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Statistik om smittade  
och avlidna med covid-19  
bland äldre efter boendeform 

Socialstyrelsen följer fortlöpande utvecklingen av sjukdomen covid-19.  
En särskilt utsatt grupp är den äldre delen av befolkningen. I detta  
faktablad redovisas statistik för personer 70 år och äldre som har insats  
i hemmet eller har insats i form av särskilt boende och som har bekräftats  
smittade eller avlidit i sviterna av covid-19. 

Personer över 70 år som bor i 
äldreboende eller har hemtjänstinsatser 
År 2019 var antalet personer 70 år och äldre cirka 1,5 miljoner, vilket motsvarar 
15 procent av Sveriges befolkning. Av dem var 54 procent kvinnor och 46 pro-
cent män. 

Den första januari 2020 var det 191 910 personer som var 70 år och äldre som 
hade haft insatser i hemmet som innebär service och personlig omvårdnad (dvs. 
andra insatser än enbart trygghetslarm). Vid samma datum var det 79 410 perso-
ner över 70 år som bodde på särskilt boende. (se tabell 1). 

Tabell 1. Antal personer 70 år och äldre med insats enligt SoL*, 2019** 

Typ av insats Alla 70 år  
och äldre 70-84 år 85 år och äldre 

Särskilt boende 79 410 34 256 45 154 

- Kvinnor 53 719 19 951 33 768 

- Män 25 691 14 305 11 386 

Hemtjänst*** 191 910 97 328 94 582 

- Kvinnor 124 661 58 709 65 952 

- Män 67 249 38 619 28 630 

*Socialtjänstlagen (2001:453) 
** 2019 Personer 70 år och äldre i särskilt boende och de som erhållit hemtjänst som var levande per 31/12 2019 
***Inkluderar ej enbart hemtjänst i form av trygghetslarm 

Källa: Registret över socialtjänstinsatser till äldre och personer med funktionsnedsättning, Socialstyrelsen 

För mer information kring socialtjänstinsatser för äldre 2019 samt information 
om utsatta grupper med risk för svåra symtom se länk: 

• https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatal 
og/statistik/2020-4-6745.pdf 

• https://www.socialstyrelsen.se/statistik-och-data/statistik/statistik-relaterad-
till-covid-19/ 

https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/statistik/2020-4-6745.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/statistik/2020-4-6745.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/statistik-och-data/statistik/statistik-relaterad-till-covid-19/
https://www.socialstyrelsen.se/statistik-och-data/statistik/statistik-relaterad-till-covid-19/
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Personer som är 70 år och  
äldre med bekräftad covid-19 
Den 28 april var det 19 430 personer som var bekräftat smittade med covid-19  
i Sverige. Bland de personer som är 70 år och äldre, var det 7 315 personer  
bekräftat smittade med covid-19, vilket utgör 38 procent av det totala antalet 
smittade. Bland de bekräftat smittade över 70 år, var 3 428 personer (47%)  
85 år eller äldre. 

I åldersgruppen 70 år och äldre som har testats positivt för covid-19 bodde 39 
procent i särskilt boende. Andelen av de bekräftat smittade i samma åldersgrupp 
som bodde hemma och hade hemtjänstinsatser uppgick till 27 procent (se tabell 
2). Sett till det totala antalet som bodde på särskilt boende var 4 procent av dessa 
bekräftat smittade av covid-19. Motsvarande siffra för de med hemtjänst var  
1 procent.  

