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EN interaktiv TIDNING i lund, malmö och vellinge kommun 

ÖRESUND - NYHETER
Köpenhamn, Malmö, Lund, 
Helsingborg, Helsingör   S.12-13

■ Radioaktiva bränder är svåra att få 
under kontroll nära kärnkraftverket och 
annan radioaktiv utrustning i Tjernobyl.

Gör ett bra fynd idag!

Vi gör plats
för vårens
nyheter.
Vi bygger om och bygger nytt och säljer
ut våra demomöbler i butiken.
Välj bland soffor, sängar, fåtöljer, matbord, 
stolar, skänkar, mattor, vitrinskåp, soffbord, 
täcken, kuddar, påslakan och mycket mer.

20-50%
PÅ DEMOMÖBLER 

 
Först till kvarn gäller!

Passa på!
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DAN-FORM Denmark takes pride in our continuous 
work to create and find new designs that suit the 
contemporary DAN-FORM brand.

We work with talented Danish designers who bring 
both experience and innovation to our brand. 
Through a careful selection process, the most 
contemporary, Nordic style designs are selected for 
production under the DAN-FORM brand. 
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 Frivilligt 15:-             
  om du tycker om innehållet!
 
  Swish: 123 213 99 05 (X Solutions HB)

  Stort tack till dig som valde att betala!!!

En hjälpande hand som 
sträcker sig över generationer

Sidan 4

Xtakes Marketplace
Utöka dina försäljningar!

Förhöjda halter av 
radioaktivitet upptäcks      S.2 
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New York Times rap-
porterar att det brin-
ner i Tjernobyl, och 
bränderna pågår just 
i närheten av platsen 
där kärnkraftsolyckan 
ägde rum 1986. Detta 
innebär att radioaktiv 
strålning riskeras att 
återigen släppas i luf-
ten och spridas runt 
i landet och till an-
dra länder, men trots 
det uppger ukrainska 
myndigheter att radio-
aktiviteten över staden 
Kiev inte har ändrats.

Bränderna i skogen 
nära kärnkraftverket 
i Tjernobyl har varit 
svåra att kontrollera 
och den uppmätta ra-
dioaktiva strålningen i 
området där bränderna 
pågår har ökat. Ukrai-
nas huvudstad har en-
ligt mätningarna inte 
utsatts för en höjd halt 
av radioaktivitet, men 
Ryssland och Vitryss-
land kan komma att 
påverkas på grund av 
vindriktningen. Enligt 
ukrainska uppgifter 
från statens centrala 
myndighet för radioak-
tivitet och strålskydd 

som rapporteras av 
New York Times är det 
troligt att kontamine-
rad rök från bränderna 
kommer att nå huvud-
staden. Trots det antas 
mängden strålning i 
luften att vara säker, 
och den beräknas att 
vara ungefär en hund-
radel av den akut häl-
soskadliga strålningen.

Lördagens (12 april 
2020 n.r.) vindar kan 
sprida elden till de 
kvarlämnade delarna 
av kraftverket och ut-
rustningen som an-
vändes för att försöka 
minska det radioaktiva 
utsläppet från att läcka 
ut, vilket kan innebära 
att ännu mer radioak-
tiv strålning frigörs i 
luften. Kateryna Pav-
lov, som är ansvarig 
för överseendet av det 
avspärrade radioaktiva 
området, hävdade att 
man för nuvarande inte 
kunde säga att bran-
den var kontrollerad 
än, enligt New York 
Times. Området bru-
kar drabbas av bränder, 
men den senaste vin-
tern har varit varmare 

 Förhöjda halter av radioaktivitet upptäcks

och torrare, vilket har 
resulterat i att skogen 
har fattat eld istället 
för mindre växter som 
buskar. Regeringens 
myndighet, Exclusion 
Zone Management 
Agency, som ansvarar 
för det avspärrade om-
rådet säger att mer än 
3480 hektar av skogen 
har brunnit ned under 
den senaste veckan. Un-
der lördagen hade un-
gefär 400 brandmän, 
100 brandbilar och fle-
ra helikoptrar försökt 
få kontroll över situa-
tionen.

Pavlov påstår även att 
myndigheten försöker 
skydda viktiga delar av 
infrastrukturen i Tjer-
nobyl, som kärnkraft-
verket och lastbilarna 
i området som är kvar 
från olyckan och är 
väldigt kontaminerade. 
Det grävdes i närhe-
ten av platsen som en 
del av strategin för att 
förhindra att någonting 
därifrån fattar eld, där 
gravarnas syfte är att 
försvåra för elden att 
ta sig fram. Det finns 
fortfarande ingen säker 

förklaring till brandens 
uppkomst. En förkla-
ring kan vara att det 
var bönder som starta-
de branden med flit för 
att förbereda området 
för lantbruk.

“Den största risken är 
att inhalera små radio-
aktiva partiklar från 
röken”, enligt Olena 
Miskun, som är expert 
på luftföroreningar, i 
en intervju med New 
York Times. “Vinden 
kan blåsa upp heta 
partiklar i luften till-
sammans med askan 
och blåsa iväg de mot 
befolkningstäta områ-
den”. Dessa radioakti-
va partiklar kan även 
landa i trädgårdar eller 
på fält och sedan kon-
sumeras via maten. “Vi 
har tur som har lever 
efter karantänregler 
nu. Människor stannar 
hemma, rör sig mindre 
och bär masker”.

Det är inte första gång-
en bränder inträffade 
i Tjernobyl. När den 
stora kärnkraftsolyck-
an inträffade, resulte-
rade härdsmältan så 
småningom i bränder. 
Enligt rapporten som 
finns att se i SVTs “Öp-
pet arkiv” bedömdes 
strålningen då “inte 

vara på en sådan nivå 
att vi tycker att man 
borde gå in med någ-
ra särskilda skyddsåt-
gärder” enligt Gunnar 
Bengtsson som arbe-
tade för Strålskydds-
institutet. Uttalandet 
gällde strålningen över 
Sverige. Ragnar Boge, 
som också arbetade på 
Strålskyddsinstitutet, 
hade också hävdat att 
strålningen inte var 
allvarlig. Bilar som an-
lände till Skåne hade 
haft förhöjda värden 
av radioaktivitet. Man 
hade även rekommen-
derat svenskar att inte 
resa till områden när-
mare än 100 km från 
platsen och olyckan har 
även varit den värsta i 
historien. Konsekven-
serna av strålningen 
påverkade Finland 
mer än Sverige, efter-
som det regnade, vil-
ket medförde ett ökat 
nedfall av stoffet med 
nederbörden. Men 
för människorna som 
bodde nära Tjernobyl 
fick olyckan oerhörda 
konsekvenser; 50 000 
antas ha evakuerats 
och man vet ännu inte 
säkert hur många döds-
fall, både direkta och 
indirekta, som har or-
sakats av strålningen.

Resultatet av kärnreak-
tionen blev att mängder 
av radioaktiv strålning, 
med en koncentration 
högre än vad som upp-
mättes efter att atom-
bomberna hade släppts 
över Nagasaki och 
Hiroshima i Japan och 
det radioaktiva stoffet 
spred sig så långt att 
den förhöjda aktivite-
ten kunde uppmätas i 
västra Frankrike och i 
Italien. I ett försök att 
hindra människor från 
att komma i kontakt 
med det kontaminera-
de området skapades 
en särskild zon med 
en diameter på 30 km 
kring olycksplatsen, 
men det exkluderade 
området blev större 
när man insåg att det 
fanns väldigt radio-
aktiva områden även 
utanför det avspärrade 
området. Den avspär-
rade zonen har blivit 
en alltmer populär tu-
ristattraktion och man 
kan besöka området 
under särskilda förhål-
landen med något av 
bolagen som ägnar sig 
åt just den här typen 
av turism. Det är även 
möjligt för forskare att 
vistas i området under 
en begränsad tid.

Info Express
hello@infoexpress.se

■ Radioaktiva bränder är svåra att få under kontroll 
nära kärnkraftverket och annan radioaktiv utrustning 
i Tjernobyl.

Foto capture youtube



4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       APRILTONÅRSSIDA

U ngdomar har 
oftast en enorm 
ambition och 

drivkraft som inte ut-
nyttjas till sitt fulla po-
tential. Detta medför 
dels att de går miste om 
att själva utmana sig 
själva och dra lärdomar 
av att skapa erfarenheter 
samtidigt som samhället 
går miste om vinsterna 
av individernas insatser. 
Genom att satsa på olika 
projekt kan man stimu-
lera ungdomarna till att 
själva skapa de föränd-
ringar och förutsätt-
ningar som de vill se.

Om ungdomar får möj-
ligheten att driva ett 
projekt under en läng-
re period, (exempelvis 
under sommaren eller 
under ett sabbatsår ef-
ter gymnasiet,) genom 
att exempelvis starta 
ett eget företag, kan det 
leda till många fördelar 
för både individen och 
samhället. För det första 
lär sig varje deltagare 
grunden i ekonomi och 
kan på så vis bättre ta 
ansvar för sin egen eko-
nomi i framtiden. Det 
är viktigt för just unga 
människor att lära sig att 
hantera pengar eftersom 
de är i en situation där de 
blir alltmer ekonomiskt 
oberoende av sina för-
äldrar. Genom att driva 
ett eget projekt lär de sig 

hur pengar cirkulerar i 
samhället, vilket bety-
der att de kan utveck-
la en bättre förståelse 
för pengarnas värde. 
Genom att vara ledare 
för ett eget projekt lär 
de sig viktiga aspekter 
inom ekonomin som 
att investera eller spara 
eller skapa kontakter. 
Ungdomarna får även 
lära sig de olika stegen 
av marknadsföring, för-
säljning och eventuell 
produkttillverkning när 
de driver företag. Om 
de driver andra projekt, 
som exempelvis att ordna 
evenemang för andra 
ungdomar, lär de sig hur 
man skapar kontakter 
och tränar sin förmåga 
att planera vilket även kan 
hjälpa dem på längre sikt.

Att investera i ungdo-
mars verksamheter hade 
gynnat näringslivet på 
flera sätt i synnerhet 
nu när arbetslösheten 
har ökat under Coro-
napandemin. Genom 
att gynna olika projekt 
som gör det möjligt för 
ungdomar att organisera 
egna evenemang eller 
driva företag kan man 
motverka arbetslösheten 
genom att fler får en 
sysselsättning. Förutom 
att skapa fler arbetstill-
fällen kan projektled-
ning också vara ett sätt 
för ungdomar att få en 

ökad disciplin eftersom 
man lär sig att vara mål-
medveten och organiserad 
samtidigt som man lär 
sig att planera på ett 
effektivt sätt.

Förutom faktum att 
fler innovativa idéer 
förbättrar marknaden 
eller ökar valfriheten 
när det gäller fritids-
sysselsättningar, kan en 
uppmuntran att driva 
egna projekt förbätt-
ra livet som helhet för 
många ungdomar på 
det socioekonomiska 
planet. Eftersom sam-
hället är uppdelat, har 
barn till föräldrar som 
redan har en hög soci-
oekonomisk bakgrund 
en större chans att även 
dem lyckas få en högre 
socioekonomisk status 
senare i livet. Detta be-
ror inte enbart på utbild-
ningen eller arbetet som 
föräldrarna har, utan 
även kontaktnätet som 
blir en följd av deras 
status i samhället. Detta 
fungerar mer som en na-
turlig följd av yrket och 
utbildningsnivån, där 
akademiker som regel 
interagerar med andra 
akademiker och bygg-
arbetare upprätthåller 
kommunikationen med 
andra byggarbetare. Det 
är detta som är en faktor 
i ungdomens förutsätt-
ningar att nå framgång 

En hjälpande hand som sträcker sig över generationer

i form av högre inkomst 
eller utbildning. Genom 
att erbjuda fler ungdo-
mar chansen att driva 
ett eget företag eller en 
annan typ av projekt 
kan de lättare skapa 
kontakterna och kun-
skapen som ger dem 
förutsättningar att nå 
framgång, åtminstone 
på det ekonomiska planet. 
På så vis kan både in-
divider, och samhället 
som helhet, tjäna på att 
unga människor får vara 
kreativa och driva fram 
egna projekt.

En vanlig motsägning 
är att tonåringar inte har 
den kompetensen som 
krävs för att kunna ta 
ett sådant stort ansvar, 
vilket inte alls stäm-
mer. Unga människor 
kan åstadkomma myck-
et med rätt vägledning. 
Mycket av erfarenheten 
bygger även på att ta ris-
ker för att kunna lära sig 
från sina misstag och på 
så vis få en bättre in-
blick över en liknande 
situation i framtiden. 
Genom att erbjuda var-
je ungdom en chans att 
skapa någonting kan de 
lära sig den praktiska 
aspekten av ekonomin 
och arbetsmarknaden.

