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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 
är vektorvacciner. De använder en annan typ av virus som bärare för arvsmassa. 
Kinesiska vacciner från Sinopharm och SinoVac baseras på inaktiverade virus.

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 senare för äldre. Vissa nationer har pausat 
eller stoppat det efter biverkningar. Andra frågor är om en eller två doser av ett 
vaccin 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.

https://kemisamfundet.se/om-oss/kretsar/goteborgskretsen/tips/
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sputnik_V
https://www.internetmedicin.se/behandlingsoversikter/infektion/covid-19-vaccin/
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Översikt av Diskussion

Vacciner är denna vecka högaktuella. Tredje vågen härjar som värst med hög 
smittspridning och många inlagda på sjukhus. Seniorer vaccineras och medier 
lyfter problem med AstraZenecas vaccin.

Vaccinläge: Hittills har brist på vacciner begränsat vaccinering och skillnader 
mellan olika vacciner tonats ned. Vid ökad tillgång på vacciner framöver kan 
effektivitet och pris förväntas få större betydelse. Detta gäller både nationella 
och personliga val.

Omvaccinering: I Sverige och andra EU-länder med hög smittspridning kan 
vaccinering flera gånger komma att krävas. Vaccin med låg effektivitet ökar 
behovet av detta. Hur länge skydd från dagens vacciner varar är ännu osäkert. 
Vid hög smittspridning ökar också risken att vaccinering selekterar fram nya 
motståndskraftiga mutationer. Årlig vaccinering kan bli mycket lönsam för 
vaccintillverkare.

Vaccinnationalism: Bristen på vacciner har tydligt visat att nationer prioriterar 
sina egna intressen. Stormakter och maktblock försöker säkra tillgång på egna 
vacciner. Resande och turism kan komma att styras av krav på vaccinering och 
olika slag av coronapass.

Smittskydd: Förutsättningar för både smittskydd och vaccinering kan variera. 
Yttre faktorer som befolkningstäthet och klimat påverkar smittspridning. Stor 
betydelse har kulturella faktorer som värdering av äldre och andra riskgrupper. 
Öppen granskning av smittskydd och vacciner kan kanske bäst öka förtroendet 
för åtgärder mot pandemin.    

Vaccinkemi: Objektiv biokemisk granskning av vaccinerna är nu angelägen. 
Djupgående analyser av immunologiska effekter behövs. För kontroll av nya 
mutationer behövs välutbyggda metoder för sekvensering. Flexibel utveckling 
av biokemiskt modifierade vacciner erfordras sannolikt.

Strategier: För att pandemin skall kunna stoppas snabbt och effektivt behövs 
samordning mellan vaccinering och andra åtgärder mot smittspridning. Detta 
måste ske utifrån nuläget som varierar starkt mellan nationer och världsdelar. 
Följande sida ger en översikt av tillämpade huvudstrategier och av utfall och 
läge i olika nationer och regioner. 
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Livsviktigt Smittskydd

Resursstarka nationer har nu vaccinerat känsliga grupper så att antalet avlidna 
med CoViD-19 minskat. Olika strategier kan då jämföras och utvärderas.

Bromsa Smittan: Denna strategi i Sverige och Västvärlden har främst betonat 
distansering och restriktioner vid hög smittspridning för att inte belasta vården. 
Den platta kurvan har fått illustrera att det ansetts orealistiskt att stoppa smittan. 
Flockimmunitet via smittade och vaccinering har setts som slutet för pandemin. 

Avlidna:  Fler än 1000 per miljon (Sverige, Benelux, Frankrike, GB, US)

Stoppa Smittan: Denna strategi i resursstarka nationer i Ostasien och Oceanien 
har betonat massiv provtagning och smittspårning med effektiv kort karantän för
smittade. Detta har kombinerats med snabba kortvariga restriktioner vid lokala 
utbrott. Avancerad tekniker har använts och folkligt stöd mobiliserats till skydd 
för smittade och äldre. 

Avlidna: Färre än 10 per miljon (Nya Zeeland, Singapore, Kina) 
Färre än 100 per miljon (Sydkorea, Japan, Australien)    

Sverige och Norden: Särskilt Norge och Finland har nationellt lyckats hålla 
nere dödstalen trots massiv smittspridning i EU och Sverige. Sveriges strategi 
med ca 10 gånger fler avlidna har sålts in av myndigheter och ministrar vid 
hundratals presskonferenser. Orsakerna till skillnaderna mellan Sverige och 
grannländerna i Norden är en etiskt och politiskt känslig fråga.

Avlidna per miljon: Norge ca 130, Finland ca 160, Sverige ca 1400

Misstag: Efter sommaren 2020 utgick många från att Europa skulle stoppa 
coronaviruset. Kina, Sydkorea och flera mindre nationer i Ostasien hade då 
redan visat vägen. En låg smitta borde kunnat stoppas även i Sverige och EU 
genom provtagning, smittspårning och karantän med ny teknik. Detta skedde 
inte. I stället följde en andra och tredje våg och vaccinering prioriterades. 

Osäker framtid: Nya muterade varianter av CoViD-19 kanske medför ökad 
dödlighet. Hög smittspridning befaras även selektera fram motståndskraft mot 
vaccinering. Omfattande sekvensering och smittspårning mot muterade virus 
kan komma att erfordras. Långtidscovid framstår nu som ett okontrollerat hot. 
För att möta dessa problem är det viktigt att lära av det första coronaåret. 

https://www.worldometers.info/coronavirus/

