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Hej!  
Riksförbundet FUB och Svenska Downföreningen kontaktar er idag med anledning av två mycket 
brådskande frågor. 
 
Vid regeringens pressträff idag presenterade Johan Carlsson en uppdaterad riskanalys för olika 
grupper. Han nämnde då att personer med svårighet att följa råd om smittskyddande åtgärder och 
rekommendationer skulle räknas in i fas 3. Som exempel nämndes bland andra personer med Downs 
syndrom. Men de flesta av dessa räknas redan in i fas 2 av medicinska skäl - de tillhör gruppen som 
har LSS-insatser eller personlig assistans. Nu på morgonen har våra organisationer fått många oroliga 
samtal och mejl. Personer med Downs syndrom och personer som har svårigheter att följa råd ingår 
till stor del redan i fas 2, då de har LSS-insatser. Risken är stor att detta nya misstolkas av regioner 
och kommuner som en nedflyttning och lägre prioritering av gruppen, vilket vi inte tror var syftet. Vi 
ber därför om ett klargörande på Folkhälsomyndighetens webbplats vad gäller personer med Downs 
syndroms tillhörighet i vaccinprogrammets fas 2. 
 
Den andra frågan handlar om Folkhälsomyndighetens rekommendation att Astra Zenecas vaccin mot 
covid-19 endast ska användas i Sverige till personer som är yngre än 65 år, då det ännu saknas data 
om hur effektivt vaccinet är när det gäller att skydda mot svår covid-19-sjukdom i de äldre 
åldersgrupperna. Rekommendationen har lett till att många anhöriga till personer med Downs 
Syndrom har kontaktat oss. Hos personer med denna diagnos börjar kroppens åldrandeprocess 
mycket tidigare jämfört med övriga befolkningen. Och då ligger våra medlemmars fråga nära till 
hands: Bör inte min närstående med diagnosen Downs syndrom omfattas av samma 
rekommendation för Astra Zenecas vaccin som den som gäller för personer över 65? I synnerhet mot 
bakgrund av dagens kunskapsläge som visar en mycket förhöjd risk för att bli allvarligt sjuk om man 
har Downs syndrom och insjuknar i covid-19. Risken att avlida i sviterna av covid-19 är också påtagligt 
högre för personer med Downs syndrom.   
 
Kombinationen tidigt åldrande och den kraftigt förhöjda risken att bli allvarligt sjuk eller avlida i 
covid-19 talar starkt för att personer med diagnosen Downs syndrom måste få tillgång till det bästa 
tänkbara vaccinsalternativet. Vi ber därför Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen att skyndsamt 
undersöka och komma med rekommendationer om detta.  
 
Vänliga hälsningar 
 
Christina Heilborn   Anna Brandström 
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