Öppna inte skolorna i januari
(publicerad på DN Debatt 2021-01-06)
Den svenska sjukvården befinner sig sedan flera veckor på den absoluta bristningsgränsen. På
flera håll i landet kommer rapporter om fulla eller hårt ansträngda intensivvårdsavdelningar
vilket, om nuvarande smittspridning tillåts fortsätta, kommer att leda till att människor som
annars skulle överlevt covid-19 riskerar att dö på grund av bristfällig vård.
Sverige går alltså in i det nya året med ett illavarslande utgångsläge. Och den 11
januari öppnar grundskolorna. Ger detta anledning till oro?
Av allt att döma, ja. Regeringen och Folkhälsomyndigheten har som en av
utgångspunkterna i sitt smittskyddsarbete drivit linjen att skolorna, och särskilt
grundskolorna, ska hållas öppna under pandemin. Huvudargumentet för detta är tungt: Barn
mår bäst när de får gå i skolan. Dessutom har man baserat sitt ställningstagande på det faktum
att barn sällan blir svårt sjuka, och ofta genomgår infektionen helt utan symptom. Samt på
hypotesen att barn sällan smittar andra.
Det är denna senare hypotes, att barn knappt smittar, som nu ifrågasätts i
internationella sammanhang, allteftersom nya vetenskapliga studier presenteras.
Om att barn själva blir smittade, i väl så hög grad som vuxna, råder det numera
inga tvivel, om detta vittnar både stora landsomfattande undersökningar 1 och studier av lokala
utbrott. 2 Men smittar barnen vidare? Sker det utbrott i skolorna?
Debatten har böljat fram och tillbaka. Mycket av osäkerheten kan tillskrivas det
faktum att cirka hälften av de barn som bär antikroppar mot coronaviruset aldrig uppvisat
några symptom – och alltså mycket sällan testats under pågående infektion.3 Ett av de mycket
få länderna i världen som i våras höll skolorna öppna – nämligen Sverige – genomförde då
heller inga undersökningar av smittspridningen i skolorna. 4 Mer kunskap har inhämtats under
hösten, och även om en del av frågorna kvarstår, och konsensus inte råder,5 så pekar allt mer
nu på att även skolbarn, 6 inklusive grundskolebarn,7 kan vara effektiva smittspridare. I vårt
land är ett av de tydligaste tecknen på detta Folkhälsomyndighetens veckorapporter om covid19. I 2020 års sista rapport innan höstterminens slut, Veckorapport om covid-19, vecka 50, 8
presenteras på sid. 22 en tabell: ”Antal utbrott i miljöer för allmänheten per vecka.” Där finner
man att mellan vecka 47 och vecka 50 var grundskolan den ojämförligt viktigaste miljön för
coronautbrott i miljöer för allmänheten (och där ingår till exempel arbetsplatser och sällskap
som träffas i hemmet). Vecka 50 stod grundskolan för hela 45 procent av alla sådana covid19-utbrott i landet!

Folkhälsomyndighetens kommentar till denna uppseendeväckande utveckling är att
”erfarenheter som delats från regionernas smittskyddsenheter avseende smittspårning visar att
personal i skolan oftare smittas av sina kollegor och mer sällan av eleverna”. Men underlaget
till detta utlåtande presenteras inte, och att lärarrummen skulle utgöra en sådan förhärskande
smitthärd att dessa ensamt skulle stå för 45 procent av landets utbrott i allmänna miljöer
trotsar allt förnuft.
Vi har alltså all anledning att med stor oro se fram emot en eventuell öppning av
grundskolorna den 11 januari. Till orosmomenten hör också att Sverige, till skillnad från
nästan alla världens övriga länder, fortsatt undvikit att införa basala fysiska barriärer för att
minska smittspridningen i skolmiljön. I Världshälsoorganisationens anvisningar står det att
barn mellan 6 och 11 års ålder om möjligt bör bära munskydd när ”det finns utbredd
smittspridning i det område där barnet bor”, och att barn över 12 år bör bära munskydd i
offentliga miljöer på samma sätt som vuxna. 9 I amerikanska smittskyddsmyndigheten CDC:s
anvisningar står det: ”Individer från 2 års ålder och uppåt ska bära munskydd i offentliga
miljöer och i närvaro av människor utanför sina egna hushåll.”10 Men inga sådana
rekommendationer finns för svenska barn, i eller utanför skolmiljön. Den enda
rekommendation som nu gjorts är att människor över 16 års ålder bör bära munskydd i
kollektivtrafiken mellan klockan 7 och 9 och klockan 16 och 18. 11 För barn under 16 finns
inga munskyddsrekommendationer alls.

Sju barn och ungdomar under 19 år har hittills dött i Sverige av covid-19, 12 och 63 har vårdats
på IVA. 13 Den muterade virusvariant som nu sprider sig väldigt snabbt i Storbritannien, och
med sin av allt att döma högre smittsamhet riskerar att få fäste i många länder, tycks dessutom
diagnosticeras i högre grad bland unga. 14
Men den riktigt stora faran med att ha stora smitthärdar i landet är att dessa
aldrig går att isolera. Som Coronakommissionens ordförande Mats Melin sade när han
presenterade kommissionens delrapport: ”En sak anser vi oss kunna säga, och det är att den
allmänna smittspridningen i samhället är högst sannolikt den viktigaste orsaken till
smittspridningen på äldreboendena.” 15
Den smitta som breder ut sig i en miljö tar sig med blixtens hastighet in i andra
miljöer. Barn och ungdomar har stora kontaktytor, och lever aldrig självisolerat.
Med tanke på den mycket stora, och än så länge obemästrade, smittspridningen i Sverige just
nu, och med tanke på att sjukvården redan befinner sig på bristningsgränsen, måste ytterligare
åtgärder prompt införas.
Skolstängningar är inte något man tar till lättvindigt. Den europeiska
smittskyddsmyndigheten ECDC beskriver skolstängningar som en sista utväg, när andra
åtgärder inte lyckats vända utvecklingen, och då som en del av ett batteri av smittbegränsande
åtgärder. 16 Det är detta läge vi tycks befinna oss i nu. Enligt amerikanska CDC:s kriterier
befinner sig Sverige, utifrån nivån på vår samhällsspridning, i den högsta riskkategorin för
smittspridning i skolor. 17 Något som bekräftas av att 71 procent av coronautbrotten i allmänna
miljöer i slutet av året ägde rum i förskolor, grundskolor och gymnasier. 18 Det vore därför
under nuvarande omständigheter förenat med mycket stora risker att åter öppna skolorna för
fysisk undervisning vid terminsstarten.
Vi föreslår att man under ytterligare två till fyra veckor håller samtliga skolor
stängda för fysisk undervisning (med speciella arrangemang för barn till föräldrar i
samhällsnödvändigt arbete), för att sedan utvärdera läget. Samtidigt bör skolledningarna
åläggas att implementera hållbara smittspridningsstrategier. Om sådana skolstängningar med
hjälp av den nya pandemilagen kan förenas med andra insatser som begränsar rörligheten i
samhället, och dessutom med en stark generell munskyddsrekommendation, finns det hopp
om att även Sverige, liksom andra länder som nått smittspridningstoppar under hösten, kan
vända kurvan nedåt.
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