
 

 

Vård och omsorg om äldre  
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SO0309 

A. Allmänna uppgifter 

A.1 Ämnesområde

Socialtjänst 

A.2 Statistikområde 

Äldre- och handikappomsorg 

A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella statistik 

Ja 

A.3 Statistikprodukten ingår inte i Sveriges officiella statistik 

A.4 Beställare 

Myndighet/organisation: Socialstyrelsen 
Kontaktperson: Elisabet Lagergren 
Telefon: 08-55 55 34 68 
Telefax: 08-55 55 35 69 
e-post: elisabet.lagergren@sos.se 

A.5 Producent 

Myndighet/organisation: Inregia AB 
Kontaktperson: Riitta Sorsa 
Telefon: 08-737 25 56 
Telefax: 08-737 44 60 
e-post: rs@inregia.se 

A.6 Uppgiftsskyldighet 

Uppgifterna samlas in med stöd av lagen (1992:89) om den officiella statistiken 
och förordningen (1992:1668) om den officiella statistiken. 

A.7 Sekretess och regler för behandling av personuppgifter 

I myndigheternas särskilda verksamhet för framställning av statistik gäller 
sekretess enligt 9 kap. 4 § sekretesslagen (1980:100). 
 
Vid automatiserad behandling av personuppgifter gäller reglerna i 
personuppgiftslagen (1998:204) och datalagen (1973:289) för behandling som 
påbörjats före personuppgiftslagens ikraftträdande. På statistikområdet finns 
dessutom särskilda regler för personuppgiftsbehandling i lagen (1995:606) och 
förordningen (1995:1060) om vissa personregister för officiell statistik. 
A.8 Gallringsföreskrifter 

Gallringsföreskrifter ännu inte fastställda för registret. Det publicerade 
materialet gallras inte. 

A.9 EU-reglering 



 

 

Inga EU-krav om statistikens utformning finns. 

A.10 Syfte och historik 

Syftet med statistiken är att belysa omfattningen av antalet äldre som bor i 
särskilda boendefomer resp är beviljade hemtjänst i ordinärt boende samt 
omfattningen av behovsprövad dagverksamhet och korttidsvård. . Delar av den 
här undersökningen ersätter de tre tidigare undersökningarna ”Social hemhjälp 
och/eller hemsjukvård till äldre och funktionshindrade”, ”Social hemhjälp och 
hemsjukvård” och ”Särskilda boendeformer för äldre och personer med 
funktionshinder”. 

A.11 Statistikanvändning 

Statistiken används av statliga och kommunala myndigheter för planering, 
utvärdering och uppföljning av äldreomsorgen. Den ger även underlag för 
forskning, opinionsbildning och politiska verksamhet. 

A.12 Uppläggning och genomförande 

Postenkät till samtliga kommuner i landet. Uppgifter på aggregerad nivå. 

A.13 Planerade förändringar i kommande undersökningar 

- 

B. Kvalitetsdeklaration 

0 Inledning 

 

1 Innehåll 

1.1 Statistiska målstorheter 

 

1.1.1 Objekt och population 

Undersökningsobjekten är: 
• Personer 65 år och äldre i ordinärt boende som var beviljade hemtjänst 1 

november 1998 
• Personer 65 år och äldre som var beviljad anhörigbidrag 1 november 1998 
• Personer 65 år och äldre som bodde i särskilda boendeformer 1 november 

1998 
• Personer 65 år och äldre med behovsprövad dagverksamhet någon gång 

under 1998 
• Besök av personer 65 år och äldre i dagverksamheter under november månad 

1998 
• Personer 65 år och äldre som någon gång under 1998 erhöll korttidsvård 
• Boendedygn i korttidsvård av personer 65 år och äldre under november 

månad 1998. 

1.1.2 Variabler 

Variablerna är: 
• Personer 65 år och äldre i ordinärt boende som var beviljade hemtjänst 1 

november 1998 fördelade efter ålder och kön 
• Peroner 65 år och äldre i ordinärt boende som var beviljade hemtjänst 1 

november 1998 fördelade efter ålder, kön och antal hjälptimmar under 



 

 

november månad 1998 
• Personer 65 år och äldre som var beviljade anhörigbidrag 1 november 1998 
• Boende 65 år och äldre i särskilda boendeformer 1 november 1998 fördelade 

efter ålder och kön 
• Boende 65 år och äldre i särskilda boendeformer 1 november 1998 fördelade 

efter regiform 
• Personer 65 år och äldre med behovsprövad dagverksamhet någon gång 

under 1998 
• Besök av personer 65 år och äldre i dagverksamheter under november månad 

1998 
• Personer 65 år och äldre som någon gång under 1998 erhöll korttidsvård 
• Boendedygn i korttidsvård av personer 65 år och äldre under november 

månad 1998 

1.1.3 Statistiska mått 
Summa/aggregat och summa i relation till befolkningen – per 1000 i resp 
åldersgrupp. 

1.1.4 Redovisningsgrupper 

Redovisningen sker per kommun, län och riket samt ålder och kön. 

