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SÅ AVLASTAR VI 
ÄLDREOMSORGEN 

UNDER CORONAKRISEN
PROBLEM

Det är särskilt viktigt att personal inom äld-
reomsorg är uppmärksam på symptom för 
Covid-19 eftersom sjukdomen är särskilt farlig 
för de äldre som man vårdar på sin arbetsplats. 
Ett äldreboende är tyvärr också en plats där 
smitta lätt sprider sig. 

Därför är det viktigt att personal inom äld-
reomsorg inte chansar och går till jobbet när 
man är ”lite” sjuk. 

Den höga sjukfrånvaron skapar inte desto 
mindre stora problem inom äldreomsorgen. 
Risken att de äldre inte får den vård man be-
höver ökar kraftigt. 

Kristdemokraterna vill nu temporärt för-
stärka äldreomsorgen dels genom att göra det 
attraktivt att lånas ut från annat arbete till 
äldreomsorgen under april-juli. 

För sjuksköterskor har kristdemokraterna 
tidigare föreslagit att om en arbetsgivare lånar ut 
sin personal till en vårdinrättning ska den ersät-
tas med 120% av lönekostnaden. Sjuksköterskan 
ska samtidigt behålla 80% av sin gamla lön. 

Kristdemokraterna vill nu bygga ut förslaget 
för att gälla även undersköterskor och vårdbi-
träden som för närvarande har ett annat arbete 
och som går till äldreomsorgen temporärt. 

Under de senaste veckorna har larmrapporter inkommit som talar om hög sjuk- 
frånvaro bland personal inom äldreomsorgen. Frånvaro på både 30 och 40 procent  
har rapporterats. 



FÖRSLAG

VAD KOSTAR FÖRSLAGET OM STATLIG LÖN

TILL PERSONAL SOM LÅNAS UT?

Den arbetsgivare som lånar ut personal till äldreomsorgen blir ersatt till 120% av den minskade 
lönekostnaden. Arbetstagaren behåller 80 procent av den gamla lönen och kan alltså tjäna 180 
procent under perioden. 

Den anställde behöver vara utbildad undersköterska eller fylla de erfarenhetskrav som ställs på 
vårdbiträden inom äldreomsorg.  

Reglerna bör gälla till åtminstone 31 augusti för att ge sjukvården utrymme att ge sin ordinarie 
personal ledighet. För att få arbeta inom äldreomsorgen och behålla åttio procent av sin gamla 
lön måste man ha varit anställd sedan senast den 1 januari 2020.

Det är svårt att beräkna eftersom det inte går att 
veta vad den medicinskt utbildade personen tjä-
nar på sitt nuvarande arbete och det är den lönen 
som ersätts av staten. 

Men om vi utgår ifrån en genomsnittlig lön 
för vårdbiträden som är 24 800 kr per månad 

blir månadskostnaden med arbetsgivaravgifter 
drygt 39 000 kronor. 

Om 5000 personer gör detta blir kostnaden 
därför 195 miljoner kronor per månad. 
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