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Corona – Kris för Seniorer

Virussjukdomen CoViD-19 (Corona Virus Disease 2019) uppträdde först i Kina 
vid årsskiftet 2019/2020. Karakteristiskt för farsoten är att nästan enbart gamla 
och svaga drabbas av svåra och dödliga effekter. Förebyggande insatser mot 
smittspridning och hälsoeffekter blir därför centrala särskilt för seniorer. 

Uppvaknande: I Sverige rapporterade medier om alltfler som kommit smittade 
från utlandet under början av mars månad. Först O 11/3 framträdde regeringen 
med ett påbud mot folksamlingar över 500 personer. En dramatisk internationell 
fråga blev viruset via stopp för trafikflyg från Europa till USA och åtföljande 
globala börskrascher To 12/3.

Kina och Sydkorea: Utbrottet i Kina drabbade främst staden Wuhan med ca 10 
miljoner invånare. Långtgående insatser mot smittspridning har innefattat bred  
smittspårning, karantäner för smittade, och nedstängning av olika verksamheter. 
Detta stoppade allmän spridning i Kina och nästan inga nya fall rapporteras nu. 
Sydkorea ligger senare i fas men har trots många smittade begränsat spridning 
och dödlighet genom massiv provtagning och avancerade it-hjälpmedel. 

Sverige och EU: Det första utbrottet av CoViD i Europa drabbade norra Italien. 
Därifrån spreds viruset med främst skidturister till Sverige. Den fria rörligheten 
inom EU har nu medfört svår spridning till Spanien och Frankrike. Radikala 
motåtgärder sätts in i många europeiska länder inklusive Danmark och Norge. 
Sverige kritiseras skarpt även från Kina för bristande insatser.

Smittspårning: Masstester för att kontinuerligt identifiera smittade och deras 
kontakter har varit en framgångsfaktor i Kina och Korea. I Sverige ger regioner 
nu upp detta med hänvisning till Folkhälsomyndigheten. Även äldre förväntas 
stanna hemma vid symptom utan att ens testas för om de smittats av viruset. 
Smittspridningen mörkas på detta sätt både nationellt och internationellt.

Smitta vid resor: En farligt förrädisk riskfaktor för smittspridning mellan för 
varandra obekanta individer är resor med kollektivtrafik. I bussar, spårvagnar 
och pendeltåg delar många människor typiskt på högst begränsade luftvolymer. 
Viktigt särskilt för äldre blir då att undvika onödiga resor med kollektivtrafik. 
Detta råd har saknats vid presskonferenser med regering och myndigheter.   



 
Egenvård: De som känner av symptom förväntas nu stanna hemma i stället för 
att uppsöka vård och provtagning. Egenvård i hemmet blir då extremt viktig. 
Äldre utan vana att söka vårdinformation på nätet kan drabbas hårt. Allmänna 
tips om lättillgängliga läkemedel och hälsomedel kan då bli livsviktiga.

Förebyggande: Många tycker sig få ett starkt skydd mot luftvägsinfektioner av 
50 till 100 mikrogram vitamin D per dygn. Många tar också ett eller annat extra 
gram vitamin C utöver apelsiner. Redan för 50 år sedan lyfte nobelpristagaren 
Linus Pauling fram askorbinsyra mot förkylningsvirus. Om dessa vitaminer har 
större eller mindre skyddseffekt mot just coronavirus är knappast ännu klarlagt. 
Välkända naturläkemedel mot luftvägsvirus är Kan Jang och Echinacea.

Lindrande: För att dämpa hostreflexer vid torrhosta kan Noskapin vara till stor 
hjälp. Cocillana är en standardmedicin mot hosta som även förbättrar sömnen. 
Bättre sömn och kanske drömmar ger även naturmedlet Sedix. Mot feber tipsar 
vården ofta om Alvedon. Många antiinflammatoriska medel erbjuder alternativ. 
Vitaminerna C och D kan ge positiva effekter även under pågående infektion. 

Strategi Kina: På bara två månader har Kina nu fått kontroll på ett dramatiskt 
stort oväntat utbrott i Wuhan med omgivande region. Samtidigt har spridning 
stoppats till övriga mångfalt folkrikare Kina. Nu har Europa blivit epicentrum 
för pandemin och det gäller att dra lärdomar av Kina. Grunden är smittspårning 
med massiv provtagning. Detta kombineras med karantäner för smittade och 
restriktioner mot smittspridning via personkontakter.

Strategi Västvärlden: Drabbade stora nationer inom EU som Italien, Spanien 
och Frankrike tillämpar nu liknande strategier som Kina fast mer osystematiskt. 
Danmark och Norge ligger långt framme i Norden. Skolor, restauranger och 
publika arrangemang stängs. Utbildning och arbete sker alltmer på distans. 
Stängda flygplatser och gränser begränsar spridning mellan alltfler nationer. 
Begynnande spridning har fått även USA att ställa om till hårda restriktioner.

Strategi Sverige: I nuläget framstår Sverige som en motpol till Kina och större 
delen av Västvärlden. En regering utan folkhälsominister har släppt frågan till en
ifrågasatt myndighet. Provtagning dras ned så att varken enskilda människor 
eller ansvariga vet vilka och hur många som är smittade. Även gamla hänvisas 
till egenvård hemma utan medicinskt stöd. Smittspridning i skolor accepteras 
trots att det medför fler smittade äldre.



Strategi Seniorer

Eftersom äldre är den främsta riskgruppen måste rimligtvis strategier ta särskild 
hänsyn till dem. Detta sker i Kina, Korea och Singapore där äldre värderas högre
än i Europa. Här följer några för Sverige centrala förbisedda punkter.

- Det totala antalet smittade kartläggs och minimeras regionalt.

Detta är avgörande både för att utbrottet skall kunna stoppas effektivt inom två 
månader och för att det totala antalet smittade skall bli så lågt som möjligt. Som 
i Kina bör vissa regioner nästan helt kunna undgå epidemin. Sverige borde som 
Kina ha klarat högst 0.01 % smittade motsvarande 1000 personer.

- Lättillgänglig provtagning erbjuds för alla med symptom.

Massiv provtagning för alla med symptom kan organiseras vid sidan av vården 
med relativt begränsade resurser. Provtagningstält och drive-in ger möjligheter. 
När Kina och Korea tillfrisknar blir teknik för provtagning lättillgänglig.  

- Snabb vårdkontakt vid behov för smittade i hemmakarantän.

Katastrofal brist på vårdplatser och vårdutrustning i Sverige har medfört att även
äldre insjuknade överges och hänvisas till egenvård i hemmet. Rimligtvis måste 
då vården erbjuda telefonkontakt för medicinsk rådgivning och hälsofrågor.  