En av de viktigaste as-
pekterna är att pensi-
onärer som redan har 

haft en lång arbetslivs-
erfarenhet kan erbjudas 
möjligheten att möta 
ungdomar och kunna 
erbjuda tips och på så 
vis kunna vägleda dem. 
Pensionärer hade kunnat 
bidra med insikter ge-
nom att exempelvis dela 
med sig av värdefull 
kunskap som man bara 
får av arbetslivserfaren-
heter. De tillhör även en 
grupp människor som 
har mycket disponibel 
tid med tanke på att de 
har gått i pension, vil-
ket kan vara något som 
unga människor behö-
ver när de väl startar 
med sina projekt och 
behöver råd innan de lär 
sig hur de ska göra och 
vilka eventuella miss-
tag som de ska undvika 
att begå. Att få pensio-
närer och ungdomar att 
träffas kan vara ett sätt 
för projekten att bli så 
effektiva som möjligt. 
En lång arbetslivserfar-
enhet innebär också att 
pensionärer har många 
kontakter som kan hjäl-
pa yngre människor att 
påbörja sina ambitioner. 
De äldre blir därmed en 
stor hjälp för de unga, 
som saknar samma typ 
av erfarenhet och kon-
taktnät.

Avslutningsvis innebär 
en satsning på ungdo-
mars drömmar en sats-

ning på framtiden och 
på samhället i helhet. 
Genom att fler ungdo-
mar får ta del av projekt, 
kan samhället gynnas 
på flera olika sätt. Ung-
domarna får på så vis 
erfarenheter och kun-
skaper inom arbetslivet, 
handel och konsumtion 
som ger dem möjlig-
heten att förbättra sina 
förutsättningar senare. 
Samtidigt kan de äldre, 
en åldersgrupp med 
en större möjlighet att 
hjälpa ungdomarna tids-
mässigt, vägleda dessa 
ungdomar eller stödja 
dem med hjälp av inves-
teringar. Samhället får 
en ökad skatteintäkt och 
drabbas av en mindre 
allvarlig arbetslöshet, 
vilket är ytterligare en 
fördel. Dessutom sprids 
kunskaper från indivi-
der med praktisk erfa-
renhet och utbildning 
som de yngre kan an-
vända sig av när de star-
tar dessa projekt. Ska vi 
inte använda oss av kun-
skaper för att förbättra 
och utveckla samhället? 
Just nu ser det ut som om 
framtiden kan behöva 
en hjälpande hand som 
sträcker sig över genera-
tioner.

Av Bianca M.-Info Express
hello@infoexpress.se

Bild förstasidan - Pixabay

Foto/källa: Pixabay
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Skaffa dig en digital 
verktygslåda

Hitta en gemensam 
kommunikationskanal 
som du använder för 
att hålla kontakt med 
dina medarbetare. Välj 
ett digitalt verktyg som 
hela teamet har tillgång 
till och se till att alla 
behärskar de viktigaste 
funktionerna. Hur delar 
ni skärm med varandra, 
startar en gruppchatt 
samt bjuder in nya del-
tagare att ansluta till ett 
pågående möte? Har du 
koll på alla smarta verk-
tyg som finns att tillgå 
kommer du snabbt upp-
täcka hur enkelt det är 
att hålla i effektiva dis-
tansmöten!

Hitta en bra arbetsplats

Bestäm om möjligt var 

i hemmet du arbetar – 
och undvik att mellan-
landa på de platser där 
du vanligtvis kopplar 
av. Försök att få hem-
makontoret att efterlik-
na din vanliga arbets-
plats med en ordentlig 
stol, bra belysning och 
det material du behöver 
för att utföra dina ar-
betsuppgifter. Är du van 
vid att kunna justera 
höjden på ditt skrivbord 
går det med lite fantasi 
att ordna med det du har 
hemma. 

Håll fast vid dina rutiner

En given fördel med att 
jobba hemifrån är att du 
förmodligen sparar tid 
på att slippa transporte-
ra dig. Njut av extratiden 
på morgonen, men håll 
fast vid dina vardagsru-
tiner. Gå upp samma tid 

som du brukar, byt om 
till vanliga kläder och 
bestäm när arbetsdagen 
börjar och när den slu-
tar. Brukar du börja da-
gen med en kopp kaffe 
tillsammans med dina 
kollegor? Fortsätt med 
det! Ring upp varandra 
(slå på kameran – den 
är viktig för att känna 
personlig närvaro) och 
”checka in” med varan-
dra innan arbetsdagen 
kan börja!

Börja älska listor

Detta är ett tips som 
underlättar vardagen 
oavsett om du jobbar 
hemifrån eller på kon-
toret. Listor är nyckeln 
till en bra arbetsstruk-
tur och underlättar även 
när du snabbt behöver 
prioritera om i agendan. 
Det finns en uppsjö av 
digitala verktyg, som 
till exempel Trello, där 
du skapar egna listor 
och anslagstavlor som 

5 tips: Så jobbar du effektivt från hemmakontoret
■ Att jobba hemifrån då och då har sina fördelar. 
Men när det sker över en längre period kan det 
vara en utmaning att fokusera på arbetet när 
privatlivet pågår under samma tak. Känner du 
igen dig? Här kommer då fem tips på hur du 
håller igång vardagen och blir mer effektiv när 
du jobbar hemifrån – tills dess att du återigen är 
tillbaka på kontoret!

du kan hålla privata el-
ler dela med ditt team. 
Ett enkelt (och roligare!) 
sätt att hålla ordning 
och reda i din att-göra 
lista.

Schemalägg pauserna

Att pauser är a och o 
för din effektivitet har 
du såklart redan koll 
på. Men det blir extra 
viktigt att komma ihåg 
när du arbetar i din 
hemmamiljö. Ett tips 

är att schemalägga dina 
pauser och ta tillvara på 
möjligheten att komma 
ut en sväng och andas in 
frisk vårluft. Sedan åter-
vänder du pigg till din 
arbetsplats redo att bör-
ja jobba igen. Genom att 
undvika småspring slip-
per alla distraherande 
fällor där hemma som 
leder till att påfyllning 
av kaffekoppen blir till 
småplock för att sedan 
sluta med att du slänger 
in en tvätt.      Källa: 7a.se

Image by Mylene2401 from Pixabay

FINNS NU FÖR
PROVKÖRNING

Privatleasing fr. 3 995 kr/mån*
Förmånsvärde fr. 1 255 kr**
Ord. rek. pris 436 200 kr

SVERIGEPREMIÄR 
NYA KUGA PLUG-IN HYBRID
VÄXLA TILL EL MED ETT KNAPPTRYCK

Bränsledeklaration bl. körning: Kuga Plug-In Hybrid, WLTP: 1,4 l/100km, CO2 32g/km. Miljöklass Euro 6d-temp. Garanti gäller 5 år eller 10000 mil. *Privatleasing via Ford Credit. Mån. kost. inkl. service. Finansiering baserat på 0kr 
kontantinsats, 36 mån., 3000 mil, garanterat restvärde. Övermil och skador utöver normalt slitage debiteras vid återlämning av bilen. Kostnader för försäkring, skatt, vinterhjul samt admin.avgift 55 kr och uppläggningskostnad 695 kr 
(engångskostnad) tillkommer. Återförsäljaren garanterar restvärdet. En rörlig leasingavgift. Går inte att kombinera med andra rabatter och erbjudanden. Gäller ordertecknat per 30/6-2020. **Förmånsvärde baserat på en marginalskatt 
på 50 %. Med reservation för fel och ändringar. 

FordStore Hedbergs Bil, Hornyxegatan 16, Malmö. Öppet: Mån-Fre 9-18. Lör & Sön 11-15
FordStore Hedbergs Bil, Ängelholmsvägen 1, Helsingborg. Öppet: Mån-Fre 10-18. Lör & Sön 11-15
Hedbergs Bil, Södra Vägen 1, Lund. Öppet: Mån-Fre 10-18. Lör & Sön 11-15.
Besök oss gärna på www.hedbergs.se eller Facebook!
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I samband med coronavi-
rusets framfart har vi fått 
se hela städer och länder 
stängas ner, människor 
placerats i karantän, och 
infrastruktur och handel 
har upphört att fungera 
i drabbade länder. Allt 
inom loppet av några 
veckor och under en sällan 
skådad mediebevakning 
och informationsflöde. 
Den senaste tiden har fått 
oss att fundera över vårt 
egna samhälles sårbarhet 
och förberedelse för epi-
demier av dessa slag.

Samtidigt som vi oroar 
oss för framtida epide-
mier så glömmer vi lätt 
bort ett annat stort hot 
mot vår framtida hälsa, 
antibiotika resistens, eller 
rättare sagt bakterier som 
blivit resistenta mot anti-
biotika.

Inom det tvärvetenskap-
liga temat Post antibiotic 
Futures samlas elva fors-
kare från olika fakulteter 
för att titta på hur en fram-
tid utan antibiotika skulle 
kunna se ut.

– Vårt samhälle är på 
många sätt uppbyggt 
kring antibiotikan. Om 
den  fallerar, blir andra 
strukturer och funktioner 
lidande, eller brakar ihop. 
Vi vill titta på hur vi kom-
mer att leva och hur vårt 
samhälle kommer se ut 
när antibiotikan inte läng-
re fungerar som idag.

Kristofer Hanson, som är 
etnolog, tycker att det är 
viktigt att skapa bilder och 
föreställningar av fram-
tiden och han intresserar 
sig särskilt för olika dys-
topiska framtidsskildring-
ar och hur dessa berättel-
ser skapas via exempelvis 
filmer och böcker, eller i 
våra dagliga samtal.

– Man kan givetvis fråga 
sig om fram tiden verkli-
gen är så dystopisk, eller 
om vi kan hitta alternativa 
vägar mot en postantibiotisk 
värld som är mer levbar?

För att besvara dessa 
komplexa frågor krävs ett 
tvärvetenskapligt grepp, 
med fokus på bland annat 
politik, kultur, ekonomi, 

kommunikation, medicin 
och arkitektur.

Under hösten har grup-
pen haft besök av en gäst-
forskare, sociologen Nik 
Brown från The Universi-
ty of York.

– Han har bland annat 
tittat på hur sjukhus är 
uppbyggda för att undvi-
ka smittspridning. Inom 
gruppen finns också en 
arkitekt som tittar på hur 
man kan bygga för en 
postantibiotisk era.

Cecilia Lenander, som är 
apotekare och gruppens 
andra koordinator, för-
klarar att infektionsklini-
ken i Malmö är exempel 
på byggnader som är mer 
anpassade till en postanti-
biotisk era.

– Infektionskliniken i 
Malmö är planerad så att 
man inte behöver möta 
andra människor och ris-
kera smittspridning. Is-
tället kan besökare och 
material slussas ut och in 
via balkonger på utsidan 
av byggnaden. Dessa ”ut-

omhuskorridorer” är upp-
värmda och hela översta 
våningen upptas av ett 
stort fläktsystem för att 
kunna dra ut all luft.

Studerar levbarhet
Stadsbyggnad och arki-
tektur är ett av flera olika 
spår som gruppen arbetar 
med. Begreppet levbarhet 
är ett annat. Levbarhet 
behöver inte enbart hand-
la om antibiotika, utan 
kan även handla om ex-
empelvis klimatet, menar 
Kristofer Hanson.

– Både klimatet och anti-
biotikaresistensen riskerar 
att påverka vår framtid på 
ett dramatiskt sätt. Anti-
biotikafrågan är liksom 
klimatfrågan global och 
kräver globala överens-
kommelser och strategier.

Cecilia Lenander förklarar 
att antibiotikaproblema-
tiken på många sätt även 
påverkas av klimatet.

– Med ett varmare klimat 
får vi andra smittor som 
sprids och tyvärr har vi 
ingen Greta som lyfter 
antibiotikafrågan.

Receptfri antibiotika 
ökar resistensen
Trots att vi i Sverige är 
relativt restriktiva med 
användningen av antibio-
tika är våra europeiska 
grannländer inte lika åter-
hållsamma, menar Cecilia 
Lenander.

– I flera länder kan du 
köpa antibiotika receptfritt, 
något som många svenskar 
kan tycka är smidigt när de är 
på semester och då köpa med 
sig en kur hem till Sverige.

Livet bortom antibiotikan

Det ökade resandet, och 
inte minst den medicinska 
turismen, har bidragit till 
att spridningen av resi-
stenta bakterier ökar, för-
klarar Cecilia Lenander.

– Att vara på sjukhus ut-
omlands innebär alltid en 
risk för att få resistenta 
bakterier med dig hem. Du 
kan leva med dem länge 
utan att veta om att du bär 
på dem – tills du blir sjuk 
och behöver behandling.

Ambitionen med Pufen-
dorf-temat är att skapa 
debatt kring dagens anti-
biotikaanvändning och 
etablera en plattform för 
tvärvetenskaplig antibio-
tikaforskning vid univer-
sitetet.

Av Cecilia von Arnold
Källa: Lunds universitet

Apotekaren Cecilia Lenander och etnologen Kristofer Hanson ingår i det tvärvetenskapliga temat 
Post antibiotic Futures på Pufendorfinstitutet. Foto: Cecilia von Anorld

Efter covid-19: ”Viktigt att intensivvårdspatienterna följs upp”

Den två veckor korta 
intensivvårdsutbild-
ningen av verksamma 
sjuksköterskor är i full 
gång, planerad i all hast 
när virussjukdomen 
covid-19 bankade på 
dörren. Lunds universi-
tet samarbetar kring ut-
bildningen med Region 
Skåne och dess enhet 
för klinisk färdighets-
träning och medicinsk 
simulering, Practicum. 
Klasserna är om tolv 
sjuksköterskor åt gång-
en, och varje vecka sätts 
en ny klass igång. Karin 
Samuelson är själv en 
av de undervisande lä-
rarna, samt examinator. 
Hon berättar att delta-
garna är rutinerade sjuk-
sköterskor. Men med 
en så kort utbildning 
förväntas de inte kunna 
sköta avancerad inten-
sivvårdsutrustning, som 
exempelvis respiratorer 
(eller ventilatorer som 
det också heter).

