anhöriga
som vårdar äldre, funktionshindrade eller långvarigt sjuka.

Socialstyrelsen har vid halvårsskiftet 2002 redovisat en uppföljning av an-
hörigstödet i kommunerna.

50 Varbergs kommun, Slutrapport Anhörig 300
51 Socialstyrelsen 2002, Nationell handlingsplan för äldrepolitiken, slutrapport
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I kommunerna finns följande stödformer:
• Stöd till anhöriga i form av korttidsvård/växelvård

Finns i nästan alla kommuner.

• Ekonomisk ersättning
Finns i 65 procent av kommunerna.

• Dagvård/dagverksamhet som stöd till anhöriga
Finns i 90 procent av kommunerna.

• Avlösning i hemmet
Finns i 87 procent av kommunerna

• Anhörigutbildning
Erbjuds i de flesta kommuner i någon form

• Enskilda stödsamtal
Erbjuds i 75 procent av kommunerna.

• Anhörigkonsulent/kontaktperson
Finns i 68 procent av kommunerna

• Anhörigcentra/träffpunkt
Finns i 56 procent av kommunerna

• Semestervistelse för anhörigvårdare
Erbjuds i 7 procent av kommunerna

Av Socialstyrelsens redovisning framgår vidare att alla kommuner har samver-
kat med frivilligorganisationer i olika omfattning.

Anhörigstöd utgår från den enskildes behov och kan ersätta och stödja
anhörigvårdaren i att ge en god vård och omsorg52.

Anhörigbidrag och anhöriganställning
I vissa fall kan den som vårdas av anhöriga få ett bidrag från kommunen.
Antal personer 65 år och äldre som var beviljade anhörigbidrag 1 oktober
2001 var  knappt 5 000. Av dem var 53 procent män och 47 procent kvinnor.

Kommunen kan också i speciella fall anställa anhöriga som hjälper en äldre
person. Antal personer 65 år och äldre, som fick hjälp av anhörig eller närstå-
ende som anställts av kommunen år 2001, var 2 100. Av dem var 39 procent
män och 61 procent kvinnor53.

52 Socialstyrelsen 2002, Nationell handlingsplan för äldrepolitiken, slutrapport
53 Socialstyrelsen 2002, Äldre – vård och omsorg 2001
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Anhörigstöd till invandrare
Svenska Kommunförbundet har genomfört en enkät om stöd till äldre med
utländsk bakgrund. 27 kommuner uppger att de ger anhörigstöd till invand-
rare. 47 procent av kommunerna uppgav att de har någon brukare med sär-
skilda behov p.g.a. utländsk bakgrund54.

De vanligaste insatserna för anhöriga till äldre invandrare är information
och utbildning. 23 kommuner hade översatt en sådan information på olika
språk55. Anställning av anhörigvårdare och kontant bidrag eller hemvårdsbidrag
har också förekommit.

54 Svenska Kommunförbundet 2002
55 Socialstyrelsen 2002, Nationell handlingsplan för äldrepolitiken, slutrapport
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Forskning och utveckling

Allt fler kommuner bedriver idag utvecklingen av sina verksamheter för äldre
med stöd av en strukturerad samverkan mellan kommuner och landsting,
universitet och högskolor. Antalet regionala enheter för forskning och utveck-
ling inom äldreområdet har ökat kraftigt de senaste åren. Tillkomsten av stat-
liga stimulansbidrag har starkt bidragit till att påskynda processen.

Stimulansbidragen har genom Nationell handlingsplan för utveckling av
hälso- och sjukvården utökats och förlängts till och med 2004. Riksdagen har
anslagit 60 miljoner kronor för perioden 2002–2004 för fortsatt stöd till re-
gionala FoU-center. Det statliga stödet förutsätter att kommuner och lands-
ting själva eller i samverkan med ytterligare parter bidrar med minst lika mycket
som det statliga stödet. Stimulansmedel ges idag till 18 regionala FoU-center.
Därutöver finns ytterligare ett antal FoU-enheter eller centrumbildningar där
kommuner, ofta i samverkan med landsting och universitet eller högskolor,
bedriver FoU inom äldreområdet.

