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• Regeringen redogör för sin syn på 
äldreomsorgen i Sverige 

• Regeringen redovisar hur ett långsiktigt 
förändringsarbete har påbörjats

• Regeringen redogör för vilka områden som bör 
prioriteras under kommande mandatperiod 

• Överlämnas som skrivelse till riksdagen 

Framtidens äldreomsorg – en nationell 
kvalitetsplan
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AGENDA 

• Demografi
• Utmaningar
• Insatser som gjorts
• Prioriterade områden
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Antalet äldre personer över 65 år

Källa: SCB
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Kraftig ökning av andelen äldre över 80 år 

Källa: SCB
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Ökade behov av hemtjänst
+47 000 personer år 2026

Källa: Egna beräkningar
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Ökade behov av särskilda boenden
+25 000 personer år 2026

Källa: Egna beräkningar
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• Gruppen multisjuka äldre växer och även gruppen äldre 
med demenssjukdom

• Det ställer högre krav på personalen och på en förbättrad 
samordning med hälso- och sjukvården

• Det innebär också behov av ett förbättrat stöd till 
anhöriga

• Det är nödvändigt att tillvarata ny teknik i högre 
utsträckning

Antalet äldre med stora vårdbehov ökar
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• Utbudet av äldreboenden har anpassats till äldre med 
omfattande vårdbehov. 

• Svårare att få en plats för äldre som främst behöver stöd 
och hjälp i boendet samt annan lättåtkomlig service

• Ensamhet och psykisk ohälsa ett växande problem. 
Många upplever en otrygghet i sitt boende till följd av 
ofrivillig isolering. 

• Vissa äldre upplever det jobbigt att ansöka om hemtjänst. 
En tröskel för att ta emot förebyggande omsorg.

Samtidigt behöver äldreomsorgen också 
finnas för äldre utan stora vårdbehov    
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Rekryteringsutmaningen: 136 000 
undersköterskor och vårdbiträden

Källa: SKL
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• 7 miljarder kr för ökad bemanning 
• 850 miljoner kr i investeringsstöd för att bygga 

bostäder för äldre 
• 350 miljoner kr i investeringsstöd i välfärdsteknik. 
• Välfärdsmiljarder  

- ca 15 miljarder till kommunerna
- ca 5 miljarder till landstingen

Investeringar under mandatperioden
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• En nationell strategi för demenssjukdom
• En nationell strategi för att förebygga och behandla kroniska 

sjukdomar
• Skärpt regelverk för bemanning i särskilda boenden
• Tydligare ansvarsfördelning mellan kommun och landsting vid 

utskrivning från hälso- och sjukvård
• Förstärkt vårdgaranti i primärvården
• Lagändring om förenklat beslutsfattande om hemtjänst
• Ny boendeform, biståndsbedömt trygghetsboende
• Nationella yrkespaket inom Komvux för utbildning till undersköterska 

och vårdbiträde

Regeringen har påbörjat långsiktig 
förändring
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• Investeringar i fler boendeplatser av olika typer
• Insatser för nationell likvärdighet
• Insatser för att möta personalbehovet och göra 

äldreomsorgens arbetsplatser mer attraktiva
• I budgetpropositionen 2018 aviserades höjda 

generella statsbidrag – som ska komma 
välfärden till del

Framåt: fortsatt stora investeringsbehov
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• Reglering av yrket undersköterska
• Förbättrad samverkan med primärvården
• Standardiserat insatsförlopp vid demenssjukdom
• Insatser mot fallskador
• Ökat fokus på goda måltiden
• Förbättrat stöd till anhöriga

Och satsningar på höjd kvalitet
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