HUR LÄNGE SKA 70-PLUSSARE BEHÖVA ISOLERA SIG?
(publicerad i Aftonbladet 2020-07-29)
Med 5.700 döda sticker den svenska coronastrategin ut. Men vad syftade den egentligen till?
Bevarad ekonomi? Flockimmunitet?
Det enda som uttalats glasklart är: Är du 70 plus ska du göra allt för att inte bli
smittad! Är du 70 plus ska du undvika kontakter.
Men resultatet av dessa tudelade råd – yngre kan leva nästan som vanligt, äldre
ska isolera sig – är att smittan dramatiskt minskat bland de äldre, men fortsatt är utbredd i
samhället.
Så de som är 70 plus måste fortsatt stanna hemma.
Men hur länge orkar en människa isolera sig?
Trots att dödsfallen minskat i Sverige är de just nu 20 gånger fler än i alla andra nordiska
länder sammanlagt. 1
Därför skiljer sig också rekommendationerna:
I Danmark tillåts nu besök på äldreboenden, både ute och inne. 2 Äldre som bor
hemma kan träffa andra, både i Danmark och Norge. 3 Samma gäller i Finland. 4
Men i Sverige måste de som är äldre, eller har riskfaktorer, fortsatt leva utanför
samhället.
Så ska det inte behöva vara. Med några få åtgärder skulle vi sannolikt snabbt kunna få ner
smittan. För att citera Robert Redfield, chef för amerikanska CDC: ”Om vi kunde få alla att
bära munskydd just nu, så tror jag att vi under de kommande fyra, sex, åtta veckorna skulle
kunna få denna epidemi under kontroll.” 5
Det vetenskapliga stödet för munskydd är nu omfattande.6 Ett exempel: I tyska
Jena ökade fallen dramatiskt. Så 6 april infördes där munskyddstvång, tre veckor före resten
av Tyskland. Plötsligt upphörde spridningen i Jena, medan kurvan fortsatte uppåt som tidigare
i de andra städerna. 7
Eller ta en dagsfärsk studie: I Springfield, Missouri fick två frisörer på en salong
luftvägssymptom. Men de fortsatte att arbeta, med munskydd (som var obligatoriskt), i en
vecka, tills besked kom att de hade covid-19. Då kontaktades de 139 kunder som de arbetat
med. Kunderna isolerades i fjorton dagar. Ingen utvecklade symptom, och av de 67 som
testades förblev alla negativa.
Samtliga, frisörer och kunder, hade burit munskydd. 8
En annan åtgärd som tillämpas i de flesta länder är att nära kontakter till smittade sätts i
karantän. Men på FHM:s hemsida står det alltjämt: ”Så länge syskon eller andra
familjemedlemmar inte har några symtom kan de göra som vanligt och gå till skolan, förskolan
eller jobbet.” 9
Ännu ett obegripligt inslag i den svenska coronastrategin.
Hur länge tänker sig svenska myndigheter att äldre människor, och de med riskfaktorer, ska
klara sig utan att omges av nära och kära?
Det är dags att ändra strategin så att smittan når samma nivå som i våra
grannländer, och våra äldre och de med riskfaktorer kan kunna komma ut, och leva ett
normalt liv.
Som Mahatma Gandhi sa: ”Varje samhälle bör bedömas efter hur det behandlar sina mest
utsatta.”
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