Tabell 2. Antal personer 70 år och äldre,  
bekräftat smittade med covid-19 och insats enligt SoL* 

Typ av insats Alla 70 år  
och äldre 70-84 år 85 år och äldre 

Totalt antal smittade 7 315 3 887 3 428 

- Kvinnor 3 909  1 747 2 162 

- Män 3 406 2 140 1 266 

Särskilt boende  (%) 2 866 (39) 1 076 (28) 1 790 (52) 

- Kvinnor 1 831  574  1 257 

- Män 1 035  502  533 

Hemtjänst** (%) 1 972 (27) 838 (22) 1 134 (33) 

- Kvinnor 1 122  442  680 

- Män    850  396  454 

* Socialtjänstlagen (2001:453) 
** Inkluderar ej enbart hemtjänst i form av trygghetslarm 

Källor: SmiNet, Folkhälsomyndigheten t.o.m. 28/4 2020, Registret över socialtjänstinsatser till äldre och per-
soner med funktionsnedsättning (SoL), Socialstyrelsen  
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Personer som var 70 år  
och äldre som avlidit i covid-19 
Den 28 april var det totala antalet avlidna till följd av covid-19 2 075 personer 
enligt dödsorsaksintyg inskickade till Socialstyrelsen. Av dessa var 1 877 perso-
ner 70 år och äldre, det motsvarar 90 procent av det totala antalet avlidna i sjuk-
domen i Sverige. Av de personer som avled bodde 50 procent i särskilt boende, 
medan 26 procent hade hemtjänst (se tabell 3). 

Tabell 3. Antal personer 70 år och äldre,  
avlidna till följd av covid-19 och med insats enligt SoL*  

Typ av insats Alla 70 år  
och äldre 70-84 år 85 år och äldre 

Totalt antal döda 1 877 877 1 000 

- Kvinnor 896  358  538 

- Män 981  519  462 

Särskilt boende, totalt antal, (%) 948 (50) 377 (43) 571 (57) 

- Kvinnor 526  187  339 

- Män 422  190  232 

    

Hemtjänst**, totalt antal, (%) 493 (26) 202 (23) 291 (29) 

- Kvinnor 238  92  146 

- Män 255  110  145 

* Socialtjänstlagen (2001:453) 
** Inkluderar ej enbart hemtjänst i form av trygghetslarmKällor: Dödsorsaksintyg t.o.m. 28 april 2020, Registret över 
socialtjänstinsatser till äldre och personer med funktionsnedsättning (SoL), Socialstyrelsen.  

 
Mer information  om antal avlidna och covid-19 avlidna [1] finns här: 

• https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokument-
webb/statistik/rapportering-av-dodsfall.pdf 

Avlidna personer som är 70 år  
och äldre fördelat efter plats för dödsfall 
På dödsorsaksintyget anger ansvarig läkare var döden inträffat. Fyra olika kate-
gorier kan anges - "sjukhus", särskilt boende", "ordinärt  boende" eller "an-
nan/okänd". I tabell 4 redovisas plats för dödsfall för personer som är 70 år och 
äldre som avlidit till följd av covid-19. 

Drygt hälften av alla som var 70 år och äldre avled i särskilt boende (52%). 
För åldersgruppen 70–84 år var sjukhus den vanligaste dödsplatsen (53 %). För 
den äldsta åldersgruppen, 85 år och äldre, var särskilt boende den vanligaste 
dödsplatsen (60 %). Omkring 4 procent avled på annan plats.  

https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokument-webb/statistik/rapportering-av-dodsfall.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokument-webb/statistik/rapportering-av-dodsfall.pdf
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Tabell 4. Avlidna personer 70 år  
och äldre till följd av covid-19 efter plats för dödsfall  

Plats Alla 70 år  
och äldre 70-84 år 85 år och äldre 

Totalt antal döda 1 877  877  1 000 

Sjukhus (%) 811 (43) 461 (53) 350 (35) 

- Kvinnor 322  163  159 

- Män 489  298  191 

Särskilt boende (%) 979 (52) 375 (43) 604 (60) 

- Kvinnor 536 181  355 

- Män 443 194  249 

Ordinärt boende (%) 59 (3) 24 (3) 35 (4) 

- Kvinnor 27 7  20 

- Män 32 17 15 

Annat okänd saknas (%) 28 (1) 17 (2) 11 (1) 

- Kvinnor 11 7 4 

- Män 17 10 7 

Källor: Dödsorsaksintyg t.o.m. 28 april 2020, Socialstyrelsen 
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