
ÄLDREOMSORGSPROGNOSER 

Hur många behöver  
äldreomsorg nästa år,  
och hur ser behovet  
ut om 40 år?

ÄLDREOMSORGSPROGNOSER 



Längre och lyckligare liv

Vi lever allt längre och blir äldre i Sverige. Vi önskar 
också att livskvalité och trygghet ska vara bestående 
livet ut. Att i tid uppskatta hur olika äldreomsorgsbe-
hov utvecklas ger kommuner möjligheter att planera 
och investera resurser så att de används effektivt, 
när de behövs. 

Fler men friskare?

Att förbereda framtidens äldreomsorg är inte enkelt, 
motstridiga trender påverkar hur omsorgsbehovet 
framöver kommer se ut. Dels blir de äldre många fler 
samt äldre än tidigare, samtidigt som de håller sig 
friskare och klarar sig längre utan äldreomsorg i allt 
högre åldrar. Det beror inte enbart på hälsoförbätt-
ringar, utan även på att mediciner och hjälpmedel har 
utvecklats. Mot slutet av livet har ändå de allra flesta 
behov av omsorg och hjälp i olika utsträckning.
 

Experter på befolkningsutveckling  
och kommunal ekonomi

Sweco utarbetar både demografiska prognoser, äldre-
omsorgsprognoser samt resursfördelningsmodeller 
inom äldreomsorg. Vi har ett team med lång erfaren-
het av att analysera samband mellan befolkningstill-
växt, dödlighet och omsorgstagande av olika former 
av äldreomsorg. Prognoser som sträcker sig långt 
fram i tiden ger framförhållning i planeringen. Det 
visar vilken takt som behov tillkommer av exempelvis 
äldrebostäder och personalrekrytering. 

Swecos äldreomsorgsprognoser hjälper  
kommuner att ha framförhållning i planering-
en av äldreomsorg. Prognoserna anpassas 
utifrån respektive kommuns förutsättningar 
och kan visa på behov av olika typer av 
äldreomsorg samt hur behovet ser ut inom 
olika delar av kommunen. Prognosen ger  
din kommun möjlighet att planera för rätt 
omsorg till äldre, i rätt tid. 

VILL DU VETA MER? HÖR AV DIG TILL:
Pernilla.Melin@sweco.se, +46 (0)72 530 32 14
Frida.Saarinen@sweco.se, +46 (0)72 585 01 65

SWECOS ERBJUDANDE  
INOM ÄLDREOMSORG:

• Äldreomsorgsprognoser 

• Analyser av boendetider i olika  
omsorgsformer

• Prognos över behov av äldreboende

• Resursfördelning inom äldreomsorg

• Lokalförsörjningsplaner

• Personal- och rekryterings- 
behovsprognoser

SWECOS  
KALKYLER FÖR  

EN RESURSEFFEKTIV 
OCH HÅLLBAR  

OMSORGS- 
PLANERING.


