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Pandemin har särskilt drabbat äldre

• Fler än 7000 har avlidit

• Nästan 9 av 10 var ≥ 70 år

• Drygt en fjärdedel hemtjänst

• Nära hälften Säbo



Kommissionens övergripande 
bedömning
• Strategin att skydda de äldre har misslyckats

Orsak?

• Högst sannolikt är den enskilt viktigaste orsaken till den 
stora smittspridningen på äldreboendena den allmänna 
smittspridningen 

Ansvar?



Äldreomsorgen hade inte rätt 
förutsättningar



Äldreomsorgens beredskap –
Detta är bristerna

• Otillräckligt och otydligt regelverk

• Fragmenterad organisation

• Dubbelt huvudmannaskap

• Låg bemanning, kompetensbrist och 
ohållbar arbetssituation

• Bristande medicinsk kompetens och 
utrustning



Enskilda beslut och åtgärder –
sena och otillräckliga
• FHM och SoS uppmärksammade  äldreomsorgen 

alltför sent

• FHM och SoS hade inte överblick över dess 
problem och brister 

• Orimligt lång tid att klarlägga äldreomsorgens 
behov av skyddsutrustning

• Folkhälsomyndighetens och Arbetsmiljöverkets 
riktlinjer för skyddsutrustning var inte 
samstämmiga



• Regionerna borde ha testat äldre som flyttade till 
särskilt boende och återvände dit från sjukhus 

• Regeringen borde infört nationellt besöksförbud 
före den 1 april

• Regeringen borde låtit besöksförbudet gälla för en 
kortare period och sedan övervägt eventuell 
förlängning 

• Regeringens förordning borde klargjort att 
anhöriga kunde besöka den boende under den 
allra sista tiden i livet



Övriga brister

• Regionerna borde ha säkerställt läkarnärvaro 
och individuella läkarbedömningar i särskilda 
boenden

• Läkarbedömningar på distans utan kännedom 
om patienten borde inte ha förekommit



Förslag på åtgärder
Regelverket:

• Reformeras så beslutsfattarna i äldreomsorgen kan 
vidta nödvändiga åtgärder för att skydda de 
boende vid en pandemi och i andra allvarliga kriser 

Samordning mellan äldreomsorgens aktörer:

• Operationell och kontinuerlig samordning mellan 
regioner och kommuner säkerställs

• Sammanhållen journalföring



Bemanning, kompetens och arbetsförhållanden:

• Tillräcklig bemanning särskilt för demenssjuka

• Arbetsgivarna måste öka anställningstryggheten 
och personalkontinuiteten, minska antalet 
timanställda 

• Förbättra förutsättningarna för ledarskap, minska 
antalet medarbetare per chef

• Förstärkt medicinsk kompetens

• Sjuksköterska tillgänglig dygnet runt

• Kommunerna måste öka 
språkutbildningsinsatserna



Läkare:

• Kommuner bör få befogenhet att anställa läkare

• Regionerna måste säkra tillräckliga läkarresurser i 
äldreomsorgen

• Kommunerna ställa tydligare krav på regionerna 
och regionerna måste leva upp till sina skyldigheter

Tillgång till medicinsk utrustning:

• Tillgång till medicinsk utrustning 

• Medicinsk kompetens finns på plats 



Coronakommissionens fortsatta arbete

• Betänkandet finns att läsa på 
Coronakommissionens webbplats:

https://coronakommissionen.com;

• Ytterligare en delredovisning senast den 31 
oktober 2021

• Slutbetänkande senast den 28 februari 2022

https://coronakommissionen.com/

