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Vacciner mot CoViD-19

Mycket starka politiska och ekonomiska krafter driver nu på utvecklingen och 
användningen av vacciner mot SARS CoV-2 och coronapandemin. Oberoende 
kritisk granskning är därför ytterst angelägen från vetenskaplig och humanitär 
utgångspunkt.

Vaccintyper: De i Väst först godkända nya vaccinerna från Pfizer och Moderna 
bygger på virus-RNA med syntetiskt något ändrad sekvensstruktur. De får celler 
att själva producera ett modifierat virusprotein som aktiverar immunförsvaret så 
att antikroppar bildas. AstraZenecas vaccin liksom det ryska vaccinet Sputnik V 
aktiverar i stället direkt immunförsvaret via inaktiverade virusprotein. De första 
två kinesiska vaccinerna från Sinopharm och SinoVac bygger på avdödade virus 
från cellkulturer. 

Verkningsgrad: De amerikanska och ryska vaccinerna uppges ha en effekt på 
över 90 %. För AstraZenecas vaccin anges däremot betydligt lägre skydd och 
det prioriterades först för yngre och sedan äldre. En del nationer har pausat det 
efter biverkningar. Viktiga frågor för vacciner är om en eller två doser behövs 
och hur mycket en andra dos ökar skyddet.

Säkerhet och Etik: På vissa håll i Sverige rapporteras att en av fyra vaccinerade
vårdanställda stannat hemma med symptom dagen efter. De nya vaccinerna som 
ingriper i våra cellers genetiska styrsystem kan möjligen ifrågasättas etiskt. Det 
finns ett omfattande motstånd mot vaccinering och detta måste bemötas seriöst. 
Frågan är också om vacciner kan selektera fram resistenta virus.

Muterat SARS CoV-2: Vid den omfattande smittspridning som tillåtits i Väst 
ökar risken för värre virus med muterat RNA. Sådana varianter har upptäckts i 
och spritts från Storbritannien, Sydafrika och Brasilien. Vissa vacciner kan vara 
mindre aktiva mot vissa muterade virus. Förhoppningar finns att RNA-vacciner 
kan skräddarsys mot muterade virus.  

Geopolitik: Medicinskt har CoViD-19 blivit en katastrof för Västs stormakter 
(EU, GB, US) med fler än en miljon avlidna och fler än tio gånger så många 
döda som i Australien, Japan och Kina per miljon invånare. Trycket är därför 
starkt för att reparera Västvärldens anseende via framgångar med vaccinering. 
Nödgodkännanden används för att snabbare få ut egna vacciner.



      

Diskussion

Vaccintyper: RNA-Vacciner; Vektorvacciner; Tillverkare

Ramar: Godkännande; Tillverkning; Kostnader

Antikroppar: Efter CoViD-19; Efter Vaccination

T-Celler: Normalläge; Efter CoViD-19; Efter Vaccination

Vaccintillgång: Globalt; Inom EU; Inom Sverige

Vår Vaccinering: Tidsschema; Kallelser; Tidsbokning 

Prioritering: Ålder; Riskgrupper; Yrkesgrupper

Risker: Ofullständigt eller Kortvarigt Skydd; Biverkningar 

Jämförelser: Vacciner mot influensa och lunginflammation 

Personliga val: Vaccintyp; Antal Doser; Avvakta eller Avstå 


