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Svar på skriftlig fråga från nordiska rådet E19/2020 om 

åtgärderna för att bekämpa coronaviruset 

I Sverige, precis som i andra länder, pågår ett intensivt arbete för att hantera 

covid-19-pandemin. Regeringens övergripande mål är att begränsa 

smittspridningen för att skydda människors liv och hälsa och säkra 

sjukvårdens kapacitet. Det är i grunden samma mål som de flesta länder har.  

Sveriges arbete med att begränsa spridning av covid-19 baseras på kunskap 

och beprövad erfarenhet. Det är viktigt att de åtgärder som vidtas är 

effektiva och präglas av uthållighet och delaktighet.  

De svenska insatserna för att hantera covid-19-pandemin har resulterat i en 

positiv utveckling med minskat antal smittade, minskat antal personer 

vårdade på sjukhus och färre dödsfall. Smittspridningen ökar kraftigt i flera 

europeiska länder, men i Sverige faller fortfarande antalet nya bekräftade fall. 

Antalet dödsfall i covid-19 och nya inläggningar inom intensivvården av 

patienter med covid-19 ligger på en mycket låg nivå.  

Vad gäller utvecklingen framöver har berörda myndigheter redovisat 

åtgärder för hur eventuella nya utbrott ska kunna hanteras effektivt. Vidare 

leder Sverige tillsammans med Tyskland, Frankrike, Italien, Nederländerna, 

Polen och Spanien EU:s förhandlingar om vaccinavtal. Sverige har åtagit sig 

att sköta vidareförsäljning av vaccin till Norge och Island kopplat till 

förhandlingarna. 

Varje land har sin egen särskilda situation att hantera. Utgångsläget har 

varierat mellan länder. Exempelvis kom viruset till Sverige på ett annorlunda 

sätt jämfört med övriga nordiska länder. Samma åtgärder mot virusutbrottet 



2 (2) 

 
 

kan dessutom få olika resultat beroende på den kontext inom vilken 

åtgärderna genomförs och hur smittspridningen ser ut vid den specifika 

situationen. Det är därför viktigt att dels ta hänsyn till den specifika 

nationella kontexten när olika åtgärder vidtas, dels att åtgärder sätts in vid 

rätt tidpunkt för att nå bästa möjliga resultat. Ofta går det även att se 

regionala skillnader avseende virusets spridning och resultatet av olika 

nationella åtgärder. Det är självfallet viktigt att nå ut till alla grupper i 

samhället på ett likvärdigt sätt.  

Mycket av arbetet mot pandemin har gjorts likartat i olika länder, men en 

skillnad är att Sverige har hållit grundskolorna öppna. Det har haft fördelen 

att barnen haft en så normal tillvaro som möjligt, utan att något tyder på att 

smittspridningen därmed har drivits upp. 

Alla länder har förstås mycket att lära av den här pandemin. Sveriges 

regering har tillsatt en kommission för att utvärdera de åtgärder som har 

vidtagits för att begränsa spridningen av covid-19 i vårt land. 

Sverige uppskattar mycket det nordiska samarbetet. I Norden har vi en lång 

tradition av att arbeta tillsammans för att nå nordiska lösningar. Under 

pandemin har vi haft ett stort antal möten och bilaterala samtal med de 

nordiska länderna på minister- och tjänstemannanivå samt med 

expertmyndigheterna.  

Vi arbetar hårt för att hitta lösningar vad gäller gränsfrågor och resande 

inom Norden, inte minst för hur vi tillsammans kan begränsa de negativa 

effekterna som restriktionerna fått i gränsregionerna och hur gränserna steg 

för steg åter kan öppnas upp på ett ansvarsfullt sätt. Det är beklagligt att vi 

hittills inte lyckats hitta fullt tillfredsställande lösningar som tar till vara 

gränsregionernas intressen. Stängda gränser löser inga problem och hämmar 

den nordiska integrationen. Vi vill öppna upp hela Norden och det fortsätter 

vi att arbeta för. 
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