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Angående personer med intellektuell funktionsnedsättning/Downs syndrom och covid-19 

Riksförbundet FUB och Svenska Downföreningen refererar till vår gemensamma skrivelse till 

Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen, daterad den 4 februari 2021. Vi återkommer 

angående vikten av ett förtydligande när det gäller vaccination av vuxna med Downs 

syndrom. Vuxna med Downs syndrom finns nu med på Socialstyrelsens uppdaterade lista 

(daterad 210224) över de grupper som löper störst risk att drabbas av särskilt allvarlig 

sjukdomsutveckling vid insjuknande i covid-19. Socialstyrelsen konstaterar att den ökade 

risken bestod även då hänsyn i beräkningen togs till BMI, förekomst av medfött hjärtfel och 

kroniska sjukdomar. Se gärna denna artikel i The Lancet 

https://www.thelancet.com/journals/eclinm/article/PIIS2589-5370(21)00049-3/fulltext 

Folkhälsomyndighetens egen statistik visar i en rapport (210218) att personer med Downs 

syndrom i åldrarna 50-69 år har högst dödlighet av samtliga riskgrupper. Därpå följer 

gruppen definierad som personer med LSS-insatser. Endast IVA-vårdade patienter hade en 

högre dödlighet. 

Den kraftigt förhöjda risken gäller naturligtvis oavsett om personen har LSS-insatser eller 

inte, varför vi utgår ifrån att alla vuxna med Downs syndrom nu kommer att ingå i fas 2 i 

vaccinationsprioriteringen. 

Det finns även behov av ett förtydligande av vilka som räknas in i gruppen personer med LSS-

insatser. FUB och Svenska Downföreningen får signaler från olika delar av landet om 

godtyckliga regionala beslut, som innebär att personer med andra LSS-insatser än bostad för 

vuxna och assistansersättning inte räknas in i fas 2. Vi har även fått information om att vuxna 

med intellektuell funktionsnedsättning som bor kvar i föräldrahemmet, och pga. den stora 

smittspridningen inte har kunnat delta i LSS-insatsen daglig verksamhet, nekas vaccination. 

Detta trots att övriga deltagare i kommunens dagliga verksamhet har vaccinerats. Vi ser 

också att flera regioner och kommuner tolkar Folkhälsomyndighetens skrivning om LSS som 

enbart LSS 9:2 och 9:9, dvs. personlig assistans och bostad för vuxna och därmed lämnar en 

stor del av gruppen utanför vaccinationsprioriteringen. Detta är förstås helt oacceptabelt. 
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Vi upprepar även vår fråga från skrivelsen, daterad den 210204, angående lämpligheten att 

använda Astra Zenecas vaccin till personer med Downs syndrom. Hos personer med denna 

diagnos börjar kroppens åldrandeprocess mycket tidigare jämfört med övriga befolkningen. 

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 att 

skyndsamt undersöka och komma med rekommendationer om detta. 
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