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Detta bör göras för att skydda 
äldre på boenden 
Hela Sverige riskerar att få en liknande situation som den på Stockholms 
äldreboenden om vi inte gör mer för att minska spridningen av viruset på 
boendena. Det skriver flera debattörer, som lägger fram fem förslag. 

Över 80 000 personer bor i dag på äldreboenden, så kallade särskilda boenden. Många är 
drabbade av en demenssjukdom, där Alzheimers sjukdom är vanligast. Allt fler av dessa 
avlider nu till följd av covid-19. I Stockholm har covid-19 tagit sig in på åtminstone tre 
fjärdedelar av alla äldreboenden. Representanter för regeringen och 
Folkhälsomyndigheten har korrekt sagt att detta är ett stort misslyckande för vår 
nuvarande strategi. Vi anser att det finns flera åtgärder vi nu kan vidta för att minska 
spridning på landets äldreboenden. 

Den 24 april publicerades en artikel i den ansedda tidskriften New England Journal of 
Medicine (Arons med flera, 2020), som beskriver ett äldreboende i Washington där 
smittan kom in via en person i personalen. De boende (så kallade ”brukare”) testades för 
covid-19 två till tre veckor senare. Inom denna korta tid hade nästan två tredjedelar av 
de äldre smittats och av dessa hade över hälften inga symtom (även om majoriteten 
senare utvecklade sådana). Virusnivåerna var lika höga hos de äldre med symtom som 
hos dem utan. Forskarna visade dessutom att virus från dem utan symtom kan infektera 
celler, vilket indikerar att äldre utan symtom med covid-19 mycket väl kan smitta andra 
på sitt boende. Cirka en fjärdedel av de smittade på boendet avled. 

Vad kan vi då lära oss av dessa nya rön, och hur bör det påverka våra nuvarande 
riktlinjer för hur vi kan skydda brukarna på våra äldreboenden? 

För det första bör Folkhälsomyndigheten gå ut med att covid-19 kan smitta från 
personer som inte har några symtom. Utöver studien beskriven ovan och andra, har 
forskare nyligen visat (He med flera, 2020) att mängden virus i munhålan bedöms vara 
hög redan två dagar innan tydliga symtom utvecklas. Den smittade bör rimligen kunna 
smitta andra under denna tid. Även om smitta från personer utan symtom kanske inte 
driver spridningen av Covid-19 ute i samhället, så gör denna smittspridning det mycket 
svårt att hålla sjukdomen borta från alla äldreboenden, inte minst med tanke på den ofta 
omfattande totala personalstyrkan som krävs. Även om alla med luftvägssymtom 
stannar hemma, så kommer någon i personalen troligtvis förr eller senare att omedvetet 
föra med sig viruset in på arbetsplatsen. 

För det andra så anser vi att alla som arbetar på äldreboenden bör använda munskydd 
i situationer när man är mycket nära brukarna, vilket inte är fallet i dag. Många som bor 

https://esvd.svd.se/search?title=1001


på äldreboenden är drabbade av någon typ av demenssjukdom. När man tar hand om 
personer med allvarlig demenssjukdom behöver man i vissa situationer kommunicera 
med brukaren på bara decimeters avstånd, till exempel när man hjälper till med intag av 
mat/dryck, tandborstning, toalett och dusch. Detta eftersom man kontinuerligt måste 
berätta för brukaren vad man gör och varför. 

Det har nyligen visats av forskare (Anfinrud med flera, 2020), att när man pratar så 
sprids små vätskepartiklar från munnen, men att ett enkelt hemmatillverkat munskydd 
stoppar detta. I en systematisk analys framkom att spridning av luftvägsvirus kan 
minskas med munskydd. Vi har personligen ingen uppfattning om munskydd skulle 
minska spridning i samhället i stort (vilket nu debatteras i många länder inklusive USA). 
Vi anser emellertid att munskydd bör kunna minska risken för smitta från personal 
(utan symtom) till brukare i situationer där man behöver arbeta nära brukaren och 
denna princip därför bör införas generellt på äldreboenden utöver nuvarande 
hygienrutiner. Återanvändbara munskydd eller visir bör kunna användas i dessa 
situationer, så att vi kan hålla igen på förbrukningen av de engångsmunskydd som 
i stället ska användas för att skydda personalen när en brukare har konstaterad covid-
19. 

För det tredje så anser vi att man nu måste avsätta avsevärda resurser för testning av 
både personal och brukare på äldreboenden, utöver daglig screening av symtom. Fram 
till nu har man i Sverige prioriterat testning för covid-19 på sjukhus, men i mindre 
utsträckning på äldreboenden. Om testning visar att covid-19 har tagit sig in på ett 
äldreboende bör testning upprepas tills smittspridningen avstannat helt. 

För det fjärde måste man informera alla brukare och deras närstående om eventuell 
smittspridningen på ett boende, vilket inte alltid görs i dag. Detta för att ge möjlighet för 
de brukare som ännu har negativa testresultat att tillfälligt flytta hem till yngre 
närstående. Dessutom bör alla kommuner i god tid planera för att kunna bedriva 
kohortvård av smittade som inte behöver sjukhusvård. Med kohortvård menas att 
brukare med covid-19 avskiljs från övriga brukare och vårdas av särskild personal på en 
separat avdelning. Att i stället isolera icke-sängliggande brukare med covid-19 genom 
att stänga in dem på sina rum vore direkt oetiskt i de fall där de på grund av 
demenssjukdom inte förstår eller glömmer varför de är instängda. Därför är kohortvård 
enligt oss det enda rimliga alternativet när en brukare är oförmögen att upprätthålla en 
självvald isolering på sitt rum. 

För det femte anser vi att personer med demenssjukdom som vårdats på sjukhus på 
grund av covid-19 först måste testas negativt med så kallad PCR-metod innan de kan 
återvända till sitt ordinarie äldreboende. Om testet är fortsatt positivt bör de tillfälligt 
kohortvårdas på äldreboende avsett för covid-19 innan de kan återvända till sitt boende. 
I dagsläget är det många som skickas tillbaka till sitt boende efter sjukhusvård där de 
uppfattats ha varit symtomfria i 48 timmar och därmed inte längre smittsamma. Men 
många med demens har svårt att adekvat uppge sina symtom, varför det föreligger stor 
risk att de fortsatt är smittsamma. 

Slutligen anser vi att om covid-19 tagit sig in på ett boende så bör närstående till 
smittade i allmänhet få tillåtelse att göra besök om de har möjlighet att använda 
skyddsutrustning eller hemkarantän. Besöket lär inte förvärra situationen på 
äldreboendet i stort, och kan bli den sista gången i livet man träffas. 



Vi förstår att ovanstående skulle innebära stora utmaningar, men Sverige är ett rikt 
land och om inget mer görs än det vi redan gör i dag riskerar hela Sverige att få en 
liknande situation som den i Stockholm, med många som insjuknar och avlider på 
äldreboenden, även där detta delvis hade kunnat förhindras. 
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