Viktigaste åtgärderna saknas mot coronaspridning i skolan
(publicerad på DN Debatt 2021-08-22)
”Den som försöker säga till dig att ’Nej, du behöver inte bekymra dig om barnen, viruset
påverkar dem knappt’, talar inte utifrån det rådande kunskapsläget. Alldeles särskilt på grund
av deltavariantens stora smittsamhet löper barn en mycket allvarlig risk.” Orden uttalades i
söndags av chefen för USA:s National Institutes of Health, Francis Collins. 1
Collins påpekade att nästan 2 000 barn i USA nu vårdas på sjukhus för covid-19,
”många av dem på IVA, en del under fyra års ålder”. Detta är den högsta siffran under
pandemin. Barnen utgör för närvarande 2,4 procent av sjukhusinläggningarna för covid-19 i
USA, 2 och förra veckan diagnosticerades 94 000 amerikanska barn med sjukdomen – vilket är
15 procent av alla nya fall. 3 Hittills har fyrahundra barn dött av covid-19 i USA.
Detta är amerikanska data, inte svenska. Men de utgör en spegel in i framtiden för oss.
Denna vecka går svenska barn tillbaka till skolan. Men i vårt land är inga barn
under 18 års ålder fullvaccinerade, och inga mellan 12 och 15 har fått ens en enda spruta (om
man undantar särskilda riskgrupper). Svenska barn börjar alltså detta års skolarbete – ett
skolarbete som uttalat ska bedrivas med närundervisning 4 – i princip oskyddade.
Om vi återigen ska jämföra med USA, så har sedan maj i år 11 miljoner
amerikanska 12-17-åringar fått minst en vaccindos, och 8 miljoner fått två doser. Med andra
ord är en tredjedel av alla amerikanska barn och ungdomar mellan 12 och 17 år
fullvaccinerade. Andelen är densamma för 12- till 15-åringar. 5
Trots detta är smittspridningen bland amerikanska barn och ungdomar
dramatisk.
Deltavarianten är helt enkelt oerhört smittsam – lika smittsam som vattkoppor,
enligt amerikanska Centers for Disease Control (CDC), 6 och i stor utsträckning luftburen. 7
Därför vill nu American Academy of Pediatrics, amerikanska
barnläkarföreningen, att vaccinering av barn från fem års ålder ska tillåtas. 8 Än så länge har
dock europeiska9 och amerikanska10 läkemedelsmyndigheter gett godkännande av Pfizers
vaccin först från 12 års ålder. Men ett godkännande för yngre barn väntas i USA komma i
vinter. 11
I Sverige har vi först nu, i början av augusti, börjat vaccinera från 16 års ålder.
Och för oss har resan med den smittsamma deltavarianten bara börjat.
Lärarnas riksförbund gick häromdagen ut med följande uttalande. ”Inför skolstarten ser vi att
det finns en ökad smittspridning generellt i samhället och vi vet att det varit svårt, för att inte
säga omöjligt, för skolorna att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att hålla
avstånd”, och de efterfrågar möjligheten och rekommendationen att vaccinera även svenska
barn från 12 års ålder. 12 Vilket man nu gör med danska och finska barn.
Vad finns det då för andra metoder, förutom vaccinering, för att minska risken för skolbarnen
att drabbas av covid-19?
Enligt den så kallade ”schweizerostmodellen” 13 är ingen åtgärd i sig fullt
tillräcklig, men flera åtgärder tillsammans (fysiskt avstånd, små grupper, ingen inomhussång,
god ventilation, filtrering av luften med HEPA-filter, 14 kontinuerlig testning, minutiös
smittspårning, munskydd) kan ge ett gott resultat. Av dessa torde munskyddsbruk vara det
internationellt mest konsekvent genomförda – och betydligt lättare än fysisk distansering att
upprätthålla i skolan. Amerikanska CDC har sammanställt studier över effekten av munskydd
i skolmiljön, och finner att denna åtgärd är en av de mest effektiva vi har för att begränsa
smittspridningen. 15

Sålunda lyder CDC:s nu uppdaterade policy för munskyddsbruk i skolan: ”På
grund av den frekventa och mycket smittsamma deltavarianten rekommenderar CDC
allomfattande munskyddsbruk inomhus för alla skolbarn och studenter (från 2 år och uppåt),
personal, lärare och besökare till förskole-, grund- och gymnasieskola, oavsett
vaccinationsstatus.” 16
Svenska Folkhälsomyndigheten skriver däremot på sin hemsida: ”Bred
munskyddsanvändning i skolmiljön bedöms inte vara en verkningsfull åtgärd.”17
I en del skoldistrikt i USA kommer munskyddsbruket att vara frivilligt i höst, men i de allra
flesta blir det obligatoriskt,18 och 69 procent av tillfrågade amerikaner stödjer detta
obligatorium. 19
I Sverige, däremot, har munskydd överhuvudtaget inte synts i skolmiljön, och
det finns inga indikationer på att ett påbud, eller en rekommendation, är att vänta.
Över hela världen anses det önskvärt att barn, trots pandemin, i möjligaste mån ska få
undervisas i skolmiljön. Men för att detta ska kunna genomföras på ett någorlunda säkert sätt
krävs stringenta åtgärder, av många olika slag. Där ingår såväl vaccinering som fysiska
barriärer och effektiv testning och smittspårning.
Dessa åtgärder finns i mycket begränsad omfattning på plats i vårt land, och de
viktigaste saknas i princip helt.
Sammantaget kan man konstatera att vi från en återigen lugn sommar nu kommer att gå in i en
mycket turbulent tid, med öppna ögon. Trots att en stor del av den vuxna svenska
befolkningen nu är vaccinerad har vi redan i mitten av augusti en smittspridning i nivå med
den som förra året syntes i slutet av oktober, och som föregick den förödande andra vågen. 20
Och detta innan skolorna ens har öppnat.
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