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Till Socialstyrelsen 

Riksförbundet FUB efterlyser särskilda riktlinjer för sjukvårdspersonal. 

Riksförbundet FUB efterlyser särskilda riktlinjer för sjukvårdspersonal som möter patienter med 

intellektuell funktionsnedsättning och/eller autism, vid misstänkt eller konstaterad 

coronavirusinfektion. 

Genom FUB:s väletablerade kontaktnät med forskare som arbetar med personer med intellektuell 

funktionsnedsättning har vi fått ta del av brittiska NHS Clinical guide for front line staff to support the 

management of patients with a learning disability, autism or both during the coronavirus pandemic – 

relevant to all clinical specialities. 

I denna guide lyfter man statistik som är oerhört relevant – och skrämmande - i sammanhanget. 

Nämligen att av alla personer med intellektuell funktionsnedsättning som avled i Storbritannien under 

2018/19, dog minst 41 procent p.g.a. respiratoriska komplikationer. Vi känner inte till om liknande 

statistik förs i Sverige, däremot är det välkänt att personer med intellektuell funktionsnedsättning 

drabbas av luftvägsinfektioner i högre grad än övriga befolkningen. En stor, svensk registerstudie visade 

att gruppen som hade autism och intellektuell funktionsnedsättning hade 30 år kortare livslängd än 

jämförelsegruppen.  https://www.autism.se/hogre_risk_for_fortida_dod_vid_autism 

Med andra ord är det högst troligt att svensk sjukvård under den pågående pandemin kommer att möta 

många personer med intellektuell funktionsnedsättning och/eller autism. Därför anser Riksförbundet 

FUB att det är oerhört viktigt att Socialstyrelsen skyndsamt tar fram en guide som motsvarar NHS-

guiden. Guiden vore dessutom ett utmärkt komplement till de nyligen publicerade Nationella principer 

för prioritering inom intensivvård under extraordinära förhållanden, där det framgår klart och tydligt att: 

Prioritering får inte heller ske utifrån patientens sociala situation eller ställning, eventuell 

funktionsnedsättning eller utifrån huruvida patienten själv bidragit till att orsaka sitt tillstånd. 

 

Vi upplever ett stort tryck från våra medlemmar just nu med anledning av covid-19 pandemin. De 

efterlyser all tänkbar information, inte minst vad som händer om personer med intellektuell 

funktionsnedsättning och/eller autism insjuknar i covid-19. Vi har därför tagit fram den bifogade 

sammanfattningen av NHS-guiden. Men det betraktar vi som en nödlösning i väntan på en motsvarande 

guide från Socialstyrelsen. 
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