– Det handlar om att lära 
sig en del nya saker och 
om att börja känna sig 
trygg med intensivvård-
smiljön. Efter hand som 
de känner sig säkrare 
kan de få fler uppgifter. 
De får bekanta sig med 
en respirator i utbild-
ningen och träna lite på 
den. Men de får abso-
lut inget egenansvar för 
den, säger Karin Samu-
elson.

Plötsligt smakar kaffe 
illa, kaffe som smakade 
så underbart tidigare! 
Och all mat kanske smakar 
metall ...

Minnen av mardröm-
mar och hallucinationer
I sin forskning har hon 
studerat hur patienter 
som vårdas på IVA (in-
tensivvårdsavdelning) 
mått under behandling-
en och efter att den av-
slutats. Hon har särskilt 
tittat på minnena hos 
patienter som vårdats i 
respirator. Det visade sig 
att var tredje patient bar 
på minnen av mardröm-
mar och hallucinationer 
kort efter att respirator-
vården avslutats. Två 
månader senare led 
åtta procent av symp-
tom på posttraumatisk 

stress (PTSD), och lika 
många hade depressiva 
symptom. De patienter 
som varit mer oroliga 
under själva vårdtiden 
var också de som i ef-
terhand drabbades av 
störst problem. Det är av 
största vikt, betonar Ka-
rin Samuelson, att ska-
pa så stor trygghet som 
möjligt för den enskilde 
intensivvårdspatienten.

Efter krisen hoppas jag 
att ansvar tas för att vi 
ska vara bättre rustade 
framöver. 

– Vi vet ju ännu inte hur 
stort behovet av inten-
sivvård kommer att bli 
nu med covid-19. Men 
även vid ett pressat läge 
är det viktigt att ha med 
sig de erfarenheter som 
min forskning är en del 
av, att säkra tryggast 
möjliga intensivvårds-
miljö och att följa upp 
patienterna efter att de 
skrivits ut. Tryggheten 
kommer att bli en utma-
ning när det nu råder be-
söksförbud och alla bär 
mask.

Mycket oroliga patien-
ter kräver ofta mer lug-
nande medicin, så kallad 
sedering. Om sedering-
en är tung befinner sig 
patienten i ett sövt till-
stånd. Karin Samuel-
sons forskningsvisar att 
det är de tyngst sedera-
de patienterna som har 
svårast att må bra efter 
avslutad respiratorvård. 
Längre tid i respirator är 
också en riskfaktor för 
följdproblem. Medan 
andra IVA-patienter ofta 
klarar sig med ett par 
dagar i respirator, kom-
mer en del covid-19-pa-
tienters respiratorvård 
troligen sträcka ut sig 
över veckor.

Många minns en del av 
vad som hänt, men de 
faktiska minnena blan-
das med drömmar.

– De kommer att sederas 
mer och dessutom kräva 
”svåra” inställningar på 
respiratorn, alltså in-
ställningar som gör det 
obekvämt för patienten. 
När du kommer in med 
andningssvikt andas du 

ytligt och flämtande och 
kommer att jobba emot 
maskinens inställning 
som vill göra andningen 
djupare och långsam-
mare. Därför kan dessa 
patienter behöva sövas.

Sömnen blir inte en 
enda svart minneslucka. 
Mardrömmar, hallu-
cinationer, ångest och 
dödsskräck är några av 
de upplevelser som pa-
tienter vittnat om under 
Karin Samuelsons inter-
vjuer. Mest minnen av 
sådant hade de patien-
ter som vårdats längst i 
respirator. Många minns 
en del av vad som hänt, 
men de faktiska minne-
na blandas med dröm-
mar. Verklighet varvas i 
minnena med saker som 
inte är på riktigt. Med 
i bagaget finns ju dess-
utom den oro som den 
svåra sjukdomen i sig 
redan skapat.

– Det är många samver-
kande faktorer som kan 
göra en tuff intensiv-
vård så svår. Först har 
du gått in i själva sjuk-
domen med en massa 
oro, ångest och stress, 
både fysiologiskt och 
emotionellt. Sedan får 
du mycket läkemedel 
och sederande. Det är 
starka, potenta droger. 
Du är inte vaken och 
din hjärna funkar inte 
som vanligt. Det blir en 
väldigt dimmig tillvaro 

där du inte vet vad som 
verkligen händer.

Viktigt med uppfölj-
ning efter intensivvård
Posttraumatisk stress 
kan bestå resten av livet 
om den förblir obehand-
lad. Den uppföljning 
efter intensivvård som 
Karin Samuelson varit 
med om att arbeta fram 
finns numera på många 
håll i landet. I Lund 
är det första steget att 
IVA-personal för dag-
bok åt patienten. Där be-
rättas vad som hänt, dag 
för dag, hur patienten 
har verkat mått och om 
det hänt något särskilt. 
Kort och lättförståeligt, 
som ”idag fick du pro-
blem att andas ett tag, 
då gjorde vi såhär”.

– Man kanske minns 
något om att man inte 
fick luft, att man tänkte 
”nu dör jag!”. Dagbo-
ken kan i efterhand hjäl-
pa till att foga samman 
minnesbilder.

När patienten flyttats 
från IVA till en vanlig 
vårdavdelning görs ett 
besök av en intensiv-
vårdss juksköterska , 
som ställer frågor om 
minnena av och måen-
det efter intensivvården. 
Personalen från IVA kan 
också vid behov vara 
stöd för personalen på 
den ordinarie vårdav-
delningen för att tolka 

patientens signaler och 
mående.

Inom ett par månader 
erbjuds ett uppföljan-
de samtal. Vid uppfölj-
ningsbesöket ringas det 
in vilken hjälp patienten 
eventuellt fortsatt behö-
ver, vilka remisser som 
ska skrivas. Kvarva-
rande svullnad och för-
sämrad rörelseförmåga 
i fötter och händer kan 
göra det aktuellt med 
en sjukgymnast. Be-
hov av en dietist är inte 
ovanligt. Plötsligt sma-
kar kaffe illa, kaffe som 
smakade så underbart 
tidigare! Och all mat 
kanske smakar metall 
och får patienten att helt 
tappa matlusten. För en 
redan skör patient är det 
helt avgörande att då bli 
uppfångad. Samma sak 
med dem som fortsätter 
känna oro, ångest eller 
nedstämdhet.

Man har tappat lite 
av det här med kris-
beredskap. Fram till 
80-/90-talen hade vi 
inom vården lager med 
mat, utrustning, respi-
ratorer

– Så det kommer att 
bli en del jobb att göra 
i efterhand i och med 
covid-19. ”Vanliga” 
psykologer och läkare 
vet inte hur de här pa-
tienterna mår efter in-
tensivvårdsbehandling-

en. En tjugoåring brukar 
hämta sig på ett par må-
nader. Men snittåldern 
för våra IVA-patienter 
är 67 år. För den som 
är i den åldern och upp-
åt tar det ofta ett år att 
återhämta sig. Vi måste 
satsa på dessa patienter, 
för det är bara de som 
efteråt kan lära oss om 
hur intensivvården bör 
se ut.

Karin Samuelson hopp-
as nu att den uppföljan-
de IVA-vården skalas 
upp i takt med behovet. 
Hon tycker dessutom 
att hela krissituationen 
borde få den slimmade 
vårdorganisationen att 
förändras – så att hante-
ringen av framtida kri-
ser blir bättre.

– Man har tappat lite 
av det här med kris-
beredskap. Fram till 
80-/90-talen hade vi 
inom vården lager med 
mat, utrustning, respi-
ratorer… Att bara ha 
gjort sig av med allt för 
att slimma, nej det går 
ju inte. Vi har dessut-
om för få IVA-platser, 
vilket vi påtalat långt 
före covid-19 dök upp. 
Vi i Skåne ligger under 
snittet i Sverige, Sveri-
ge ligger under snittet 
i Europa. Efter krisen 
hoppas jag att ansvar tas 
för att vi ska vara bättre 
rustade framöver.
Källa: Lunds universitet

■ Den som har varit så sjuk att intensivvård krävts har ofta en lång återhämtning framför sig – både fysiskt och mentalt. 
Bland de problem som kan uppkomma finns otäcka minnen av mardrömmar och hallucinationer. Tidigare älskad mat kan 
plötsligt smaka vedervärdigt. Många som intensivvårdats repar sig fint på egen hand, men en del patienter behöver fortsatt 
hjälp för att må bra. Lundaforskaren och intensivvårdssjuksköterskan Karin Samuelson är kursansvarig för den pågående 
snabbutbildningen av sjuksköterskor inom intensivvård. Hon vet faran med att släppa hem intensivvårdspatienterna utan 
uppföljning.

Några av de många sjuksköterskor som går snabbutbildning i intensivvård. Foto: Ulla Wingren
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■ Vid Pufendorfinstitutet pågår just nu temat Postantibiotiska 
framtider, som samlar forskare från flera discipliner och fakulteter 
för att undersöka hur en värld där antibiotika inte längre fungerar 
kan vara levbar.



2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                               9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             APRILTEKNIK8 NATURVETENSKAP

Omedelbara betalning-
ar, när bankkunder 
sekundsnabbt flyttar 
pengar från en bank till 
annan, blir allt vanliga-
re. Sverige är redan idag 
ett av världens mest av-
ancerade länder när det 

gäller att betala digitalt. 
Varje dag sker i genom-
snitt 1,5 miljoner sådana 
betalningar via Swish.

Dagens RIX-system är 
byggt för stora betal-
ningar och har begrän-

sade öppettider. Det 
behöver anpassas till en 
framtid där betalnings-
flödena går allt snabb-
are. Därför utvecklar 
Riksbanken en ny tjänst 
för omedelbara betal-
ningar, RIX-INST, där 

■ Fångade Rydbergjoner kan vara nästa steg i utvecklingen 
av kvantdatorer som är praktiskt användbara. Det visar en 
ny studie i tidskriften Nature.

I För att skapa en kvant-
dator kan olika fysiska 
system användas. Det 
ledande alternativet har 
under lång tid varit fång-
ade joner i kristallform, 
men när systemet skalas 
upp till stora jonkristal-
ler är metoden mycket 
långsam. Det går inte 
att utföra komplexa be-
räkningar tillräckligt 
snabbt innan den lagra-
de kvantinformationen 
faller sönder.

En forskargrupp vid 
Stockholms univer-
sitet kan ha löst detta 
problem genom att an-
vända stora så kallade 
Rydbergjoner. Dessa 
Rydbergjoner är hundra 
miljoner gånger större 
än normala atomer el-
ler joner och är mycket 
reaktiva, de kan därför 
utbyta kvantinformation 
på mindre än en mikro-
sekund.

– Man kan säga att Ryd-
bergjonerna fungerar 
som små antenner för att 

utbyta kvantinformation 
och på så sätt göra det 
möjligt att skapa de sär-
skilt snabba kvantgrin-
dar som är de grund-
läggande byggstenarna 
i en kvantdator, säger 
Markus Hennrich, Fy-
sikum, Stockholms uni-
versitet, och ledare för 
forskningsgruppen vid 
Stockholms universitet.

– Växelverkan mellan 
Rydbergjoner är inte 
baserad på kristallvi-
brationer, vilket den är 
för joner fångade i kris-
tallform, utan på utbyte 
av fotoner. Den snab-
ba växelverkan mel-
lan Rydbergjoner kan 
användas för att skapa 
kvantsammanflätning.

– Vi använde den här 
växelverkan för att utfö-
ra en kvantberäkningso-
peration (en kvantsam-
manflätande grind) som 
är runt hundra gånger 
snabbare än vad som är 
typiskt för fångade jon-
system, förklarar Chi 

Snabbare kvantdatorer med hjälp av stora atomjoner

Zhang, forskare vid Fy-
sikum, Stockholms uni-
versitet.

Teoretiska beräkningar 
som stödjer experimen-
tet har gjorts av Igor Le-
sanovsky och Weibin Li 
vid University of Not-
tingham, Storbritannien 
och Universität Tübing-
en, Tyskland.

– Våra teoretiska be-
räkningar bekräftar att 
det inte förväntas någon 
inbromsning av beräk-
ningshastigheten när 
jonkristallerna blir stör-
re, vilket betyder goda 
möjligheter att skala 
upp en kvantdator, säger 
Igor Lesanovsky från 
Universität Tübingen.

Kvantdatorer betraktas 
som en av 2000-talets 
viktigaste teknologier. 
Medan vanliga dato-
rer följer den klassiska 
fysikens lagar, funge-
rar kvantdatorer enligt 
kvantmekanikens. För-
mågan att utbyta infor-

Riksbanken ansluter sig till ECB:s plattform TIPS
■ Riksbanken har idag (den 3:e april n.r.) ingått avtal om att 
ansluta en ny tjänst, RIX-INST, till eurosystemets betalnings-
plattform TIPS. Det innebär att betalningar mellan banker 
kommer att kunna göras i realtid dygnet runt och året om i 
centralbankspengar. Riksbanken kan på så vis erbjuda ban-
kerna ett konkurrensneutralt, säkert och kostnadseffektivt be-
talningssystem och skapar möjligheter för svenska företag att 
utveckla nya innovativa betaltjänster.

mation utan tidsfördröj-
ning hos sammanflätade 
kvanta gör kvantdato-
rer mycket snabba och 
kraftfulla. I framtiden 

kan kvantdatorer kom-
ma att användas överallt 
för att göra komplexa 
beräkningar, till exem-
pel vid utformningen 

av nya mediciner eller 
inom artificiell intelli-
gens.

