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Hemtjänst 
Hemtjänst gavs 2017 till 44 216 personer som var 65 år och 
äldre i Stockholms län (12,5% av åldersgruppen).  Av dem var 
66% kvinnor.  Majoriteten av dem som fick hemtjänst (67%) 
var 80 år och äldre. Data över perioden är inte helt jämför-
bara, men trenden är att behoven av hemtjänst ökat något, 
men måttligt, under perioden. Den största ökningen ses i 
åldersgruppen 80 år eller äldre (figur 1). 
 
 

Äldreomsorg
En mindre del av befolkningen 65 år och äldre (12,5%) fick hemtjänst 2017, och  
en ännu mindre del (5,2%) hade särskilt boende. Merparten av dessa kommunala  
äldretjänster gavs till dem som var 80 år och äldre. Behoven av hemtjänst och  
särskilt boende tycks inte ha ökat i någon större utsträckning under senare år. 

2007 2008 2010 2011 2012 2014 2015 2016 2017
0

5

10

15

20

25

30

35

Figur 1. Andel personer som har beslut om hemtjänst i 
 ordinärt boende, Stockholms län, båda könen. 
 Tillförlitliga data saknas för 2009 och 2013.  
Procent 

Källa: Socialstyrelsen■ 65–79 år ■ 80+ år ■ 65+ år
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Särskilt boende
Äldre kan erhålla lägenheter som är anpassade för äldre med 
stort behov av omsorg, så kallat särskilt boende. 2017 hade i 
Stockholms län 5,2% av befolkningen 65 år och äldre (18 976 
personer) permanent särskilt boende. Majoriteten (78%)  
var 80 år eller äldre. 67% av personer 65 år och äldre som 
bodde i särskilt boende 2017 var kvinnor. I ålders gruppen 
80 och äldre var 72% kvinnor. I åldersgruppen 65–79 var 
könsfördelningen jämn. 

Sedan 2014 har andelen personer som bor i särskilt  
boende knappt förändrats och till och med minskat med  
1% bland dem som är 80 år och äldre.

Den genomsnittliga väntetiden för att få en plats i ett 
särskilt boende var mellan 50 och 60 dagar från ansöknings-
datum till erbjudet inflyttningsdatum (figur 3).
 

2007 2008 2010 2011 2012 2014 2015 2016 2017
0

5

10

15

20

Figur 2. Andel personer som bor i permanent särskilt boende, 
 Stockholms län, båda könen. Tillförlitliga data saknas 
 för 2009 och 2013.  
Procent 

Källa: Socialstyrelsen■ 65–79 år ■ 80+ år ■ 65+ år
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Figur 3. Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till 
 erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende, 
 Stockholms län, medelvärde.   
Antal dagar

Källa: Kolada

Faktabladet ingår i en utredning om förutsättningarna för hälso-  
och sjukvården i Region Stockholm 2030 och 2040, som ska utgöra 
utgångspunkt för val av strategier inför framtiden.