I en rapport från en kartläggning hösten 200156 visas den omfattande bredd
och mängd projekt som FoU-enheterna arbetar med. Drygt 240 projekt in-
gick i kartläggningen. Projekten behandlar ämnen och utvecklingsfrågor som
arbetsorganisation och arbetsförhållanden, IT-tele-video, kvalitet, samverkan,
utvärdering, ärendehantering, etik, bemötande och kommunikation, perso-
ner med utländsk bakgrund, anhöriga, hjälptagare och boende, inflytande,
demens, rehabilitering, palliativ vård, hälsa och livskvalitet. Bland projekten
finns såväl studier som förändringsprojekt som bygger på aktivt deltagande av
brukare och personal. Resultaten redovisas vanligen i rapporter men ofta också
i form av lärande seminarier eller andra fortbildande aktiviteter.

Uppbyggnaden av en struktur för lokalt förankrad forskning och utveck-
ling inom äldreområdet syftar till att stödja utveckling av vårdkvalitet och
samverkan inom omsorg och vård för äldre. I de regionala FoU-enheterna
skapas mötesplatser mellan forskning och praktiskt arbete, forskare och prak-
tiker. I dessa regionala kunskapscentrum stärks utvecklingen av ny kunskap,
befintlig kunskap görs synlig och processer för lärande och utveckling blir
tillgängliga för många fler.

56 Kartläggning av FoU-projekt inom äldreområdet, Svenska Kommunförbundet 2001
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För den senaste statliga satsningen fram till år 2004 betonade staten sär-
skilt behovet av att stödja etablering av FoU-center i regioner där sådana sak-
nades. Staten betonade även att man önskar stödja en kunskapsutveckling
som tar sin utgångspunkt i äldres behov och personalens lärande.

Nationella centra för äldreforskning
Genom den Nationella handlingsplanen för äldrepolitiken lämnades också
stöd för uppbyggnad av forskning med långsiktig systematisk ansats för insam-
ling och bearbetning av data. Forskningsrådet för arbetsliv och socialveten-
skap (FAS) stödjer två nationella centra för forskning om åldrande och äldre
nämligen Ageing Research Center, Karolinska Institutet tillsammans med
Stockholms Universitet, och Tema Äldre och åldrande vid Linköpings Uni-
versitet.

Vårdalinstitutet
Vårdalinstitutet är ett nybildat institut, finansierat av Vårdalstiftelsen, Göte-
borgs och Lunds universitet, Västra Götalandsregionen och Region Skåne.
Verksamheten genomförs i samarbete med Kommunförbundet Skåne, enskilda
kommuner i Skåne och VästKom.

Institutet är en nationell miljö för forskning och utveckling inom vård-
området i nära samverkan mellan universiteten och vårdens huvudmän.

En av institutets inriktningar handlar om Äldre och äldres vård och om-
sorg. Institutet utvecklar bland annat ”Grönzonen” – ett forum för samspel
och kunskapsutbyte. I ”Grönzonen” utbyter lekmän erfarenheter och åsikter
med personer engagerade inom forskning, verksamhet och utbildning. Ut-
bildning i detta sammanhang inkluderar det livslånga lärandet och lärandet i
vardagsarbetet.

PrioriteringsCentrum
PrioriteringsCentrum i Linköping bedriver forskning om prioritering som feno-
men och process. Man medverkar till utveckling av metoder som kan använ-
das vid öppna prioriteringar och stimulerar till ökad medvetenhet och debatt
om prioriteringar. PrioriteringsCentrum drivs på uppdrag av Socialdeparte-
mentet, Landstingsförbundet och Svenska Kommunförbundet.
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Carelink
I Carelink är Svenska Kommunförbundet en av ägarna tillsammans med
Landstingsförbundet, Privatvården och Apoteket AB. Kommunerna kan vara
medlemmar i Carelink för att stärka utvecklingen av IT-teknik för ökad tillgäng-
lighet, säkerhet, mångfald, kvalitet och service för patienter och brukare. Care-
link verkar för att verksamheternas medarbetare ska ha stöd av effektiv IT i
sitt arbete samt verksamhetsutveckling och forskning.
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Äldre i EU

Den europeiska befolkningen åldras. Européerna lever längre samtidigt som
födelsetalen är mycket låga. Arbetskraften åldras och kommer troligtvis att
minska då efterkrigstidens stora årskullar börjar gå i pension år 2010.

År 1960 fanns det 34 miljoner människor som fyllt 65 år i Europa. År
2000 hade siffran ökat till 61 miljoner. Idag är 16 procent av EUs befolkning
65 år och äldre. År 2000 fanns det 13,5 miljoner människor som fyllt 80 år i
Europa. Enligt Eurostat kommer andelen över 80 år att öka med över femtio
procent under de närmsta femton åren. Variationen är stor, i Grekland kom-
mer antalet 80 år och äldre att öka med 70 procent, i Sverige och Danmark
med cirka 10 procent57.

