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Svar på skrivelse om Covid-19 i äldreomsorgen

Förvaltningens förslag till beslut
Skrivelsen besvaras med förvaltningens tjänstelåtande.
Sammanfattning
Förvaltningen har mottagit en skrivelse från socialdemokraterna och
vänsterpartiet. Avsändarna vill veta hur många personer som har
avlidit respektive smittats av Covid-19 per Kungsholmens vård-och
omsorgsboenden, servicehus samt hemtjänstutförare.
Det finns tillgänglig statistik för Stockholms kommun hos
Socialstyrelsen som visar att av de som avled, hade 37,3 % insatsen
särskilt boende och 27,4 % hade hemtjänst. Gällande antalet
smittade av Covid-19 i Stockholms kommun hade 21,1% insatsen
särskilt boende och 20,1 % hade hemtjänst. Denna fördelning av
smittade och avlidna är snarlik resultaten för riket som helhet.
Förvaltningen har varit i kontakt med äldreförvaltningen samt
Socialstyrelsen för att få mer detaljerade uppgifter (i enlighet med
skrivelsens begäran), men fått till svar att uppgifterna för att ta fram
sådan statistik ej finns. Trots att den statistik som efterfrågades är
svår att få fram, hade förvaltningen under pandemin en god insyn
över det dagliga smittläget i verksamheterna.
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Bakgrund
Förvaltningen mottog i juni en skrivelse från socialdemokraterna
och vänsterpartiet. I skrivelsen hänvisar avsändarna till en artikel i
Svenska Dagbladet som presenterat siffor om dödsfall på grund av
Covid-19 fördelat över geografiska områden. Sydöstra
Kungsholmen (där vård- och omsorgsboendet Serafen samt
servicehuset Pilträdet ligger) har flest dödsfall i landet enligt denna
statistik. Avsändarna vill nu ha reda på hur många personer som har
avlidit respektive smittats av Covid-19 per Kungsholmens vård-och
omsorgsboenden, servicehus samt hemtjänstutförare.
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Ärendet
Tillgänglig statistik
Hos Socialstyrelsen finns statistik framtagen över antalet smittade
och avlidna i Covid-19 fördelat på kommunerna. I statistiken
framgår om individen hade särskilt boende eller hemtjänst och det
finns även uppgifter om kön och ålder. I statistiken kan man utläsa
att 1972 personer avlidit fram till 27 juni 2022 i Stockholms
kommun. Av dessa hade 37,3 % insatsen särskilt boende och 27,4
% hade hemtjänst. I riket som helhet är motsvarande siffra på
särskilt boende 39,8 % samt 26,4 % hemtjänst.1
Gällande antalet smittade i Covid-19 framgår i statistik från
Socialstyrelsen att 14 537 personer smittats i Stockholms kommun
fram till 6 juni 2022. Av dessa personer hade 21,1% insatsen
särskilt boende och 20,1 % hade hemtjänst. I riket som helhet är
motsvarande smittoandel 22,8 % på särskilt boende och hemtjänst
18,4%.2
I den statistik som Svenska Dagbladet presenterar i sin artikel, är
antalet avlidna presenterade per geografiska områden. I den sticker
ett område på Kungsholmen ut som ett område med ett högt antal
avlidna.3 I detta geografiska område ligger Serafens vård- och
omsorgsboende samt Pilträdets servicehus. Den analys som
redogörs för i artikeln, är att skillnaderna i antalet avlidna bland
annat kan förklaras med att geografiska områden med stora
äldreboenden generellt har fler dödsfall. Andra förklaringar som ges
är antalet äldre, utlandsfödda samt slumpen.
Efterfrågad statistik
Förvaltningen har varit i kontakt med äldreförvaltningen samt
Socialstyrelsen för att eftersöka om det är möjligt att ta fram mer
detaljerad statistik där antalet smittade och avlidna per boende och
hemtjänstutförare på Kungsholmen framgår.
Den statistik som äldreförvaltningen har samlat in har varit över
antal smittade fördelat över olika datum med syfte att få aktuella
lägesbilder. Det innebär att en person som varit smittad av Covid-19
har registrerats alla dagar denne har varit sjuk. Om den statistiken
bearbetas, vilket enligt äldreförvaltningen skulle innefatta ett
Statistik från Socialstyrelsen, Källa: Avlidna i covid-19 enligt dödsorsaksintyg
inkomna till Socialstyrelsen fram till den 27 juni 2022
2 Statistik från Socialstyrelsen, Källa: Dödsorsaksintyg samt registret över
insatser enligt socialtjänstlagen till äldre och personer med funktionsnedsättning
fram till 6 juni 2022
3 Artikel Svenska Dagbladet, publicerad 2022-04-17, ”Välbärgat område värst
drabbat under pandemin”, Text: Per Kudo, Therese Bergstedt. Grafik: Liv Widell.
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omfattande arbete, skulle man få fram en trendkurva över antalet
smittade fördelade per datum. Från denna statistik kan man alltså
inte få fram antalet unika smittade/avlidna personer vilket är
frågeställningen i aktuellt ärende.
Socialstyrelsen meddelar att de inte kan ta fram statistik per
enskilda boenden eller hemtjänstutförare. De kan dock till en
kostnad få fram uppgifter på stadsdelsnivå. Denna statisk skulle
dock inte svara på skrivelsens frågeställning om antalet smittade
och avlidna på Kungsholmens olika boenden och hemtjänstutförare
då statistiken skulle omfatta hela populationen på Kungsholmen.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom äldreomsorgsavdelningen. Ärendet har
behandlats i förvaltningsgruppen 2022-09-22, i pensionärsrådet
2022-09-26 och i rådet för funktionshinderfrågor 2022-09-26.
Synpunkter framgår av protokollen.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Det visar sig svårt att få fram den statistik som efterfrågas i
skrivelsen till förvaltningen. Trots att efterfrågad statistik är svår att
ta fram har förvaltningen under pandemin haft en god insikt över
antalet smittade och avlidna när det begav sig. Förvaltningen hade
en utsedd krisledning som kontinuerligt stämde av smittläget i de
olika verksamheterna. Bedömningen är att ingen verksamhet var
värre drabbad än någon annan. Förvaltningen har under pandemin
skaffat sig erfarenheter och beredskap ifall liknande scenarion
uppstår i framtiden. Till exempel har kohortvård
(förstärkningsteam) visat sig vara en bra metod ifall en verksamhet
drabbas av smitta. Likaså är det viktigt med god tillgång till
skyddsmaterial och att basala hygienrutiner följs.
Förvaltningen överlämnar tjänsteutlåtandet som svar på skrivelsen.
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