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Ingen bra kombination 

 Vi 65-plussare kommer år för år att öka i allt snabbare takt 

 Allt för många bostäder är otillgängliga

 Varannan senior bor i flerbostadshus, som idag saknar hiss, det 

är 100.000 fler än för 10 år sedan – och ökningen fortsätter

 En olämplig kombination som kan leda till sämre livskvalitet och 

stora kostnadsökningar för samhällets vård och omsorg

 Otillgänglighet kan delvis lösas genom hemtjänsten, när det 

inte räcker återstår bara en alltför tidig flytt till särskilt boende

 Särskilt boende är den mest kostsamma omsorgsformen
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Antal personer i särskilt boende och 

kostnader, prognos 2015 till 2040

 Kommunernas kostnader för särskilt boende ökar med 70 %: 

från 63 miljarder till 109 miljarder år 2040 – om inget görs -

räknat i dagens penningvärde
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Andel lägenheter i flerbostadshus efter 

byggnadsperiod

50 % är från 1951 – 1980. Få 

hissar i 3-4 våningshusen 
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Vi känner det ”svenska”: mysigt och

”folkhemskt”, men otillgängligt
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Alltför många seniorer bor  otillgängligt  

50%

25%

25%

Andel av alla 65 år och äldre som bor i 
flerbostadshus

Saknar hiss

Har hiss men når inte lägenheten utan att passera trappsteg

Har hiss

 Cirka 375.000 som är 65 år och äldre bor idag i flerbostadshus 

som saknar hiss, och utgör ca 22 procent av de boende i de 

75.000 trappuppgångar som saknar hiss
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Äldre i alla åldrar bor otillgängligt  

Men rörelsehandikappen ökar med åren
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Hiss ökar tillgängligheten och livskvaliteten 

och ger besparingar för samhället

 Högre livskvalitet för oss äldre, mer självständighet och mindre 

risk för skador och isolering

 Antaganden i vår kalkyl: 1. minskat omsorgsbehov tack vare 

uppskjuten flytt (1-2 år) till särskilt boende, 2. flyttar som helt 

uteblir 3. väsentligt mindre behov av stöd från hemtjänsten

 Kostnad i genomsnitt per brukare: i särskilt boende 735 000 kr, 

med hemtjänst 235.000 kr. Skillnad; - en halv miljon kronor!

 Betydande besparingspotential för kommunerna

 Hiss har en livslängd på 25 år – många äldre kan få bättre 

tillgänglighet under alla dessa år

 Stort värde för vår självkänsla att kunna för egen maskin ta sig 

in och ut ur bostaden 
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Nuvärdet av nyttan vid installation av 

hiss, per trappuppgång pga.uppskjuten 

flytt och längre hemtjänsttid
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Nuvärdet av utvidgad nytta vid installa-

tion av hiss, per trappuppgång pga. att 

fallskador undviks, billigare färdtjänst ..
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Nuvärde av nyttan vid installation av hiss i 

alla flerbostadshus utan hiss, i hela riket
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Det var standard som gällde på 1950-70 

talet. Vi kan idag att ta fram bra standard-

lösningar även för hissinstallation
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Senast vi hade hissbidrag, i slutet av 1980-

talet, kunde det bli på det här sättet.

På bilden byggde man nytt trapphus och 

lade en ny hiss i det gamla.

1900 stycken hissar tillkom 1984 – 1988. 

Stat och kommun bidrog med hälften av 

kostnaderna, fastighetsägarna fick  låna 

hälften av staten till låg ränta.