Källa: Stockholms universitet

■ Idag flyttar allt fler antidemokratiska krafter online för att 
organisera hatbrott. Hittills har många våldsverkare lyckats 
undgå upptäckt, men inom kort lanserar forskare vid Uppsala 
universitet ett verktyg som identifierar hotbilder innan kata-
strofen är ett faktum.

Artificiell intelligens röjer hat och extremism på Internet

Internet har öppnat dör-
rarna till en helt ny värld 
av kommunikation och 
demokrati. Men i takt 
med att gamla murar rivs 
tvingas vi också uppleva 
hur hat och terror eta-
blerar sig online. Efter 
ett uppmärksammat dåd 
vid London Bridge i juni 
2017 efterlyste dåvaran-
de premiärminister The-
resa May nya metoder 
för att hindra extrema 
ideologier att spridas 
via sociala medier. Tre 
år senare har forskare 
vid Uppsala universitet 
utvecklat Dechefr, ett 
digitalt system med ka-
pacitet att hjälpa polis 
och säkerhetspersonal 
att analysera skriftlig 
kommunikation. Ambi-
tionen är att avslöja hat, 
radikaliserade tankesätt 
och intentioner till våld 
innan katastrofen är ett 
faktum.

– Vi har matat verktyget 
med bland annat över 

50 000 slumpvis valda 
texter, men också ett 
stort antal dokument 
skapade av våldsverka-
re och terrorister. Med 
hjälp av algoritmer kan 
vårt verktyg nu scanna 
hela webbplatser och 
med mycket hög träff-
säkerhet urskilja poten-
tiella hotbilder. Ännu 
återstår flera tester, men 
till sommaren räknar vi 
med att vara i mål, säger 
Nazar Akrami, forskare 
i psykologi.

Till de destruktiva kraf-
ter som snabbt ökar 
i omfattning hör vit 
makt-grupperna, vilka 
gått från flygblad och 
splittrade torgaktioner 
till en gemensam nät-
plattform där de manar 
varandra till handling. 
Bevakning av sådana 
antidemokratiska rörel-
ser har hittills utförts 
manuellt med krav på 
omfattande resurser, 
och prognosen att med 

Dechefr övergå till au-
tomatiserad granskning 
väcker redan omfattan-
de intresse både i Sveri-
ge och globalt.

– Nationellt samverkar 
vi med Polismyndig-
heten och ska härnäst 
provköra systemet med 
hjälp av ett trettiotal in-
stanser. Internationellt 
för vi kontinuerlig dia-
log med Europol, FBI, 
ett flertal nationella sä-
kerhetstjänster och nu 
senast med finländsk po-
lis som bett att få utföra 
egna tester i syfte att på 
sikt översätta verktyget 
till sitt eget språk, berät-
tar Nazar Akrami.

Med artificiell intelli-
gens genomsöker De-
chefr misstänkta texter 
och värderar mönster 
som indikerar hat och 
hot. Relevanta iaktta-
gelser presenteras i en 
samlad bedömning för 
användaren som i sin tur 

väljer vilka delar av rap-
porten som ska belysas.

– När attacker och dåd 
planeras uppstår alltid 
någon form av läckage, 
inte minst bland ensam-
agerade. Det kan bestå 
av ordval, psykologiska 
markörer, nämnande av 
namn och platser, helt 
enkelt en samling vari-
abler som tillsammans 
gör det i princip omöj-
ligt att lura verktyget. 
Därmed inte sagt att 
resultatet ska uppfattas 
som absolut sanning, 
men det ger analytiker 
en viktig grund för mer 
långtgående utforskning 

och eventuella insatser, 
säger Nazar Akrami.
Dechefr når världen i 
en tid då en majoritet av 
mänskligheten är upp-
kopplad. Terrorism kan 
snabbt mobiliseras över 
nationsgränserna, och i 
sitt tal 2017 uppmana-
de Theresa May demo-
kratiska stater att sluta 
internationella avtal i 
syfte att reglera Internet. 
Ämnet är känsligt och 
ännu har inga sådana 
pakter slutits – och Na-
zar Akrami betonar det 
nödvändiga i att hålla 
god marginal till både 
juridiska och etiska rikt-
märken.

Foto/bild: Mind Intelligence Lab

– Vi har utformat verk-
tyget på ett sätt som 
omöjliggör såväl otillå-
ten användning som 
nätscanning i omfattan-
de skala. Systemet ska 
om allt löper planenligt 
förvaltas av analytiker 
inom polis- och säker-
hetstjänster, och jag är 
fullständigt trygg i att 
Dechefr kommer att 
utgöra exakt det stöd i 
kampen mot våldsbeja-
kande extremism som vi 
föresatt oss.

Magnus Alsne
Källa: Uppsala universitet
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Tel. 040 - 21 03 30

ECB:s plattformTIPS 
(Target Instant Payment 
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niska lösningen.

”Även i kristider som 
vi nu upplever  är det 
Riksbankens uppdrag 
att se till att svenska be-
talningar är säkra och 
effektiva och här tar vi 
ett stort steg framåt för 
att se till att det förblir 
så. Ju fler de små och 
sekundsnabba betal-
ningarna blir, desto vik-
tigare att våra system 
kan hantera också dem”, 
säger Stefan Ingves.

Säkert och konkurrens-
neutralt upplägg
Fördelen med RIX-
INST är att Riksbanken 
står för avvecklingen – 
förenklat uttryckt när 
pengarna flyttas från en 
bank till en annan. Det 
gör att alla aktörer kan 
använda systemet säkert 
ochpå lika villkor och 
arbetsdelningen mellan 
offentlig och privat blir 
tydligare: Den privata 
sektorn erbjuder betal-
tjänster till sina kunder 
och avvecklingen av 
betalningarna sker hos 
Riksbanken.

Sänker kostnaderna och 
skapar möjligheter för 
nya tjänster
Att Riksbanken delar 
plattform med andra 
centralbanker ger stor-
driftsfördelar och lägre 
kostnader för samhäl-
let än om Riksbanken 
skulle utveckla ett eget 
system. Dessutom får 
svenska företag möjlig-
heter att utveckla nya be-
taltjänster på en gemen-
sam europeisk plattform. 
RIX-INST väntas vara 
klar våren 2022.

Källa: Riksbanken
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”Det viktigaste nu är att rädda arbetsplatserna”
■ Hur ska vi hantera de ekonomiska effekterna av krisen? Inom många 
branscher har efterfrågan störtdykt till följd av det nya coronaviruset. 
Nu måste riktade insatser göras för att rädda de krisande företagen, så 
att det finns arbeten att gå tillbaka till när pandemin är över. Det menar 
nationalekonomen Nils Gottfries.

Det är svårt att hitta 
ekonomiska kriser som 
är jämförbara med den 
vi nu upplever. Nils 
Gottfries, som är pro-
fessor emeritus i natio-
nalekonomi vid Uppsala 
universitet, drar paral-
leller till den globala 
finanskrisen 2008-2009.

– Under finanskrisen 
var det företag inom till-
verkningsindustrin som 
drabbades mest. BNP 
gick ned med fem pro-
cent och företag inom 
tillverkningsindustrin 
kunde se nedgångar på 
30 procent i efterfrågan, 
säger han.

Den här gången slår kri-
sen hårdare mot företag 
i vitt skilda branscher: 
alltifrån restauranger, 
researrangörer och teat-
rar till underleverantö-
rer till fordonsindustrin.

– Det som jag ser som 
det stora ekonomiska 
problemet, är risken för 
att vi förlorar ett stort 
antal företag, små och 
stora, som är viktiga för 
vårt välstånd. Därför är 
det ännu viktigare att 
rädda företagen än att 
hålla uppe enskilda in-
dividers inkomster, sä-
ger Nils Gottfries som 
annars befarar att ar-
betslösheten kan skjuta 
i höjden.

Förlorat alla intäkter
– Om ett antal företag 
slås ut så försvinner ar-
betsplatserna. Det tar 
tid att bygga upp nya fö-
retag och för dem att an-
ställa folk. Det tar flera år. 
Under den tiden kommer 
vi att ha hög arbetslöshet. 
Så vi måste rädda arbets-
platserna, säger han.

Många företag har för-
lorat i stort sett alla sina 
intäkter på mycket kort 
tid. Regeringen har gjort 
flera insatser för under-
lätta för dem. Nils Gott-
fries lovordar särskilt 
korttidspermitteringar.

– Korttidspermitte-
ringar tycker jag är en 
väldigt bra åtgärd. Det 
hjälper de företag som 
drabbats hårt genom att 
lyfta av dem hälften av 
lönekostnaden direkt. 
Om en anställd går ner 
60 procent i tid så halv-
eras lönekostnaden för 
företaget. De är en väl-
riktad åtgärd som siktar 
in sig på de företag som 
riskerar att gå i konkurs, 
säger Nils Gottfries.

Nu skulle han vilja se 
mer av den sortens sats-
ningar.

Gå ner i lön
– De föreslagna kort-
t idspermit ter ingarna 
räcker inte. Om företa-

get helt saknar intäkter 
behöver det permittera 
100 procent. Har man 
inga som helst intäkter 
räcker det inte att löne-
kostnaderna minskar 
med 50 procent. Det är 
fortfarande för mycket, 
menar Nils Gottfries.

En del företag har till-
fälligt låtit sin personal 
gå ner i lön. För företag 
som hotas av konkurs 
kan det vara en del av 
lösningen, tycker Nils 
Gottfries.

– Jag tror att man mås-
te ställa in sig på att de 
anställda måste ta en del 
av kostnaderna när det 
sker sådana här permit-
teringar. Då måste an-
ställda acceptera en till-
fällig inkomstsänkning, 
säger han.

Däremot lyfter han ett 
varningens finger för ett 
allmänt stopp för löne-
ökningar eller allmänna 
lönesänkningar. Det är 
något han tycker arbets-
marknadens parter ska 
ha i åtanke när de åter-
upptar den uppskjutna 
avtalsrörelsen.

Risk för deflation
– Det är inte bra för då 
kommer både löner-
na och priserna att öka 
alltför långsamt. Då 
hamnar vi i deflation. 

Eftersom riksbanken 
redan har nollränta så 
kan de inte sänka sin 
ränta mycket mer och 
då ökar realräntan, det 
vill säga räntan minus 
inflationen. Högre reala 
finansieringskostnader 
är inte bra för företagen, 
säger Nils Gottfries.

Stängda gränser är nå-
got han inte heller vill se.

– Över tid är det väldigt 
skadligt med stängda 
gränser därför att eko-
nomierna är så samman-
kopplade. Vi behöver 
inte bara förflytta varor, 
även folk som konsulter 
och experter behöver 
kunna röra sig för att få 
produktionen att fung-

era. Stängda gränser är 
väldigt kostsamt, säger 
Nils Gottfries.

Helikopterpengar
Ute i världen finns 
många exempel på in-
satser som gjorts för att 
stötta de blödande eko-
nomierna. I Hongkong 
och USA har pengar 
delats ut till vuxna med-
borgare, så kallade ”he-
likopterpengar”.

– Jag är väldigt negativ 
till allmänt utspridande 
av pengar som ”heli-
kopterpengar”. Det är 
helt poänglöst och inte 
riktat till de företag som 
är i desperat behov av 
kapital för att överleva, 
säger han.

Hur snabbt ekonomin 
kommer att återhämta 
sig efter krisen beror 
enligt Nils Gottfries på 
hur väl företagen tagit 
sig igenom den.

– När väl smittan är borta 
kommer återhämtningen 
att gå snabbt, men risken 
är att vi förlorat en del 
väldigt värdefulla före-
tag och det kommer att 
sänka sysselsättningen 
och inkomsterna tills 
vi får igen nya företag. 
Det är alla dessa små 
och stora företag med 
unika kompetenser som 
är grunden för vårt väl-
stånd, säger han.

Av: Åsa Malmberg
Källa: Uppsala universitet
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Nya bilar minskade som väntat i mars - laddbara bilar ökar
■ Nyregistreringarna 
av personbilar mins-
kade med 8,6 procent i 
mars och lätta lastbilar 
minskade med 39 pro-
cent. Det var väntat med 
en nedgång även i mars, 
beroende på rekylen efter 
de mycket höga regist-
reringarna i december 
inför fordonsskattehöj-
ningen vid årsskiftet. 
De minskade registre-
ringarna i mars kan inte 
kopplas till Coronaut-
brottet. De bilar som 
registrerades i mars är 
till stor del resutatet av 
order som tecknats flera 
månader tidigare, inn-
an Coronautbrottet. Vi 
kan dock förvänta oss 
Corona-effekter på re-
gistreringarna under de 
närmaste månaderna, 
säger Mattias Bergman, 
VD på BIL Sweden

- I våra bilhallar och ser-
viceställen är det dock 
glesare än på länge, som 
en följd av Coronaut-
brottet. Det är väsent-
ligt att det går att hålla 
anläggningarna öppna, 
vilket håller igång kon-
sumtionen och möjlig-
gör reparationer och 
service av fordon vilket 
är kritiskt för samhäl-

let. Årets totalmarknad 
kommer att påverkas, 
men hur stort fallet blir 
beror till stor del på vil-
ka riktade insatser re-
geringen gör för att få 
igång ekonomin efter att 
smittspridningsperioden 
är över, fortsätter Mattas 
Bergman.