Figur 17 Andel av befolkningen 65 år och äldre respektive 80 år och äldre.
Olika länder åren 1980, 1996 och 2020

Källa: Rostgaard T, Fridberg T 1998, Caring for Children and Older People – A Comparison of
European Policies and Practices, Social Security in Europe

57 Eurostat 2002, Den sociala situationen i Europeiska unionen 2002, översikt
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Äldrekvoten
Äldrekvoten visar förhållandet mellan antalet personer över 65 år och antalet
personer i förvärvsaktiv ålder. Eurostat redovisar varje år statistik över äldre-
kvoten i de olika EU-länderna. I denna statistik räknas personer mellan 15
och 64 år vara förvärvsaktiva. År 2000 var Sveriges äldrekvot 27. Detta bety-
der att på 100 personer mellan 15 och 64 år går det 27 personer som är 65 år
och äldre. Tabellen nedan visar äldrekvoten i EU år 2000 och år 2010.

Tabell 20 Äldrekvoten inom EU år 2000 samt år 2010

Land År 2000 År 2010

Belgien 26 27
Danmark 22 25
Finland 22 25
Frankrike 24 25
Grekland 26 29
Irland 17 17
Italien 27 31
Luxemburg 21 24
Nederländerna 20 22
Portugal 23 24
Spanien 25 27
Storbritannien 24 24
Sverige 27 28
Tyskland 24 30
Österrike 23 26
Samtliga 24 27

Källa: Eurostat 2002, Den sociala situationen i Europeiska unionen 2002, översikt

EU och den åldrande befolkningen
1955 började EG diskutera möjligheten att harmonisera socialpolitiska frågor
mellan de dåvarande medlemsstaterna. 1992 hade inga framsteg gjorts. EU
beslöt därför att arbeta mot en gemensam hållning i frågorna snarare än att
arbeta mot lagstiftning på EU nivå.

Idag är socialpolitik en nationell angelägenhet men det finns gemensamma
problem som uppmärksammats av EU. Ett av dessa är den demografiska ut-
vecklingen. Den innebär stora påfrestningar på de sociala välfärdssystemen, i
synnerhet pensionerna, hälso- och sjukvården och äldreomsorgen.

Ett sätt för EU att samarbeta kring socialpolitiska frågor är att använda
den öppna samordningsmetoden. Utgångspunkten med metoden är att bistå
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medlemsländerna att själva utveckla sin socialpolitik. Metoden ger unionen
en samordnande och pådrivande roll utan att för den skull föra över befogen-
heter vad gäller lagstiftning – från nationell till EU-nivå. Förväntningarna är
ändå att metoden ska innebära en utveckling mot en långsiktig samsyn kring
lösningar. Detta sker genom jämförelser, samarbete inom EUs ram kring ge-
mensamma frågeställningar och att nationerna frivilligt tar hänsyn till EUs
anvisningar. Metoden används idag bland annat vad gäller fattigdom och so-
cial utslagning, pensioner och inom utbildningsområdet.

Huruvida metoden kommer att användas på området hälso- och sjukvård
och äldreomsorg är ännu oklart.

En likartad utveckling
av äldreomsorgen i Europa
The Danish National Institute of Social Research har genomfört en jämfö-
rande studie av utvecklingen av äldreomsorgen i sju europeiska länder58. I
studien framkommer att äldreomsorgens utveckling har varit likartad i län-
derna de senaste 15 åren. Det har varit en period som präglats av ökade krav
på effektivitet och krav på ökat brukarinflytande.

Länderna har tvingats att anpassa äldreomsorgen till en mer ansträngd
ekonomi. Målet har varit att äldreomsorgen ska finnas i närsamhället och att
de äldre ska kunna bo hemma så länge som möjligt. Studien visar också på en
strävan mot ökade rättigheter för de äldre, individuellt anpassad äldreomsorg
snarare än standardiserad omsorg samt en ökad välfärdsmix.

I rapporten framkommer vidare att Sverige liksom Danmark, Holland och
Finland har en relativt hög andel äldre med hemtjänst. Generellt sett har Sverige
liksom övriga Skandinavien en omfattande äldrevård59.

58 Danmark, England, Finland, Frankrike, Tyskland, Holland och Sverige
59 Rostgaard T, Fridberg T 1998, Caring for Children and Older People – A Comparison of Euro-

pean Policies and Practices, Social Security in Europe
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