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Angående samutnyttjande av baspersonal i äldreomsorg och LSS-verksamhet 

Riksförbundet FUB efterlyser rekommendationer till kommunerna om att inte schemalägga 

personal så att de går emellan äldreboenden, hemtjänst och LSS-bostäder. Detta för att 

förhindra smittspridning mellan äldreomsorgen och LSS-bostäder. 

Riksförbundet FUB arbetar för goda levnadsvillkor för barn, unga och vuxna med intellektuell 

funktionsnedsättning (IF). Under pågående covid-19 pandemi arbetar vi med att identifiera 

brister i samhällets krisberedskap för bl.a. LSS-verksamhet. 

Under de senaste veckorna har Folkhälsomyndigheten dagligen uppmärksammat den höga 

andelen dödsfall på grund av covid-19 inom äldreomsorgen, framför allt på äldreboenden. Det 

förefaller troligt att smittan spridits av personal eftersom det råder besöksförbud vid samtliga 

äldreboenden och personer som är 70+ har uppmanats att hålla sig i hemkarantän.  

Risk för smittspridning till LSS-bostäder 
FUB befarar att coronaviruset nu även riskerar att spridas i LSS-bostäder. Flera dödsfall har, 
enligt uppgift i media, redan inträffat i gruppbostäder. Vi får signaler om att socialtjänsten i 
vissa kommuner schemalägger extrapersonal inom äldreomsorgen, så att de även får täcka upp 
för sjuk personal i grupp- och servicebostäder. Vikarierna är ofta timanställda och har därför 
inte råd att sjukskriva sig om de känner sjukdomssymptom. Många har en låg utbildningsnivå. 
Det är dessutom inte ovanligt att man har ett annat modersmål än svenska och därigenom 
kanske svårigheter att fullt ut ta till sig information om smittrisker, hygien- och skyddsrutiner. 
Till detta kommer att enhetschefen i grupp- eller servicebostaden oftast har ansvar för så 
många verksamheter att hen sällan eller aldrig är på plats för handfast arbetsledning. 
 
Personer med IF och/eller autism kan tillhöra riskgruppen 
Personer med en intellektuell funktionsnedsättning och/eller autismdiagnos kan dessutom i viss 
utsträckning misstänkas utgöra en av riskgrupperna i anslutning till Covid-19 pandemin. Orsak 
till att misstänka detta är exempelvis en mycket hög förekomst av fetma. I region Stockholm 
publicerades nyligen data om att fetma förekom mer än tre gånger så ofta hos personer med 



 

 

intellektuell funktionsnedsättning, både män och kvinnor, och nästan tre gånger så ofta hos 
personer med en autismspektrumdiagnos (ASD) (Flygare Wallén 2018). 
Mycket hög förekomst av diabetes; samma studie visade för region Stockholm att detta var mer 

än dubbelt så vanligt hos personer med intellektuell funktionsnedsättning, hos både män och 

kvinnor och med högre förekomst även vid ASD (Flygare Wallén et al 2018). Det är även en hög 

förekomst av högt blodtryck hos män, resultat även här från ovanstående studie. 

Samtliga dessa diagnoser har uppmärksammats för att utgöra en ökad risk för komplikationer 
vid en Covid-19 infektion. Till detta ska läggas internationell forskning, och nu även vissa 
svenska data, som visar att personer med dessa funktionsnedsättningar riskerar en upp emot 
20 år kortare livslängd och med en överrepresentation av att dö i respiratoriska sjukdomar 
såsom pneumoni (Heslop et al 2014; Ng et al 2017; Hirvikoski et al 2016) 
 
Med facit i hand vad gäller den utbredda smittspridningen inom äldreomsorgen, föreslår FUB 
att Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen utfärdar rekommendationer till kommunerna om 
att inte låta personal gå emellan äldreboenden, hemtjänst och LSS-bostäder.  
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