Andelen laddbara bilar 
28 procent i mars

- Andelen laddbara bilar 
av de totala nyregistre-
ringarna ökar kraftigt 
jämfört med ifjol. I mars 
var andelen 28,2 pro-
cent jämfört med 14,6 
procent i mars förra året. 
Under första kvartalet i 
år var andelen laddba-
ra bilar, dvs elbilar och 
laddhybrider, 27,9 pro-
cent jämfört med 13,3 
procent samma period 
förra året. Andelen är i 
linje med vår prognos 
för i år på 30 procent. 
Vi bedömer att trenden 
med ökad andel laddba-
ra fordon inte kommer 
förändras på sikt av den 
pågående Coronapande-
min. Fordonsindustrin 
ställer om sina produk-
ter och efterfrågan ökar, 
säger Mattias Bergman.

Ökad andel eldrivna 
lätta lastbilar

- Eldrivna lätta lastbilar 
ökade i mars sin andel 
av det totala antalet ny-
registrerade lätta last-
bilar till 4,1 procent 
jämfört med 3,3 procent 
mars månad förra året. 
Totalmarknaden för lät-
ta lastbilar minskade 
med 39 procent i mars, 
vilket främst förklaras 
av de mycket höga re-
gistreringarna i decem-

ber inför fordonsskat-
tehöjningen 1 januari, 
säger Mattias Bergman.

Kraftigt minskade kol-
dioxidutsläpp från nya 
bilar

- Enligt BIL Swedens 
beräkningar har de 
genomsnittliga kol-
dioxidutsläppen från 
nyregistrerade person-
bilar, enligt mätmetoden 
NEDC, minskat med 
16 procent, från 118 g/

km per kilometer janu-
ari-mars förra året till 
99,5 g/km januari-mars 
i år. Den viktigaste för-
klaringen till de mins-
kade utsläppen är den 
kraftigt ökade andelen 
laddbara bilar, säger 
Mattias Bergman.

Minskade registreringar 
av tunga lastbilar och 
bussar i mars

- Registreringarna av 
tunga lastbilar över 16 

ton minskade med 22,1 
procent i mars och har 
hittills i år minskat med 
11,1 procent. Nyregist-
reringarna av bussar 
minskade också, med 38 
procent i mars, och har 
hittills i år minskat med 
38,3 procent. Bussmark-
naden påverkas till stor 
del av kommunernas 
upphandling vilket ger 
en ryckig marknad, av-
slutar Mattias Bergman.

Källa: Bil Sweden
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■ Det är inte bara Öresundspendlarna som knyter samman gränsregionen utan det 
gör en stor skara svenskar bosatt på Själland, ännu fler danskar bosatta i Skåne, dans-
ka ägare av svenska sommarhus som organiseras av föreningen Danske Torpare samt 
invånarna på Bornholm som använder E65 mellan Malmö och Ystad som en dansk 
inrikesväg på väg till och från Köpenhamn med hjälp av färjelinjen mellan Ystad och 
Rønne. Dansk vård är beroende av ett stort antal anställda som pendlar från Skåne. I ett 
större perspektiv kan noteras att Danmark är Sveriges femte största exportmarknad 
medan Sverige är Danmarks tredje största exportmarknad. På ett mera personligt plan 
kan det noteras att Danmarks drottning Margrethe, som fyller 80 år på torsdag, är kusin 
med Sveriges kung Carl XVI Gustaf. Vd för A.P. Møller Holding, som är huvudägare i 
Danmarks största företag A.P. Möller-Mærsk, heter Robert Mærsk Uggla. Han är född 
och uppväxt i Stockholm med dansk mamma och svensk pappa. A.P: Møller Holding 
kontrollers av familjen Mærks genom ägarstiftelser.

18 582 personer pendlar över Öresund *
1 800 anställda i dansk vård bor i Skåne *
605 anställda i Köpenhamns kommun bor i Skåne
420 anställda i Region Hovestaden bor i Skåne
200 anställda i Helsingörs kommun bor i  Skåne

20 229 danskar bor i Skåne **.
10 405 svenskar bor i Östdanmark ***

10 386 svenska fritidshus ägs av danskar, främst i Skåne, Halland, Småland och Ble-
kinge.
39 583 invånare på Bornholm kan använda svenska E65 som “dansk inrikesväg” efter 
att ha tagit färjan mellan Rønne och Ystad. Alternativet är en godsfärja till Køge eller 
flyg till Kastrup.

Personerna som knyter samman Danmark och Sverige: 
Öresundspendlare, sjukvårdspersonal, danska torpare, 
Bornholmsbilister och bosatta på tvärs

De dansksvenska banden över Örsund handlar om allt från arbetspendling och 1800 skåningar som arbetar inom dansk 
sjukvård till bosatta på tvärs, Bornholmsbor som reser genom Skåne på väg till Köpenhamn till danska ägare av svenska 
sommarstugor. Foto: News Øresund och Flickr

Källor: Danmarks Statistik, SCB, Ørestat, Köpenhamns kommun och TV2Lorry
* Enligt senast tillgänglig statistik från 2015 inklusive övriga inkomsttagare
**Personer födda i Danmark
*** Personer födda Sverige som inte har någon förälder som är född i Danmark och 
som är dansk medborgare                                                              Källa: News Øresund

I korthet handlar pro-
jekten om:

• Amniotics är ett bio-
teknikbolag i Lund 
som utvecklat en lung-
specifik samtcell mot 
covid-19.
• Glycorex Transplan-
tation i Lund har levere-
rat plasma till europeis-
ka sjukhus. Blodplasma 

med antikroppar från 
tillfrisknade personer 
tros kunna förbättra si-
tuationen för coronapa-
tienter.
• Framtix Holdings i 
Malmö är enligt Rapidus 
klara att lansera en na-
noprodukt mot bakte-
rier, svamp och potenti-
ellt även coronavirus.
Red Glead Discovery på 

Medicon Village i Lund 
är med i ett försök att 
utveckla ett vaccin på 
uppdrag av norska Im-
munor.
• Immunitrack i Kö-
penhamn har tillsam-
mans med tyska Intavis 
Peptide Services startat 
ett projekt för att ut-
veckla ett peptid-baserat 
vaccin.

Öresund Nio projekt för medicin och vaccin mot 
covid-19 pågår i Medicon Valley
■ Fem projekt på Själland och fyra i Skåne pågår med forskning som 
kan användas i kampen mot cornavirus. Det visar en kartläggning 
gjord av nyhetstjänsten Rapidus.
– Vi har innovationskraften, kompetensen och de internationella kon-
takterna till att vara med i kapplöpningen. Nu ska resurserna samlas 
ytterligare, säger Petter Hartman, vd för Medicon Valley Alliance, i 
en kommentar till Rapidus.

• Apeiron Biologics 
från Österrike deltar i 
ett medicinprojekt på 
Själland med fokus mot 
att blockera infektioner 
för att undvika lungska-
dor. Rigshospitalet, Her-
lev och Gentofte Hospi-
tal, Hvidovre sjukhus 
och Nordsjällands sjuk-
hus i Hillerø deltar i 
projektet.
• Herlev och Gentofte 
Hospital samlar en bio-
bank av biomarkörer för 
covid-19 med stöd från 
Novo Nordisk Fonden.
• Rigshospitalet leder 
en grupp på 16 dans-
ka sjukhus som efter 
påsk ska försöka dämpa 

svåra lunginfektioner i 
samband med covid-19 
genom att testa att ge 
patienter hydrokortison 
direkt i blodet.
• Köpenhamns univer-
sitet har femton forskare 
i Mærsktornet i Köpen-

hamn som arbetar med 
att utveckla ett vaccin 
mot coronavirus. EU 
har bidragit med 20 mil-
joner danska kronor och 
ytterligare medel söks nu.

Källa: News Øresund

Maersk-tornet. Foto: News oresund
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De senaste veckorna har 
inneburit omvälvande för-
ändringar i skolans verk-
samhet. Inte minst för 
gymnasieskolan, som has-
tigt har fått ställa om till 
digital undervisning.

– Både rektorer och lärare 
har hört av sig till univer-
sitetet med en vilja att dela 
med sig av sina erfarenhet-
er. De ger också uttryck för 
betydelsen att dokumente-
ra och dra lärdom av den 
situation som skolan nu 
befinner sig i, säger Ola 
Holmström, forskare i ut-
bildningsvetenskap som 
samordnar arbetet med 
materialinsamlingen på 
uppdrag av fakultetsled-
ningen vid Lärande och 
samhälle vid universitetet.

Olika perspektiv
Med initiativet vill Malmö 

Malmö Corona: Forskare efterlyser 
berättelser från skolan

Köpenhamns barn är redo 
att återvända till institutio-
nerna i stort antal, varför 
Köpenhamn har beslutat 
att öppna gradvis denna 
vecka (v.16 n.r.). Det kan ge 
en brist på plats i början.

Partierna håller nu med om 
att föräldrar som tar hand 
om sina barn hemma kan 
få ersättning för dagpen-
ningen. Initiativet är inspi-
rerat av Gladsaxe och är ett 
av flera initiativ som kom-
mer att ge plats för de föräld-
rar som behöver vård under 
det gradvisa öppnandet.

På onsdag öppnar de första 
124 dagliga erbjudanden 
av platser och torsdagen 
113 till i Köpenhamn efter 
att ha uppfyllt de nya rikt-
linjerna från hälsomyndig-
heterna. Detta innebär att 
det från dag ett inte finns 
plats för så många barn 
som vanligt, och därför 
har föräldrar uppmanats 
att rapportera sitt behov 
av barnpassning till sina 
barns institutionschefer.

Enligt preliminära siffror 
är de övergripande beho-
ven bara något större än 
kapaciteten, men eftersom 
de inte är jämnt fördelade 
innebär detta att mer ut-
rymme och alternativa lös-
ningar behöver hittas för 
att ordna flera platser.
- Riktlinjerna för hälso-
vården ställer nya krav på 
lokaler, vilket naturligtvis 
innebär att det inte finns 
100 procent kapacitet från 
varken onsdag eller tors-
dag. Lyckligtvis finns det 

Stort behov av vård i Köpenhamn
universitet ta del av er-
farenheter från lärare, 
förskollärare, kuratorer, 
personliga assistenter, fri-
tidshems- och matsalsper-
sonal i hela landet. Kort 
sagt, från alla som på nå-
got sätt arbetar i skolan 
och som vill dela med sig. 
Tanken är att berättelserna 
också ska kunna användas 
i framtida forskning.

– Vi ser gärna berättelser 
från olika perspektiv och 
yrkeskategorier. Det är fritt 
fram att skriva kort, långt 
eller i punktform. Det in-
tressanta är vad personalen 
tänker om det som sker i 
skolan just nu och hur si-
tuationen påverkar arbetet 
och undervisningen. Alla 
bidrag är välkomna. Det 
är många delar av skolans 
verksamhet som inte fung-
erar som vi är vana vid nu, 

■ Köpenhamn är redo med en modell där föräldrar kan få 
ersättning om de tar hand om sina barn hemma lite längre.

många platser för barnen 
att vistas i, och sedan finns 
det andra platser där vi 
måste vara mer kreativa 
och involvera nya lokala 
och utomhusområden - vi 
arbetar hand i hand. Platser 
hittas timme för timme, 
och det kommer förmod-
ligen få institutioner med 
föräldrar som inte kan 
tillgodose deras behov av 
passning, säger barn- och 
ungdomspolitikern Jesper 
Christensen (S).

Exempelvis har ett avtal 
ingåtts med Köpenhamns 
Yrkeshögskola för tilläm-
pade möjligheter att låna 
lokaler i Carlsberg, det  
gamla Köpenhamns stads-
museum kommer också 
att användas för undervis-
ning, och ett antal andra 
platser arbetar med liknan-
de lösningar.

Därför kommer under den 
kommande tiden fler dag-
hem att öppnas och extra 
utrymme hittas där det 
behövs. Danmark är del-
vis stängt, och det finns 
mycket trånga regelverk för 
sjukvården, så det kommer 
inte att vara ett normalt liv 
för alla.
”Det finns fortfarande 
många föräldrar som har 
skickats hem, så det kom-
mer att vara till stor hjälp 
om fler av dem kan hålla 
sina barn hemma lite läng-
re. Därför är vi nu också 
överens om att göra en mo-
dell där du inte behöver be-
tala för passningen om du 
håller dina barn hemma. 
Dessutom arbetar vi hårt 

för att få mer utrymme, 
och inte minst mer utbild-
ningspersonal. Det här är 
en stor utmaning, och det 
är därför jag är nöjd med 
det goda samarbetet med 
utskottet för barn- och 
ungdomar, säger Jesper 
Chistensen.

