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FUB efterlyser granskning av läkarkontakter i LSS-bostäder under pandemin 

Riksförbundet FUB är en funktionsrättsorganisation som arbetar för att barn, ungdomar och 
vuxna med intellektuell funktionsnedsättning (IF) ska kunna leva ett gott liv. Vi är cirka 26 500 
medlemmar i lokalföreningar runt om i landet. 

Riksförbundet FUB har med bestörtning tagit del av resultatet av Inspektionen för vård och 
omsorgs, IVO, granskning av medicinsk vård och behandling på särskilda boenden för äldre 
under covid-19 pandemin.  FUB efterlyser en motsvarande granskning av tillgången till 
läkarkontakt och sjukhusvård under pandemin för personer som bor i LSS-bostäder för vuxna. 
Detta mot bakgrund av att flera internationella studier visar på en kraftigt ökad risk för 
allvarligt insjuknande och död i covid-19 för personer med intellektuell funktionsnedsättning.  

Riksförbundets kansli har kontaktats av medlemmar som har uttryckt stor oro kring att 
vårdplaner har tagits fram för deras närstående, som bor i LSS-bostad. De handlar om oro för 
att vårdplanerna ska ha ett innehåll som liknar det som har gällt på många äldreboenden, det 
vill säga att rätten till läkarkontakt och sjukhusvård begränsas för den som blir sjuk i covid-19. Vi 
har även sett utdrag ur vårdplaner, där det med all önskvärd tydlighet står skrivet att personer 
bosatta på en och samma gruppbostad vid insjuknande i covid-19 inte ska föras till sjukhus utan 
vårdas i LSS-bostaden.  

Under hösten har flera studier från Storbritannien och USA visat att personer med intellektuell 
funktionsnedsättning har en kraftigt ökad risk för att bli allvarligt sjuka och avlida i covid-19. 
Särskilt utsatta är vuxna personer med Downs syndrom, där risken är 10 gånger högre att bli 
allvarligt sjuk eller avlida i covid-19 än för övriga befolkningen. Till detta kommer att personer 
med en mer omfattande intellektuell funktionsnedsättning har svårigheter att kommunicera att 
man känner sjukdomssymptom eller har ont, vilket innebär att insjuknande i covid-19 riskerar 
att upptäckas senare än normalt.  
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Riksförbundet FUB anser att IVO behöver genomföra en granskning av vårdinsatser i LSS-
bostäder, motsvarande den man gjort inom särskilt boende för äldre. Skälen till detta är 
framför allt: 

• Socialstyrelsens senaste statistik visar att personer som bor i en LSS-bostad har en högre 
dödlighet i covid-19 än befolkningen i övrigt. 

• Socialstyrelsens statistik visar även att 70 procent av personerna, bosatta i LSS-bostad, 
som har dött i covid-19 var under 70 år. Tvärtemot dödligheten i covid-19 för 
befolkningen i övrigt, där ca 90 procent var över 70 år.  

• Ojämlik tillgång till vård för personer med intellektuell funktionsnedsättning har 
uppmärksammats av professionen, SKR och intresseorganisationer under många år. Det 
är stor risk att denna ojämlikhet har förvärrats under pandemin. 

Med vänlig hälsning 

För Riksförbundet FUB 

 

Christina Heilborn 

Förbundssekreterare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


