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Kommissionens uppdrag 

 • Regeringens direktiv: 73 delfrågor (!) som ska besvaras 

• Det första delbetänkandet lämnades den 15 december 2020 och 

handlar om äldreomsorgen under pandemin. 

• En andra delredovisning ska lämnas den 31 oktober 2021 och 

innehålla en redovisning av: 

- Virusets spridning till och inom Sverige 

- Åtgärder för att begränsa smittspridningen 

- Hälso- och sjukvårdens förmåga att hantera virusutbrottet 

- Provtagning och smittspårning 

- Begränsning av inverkan på samhällsviktig verksamhet 

- Åtgärder för att lindra konsekvenserna för enskilda individer 

- EU och internationell samverkan 

- Det konsulära arbetet 

- Det offentligas samarbete med näringslivet och civilsamhället för att hantera 

   virusutbrottets konsekvenser 

- Digital omställning, utbildning och forskning 

- Kommunikationen med anledning av virusutbrottet 

 

 



Slutbetänkandet februari 2022 

• utvärdera regeringens, berörda förvaltningsmyndigheters, 
regionernas och 

• kommunernas åtgärder för att hantera virusutbrottet och 
utbrottets effekter, 

• utvärdera hur krisorganisationen inom Regeringskansliet, 
berörda 

• förvaltningsmyndigheter, regioner och kommuner har fungerat 
under pandemin, 

• utvärdera hur ansvarsprincipen och det geografiska 
områdesansvaret har fungerat 

• under krisen, och 

• lämna de förslag på åtgärder som kommissionens iakttagelser 
ger anledning till. 

 



   Expertgrupper: 

 

Registerdata: 

 

 

 

 

 

 

 

Underlagsrapporter: 

T.ex. Prof. Marta Szebehely: ”Internation- 

ella erfarenheter av covid-19 i äldreboenden” 

Hur vi tar oss an uppgiften 
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Uppdragets begränsningar 

 

• Pandemin pågår fortfarande.  

• Måste bedöma långsiktiga utfall av åtgärder försiktigt. 

• Mycket återstår i dagsläget att granska – t.ex. åtgärder 

mot den allmänna smittspridningen och samhällets 

krishantering.  



Vårt första delbetänkande 

• 15 december 2020 

• Äldreomsorgen under pandemin (SOU 2020:80) 

 



Pandemin har särskilt drabbat äldre  

 

• Fler än 7 000 (nu 13 000) 

personer med covid-19 har avlidit i 

Sverige 

• Nästan 9 av 10 var 70 år eller 

äldre  

• Drygt en fjärdedel hade hemtjänst 

• Nära hälften på särskilt 

äldreboende   

 

9 



Kommissionens övergripande 

bedömning 
 

• Strategin att skydda de äldre har misslyckats 

• Äldreomsorgens institutioner har strukturella brister: 

dessa lämnade verksamheten oförberedd och illa rustad 

för en pandemi 

• Besluten om åtgärder för äldreomsorgen var sena och 

otillräckliga 

• Ansvaret för att de strukturella bristerna inte åtgärdats 

delas av flera men vilar ytterst på regeringen och tidigare 

regeringar som känt till dem 
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Samhällsspridningens betydelse 
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Högst sannolikt är den enskilt viktigaste orsaken till den stora smittspridningen på 
äldreboendena den allmänna smittspridningen    
 



Coronakommissionens  

fortsatta arbete 

• Betänkandet finns att läsa på Coronakommissionens 

webbplats: 

     www.coronakommissionen.com 

 

• Liksom underlagsrapporter 
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Tack för mig! 