Fakta
Föräldrar har rapporterat 
om sina passningsbehov på 
tisdag och meddelas nu av 
sin institution om vad de 
kan förvänta sig. På vissa 
institutioner finns det inte 
plats för alla, och här kom-
mer du från början att an-
vända samma kriterier som 
utbildningsministeriet har 
utarbetat för akutpassning:

Föräldrar med socialt kri-
tiska jobb, inklusive häl-
so- och sjukvårdspersonal, 
städning och de som sköter 
andras barn
Föräldrar till barn i utsatta 
positioner
Föräldrar som måste träf-
fas fysiskt på jobbet
För andra föräldrar, till ex-
empel föräldrar som åter-
vänder hem och arbetar 
hemma, liksom föräldrar 
som inte är på arbetsmark-
naden, måste det finnas 
lokala lösningar som delvis 
kan tillgodose föräldrarna. 
Det kan till exempel vara 
genom färre timmar eller 
bara några dagar i veckan.

Föräldrar kommer att med-
delas direkt från sin egen 
institution, som arbetar 
fram till onsdag morgon 
för att hitta lösningar.
Källa: Köpenhamns kommun

säger Ola Holmström.

Pågår under våren
Insamlingen av berättelser 
planeras pågå vårterminen 
ut och kompletteras med 
enskilda intervjuer.

– Vi hoppas att materialet 
kommer att kunna ligga 
till grund för forskning 
om skolans situation vå-
ren 2020, hur olika skolor 
och aktörer hanterade ut-
maningar men också vilka 
lärdomar som drogs. Sko-
lan tas ofta lite för givet 
men läget vi är i nu påmin-
ner oss om både förskolans 
och skolans centrala bety-
delse i samhället, för oss, 
våra barn och ungdomar. 
Vi kan alla lära oss något 
av det.

Kontakt:
Ola Holmström, projektforskare

ola.holmstrom@mau.se 

■ Coronakrisen har på kort tid ställt skolan inför en av sina största utmaningar. 
Forskare vid Malmö universitet vill nu samla in berättelser från lärare, rek-
torer och annan personal för att kunna dokumentera erfarenheter som görs i 
svensk skola.

■ Det är tuffa tider just nu. Därför kraftsamlar Helsingborg så att före-
tagen och samhället ska klara sig ut på andra sidan krisen. Satsningen 
Action Helsingborg innehåller flera delar som möjliggör för företagare att 
få stöd och för helsingborgare att bidra.

Helsingborg Action Helsingborg - ny 
plattform för att stötta lokalt engagemang

Action Helsingborg är en 
digital mötesplats där alla 
kan hitta ett sätt att göra 
en insats. Den vilar på 
sex ben där några är nya 
och skapade direkt med 
anledning av coronaviru-
sets konsekvenser. Andra 
delar finns sedan tidigare 
i stadens verksamhet. De 
sex benen är Näringslivs-
fonden corona, Crowdfun-
ding Helsingborg, Företag 
för företag, Vårdhjälpen, 
Engagera dig och Visions-
fonden.

En av de nya delarna är 
Näringslivsfonden corona 
som kan stötta med pengar 
och coachning när någon 
har en idé som kan hjäl-
pa det lokala näringslivet. 
Helsingborgs stad avsätter 
till att börja med en miljon 
kronor till fonden.

- För att vi effektivt ska 
kunna stötta det lokala nä-
ringslivet behövs många 
pusselbitar. Vi vill att bra 
idéer från företag, invå-
nare och organisationer 
ska kunna omvandlas till 
konkreta åtgärder som gör 
skillnad. Ibland är det en 
liten summa pengar som 
kan få idén att gå från att 
vara en idé till att bli en 
konkret aktivitet. Vi vill 
kunna möjliggöra det med 
fondens pengar, säger An-
nette Melander Berg, nä-
ringslivsdirektör.

En del idéer som kommer 
in den här vägen kommer 
att ha förutsättning att växa 
och utvecklas ännu mer. I 
dessa fall finns möjlighet 
att ta idén vidare i H22 
Accelerator, ett samarbete 
mellan Helsingborgs stad 

och tech-hubben HETCH.
- Vi befinner oss just nu i 
ett läge där innovations-
kraften i samhället är stor 
och människors idéer är 
många. Detta måste vi ta 
tillvara på. En del av initi-
ativen vi ser runt omkring 
oss löser ett brinnande 
behov här och nu. En del 
initiativ har potential att 
växa. Därför tar vi tillfället 
i akt att skapa en H22-ac-
celerator som stöttar dem 
som beviljats medel ur nä-
ringslivsfonden, säger Jo-
han Crafoord-Larsen från 
HETCH.

- H22-acceleratorn är ett 
långsiktigt samarbete och 
kommer att utvecklas un-
der flera år för att bidra till 
näringslivets utveckling 
i vår stad, och vi lanserar 
den nu i och med att staden 

inrättar en näringslivsfond. 
Jag tror att kombinationen 
av näringslivsfonden och 
H22-acceleratorn kommer 
att förverkliga många goda 
idéer och även skapa nya 
bolag, säger Soraya Axels-
son, projektchef H22.

Crowdfunding Helsing-
borg är ett nytt sätt för 
invånarna att snabbt och 
enkelt stötta lokala företag 
genom donationer, i sam-
arbete med H22-partnern 
FundedByMe.

- Den här lösningen gör det 
lättare och smidigare att 
stötta de enskilda firmorna 
och de mindre företagen. 
Vi hoppas att andra kom-
muner och aktörer ska hoppa 
på detta så att fler företaga-
re får den här möjligheten 
till stöttning, säger Simon 
Wikstrand, marknadschef 

på Helsingborgs stad.

Företag för företag är en 
arena för delande av resur-
ser, kompetens och idéer. 
Här finns redan företag 
som börjat donera sin tid 
till behövande företag. 
Med Vårdhjälpen kraft-
samlar vi tillsammans med 
Region Skåne genom att 
skapa möjlighet att done-
ra skyddsutrustning eller 
ställa om produktion för 
tillverkning av sjukvård-
smateriel. Det kan också 
handla om att engagera 
personer med vårdutbild-
ning eller personer inom 
serviceyrken till verksam-
heter där de behövs i coro-
natider. I Engagera dig 
samlar vi några redan eta-
blerade satsningar för den 
som vill bidra med något 
till samhället, som appen 
Nyby och Volontärcenter. 

En annan del av Action 
Helsingborg är Visions-
fonden som även denna 
är etablerad sedan tidiga-
re. Genom denna stöttas 
modiga initiativ som kan 
förändra och utveckla Hel-
singborg.

- Action Helsingborg är ett 
kraftfullt komplement till 
de åtgärder som presen-
terats tidigare. På det här 
sättet möjliggör staden att 
goda idéer får utvecklas 
och bli till konkret nytta 
för näringsidkare och sam-
hället i stort, säger Peter 
Danielsson (M), kommun-
styrelsens ordförande.

Skanna och läs mer 

Källa: Helsingborg kommun

Diskussioner kring hur 
årets studentfirandet ska 
se ut och nya studieplatser 
på kommunens fritids-
gårdar för gymnasieung-
domar. Det är några av 
de frågor som lyfts under 
onsdagen i Lunds kom-
muns arbete med effekter-
na av covid-19.

Nationellt pågår en dis-
kussion kring hur årets 
studentfiranden ska han-
teras. Utbildningsförvalt-
ningen i Lunds kommun 
bedömer utifrån det rå-
dande läget att det blir 
svårt att genomföra ett 
traditionellt studentfi-

Lund Lägesbild onsdag den 15 april med 
anledning av arbetet med covid-19

rande. Lunds kommun 
har dock ännu inte fattat 
något beslut i hur frågan 
ska hanteras. Det är idag 
inte tillåtet med samman-
komster för mer än 50 per-
soner. Utifrån dessa regler 
blir en traditionell utspark 
svår att genomföra. Däre-
mot kommer kommunens 
gymnasieskolor att fira 
studenten på något sätt 
– ett sätt som följer myn-
digheternas rekommenda-
tioner. Nu ska frågan tas 
upp med elevkårerna och 
elevråden på gymnasie-
skolorna för att diskutera 
vilka alternativ som finns.

Nu öppnar även kommu-
nens sju fritidsgårdar och 
mötesplatsen ComUng 
upp för studieplatser till 
de gymnasieungdomar 
som vill studera i en lugn 
miljö utanför hemmet. 
Platserna är anpassade till 
gällande rekommenda-
tioner kring avstånd och 
erbjuder gratis wi-fi. Stu-
dieplatserna är tillgäng-
liga alla vardagar mellan 
klockan 10-14 och finns 
i centrum (ComUng), på 
Klostergården, Norra Fä-
laden, Dalby, Södra Sand-
by, Genarp, Veberöd och 
Linero.

Källa: Lunds kommun
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■ I dag har kommissionen, 
i samarbete med Europe-
iska rådets ordförande, 
lagt fram en färdplan för 
att fasa ut de restriktioner 
som har införts på grund av 
coronautbrottet.

Läget är fortfarande kritiskt 
men de nödvändiga extra-
ordinära åtgärder som vid-
tagits av medlemsländerna 
och EU har haft effekt. De 
har bromsat spridningen av 
viruset och räddat tusentals 
liv. Restriktionerna och 
den otrygghet som kom-
mer med dessa har däremot 
en dramatisk påverkan på 
människor, samhället och 
ekonomin, och kan inte till-
lämpas för evigt.

– Att rädda liv och att 
skydda EU-invånarna från 
coronaviruset är det absolut 
viktigaste, säger kommis-
sionens ordförande Ursula 
von der Leyen. Samtidigt 
är det dags att blicka framåt 
och fokusera på att värna 
människors försörjnings-
möjligheter. Även om situ-
ationen skiljer sig kraftigt 
åt mellan medlemsländer-
na frågar sig många, med 
all rätt, när och hur res-
triktionerna kan lyftas. En 
ansvarsfull planering be-
höver en stabil grund, med 
en förnuftig balans mellan 
intresset av att skydda folk-
hälsan och intresset av att 
samhället fungerar. Därför 
har kommissionen upp-
rättat en förteckning med 
riktlinjer, kriterier och åt-
gärder som utgör en grund 
för genomtänkt agerande. 
EU:s styrka är dess sociala 
och ekonomiska balans. Vi 
lär av varandra och tillsam-
mans hjälper vi EU ut ur den 
här krisen.

– För att återgå till det 
normala efter isolerings-
åtgärderna i samband med 

coronautbrottet måste EU:s 
medlemsländer använda ett 
noggrant samordnat tillvä-
gagångssätt som bygger på 
vetenskap och solidaritet, 
säger hälsokommissionär 
Stella Kyriakides. Det mås-
te finnas kapacitet för våra 
hälso- och sjukvårdssystem 
att behandla ett ökat antal 
nya fall, tillgång på vik-
tiga läkemedel och viktig 
utrustning, och kapaciteten 
att testa och spåra måste 
vara god. Vi vet att det är 
en lång väg tillbaka med 
gradvisa förändringar och 
att denna stora hälsokris 
kommer att få långvariga 
effekter. Fram till dess att 
det finns effektiva behand-
lingar och ett vaccin mås-
te vi lära oss att leva med 
coronaviruset. Men Europa 
kommer att komma på fötter 
igen – tillsammans och enat. 
Det är den enda vägen tillba-
ka.

Med beaktande av landspe-
cifika skillnader fastställer 
färdplanen följande huvud-
sakliga principer:

• Rätt åtgärder i rätt tid. 
Följande kriterier bör beak-
tas när det bedöms om det 
är dags att lätta på isole-
ringsåtgärderna:

o Ett epidemiologiskt kri-
terium som visar att sprid-
ningen av sjukdomen har 
minskat kraftigt under en 
längre tid.
o Sjukvårdssystemen måste 
ha tillräcklig kapacitet, t.ex. i 
fråga om beläggningsgraden 
på intensivvårdsavdelningar 
och tillgången till sjukvårds-
personal och utrustning.
o Lämplig övervakningska-
pacitet, inklusive storskalig 
testningskapacitet för att 
snabbt upptäcka och isole-
ra smittade personer samt 
kapacitet att spåra och kart-
lägga.

Coronaviruset: färdplanen visar vägen till gemensamma 
lättnader av coronarestriktionerna

• Vi behöver en EU-strategi. 
Även om tidpunkten och 
villkoren för att lyfta iso-
leringsåtgärderna skiljer 
mellan medlemsländerna 
behöver vi ett gemensamt 
ramverk som utgår från föl-
jande:
o Vetenskap med folkhäl-
san i fokus, samtidigt som 
det finns en medvetenhet 
om att lättade restriktioner 
innebär att väga folkhäl-
sofördelar mot social och 
ekonomisk påverkan.
o Samordning mellan med-
lemsländerna för att undvi-
ka negativa effekter. Detta 
ligger i hela Europas intres-
se.
o Respekt och solidaritet.
Detta är av största vikt 
utifrån både hälsoaspek-
ter och socioekonomiska 
aspekter. Som lägsta krav 
ska medlemsländerna in-
formera varandra och kom-
missionen i god tid innan 
de lättar på restriktioner, 
och beakta eventuella syn-
punkter.

• Att fasa ut isoleringen 
kräver tilläggsåtgärder, 
såsom följande:

o Insamling av harmoni-
serade uppgifter och ut-
veckling av ett system för 
rapportering och kontakt-
spårning, inbegripet digita-
la verktyg som till fullo res-
pekterar dataintegriteten.
o Utökning av testning-
skapaciteten och harmo-
nisering av testmetoder. 
Kommissionen har i dag, 
i samråd med Europeiska 
centrumet för förebyggan-
de och kontroll av sjukdo-
mar, antagit riktlinjer om 
olika coronavirustester och 
deras utförande.
o Utökning av sjukvårds-
systemens kapacitet och 
motståndskraft, i synnerhet 
för att hantera den förvän-
tade ökningen av infektio-

ner efter det att restriktio-
nerna har lättats.
o Fortsatt ökning för att 
stärka tillgången på medi-
cinsk och personlig skydds-
utrustning.
o Utveckling av säkra och 
effektiva behandlingar och 
läkemedel samt utveckling 
och åtgärder för att snabbt 
ta fram ett vaccin som kan 
sätta stopp för coronaut-
brottet.

