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Svar við skriflegri fyrirspurn frá Norðurlandaráði E19/2020 um 
aðgerðir til að berjast gegn kórónuveirunni 

Í Svíþjóð, rétt eins og öðrum löndum, er unnið hörðum höndum að því að 
ná tökum á kórónuveirufaraldrinum.  Meginmarkmið ríkisstjórnarinnar er að 
takmarka útbreiðslu smits til að vernda líf og heilsu manna og tryggja að 
heilbrigðiskerfið geti sinnt hlutverki sínu. Grundvallarmarkmiðin eru þau 
sömu og víðast annars staðar.  

Aðgerðir Svía til takmörkunar á útbreiðslu COVID-19 veirunnar byggjast á 
þekkingu og sannaðri reynslu. Mikilvægt er að aðgerðir sem gripið er til séu 
skilvirkar og beri vott um þrautseigju og hlutdeild þeirra sem málið varðar.  

Viðbrögð Svía við kórónuveirufaraldrinum hafa snúið þróuninni í rétta átt, 
smitum hefur fækkað, dregið hefur úr innlögnum á sjúkrahúsum og færri 
hafa látist af völdum veirunnar.  Útbreiðsla smits eykst nú hratt víða í 
Evrópu en á sama tíma fækkar nýjum staðfestum sýkingum í Svíþjóð.  Afar 
fáir látast af völdum COVID-19 og nýir sjúklingar á gjörgæsludeild vegna 
COVID-19 eru örfáir.  

Með tilliti til frekari þróunar hafa hlutaðeigandi yfirvöld greint frá því 
hvernig bregðast megi markvisst við ef faraldurinn brýst út á ný. Þá leiðir 
Svíþjóð ásamt Þýskalandi, Frakklandi, Ítalíu, Hollandi, Póllandi og Spáni 
samningaviðræður ESB um kaup á bóluefni. Í þeim viðræðum hafa Svíar 
skuldbundið sig til að selja bóluefni áfram til Noregs og Íslands. 

Hver þjóð þarf að bregðast við aðstæðum í sínu landi. Útgangspunktur 
landanna hefur verið mismunandi. Sem dæmi má nefna að veiran barst á 
annan hátt til Svíþjóðar en til hinna Norðurlandanna. Sömu viðbrögð við 
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faraldrinum geta skilað ólíkum árangri en hann ræðst af samhenginu þar sem 
gripið er til aðgerða og útbreiðslu smitsins við þær aðstæður. Því er 
mikilvægt að huga að aðstæðum þegar gripið er til aðgerða í hverju landi fyrir 
sig en jafnframt að grípa tímanlega til aðgerða eigi góður árangur að nást. Þá 
er oft hægt að greina svæðisbundinn mun á útbreiðslu veirunnar og árangri 
þeirra aðgerða sem löndin grípa til. Það er að sjálfsögðu mikilvægt að ná 
jafnt til allra hópa í samfélaginu.  

Löndin hafa brugðist svipað við heimsfaraldrinum að ýmsu leyti en einn 
munur er sá að Svíar héldu grunnskólum opnum. Kosturinn er sá að börnin 
hafa lifað eins eðlilegu lífi og unnt var og ekkert bendir til þess að útbreiðsla 
smitsins hafi aukist fyrir vikið. 

Öll lönd eiga að sjálfsögðu margt ólært hvað heimsfaraldurinn varðar.  
Sænska ríkisstjórnin hefur skipað nefnd til að meta þær ráðstafanir sem 
gripið var til í þeim tilgangi að takmarka útbreiðslu COVID-19 í landinu. 

Svíar meta norrænt samstarf mikils. Á Norðurlöndum er löng hefð fyrir því 
að vinna saman að norrænum lausnum.  Allt frá því að heimsfaraldurinn 
braust út höfum við átt ótal fundi og tvíhliða viðræður með ráðherrum, 
embættismönnum og sérfræðingum yfirvalda á Norðurlöndunum.  

Við vinnum að því hörðum höndum að finna lausnir á málum íbúa 
landamærasvæða og annarra sem ferðast innan Norðurlandanna, ekki síst 
hvernig við getum í sameiningu takmarkað neikvæð áhrif á 
landamærasvæðum af völdum hafta sem sett hafa verið og hvernig opna 
megi landamærin smám saman á ábyrgan hátt. Það er miður að ekki hefur 
enn tekist að finna viðunandi lausnir sem varða hagsmuni 
landamærasvæðanna.  Lokun landamæra leysir engan vanda en hamlar 
samþættingu á Norðurlöndum. Við viljum opna öll Norðurlöndin og 
munum beita okkur áfram fyrir því að svo verði. 
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