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Högriskgruppen vuxna med Downs syndrom behöver prioriteras först i fas 2 
 

Det är med stigande frustration, för att inte säga förtvivlan, vi tar del av anhörigas samtal 
samt nyhetsrapportering från flera ställen runt om i Sverige om personer med LSS-insatser 
som får sina vaccinationer mot covid-19 inställda pga. Folkhälsomyndighetens skärpta 
prioriteringsordning för vaccination. Enligt den ska äldre samt personer med förhöjd risk för 
allvarlig sjukdom och död prioriteras. Tyvärr har formuleringen lett till att vuxna personer 
med Downs syndrom får sin inplanerade första vaccinationsspruta avbokad eftersom äldre 
ska prioriteras.  
 
Personer med Downs syndrom är en utpräglad högriskgrupp, vilket en strid ström av 
forskningsstudier runt om i världen har visat. Downs syndrom finns även med på 
Socialstyrelsens uppdaterade riskgruppslista för allvarlig sjukdom och död i covid-19. Nu när 
vaccinationerna mot covid-19 blir alltmer försenade för gruppen med LSS-insatser, dit de 
flesta vuxna med Downs syndrom hör, är risken för förödande konsekvenser överhängande. 
Vi ifrågasätter att Folkhälsomyndigheten har valt att inte specifikt ta in samtliga vuxna med 
Downs syndrom i fas 2 av vaccinationsprogrammet. Något som vi finner i hög grad 
anmärkningsvärt.  
 
Vi pratar trots allt om endast ca 4 300 personer i hela landet1. Med andra ord - en tydlig 
instruktion från Folkhälsomyndigheten om att vuxna med diagnosen Downs syndrom ska 

 
1 https://static-content.springer.com/esm/art%3A10.1038%2Fs41431-020-00748-

y/MediaObjects/41431_2020_748_MOESM1_ESM.pdf 

https://static-content.springer.com/esm/art%3A10.1038%2Fs41431-020-00748-y/MediaObjects/41431_2020_748_MOESM1_ESM.pdf
https://static-content.springer.com/esm/art%3A10.1038%2Fs41431-020-00748-y/MediaObjects/41431_2020_748_MOESM1_ESM.pdf


prioriteras först i fas 2 pga. förhöjd risk för allvarlig sjukdom och död - 
skulle inte orsaka någon ytterligare, påtaglig försening för fas 2 gruppen som helhet.   
 
I sammanhanget måste vi även lyfta en mycket olycklig utveckling. Det har kommit till vår 
kännedom att omnämningen av diagnosen Downs syndrom i fas 3, på sina håll tolkas som att 
ALLA personer med Downs syndrom tillhör fas 3, dvs. även de som har LSS-insatser.   
Utifrån denna dystra nulägesbeskrivning, kräver vi att Folkhälsomyndigheten gör samma 
bedömning som Storbritannien2, Tyskland3 och Frankrike4 har gjort och som en majoritet av 
delstaterna i USA har gjort5 (listan kan göras längre): 
  

Vi kräver att Folkhälsomyndigheten lyfter vuxna personer med Downs syndrom till 
gruppen med högsta prioritering för vaccinering i fas 2.  Det ska inte ha någon betydelse 
om personen har en LSS-insats eller ej.   
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2 https://sunshineandsmiles.org.uk/news-and-events/news/urgent-update-from-the-downs-

syndrome-association 

3 https://www.dw.com/en/covid-german-regulations-on-who-gets-vaccine-first/a-55987647  

4 https://webdoc.france24.com/covid-19-france-vaccine-questions-vaccination/  

5 https://www.globaldownsyndrome.org/covid-19-vaccination-tracker/ 
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