NÄSTA STEG
Färdplanen innehåller kon-
kreta rekommendationer 
som medlemsstaterna bör 
beakta när de planerar att 
lätta på restriktionerna:

• Det måste ske gradvis. 
Åtgärderna bör dras tillba-
ka i olika steg och med till-
räckligt långa mellanrum för 
att kunna mäta effekterna.

• Allmänna åtgärder bör 
stegvis övergå i riktade 
åtgärder. Till exempel 
skydda de mest sårbara 
grupperna under en längre 
tid, underlätta en gradvis 
återgång till nödvändig 
ekonomisk verksamhet, ut-
öka den regelbundna städ-
ningen och saneringen av 
knutpunkter för transpor-
ter, butiker och arbetsplat-
ser samt ersätta allmänna 
undantagstillstånd med 
riktade statliga ingripanden 
för att garantera öppenhet 
och demokratisk ansvars-
skyldighet.

• De inre gränskontroller-
na bör hävas på ett sam-
ordnat sätt. Reserestriktio-
ner och gränskontroller bör 
tas bort först när gränsom-
rådenas epidemiologiska 
situation är tillräckligt lik-
artad. De yttre gränserna 
bör öppnas i en andra fas 
och beakta spridningen av 
viruset utanför EU.
• Den ekonomiska verk-

samheten bör fasas in. Det 
finns olika aspekter att utgå 
från, t.ex. jobb som lämpar 
sig för distansarbete, eko-
nomisk betydelse och skift-
arbete. Hela befolkningen 
bör inte återgå till arbetet 
samtidigt.

• Folksamlingar bör tillå-
tas gradvis, allt efter verk-
samhetskategoriernas sär-
drag, t.ex. följande:
1. Skolor och universitet.
2. Kommersiell verksam-
het (t.ex. detaljhandel) med 
möjlig gradvis upptrapp-
ning.
3. Social verksamhet (t.ex. 
restauranger, kaféer) med 
möjlig gradvis upptrapp-
ning.
4. Större evenemang.

• Insatser för att hindra 
spridningen av viruset 
bör fortsätta med kam-
panjer för att uppmuntra 
befolkningen att fortsätta 
med strikta hygienåtgärder 
och social distansering.

• Åtgärderna bör överva-
kas kontinuerligt och en 
beredskap bör utvecklas för 
att kunna återgå till strikta åt-
gärder om det blir nödvändigt.

När restriktionerna grad-
vis lättas är det nödvän-
digt att strategiskt planera 
för återhämtningen, blåsa 
nytt liv i ekonomin och att 
fortsätta mot en hållbar till-
växt. Detta inbegriper den 
dubbla omställningen till 
ett grönare och mer digitalt 
samhälle, och att till fullo 
dra lärdom av den pågåen-
de krisen vad gäller EU:s 
beredskap och motstånds-
kraft. Kommissionen kom-
mer att utarbeta en åter-
hämtningsplan utifrån ett 
omarbetat förslag till nästa 
fleråriga budgetram och 
kommissionens uppdatera-
de arbetsprogram för 2020.

BAKGRUND
Kommissionen har, i sam-
arbete med Europeiska rå-
dets ordförande, utarbetat 
den här färdplanen som ett 
svar på Europeiska rådets 
uppmaning av den 26 mars 
om en samordnad strategi 
för att lätta på restriktio-
nerna. Den bygger på sak-
kunskap från Europeiska 
centrumet för förebyggan-
de och kontroll av sjukdo-
mar och den panel av ve-
tenskapliga experter som 
ger kommissionen råd om 
coronaviruset. Alla över-
väganden baseras givetvis 
på de senaste vetenskapliga 
rönen och bör ses över vart-
efter nya uppgifter fram-
kommer och mätmetoderna 
harmoniseras.

Kommissionen fortsätter 
samtidigt att mobilisera 
medel för att främja forsk-
ning för att utveckla vac-
ciner, behandlingar och 
läkemedel. Kommissionen 
samarbetar även med Eu-
ropeiska läkemedelsmyn-
digheten för att samordna 
reglerande åtgärder, från 
kliniska prövningar till god-
kännande för försäljning. 
Även internationellt samar-
bete kommer att prioriteras.

För att hjälpa medlemslän-
derna att köpa in nödvän-
dig utrustning så snabbt 
som möjligt (t.ex. tester) 
har kommissionen inrät-
tat ett samordningskontor 
för medicinsk utrustning, 
infört gemensamma upp-
handlingsförfaranden och 
lagring för nödsituationer 
via RescEU och bistått med 
stöd till nationella hälso- 
och sjukvårdssystem ge-
nom instrumentet för kata-
strofbistånd inom EU.

Källa: Europeiska Kommissionen

■ Ett team av europeiska läkare och sjuksköterskor 
från Rumänien och Norge skickas omedelbart till 
Milano och Bergamo (den 7:e april n.r) genom EU:s 
civilskyddsmekanism för att hjälpa den italienska 
sjukvårdspersonalen att vårda covidpatienter. Öst-
errike har också erbjudit Italien drygt 3 000 liter 
desinfektionsmedel via mekanismen. EU-kommis-
sionen kommer att samordna och medfinansiera 
detta europeiska stöd.

– Dessa sjuksköterskor och läkare, som åker i väg 
till andra medlemsländer för att hjälpa sina kol-
legor, visar prov på verklig europeisk solidaritet, 
säger EU-kommissionens ordförande Ursula von 
der Leyen. Ni är en stolthet för hela Europa. Vi i 
EU-kommissionen gör allt vi kan för att hjälpa Ita-
lien och alla våra medlemsländer i denna stund av 
nöd.

– Jag vill tacka Rumänien, Norge och Österrike för 
deras stöd till Italien i ett läge som är svårt för hela 
vår världsdel, säger krishanteringskommissionär 
Janez Lenarčič. Det här är EU-solidaritet i prakti-
ken. EU:s centrum för samordning av katastrofbe-
redskap arbetar dygnet runt tillsammans med alla 
medlemsländerna för att se till att hjälpen kanalise-
ras till de områden där den behövs som mest.

Italien har aktiverat EU:s satellitsystem Copernicus 
för att kartlägga hälso- och sjukvårdsinrättningar 
samt offentliga platser under coronakrisen.

I går tog Italien också emot en leverans med per-
sonlig skyddsutrustning, samordnad av centrumet 

för samordning av katastrofberedskap. Även flera 
EU-länder har skickat skyddsutrustning som t.ex. 
masker, overaller och respiratorer till Italien, samt 
tagit emot italienska patienter för behandling.

Bakgrund
En del av det norska sjukvårdsteamet skickades re-
dan i december i fjol till Samoa för att bekämpa 
mässlingsutbrottet där. Det gjordes inom ramen för 
EU:s civilskyddsmekanism, som Norge är fullvär-
dig medlem i.

EU:s centrum för samordning av katastrofbered-
skap är hjärtat i EU:s civilskyddsmekanism och 
samordnar hjälpinsatser till katastrofdrabbade 
länder, i form av hjälpsändningar, expertis, civil-
skyddsteam och specialutrustning. Centrumet sä-
kerställer snabba krisstödsinsatser och fungerar 
som samordnare mellan EU-länderna och de övriga 
sex länder som deltar, det drabbade landet och ex-
perter på civilskydd och humanitärt bistånd.

Källa: Europaparlamentet

Coronaviruset: EU skickar sjukvårdsteam till Italien

Illustration 2020 © Upphovsrätt Europeiska kommissionen 2020
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I När fler människor 
stannar hemma, på 
grund av självisole-
ring och social distan-
sering, så ökar också 
näthandeln. Det finns 
dock vissa handlare 
som försöker utnyttja 
oron — när vi försöker 
att skydda oss själva 
och våra familjer från 
viruset — för att sälja 
falska botemedel eller 
produkter som enligt 
deras utsago ska för-
hindra att man smittas, 
till väldigt höga priset.

Falska påståenden kan 
handla om allt från 
masker och mössor till 
läkemedel och han-
drengöring — felak-
tigt märkta som ”det 
enda botemedlet mot 
corona” eller ”det enda 
skyddet mot coronavi-
ruset”. Dessa säljs se-
dan mycket dyrare än 
dess egentliga värde. 

Näringsidkare använ-
der också andra trick, 
som att felaktigt hävda 
att det är en brist på va-
ran, för att driva konsu-
menterna till att köpa.

Att se upp för:
Det finns vissa saker 
som du bör se upp för. 
Om du ser något av 
följande påståenden så 
bör du vara på din vakt.

•  Direkta eller indirek-
ta påståenden om att en 
produkt kan förhindra 
eller bota Covid-19.
• Hänvisningar till in-
officiella källor, som 
självutnämnda läktare, 
för att backa upp påstå-
enden.
• Användning av myn-
digheters namn eller 
logotyper, experter el-
ler internationella in-
stitutioner som påstås 
ha godkänt produkten, 
men utan länkar eller 

Covid-19: Se upp för bedragare och 
bluffmetoder på nätet
■ Aktörer på nätet utnyttjar rädslan kring coronautbrottet 
för att försöka sälja falska botemedel eller trissa upp priserna, 
därför agerar nu EU.

Bedrägeriförsöken ökar när fler väljer näthandel. Image from Pixabay

referenser till officiella 
dokument
• Påståenden om att 
produkten ”bara finns 
tillgänglig i dag”, ”säl-
jer slut snabbt”, etc.
•  Svepande påståenden 
som att ”det är markna-
dens lägsta pris”, ”enda 
produkten som kan 
bota Covid-19”, etc.
• Orimliga priser på 
grund av att produkten 
sägs ha helande effek-
ter

Om du upptäcker in-
formation utan stöd 
eller missledande på-
ståenden på någon di-
gital plattform, använd 
då plattformens system 
för att anmäla detta. 
Var medveten om att 
det ibland kan vara in-
formation som omed-
vetet delats av en vän 
eller familjemedlem, 
vars enda syfte är att de 
tror att de hjälper dig.

Gå också alltid till på-
litliga källor för infor-
mation om coronavi-
ruset: den nationella 
regeringen, hälsomyn-
digheter eller interna-
tionella organisationer 
som Världshälsoorga-
nisationen WHO.

Vad gör EU?
För att hantera frågan 
om bedrägerier på nä-
tet som en följd av 
coronavirusets utbrott 
har EU-kommissionen 
och medlemsländernas 
konsumentskyddsmyn-
digheter (CPC) inlett 
ett antal gemensamma 
åtgärder.

Den 20 mars 2020 ut-
färdade CPC en ge-
mensam ståndpunkt 
om de mest rapporte-
rade bedrägerierna och 
orättvisa metoderna, 
för att hjälpa de digi-
tala plattformarna att 
bättre identifiera dessa 
olagliga metoder, så 
att de kan tas bort och 
man kan förhindra att 
liknande bedrägerier 
genomförs.

Didier Reynders, kom-
missionär med ansvar 
för rätts- och konsu-
mentfrågor, skrev 23 
mars 2020 till olika 
plattformar, sociala 
medier, sökmotorer 
och marknadsplatser 
på nätet, och bad dem 
samarbeta för att rensa 
bort bedrägerier — om 
exempelvis falska bo-
temedel mot coronavi-
ruset.

Att lura konsumenter-
na om de fördelar eller 
resultat som förväntas 
av en produkt — som 
att den kan bota en 
sjukdom eller att den 
endast är tillgänglig 

under en begränsad 
tid — är förbjudet i 
EU tack vare direkti-
vet om otillbörliga af-
färsmetoder (UCPD). 
Alla påståenden om att 
en produkt kan bota en 
sjukdom måste ha be-
vis. Plattformarna som 
är aktiva i EU, som får 
kännedom om olaglig 
aktivitet på sina sidor, 
är skyldiga ingripa.

Europaparlamentet är 
också engagerat för att 
skydda européerna när 
de är på nätet.

Källa: Europaparlamentet

Meteorvägen 4, Staffanstorp • 046-14 70 00 • info@moblero.se     Öppet: Vardag 10-18, Lördag 10-15, Söndag 11-15, Helgdagar 11-15.
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DAN-FORM Denmark takes pride in our continuous 
work to create and find new designs that suit the 
contemporary DAN-FORM brand.

We work with talented Danish designers who bring 
both experience and innovation to our brand. 
Through a careful selection process, the most 
contemporary, Nordic style designs are selected for 
production under the DAN-FORM brand. 
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SYSTEM+
Brunstads mångsidiga modulkoncept kombinerar 
hög kvalitet med funktionalitet utöver det vanliga.
Konceptet består av sittmoduler som kan
byggas samman efter behov och personliga
önskemål. Dessutom har du möjlighet
att välja armstöd efter eget huvud.
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Bygg din egen soffa i 3D
på www.brunstad.se 

SYSTEM+ Mona

Just nu 

-20%
på Brunstad

System+ sortimentet.
-10% på övriga.

