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Statistik om särskilt boende
Här har Socialstyrelsen samlat de mest efterfrågade och senast tillgängliga
uppgifterna om särskilt boende för personer 65 år och äldre. Sammanlagt
103 677 personer bodde på särskilt boende någon gång under 2015 och 83
procent svarade att de är ganska eller mycket nöjda med sitt boende.

Andelen personer på särskilt boende
minskar
Med särskilt boende för personer 65 år eller äldre menas biståndsbedömt boende
med vård- och omsorgsinsatser för äldre personer med behov av särskilt stöd.
Till exempel vård- och omsorgsboende eller boende anpassat för personer med
demenssjukdom.
I figur 1 visas andelen av befolkningen som bor på särskilt boende under en
femtonårsperiod. Den 31 oktober 2015 bodde 13 procent av de som var 80 år
eller äldre på särskilt boende och 4 procent av de som var 65 år eller äldre.
Figur 1. Andel av befolkningen som bor på särskilt boende
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Källa: Registret över socialtjänstinsatser till äldre och personer med funktionsnedsättning,
Socialstyrelsen samt Befolkningsregistret, Statistiska centralbyrån

Under 2015 bodde sammanlagt nästan 103 700 personer på särskilt boende
någon gång under året. Det var drygt 22 000 personer som flyttade in på särskilt
boende under året. Under 2015 var väntetiden till särskilt boende i medeltal 54
dagar från ansökningsdatum till erbjudet inflyttningsdatum [1].
Betydligt fler kvinnor än män bor på särskilt boende, under 2015 var 67 procent kvinnor och 33 procent män. Kvinnorna var också äldre än männen när de
flyttade in på särskilt boende, i medeltal 86,2 år gamla jämfört med 83,7 år för
männen.
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Den 31 oktober 2015 fanns det minst 82 200 bostäder/platser i särskilt boende.
Under 2014 var mediankostnaden för en plats 778 913 kronor [1].
Tabell 1. Uppgifter om personer på särskilt boende
Kvinnor

Män

Totalt

Antal på särskilt boende 31 oktober 2015

56 325

25 846

82 171

Antal på särskilt boende under 2015

69 980

33 697

103 677

Antal inflyttade på särskilt boende under 2015

13 820

8 229

22 049

De inflyttades medelålder vid inflyttning

86,2 år

83,7 år

85,3 år

8%

13 %

10 %

Inom ett år

28 %

38 %

32 %

inom två år

45 %

59 %

51 %

96 %

95 %

95 %

Andel av de som
flyttade in 2013
som avled

inom två månader

Andel av de på särskilt boende under 2015 som
även hade kommunal hälso- och sjukvård

Källa: Registret över socialtjänstinsatser till äldre och personer med funktionsnedsättning, registret över
insatser inom kommunal hälso- och sjukvård samt dödsorsaksregistret, Socialstyrelsen

Nästan 29 600 bostäder för personer
med demenssjukdom
I början av 2016 fanns det cirka 2 300 särskilda boenden som utför insatser till
personer 65 år och äldre [2]. På 75 procent av boendena erbjöd man allmän vård
och omsorg. På 58 procent av de boendena fanns platser anpassade för personer
med demenssjukdom och totalt fanns nästan 29 600 bostäder i de verksamheterna.
Totalt bodde 20 procent av personerna på ett särskilt boende som drivs av
enskild vård- och omsorgsgivare, till exempel bolag, stiftelse eller kooperativ, på
uppdrag av kommunen [3].
Nedan redovisas några uppgifter från Enhetsundersökningen om äldreomsorg
och kommunal hälso- och sjukvård [2] som visar hur det ser ut på de olika
boendena:

• 81 procent av de boende hade en aktuell genomförandeplan som innehöll

information om den äldres önskemål och behov i samband med måltiderna.

• 32 procent av boendena hade en aktuell rutin för misstanke/upptäckt av att

den enskilde är beroende av/missbrukar alkohol eller andra beroendeframkallande medel (ej läkemedel).
• 42 procent av boendena hade en aktuell rutin för hur fördjupade läkemedelsgenomgångar ska genomföras i samverkan med den enskilde och läkare samt
med ansvarig sjuksköterska och omsorgspersonal.
• 84 procent av omsorgspersonalen som arbetade under vardagar hade en
adekvat utbildning.
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83 procent av de boende var nöjda
med sitt boende
Förutom uppgifter om befolkningen, antal personer med plats och själva boendet
så har Socialstyrelsen också uppgifter om personerna som bor på särskilt boende
och vad de tycker om det.
Frågor om läkemedel är viktiga och vanliga när det gäller särskilt boende. Två
mått som visar på riskfylld läkemedelsbehandling är förskrivningen av olämpliga läkemedel och andelen personer med tio eller fler läkemedel [1].

• 9 procent av personer 75 år och äldre i särskilt boende hade en förskrivning
av minst ett olämpligt läkemedel

• 23 procent av personer 75 år och äldre i särskilt boende hade tio eller fler
läkemedel

Några uppgifter från undersökningen Vad tycker de äldre om äldreomsorgen [4]
visar vad de äldre själva tycker om sitt boende. Bland annat så var 83 procent
nöjda med sitt boende och 87 procent har förtroende för alla eller flertalet i
personalen. I figur 2 visas andelen positiva svar på ett antal av frågorna som
ställdes.
Figur 2. Andelen positivt svarande
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Källa: Vad tycker de äldre om äldreomsorgonen?, Socialstyrelsen; 2016
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Mer information

För dig som letar information om kvalitet och källor:
www.socialstyrelsen.se/publikationer2016/2016-12-5
För dig som vill göra egna sökningar i statistikdatabasen:
http://www.socialstyrelsen.se/statistik/statistikdatabas/aldreomsorg
För dig som vill veta mer om Socialstyrelsens äldrearbete:
http://www.socialstyrelsen.se/aldre
Kontakt:
Lina Boberg (statistikfrågor)
Telefon: 075-247 30 00
E-post: lina.boberg@socialstyrelsen.se
Marianne Lidbrink (sakkunnig)
Telefon: 075-247 30 00
E-post: aldreundersokningen@socialstyrelsen.se
Anna Ekendahl (sakkunnig)
Telefon: 075-247 30 00
E-post: aldreundersokningen@socialstyrelsen.se
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