
 

TEL VXL: 08-508 866 00  /  FAX: 08-508 866 66  /  ORG.NR: 80 20 06-1704 

BESÖK: Industrivägen 7, Solna  /  POST: Box 1181, 171 23 Solna 

E-POST: fub@fub.se  /  WEBB: www.fub.se 

Handläggare: 

Eva Borgström 

eva.borgstrom@fub.se 

 

 

Solna 200317 

 

Till 

Socialstyrelsen 
 

FUB efterlyser krisberedskap för personer med flerfunktionsnedsättning med 

anledning av covid-19 

Riksförbundet FUB vill uppmärksamma Socialstyrelsen på att konkreta åtgärder behövs för 

att skydda barn och vuxna med flerfunktionsnedsättning (ffn) från att utsättas för 

coronavirus. 

Folkhälsomyndigheten rekommenderar personer över 70 år att stanna i bostaden och inte ta 

emot besök eftersom många i åldersgruppen är skörare och därför mer mottagliga för att bli 

smittade av coronaviruset.  

FUB vill uppmärksamma Socialstyrelsen på att även barn och vuxna med 

flerfunktionsnedsättning (ffn), tillhör riskgruppen och därför är särskilt utsatta vid allvarlig 

smittspridning. Med flerfunktionsnedsättning menas personer med omfattande intellektuell 

funktionsnedsättning och rörelsenedsättning (ofta rullstolsburna). Dessutom tillkommer stora 

kommunikationssvårigheter (saknar tal), syn- och/eller hörselnedsättning samt medicinska 

sjukdomar som nedsatt lungfunktion, epilepsi, nutritionssvårigheter mm. Personer med ffn är 

så beroende av andra människor, anhöriga och personliga assistenter, att de bara kan skyddas 

från smitta genom omgivningens aktiva val att inte arbeta med eller vara nära personen med 

ffn om hen känner sig det minsta sjuk. För att förhindra smittspridning till personer med ffn 

efterlyser FUB skyndsamt följande förebyggande insatser: 

• Enkla och välfungerande rutiner att dagligen testa om anhöriga och personliga 

assistenter är smittade. 

• Möjlighet för personliga assistenter, som inte har tillgång till bil, att åka taxi till jobbet 

för att förhindra att de blir smittade på kollektiva färdmedel. Detta motiveras även av 

att många assistenter är unga som kanske saknar bil och körkort. Det är också motiverat 

om kollektivtrafiken begränsas som en följd av ett minskat resande. 

FUB ser följande behov hos personer med ffn och deras anhöriga som omgående behöver en 

nationell lösning: 



 

 

• Många med ffn har redan svårigheter med lungfunktion och andning. Hur garanteras de 

tillgång till syresättning och andningsstöd om de insjuknar i covid-19? 

• Det finns en stor oro hos anhöriga till personer med ffn att de, trots att de tillhör den 

grupp som ska prioriteras högst inom hälso- och sjukvården, inte kommer att prioriteras 

för intensivvård under den pågående smittspridningen med coronavirus. Vilken 

prioritering gäller för att få en intensivvårdsplats och respiratorvård? Kan Socialstyrelsen 

gå ut med riktlinjer om detta till regionerna? 

• Tillgång till läkemedel behöver garanteras. Läkemedelsbrist kan medföra svåra 

försämringar av grundsjukdomar, t.ex. epilepsi. 

• Tillgång till nutrition (sondmedel) och inkontinensskydd för målgruppen behöver 

garanteras. 

• Det är vanligt att anhöriga täcker upp för sjuka assistenter, assistenter som har semester 

etc. Hur garanteras tillgång till personliga assistenter under en allvarlig och långvarig kris 

om de ordinarie assistenterna blir sjuka och de anhöriga, som kanske måste gå in och ge 

både dag- och nattassistans inte längre orkar? 

• Det finns behov av enkla nätbaserade utbildningspaket om vikten av grundläggande 

hygien, så att personer utan vårdutbildning kan förstå att de kan göra skillnad genom att 

ha god hygien. 

 

För Riksförbundet FUB 
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