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Vuxna med Downs syndrom måste tillhöra den första gruppen   
som prioriteras för en påfyllnadsdos av vaccin mot covid-19  
  

Riksförbundet FUB och Svenska Downföreningen företräder personer med intellektuell 
funktionsnedsättning/Downs syndrom. Härmed vill vi uppmärksamma 
Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen på den kraftigt förhöjda risken för fullvaccinerade 
vuxna med Downs syndrom att avlida i covid-19.  Vi hänvisar till en ny brittisk studie 
publicerad av BMJ (ansvarig utgivare för British Medical Journal) den 17 september 2021:  
https://www.bmj.com/content/374/bmj.n2244  
  

Studien omfattade 6 952 440 vaccinerade personer, av vilka 74,1 procent hade fått två 
doser vaccin. Diagnosen Downs syndrom visade sig vara den högsta orsaksspecifika 
risken för att dö i covid-19 av samtliga studerade riskgrupper, där man utöver underliggande 
sjukdomar även tittade på ålder, kön, BMI, etnisk bakgrund och socio-ekonomisk 
tillhörighet. Risken för personer med Downs syndrom att avlida i covid-19 var hela 12.7 
gånger högre.  

  

Även boendeformen visade sig ha betydelse för risken att dö i covid-19. Den aktuella studien 
visar att personer som bodde på någon form av särskilt boende (care home residency), hade 
4.1 gånger högre risk att dö i covid-19.  Enligt Socialstyrelsen (Covid-19:s konsekvenser för 
personer med insatser enligt LSS, augusti 2021, sid. 18), är andelen smittade med covid-19 
lägre inom LSS än i totalbefolkningen. Men andelen avlidna är högre. Andelen smittade som 
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avlidit med covid-19 bland personer med personlig assistans eller assistansersättning är 6,8 
procent, för boende i bostad för vuxna, 4,2 procent. En majoritet av dem som avlidit med 
LSS-insatser var under 70 år, 64 procent.  
  
Vuxna personer med Downs Syndrom har oftast de två största LSS-insatserna, dvs. bostad 
med särskild service för vuxna och daglig verksamhet. De träffar ett flertal personal (det är 
vanligt med timanställda vikarier som ofta går mellan olika verksamheter) dagligen och har 
ingen möjlighet att själva påverka om stödet de behöver i vardagen ges av vaccinerad 
eller ovaccinerad personal. Eftersom arbetsgivarna i nuläget inte systematiskt kräver 
vaccinerad personal i dessa verksamheter, menar vi att personer med Downs 
syndrom riskerar att utsättas för livsfara i sitt eget hem och på sin dagliga verksamhet. Med 
en påfyllnadsdos av covid-19 vaccinet snarast möjligt, kan risken minskas.  
Men alla vuxna personer med Downs syndrom har inte LSS-insatser, därför är det ytterst 
viktigt att prioritering i första gruppen kopplas till diagnosen och inte till förekomsten av en 
LSS-insats.   
  

Vi hänvisar även till CDC (Center for Disease Control) i USA som har med Downs syndrom i 
listan över underliggande tillstånd som kvalificerar för en tilläggsdos vaccin:  
  
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/booster-shot.html  
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/clinical-care/underlyingconditions.html  
  
Folkhälsomyndigheten rekommenderar på sin webbplats att personer med ökad risk för svår 
covid-19 erbjuds en påfyllnadsdos vaccin mot sjukdomen. Det övergripande målet 
med vaccinationerna uppges vara att förhindra svår sjukdom och död och att detta har varit 
styrande i Folkhälsomyndighetens prioritering.   
 
BMJ-studien har gett oss facit: Bland vaccinerade personer utgör diagnosen Downs 
syndrom den högsta orsaksspecifika risken för att dö i covid-19.  
Vi uppmanar därför Folkhälsomyndigheten att snarast ta med vuxna med Downs syndrom 
på listan över dem som först ska få en tredje dos. När den högst prioriterade gruppen fått sin 
påfyllnadsdos, behöver övriga personer med LSS-insatser komma i fråga.  
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