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Coronakrisen – Mål och Misstag Mars 2020

Den förödande pandemin har redan stoppats av vissa nationer men bara börjat i 
andra. Sverige har genomlevt en första månad med krisen. Oberoende forskare 
och experter med lång erfarenhet av vetenskapliga problem kan börja granska 
kritiskt och konstruktivt.

Krismedvetande: Regeringens presskonferens O 11/3 fungerade som uppstart 
för krisinsikt i Sverige. Förbudet mot folksamlingar över 500 personer var tamt 
men gav en konkret signal. Hänvisningar till experter och appeller att skydda 
äldre signalerade behov av att alla medverkar. Stora blågula flaggor i fonden 
markerade att nu är det nationella insatser som gäller och inget som klaras av 
EU, FN eller WHO. Detta blev även en konstruktiv signal till opposition och 
många Sverigevänner.

Smittspridning: De första fallen av insjuknade vinterturister från Italien och 
Alperna följdes upp med smittspårning även av deras kontakter. Masstestning 
med smittspårning blev grunden för att Kina och nu även Sydkorea har kunnat 
stoppa CoViD-19. Men just den 11/3 meddelade Sveriges expertmyndighet att 
smittester för svenskar med symptom skulle upphöra utom för personal och 
intagna på sjukhus. Detta kan ses som ett katastrofalt misstag som öppnade för 
okontrollerad smittspridning i Sverige.     

Insjuknade: Både Kina och Sydkorea lyckades begränsa antalet drabbade till ca
0,01 % av befolkningen. Detta klarades med massiv provtagning, smittspårning, 
karantäner och reserestriktioner. Särskilt i Sverige spred däremot vissa experter 
skräckinjagande rykten om att de flesta i befolkningen skulle kunna smittas. Ett 
katastrofalt misstag var att man öppet talade om att bara platta ut kurvan och 
låta smittan spridas under längre tid. Detta skulle medföra fler sjuka och längre 
nedstängning av Sverige. 

Friskförklaring: Målet måste nu vara att så snabbt som möjligt helt få stopp på 
CoViD-19. Varje vecka skördar insjuknade och mångmiljardvärden ekonomiskt. 
Kina och Sydkorea har visat vägen genom att från sina svåra utgångslägen klara 
krisen på ca 10 veckor. Friskförklaring verkar komma att baseras på att inga nya 
fall upptäcks under några dagar. Stora nationer i Väst som Tyskland och USA 
satsar nu på massprovtagning mot smittspridning för att senare snabbt kunna bli 
förklarade smittfria. Sverige har ett självförvållat dåligt utgångsläge. 



   

Europa: Fri rörlighet är en grundbult för EU som gynnar smittspridning, och 
Europa är nu pandemins epicentrum. Antalet avlidna per miljon invånare blev ca
2 för Kina och Sydkorea. För EU närmar sig siffran nu 20 och för hårt drabbade 
Italien 100. Även Spanien och Frankrike är illa ute. Krisen har medfört stängda 
gränser och stoppat resande inom EU. Behovet av självförsörjning inom varje 
nation har blivit uppenbart, liksom globaliseringens nackdelar. Sannolikt går EU
försvagat ur krisen medan Kinas ställning stärks.

Sverige: Alltfler ekonomer liksom näringsliv och anställda kräver nu att Sverige
snabbt stoppar krisen så att inte både ekonomi och samhälle kraschar. Regering, 
näringsliv, myndigheter och regioner kan snabbt och kraftfullt starta upp bred 
massprovtagning och smittspårning. Alla som känner symptom bör snabbt och 
lättillgängligt få bli testade. Regionerna kan då också motverka spridning inom 
landet på liknande sätt som i Kina och Sydkorea. Ett par veckor har nu förlorats,
men med skarpa insatser bör Sverige kunna friskförklaras under maj.

Tal 22 mars: Med sitt TV-sända tal till Nationen underströk statsministern 
krisens allvar för Sveriges folk. Däremot saknades både tidsplan och åtgärdsplan
för att stoppa epidemin. Detta framstår som märkligt när alltfler föredömen finns
från världsledande nationer. Allt skarpare krav på planerad avveckling av krisen 
kommer nu från olika svenska samhällssektorer. Det är då viktigt att belysa vad 
som krävs.

Räddningsplan: Sverige kan förklaras smittfritt i slutet av maj efter flera dagar
utan nya fall. 
-Avgörande huvudpunkt är snabb massiv provtagning för alla som känner av 
symptom. 
-Varje region optimerar provtagning, smittspårning och lokala insatser mot 
smittspridning.
-Effektiv karantän hemma för alla smittade under ca två veckor. 
Särskilt äldre erbjuds då daglig vårdkontakt per telefon eller på annat sätt.
Ingen får lämnas övergiven hemma med andnöd och panikångest.

Kommentar: Våra nordiska grannländer liksom Tyskland klarar sannolikt att bli 
smittfria tidigare och gränserna kan då öppnas när Sverige gjort sitt.

  