1.1.5 Referenstider 

Uppgifterna avser 1 november 1998, under november månad 1998 och någon 
gång under 1998. 

1.2 Fullständighet 
 

2 Tillförlitlighet 

2.1 Tillförlitlighet totalt  
Nya variabler, nya begreppsdefinitioner, nya rutiner vid uppgiftslämnandet etc 
har bidragit till att tillförlitligheten sannolikt är mindre god. Resultaten bör 
därför användas med försiktighet. 

2.2 Osäkerhetskällor 

 

2.2.1 Urval 
Undersökningen har genomförts som en totalundersökning av landets 
kommuner. 

2.2.2 Ramtäckning 

Eftersom kommunerna är uppgiftslämnare beror täckningsgraden på i vilken 
utsträckning kommunerna har kontroll över antalet personer med beslut om 
hemtjänst, särskilt boende, dagverksamhet resp korttidsvård. 

2.2.3 Mätning 

Förekomsten av mätfel är svårt att bedöma. Uppgiften om antal personer som 
bodde i särskilda boendeformer var i många kommuner betydligt lägre än vid 
föregående mättillfälle. 

2.2.4 Svarsbortfall 
Ett antal kommuner har inte lämnat några uppgifter eller genomgående svarat 
”uppgift saknas”. Det gäller kommunerna Ydre, Höör, Töreboda, Heby, Falun 



 

 

och Hudiksvall. För Borås saknas uppgifter för kommundelen Viskafors. 
Eskilstuna har inte räknat med Torshälla. För Göteborg saknas uppgifter i 
enstaka frågor från Majornas stadsdelsnämnd. Flera kommuner har endast 
besvarat ett begränsat antal frågor. Bortfallet har bortfallskorrigerats. 

2.2.5 Bearbetning 

Inga kända. 

2.2.6 Modellantaganden 

- 

2.3 Redovisning av osäkerhetsmått 
- 

3 Aktualitet 

3.1 Frekvens 

Årligen. 

3.2 Framställningstid 

 

3.3 Punktlighet  
Publicering sker i stort enligt publiceringsplan för Sveriges Officiella Statistik. 

4 Jämförbarhet och samanvändbarhet 

4.1 Jämförbarhet över tiden 

De förändringar som gjorts i statistiken fr o m 1998 och som gör att jämförelser 
med tidigare års statistik bör göras med försiktighet är följande: 
• I tidigare års statistik över antal personer i särskilda boendeformer 

medräknades förutom permanent boende även personer som tillfälligt upptog 
en växel- eller avlösningsplats (kortidsvård). Dessa uppgifter avsåg 
förhållandena den 31 december. Fr o m 1998 särskiljs permanent boende i 
särskilda boendeformer från korttidsvård. Uppgifterna om antal personer 
som bor permanent i särskilda boendeformer avser förhållandena den 1 
november. Uppgifterna om antalet personer med korttidsvård avser hela året 
och antalet boendedygn inom korttidsvården november månad 1998. 

• Fr o m 1998 inhämtas uppgifter om antal personer som var beviljade 
hemtjänst i ordinärt boende den 1 november samt antal hjälptimmar under 
november månad. Tidigare års statistik över hemtjänst i ordinärt boende 
omfattade personer som var beviljade social hemhjälp och/eller erhöll 
hemsjukvård den 31 december. Därtill innehöll statistiken uppgifter om antal 
hjälptimmar under november månad. Dessa omfattade personer som var 
beviljade social hemhjälp och/eller erhöll hemsjukvård och avsåg både 
personer som bodde i ordinärt boende och i servicehus/servicelägenheter. 

 
Utöver dessa olikheter jämfört med tidigare års statistik ingår fr o m 1998 
uppgifter om korttidsvård och behovsprövad dagverksamhet, vilket inte tidigare 
ingått i den officiella statistiken. 

4.2 Jämförbarhet mellan grupper 

Viss möjlighet till jämförelser med motsvarande statistik i andral länder, 
framförallt de nordiska. 



 

 

4.3 Samanvändbarhet med annan statistik 

Kommunernas räkenskapssammandrag. 

5 Tillgänglighet och förståelighet 

5.1 Spridningsformer 

Statistiken publiceras med titeln Vård och omsorg om äldre 1998 (Statistik – 
Socialtjänst 1999:8). Publikationen kan beställas från Socialstyrelsens 
kundtjänst 08-795 23 30. Statistiken är också tillgänglig på Socialstyrelsens 
hemsida www.sos.se. Delar av statistiken har tidigare publicerats i rapportserien 
Vård och omsorg om äldre och personer med funktionshinder. 

5.2 Presentation 

Publikationen består huvudsakligen av tabeller samt ett textavsnitt med 
definitioner, kvalitetsdeklaration och sammanfattande resultatbeskrivning. 

5.3 Dokumentation 

- 

5.4 Tillgång till primärmaterial 
Vissa möjligheter till specialbearbetningar finns. Pga att uppgifterna samlas in 
på aggregerad nivå är dock redovisningsmöjligheterna begränsade. 

5.5 Upplysningstjänster 

Elisabet Lagergren, Socialstyrelsen. Tel: 08-5555 3468 
 


