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DN Åsikt

DN Åsikt. ”Krisen som skapas farligare än viruset”
UPPDATERAD I GÅR PUBLICERAD I GÅR

Folktomma klädbutiker i centrala Stockholm i tisdags. Foto: Magnus Hallgren

INSÄNDARE. Coronahysterin måste stoppas innan
den krossar samhället. Krisen som skapas är
betydligt farligare än själva viruset, skriver
överläkaren Johnny Ludvigsson.

År 2017 dog enligt världshälsoorganisationen WHO:s statistik 56
miljoner människor i världen. Vanligast dödsorsak var hjärt- och
kärlsjukdom (17,8 miljoner) och därefter cancer på 9,6 miljoner.
Längre ner på listan exempelvis trafikolyckor 1,2 miljoner,
självmord 793.823, mord 405.306 och drunkning 295.210.

Krig och konflikter kom som dödsorsak på 26:e plats med
”endast” 129.720 döda. Naturkatastrofer, som tenderar leda till
stor medieuppmärksamhet och omfattande insamlingar, dödade
9.603 personer.

Varför väcker 9.603 döda av naturkatastrofer sådan
uppmärksamhet? Är det samma mekanismer som
coronaskräcken?

Det nya coronaviruset covid-19 framkallar hos många inga

https://www.dn.se/asikt/
https://www.dn.se/om/det-nya-coronaviruset/


2020-03-21 13'28Insändare: ”Krisen som skapas farligare än viruset” - DN.SE

Sida 2 av 3https://www.dn.se/asikt/krisen-som-skapas-farligare-an-viruset…IwAR0rvbA9DUes3vqmXk0QamdUG9TeYdNixh6jlTruSCw24XVRfATB6faaP5c

symtom alls, hos de flesta en förkylning, i vissa fall mer uttalad
influensaliknande bild och en del, främst äldre människor dör,
särskilt de med underliggande sjukdom.

I Sverige har hittills tio personer dött som burit på viruset (men
också haft andra sjukdomar). Samtidigt dör cirka 270 personer
varje dag av andra orsaker.

2018 dog enligt Socialstyrelsens statistik 2.578 människor i
Sverige av diagnosen Influensa med lunginflammation, varav
2.468 (96 procent) var över 65 år gamla. Coronaepidemin kanske
kan leda till något liknande eller värre då immunitet saknas i
befolkningen och ännu inget vaccin utvecklats, såvida inte
isoleringen av gamla dämpar effekten. 

Coronaviruset utgör förvisso en fara för mångas hälsa, men
sannolikt inte tillnärmelsevis som många andra dödsorsaker.
Däremot är coronaviruset farligt för världen.

Personer som normalt uppfattas som kloka tappar helt
fattningen och krävt att samhället ska stängas ner. De bönhörs.
Gränser stängs, industrier, universitet, skolor stängs, ekonomin
rasar, människor förlorar jobbet, sina besparingar, sin
framtidstro. 

Det talas om ”krig mot viruset” och man ropar och vill ha ”starka
ledare”. Det fick man på 1930-talet när ekonomin tilläts krascha.
Sedan blev det krig med 55-60 miljoner (flertalet unga) döda. 

Politiker, andra ledare och medier: Ta ert förnuft till fånga!
Förklara lugnt att vi klarar epidemin.

Det är bra att gamla isoleras för att skydda dem och minska
belastningen på sjukvården. Men för de flesta människor kan
livet fortsätta ungefär som vanligt, om man följer
Folkhälsomyndigheten råd vad gäller handhygien, avstånd till
andra och att hålla sig hemma vid minsta förkylningssymtom.

Men om du är frisk kan du gå till jobbet, gå i skolan, gå på
restaurang (sitt dock glest), sporta, ta promenader och handla i
affärer (kläder, skor, möbler, mat …).

Om vi lever nästan som vanligt måste inte företag stänga,
konkurser och arbetslöshet hejdas, börsen vänder uppåt och alla
blir glada. Stoppa coronahysterin innan den, inte viruset, krossar
samhället!
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Insändare
Johnny Ludvigsson:
”Krisen som skapas farligare än viruset”
Svar
Så svarar du och kommenterar

TEXT

Johnny Ludvigsson, överläkare och senior professor vid Linköpings
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universitet

ꊯ Detta material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt


