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Särskilt drabbade  
kommuner

40 särskilt drabbade 
kommuner

67%  40 kommuner står för nästan 
70% av alla dödsfall vid 
äldreboenden

 I övriga 250 kommuner har 
dödligheten varit lägre

Källa: Socialstyrelsen, dödsorsaksintyg  
inkomna 29 juni 2020. Hämtat 2 Juli 2020

 Särskilt drabbade kommuner 
har högst andel avlidna i covid-
19 av boende på äldreboenden

Andel av avlidna på 
äldreboenden i covid-19 vid de 
40 kommuner med högst 
dödlighet (i covid-19 av totalt 
antal boende)



IVO:s arbete under covid-19

Tillsyn inom äldreområdet
 1000 verksamheter inom

hemtjänst, äldreboenden
och LSS-boenden (april)

 Vård och behandling för
1700 äldreboenden (juni)

 Regionala tillsynsinsatser

 Lex Maria, lex Sarah

 Klagomål

Upplysningar och anmälningar
 IVO har stärkt förmågan att ta  

emot och analysera  
upplysningar relaterade till  
covid-19

 4400 indikationer på risk  
inkomna under perioden, 34%  
kopplade till covid-19

 171 upplysningar med hög  
allvarlighet kring covid-19 i  
äldreomsorg



Riskupplysningar inom äldreomsorgen med hög allvarlighet
Antal covid-19-relaterade
riskupplysningar med hög  
allvarlighet inom äldreomsorg per  
kommun
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Inkomna upplysningar med hög 
allvarlighet inom äldreomsorgen,  
fördelat på 75 av 290 kommuner

Av samtliga upplysningar med hög 
allvarlighet inkommer från de 40 särskilt 
drabbade kommunerna

171

56%

Källa: IVO; Socialstyrelsen, dödsorsaksintyg inkomna 29 juni 2020



Tidig tillsyn av 1000 verksamheter inom hemtjänst, 
äldreboenden och LSS

 Iakttagelser
- Stora regionala skillnader
- Mycket förbättringsarbete genomfört (t.ex. övningsrum, corona-kit, personalplaneringsverktyg)
- Bemanningssvårigheter
- Problem med att hålla rutiner om basal hygien
- Personalens oro att smitta eller bli smittad samt arbeta med rätt skydd

 Resultat
- Cirka 900 verksamheter utan anmärkning
- Brister som föranleder fortsatt tillsyn vid cirka 100 verksamheter, 

kring bl.a. basal hygien och smittspridning (pågår) 
- Ny tillsyn om sjukvårdande insatser vid 1700 särskilda boenden



Fördjupad tillsyn av vård och behandling 
vid 1700 äldreboenden

 Frågeställning: får patienter på äldreboenden, under pågående pandemi,
individuell bedömning av läkare samt vård och behandling enligt den
bedömningen?

 Tillsynens första del är genomförd
- Cirka 350 intervjuer med medicinskt ansvariga sjuksköterskor (MAS) i samtliga 

kommuner samt företrädare för samtliga regioner
- Datadrivna analyser
- Inga beslut är fattade ännu

 Brister och allvarliga risker vid 91 äldreboenden
- Föranleder fortsatt tillsyn
- Journalgranskning, lex Maria/lex Sarah-ärenden samt ytterligare intervjuer
- Ny datadriven tillsyn med fokus på vårdhygien och smittskydd

91

Fördelning av 91 
äldreboenden för 
fördjupad tillsyn



Fördjupad tillsyn av vård och behandling vid 1700  
äldreboenden

Utbyggnad av  
vårdkapacitet

 Beredskap för en befarad överbelastning på sjukhusen

 Generella bedömningar om vårdbehov, vårdnivå och behandlingsbegränsningar

 Instruktioner har nu lättats upp i de flesta fall

Tidiga instruktioner

Stärkt samverkan  Medicinskt ansvariga sjuksköterskor i kommunerna beskriver att man
behöver få bättre kontakt med och stöd från regionen

 Öppnat särskilda avdelningar där äldre patienter med covidsmitta kan omhändertas  
på ett bra sätt

 Utökat uppdrag till avancerad sjukvård i hemmet

 Växlat upp kapacitet i mobila team

 Utökad tillgång till läkarkontakter för boendena dagtid och i vissa fall jourtid

Individuell bedömning  
och behandling kopplat  
till covid-19

 Av de 40 särskilt drabbade kommunerna uppger 40% att man saknar fullständiga 
förutsättningar till individuell bedömning och behandling kopplat till covid-19

 I övriga 250 kommuner uppger 33% att man saknar fullständiga förutsättningar

 Vid 91 äldreboenden är bristerna av den omfattningen att de föranleder fortsatt tillsyn



Aktuell tillsyn

Fortlöpande arbete med inkomna lex Maria, lex Sarah och  
upplysningar

91

Tillsyn av 1000 verksamheter inom hemtjänst, äldreboenden och LSS
 Fördjupad tillsyn av 100 verksamheter

Tillsyn av vård och behandling vid 1700 äldreboenden

 Fördjupad tillsyn vid 91 äldreboenden 

 Fortsatt tillsyn med journalgranskning

 Ny datadriven tillsyn med fokus på vårdhygien och smittskydd

Regeringsuppdrag att bidra till lärande 
under utbrottet av covid-19 och inför 
framtida sjukdomsutbrott

Fördelning av 91 
äldreboenden för 
fördjupad tillsyn

Regionala tillsynsinsatser över landet utifrån riskbild

Tillsyn inom Region Stockholm

 Tillsyn av 15 geriatrikenheter (pågår)

 Tillsyn av 220 vårdcentraler (pågår)

 Tillsyn av samtliga intensivvårdsavdelningar inom regionen (pågår)
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