Bygg din egen drömsoffa
Brunstads System+ modeller har en fast och formgjuten rygg som ger en riktig komfort. Designen på
armstöden och sitsarna är det som skiljer modellerna åt. Kombinera ihop din soffa så som du själv önskar.
Du kan dessutom välja att sätta på ett nackstöd som kan flyttas till just det sätet du vill ha.

SYSTEM+ MalinSYSTEM+ Fia SYSTEM+ Julia SYSTEM+ Oda
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Här kommer ett antal 
punkter om varför man 
inte ska lita till ”det sun-
da förnuftet”.

1. Vems ”sunda för-
nuft” är det vi ska 
lita på” Det finns lika 
många ”sunt förnuft” 
som det finns individer. 
Hur ska vi veta vems 
”sunda förnuft” vi ska 
följa? Och vad händer 
om olika ”sunda för-
nuft” går tvärt emot 
varandra?

2. Sannolikt tycker du 
att ditt ”sunda förnuft 
är det mest vettiga. Det 
är det inte!
Ditt ”sunda förnuft” 
är baserat på dina er-
farenheter och upp-

levelser. Det är inte 
troligt att dina erfaren-
heter och upplevelser 
är representativa för 
alla andra människor 
som berörs eller för 
den Coronakris vi är 
mitt uppe i.

3. Du, och de flesta an-
dra, har knappast upp-
levelser eller erfaren-
heter som är ens nära 
den verklighet vi är 
uppe i just nu. Därför 
är knappast ditt eller 
andras ”sunda förnuft” 
något att lita på i sam-
manhanget

4. Ditt ”sunda förnuft” 
letar efter information 
som stödjer dina tidi-
gare erfarenheter. Det 

är därför biased och 
kan inte acceptera den 
information som myn-
digheter och experter 
förmedlar till dig om 
de går emot dina upp-
fattningar. Ett klassiskt 
exempel av Confirma-
tion bias.

5. Ditt ”sunda förnuft” 
bygger mycket på att 
din känsla och inte på 
fakta. Bara för att du 
känner på ett visst sätt 
så innebär det inte att 
det är sant.

6. För att kunna lita på 
ditt ”sunda förnuft” 
krävs en viss nivå av 
grundkunskap om det 
fenomen som ”sunda 
förnuft” ska täcka. I 
detta fall bl a epidemier 
och samhällspåverkan. 
Du har sannolikt inte 
denna grundkunskap.

7. För att kunna lita på 
ditt ”sunda förnuft” 

behöver du också för-
måga och färdighet 
till ett kritiskt förhåll-
ningssätt och intresse 
av att lyssna på andras 
åsikter och kunskap. 
Det har du sannolikt 
inte.

8. För att kunna lita på 
ditt ”sunda förnuft” 
måste du dessutom 

LITA INTE PÅ ”DET SUNDA FÖRNUFTET”!
■ I dessa Coronatider ropas det ofta 
efter ”sunt förnuft”. Inte sällan av 
den del av populationen som verkar 
hysa misstro till experter och myn-
digheter.

Mattias Lundberg

kunna acceptera och 
erkänna att du inte vet 
allt i förväg och för-
mågan att inse att sce-
narier ändras. Den för-
mågan har du sannolikt 
inte.

9. De få individer som 
uppfyller punkt 6, 7 
och 8 ovan kallas ”EX-
PERTER” Det är dessa 

vi ska lyssna på och det 
är de som kan använ-
da sitt ”sunda förnuft” 
som en del i de råd de 
ger oss andra i en situ-
ation som denna.

Lyssna på experterna 
och inte på det ”sunda 
förnuftet”!

Mattias Lundberg
mattias@aplato.se

Enkel fråga kan leda till bot mot äldres yrsel 
och obalans

Godartad lägesyrsel är 
vanligt och förekom-
mer ofta odiagnostiserat 
bland äldre. Många lider 
i det tysta av yrsel och 
obalans, vilket har stor 
inverkan på livskvalite-
ten. Även om yrsel inte 
är livshotande ökar ris-
ken för otrygghet och 
fallolyckor när man går.

Syftet med avhandling-
en vid Sahlgrenska aka-
demin har varit att öka 
kunskapen om yrsel och 
ostadighet hos äldre, 
med fokus på godartad 
lägesyrsel. Författaren 
Ellen Lindell är specia-
listläkare inom öron-nä-
sa-hals på Södra Älvs-
borgs sjukhus i Borås, 
där en del av forskning-
en gjorts.

I en av delstudierna in-
gick 149 patienter, 96 
kvinnor och 53 män, 
som remitterats till 
öron-näsa-hals på grund 
av yrsel. I samband 
med undersökning be-

svarade de ett formulär 
med 15 frågor. Den frå-
ga som hade tydligast 
koppling till diagnosen 
godartad lägesyrsel var 
just den om yrsel när 
man vänder sig i sängen.

Snabb identifiering möj-
lig
– Förekomst av yrsel 
när man lägger sig eller 
vänder sig i sängen kan 
snabbt identifiera godar-
tad lägesyrsel, som är 
den vanligaste orsaken 
till yrsel och som går att 
bota. Behandling av yr-
sel ökar välbefinnandet 
och kan minska lidandet 
hos en stor grupp äldre 
personer och även mins-
ka samhällets kostna-
der, säger Ellen Lindell.

Godartad lägesyrsel, 
kristallsjuka, är den 
vanligaste orsaken till 
yrsel från innerörats ba-
lansorgan och beror på 
att kristaller från inne-
rörat lossnar och ham-
nar på fel ställe. Symp-

tomen är yrsel som 
kommer framförallt vid 
lägesändring. Många 
upplever även ostadig-
het när de står och går.

Kristallsjuka botas ge-
nom manöverbehand-
lingar, ofta utförda av 
sjukgymnast, där man 
har som målsättning 
att få kristallerna på 
rätt plats igen. Detta 
gör man genom att man 
vrider och snurrar hela 

patienten. Beroende på 
vilken båggång och vil-
ken sida gör man på oli-
ka sätt.

Upplever sämre hälsa
Tre av tio personer över 
70 år beräknas lida av 
yrsel och obalans. En-
ligt avhandlingen, som 
också stöder sig på data 
från den omfattande be-
folkningsstudien H70 i 
Göteborg, är yrsel vid 
75 års ålder vanligare 

hos kvinnor än hos män, 
men vid 79 års ålder är 
könsskillnaderna borta.

Bland de undersökta 
79-åringarna hade drygt 
hälften yrsel och fyra av 
tio hade ramlat senaste 
året. Personer med yr-
sel tar fler mediciner, är 
mer trötta, går långsam-
mare, är mer rädda för 
att ramla och har sämre 
självupplevd hälsa än 
personer utan yrsel.

– Resultaten i min av-
handling visar att om 
man är drabbad av yrsel 
så är det förenat med 
sämre hälsorelaterad 
livskvalitet och att man 
skattar sin hälsa sämre 
än personer utan yrsel, 
säger Ellen Lindell.

Artikel av MARGARETA 
GUSTAFSSON KUBISTA
Källa: Göteborgs universitet

Illustration: ”Fall” (beskuren), av Linda Pålemo 

■  Blir du yr när du lägger dig eller vänder dig 
i sängen? Det är en enkel fråga som effektivt 
identifierar om en person lider av godartad 
och botbar lägesyrsel, så kallad kristallsjuka, 
visar en avhandling vid Göteborgs universitet.

                                                                                                       Kontakt  
Limhamns Fiskrökeri - Strandgatan 17 B, 216 12 Malmö

info@limhamnsfiskrokeri.se. www.limhamnsfiskrokeri.se
Tel: 040-15 24 70

Påskens delikatesser!

 Tel:040-152470
 Butik & Restaurang öppet alla dagar hela påsken se hemsida

 www.limhamns� skrokeri.se

Påskens delikatesser!Påskens delikatesser!
Kvalité till
Bästa pris!

Sillinläggningar 13 st egna .........1390-1990/hg
Kallrökt/Gravad lax...............................3690/hg
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Stenbitsrom egen gjord .........................45:-/hg
Löjrom Svensk .....................................249:-/hg
Janssons Frestelse .................................75:-/st
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Mån-fred 9-18 (11-18)
Lör-Son: 11.00-16.00. 

Sillamacka m nystekt sill....................89:-
Stekt sill m mos..................................120:-
Räkmacka m handskadade räkor....129:-
Limhamns biff m mos........................120:-
Rödspätta tallrik...............................139:-
Fish & chips........................................145:-
Laxtallrik............................................155:-

All take away 10% rabatt

Öppetider
Mån-Fre: 09:00-18:00 
Lördag: 09.00-16.00 
Söndag: 11.00-16.00

Restaurangen erbjuder!Din lokala Fiskhandlare erbjuder!

FÄRSK FISK (mycket när fiskat)
NYRÖKT FISK eget rökeri

Nykokta SKALDJUR
Hemlagade DELIKATESSER

Egentillverkade SILLINLÄGGNINGAR mm

Limhamns FISKRÖKERI

MISSA INTE!
Dagens fisk.........................................100:-

Vardagar 11:00-14:00

■ Om du planerar att 
öka ditt inköp av mat 
för bunkring under 
coronapandemin, kan 
det vara värt att tänka 
på vissa saker. Det kan 
vara enkelt att bara tän-
ka på bäst före-datumet, 
men det är också vik-
tigt att ha näringsintag i 
åtanke. Nedan kommer 
nio alternativ om mat 
som är mer hälsosam-
ma och sex alternativ 
som är ohälsosamma att 
presenteras.

Till de mer hälsosamma 
alternativen hör torka-
de plommon. Torkade 
plommon kan vara i ett 
år och är en bra fiber-
källa. De är dessutom 
mättande. Andra djup-
frysta och konserverade 
frukter fungerar bra, om 
man ser till näringsvär-
det.

Baljväxter (linser, bö-
nor och ärtor) är ett an-
nat bra alternativ. De 
innehåller i genomsnitt 
åtta gram protein per 
ungefär 100 gram, mer 
än dubbelt så mycket 

som quinoa, vilket gör 
dem till en bra källa för 
växtbaserat protein. Att 
äta ungefär 100 gram 
tre gånger per vecka 
kan hjälpa dig att kon-
sumera en större andel 
proteiner samtidigt som 
du adderar fibrer och 
näringsämnen till din 
diet. Både konserverade 
och torkade alternativ 
kan vara i upp till ett år.

Ett annat hälsosamt 
alternativ som har en 
längre hållbarhet är 
grönsaker som har ett 
tjockt skal, som pum-
por av olika slag. Kål är 
också en grönsak som 
har en hållbarhet på fle-
ra månader om den va-
ras i kylskåpet, och det 
är en grönsak som kan 
vara väldigt användbar 
om man exempelvis gör 
sallad. Det är också en 
bra idé att köpa frysta 
grönsaker, eftersom de 
varar längre än de van-
liga grönsakerna.
Det är även hälsosamt 
att äta havre. Förutom 
att tillagas som gröt kan 
de även användas som 

Vilken sorts mat har längre hållbarhet och är 
nyttigare?

ingredienser i bakelser 
och bröd och de har en 
hållbarhet på mellan ett 
till två år. Förutom att 
vara fiberrika, innehåll-
er de även järn och är en 
källa till betaglukaner. 
Det är även bra att köpa 
kokosmjölk, eftersom 
man kan förvara det i 
minst ett år. Dessutom 
kan kokosmjölk använ-
das till det mesta inom 

matlagning.

Konserver av lax och 
tonfisk är ett ytterliga-
re exempel på ett häl-
sosamt alternativ. Det 
går även bra att köpa 
djupfryst fisk och spa-
ra den i frysen. Dessa 
livsmedel är protein-
rika och innehåller så-
dant som omega-3 och 
vitamin B12. Man bör 

dock vara uppmärksam 
på detta inköp, eftersom 
Livsmedelsverket säger 
att fiskar med ursprung 
från Östersjön kan inne-
hålla miljögifter. Det 
kan även vara en bra idé 
att förvara kött, fågel 
och skaldjur i frysen.

Undvik att bunkra så-
dant som glass och kak-
mix, eftersom dessa är 

sockerrika och att man 
då riskerar att äta för 
många kalorier under en 
måltid. Frysta pizzor 
går bra att äta då och 
då, såvida man inte gör 
det till en vana, efter-
som de oftast är saltrika 
och innehåller många 
kalorier.

Info Express
hello@infoexpress.se

Image by Andreas N from Pixabay
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■ Intresset är stort för 
att delta i Skräpplockar-
dagarna, barnens stora 
kampanj mot nedskräp-
ning. Mer än en halv 
miljon - de flesta barn 
i förskola och skola - 
är redan anmälda till 
Sveriges största aktion 
mot nedskräpning. För 
de förskolor, skolor och 
u ngdomsf ören i nga r 
som vill ha gratis ma-
terial från Håll Sverige 
Rent är 15 maj sista dag 
att anmäla sig.

- Redan nu ser vi att 
intresset är betydligt 
större än förra året och 
vi är glada över det sto-
ra miljöengagemanget. 
Här går barn och unga 
före och visar att alla 
kan göra skillnad, sä-
ger Johanna Ragnartz, 
vd på Håll Sverige Rent.

95 procent av svensk-
arna ser nedskräp-
ningen som ett ganska 

stort eller mycket stort 
problem, visar en un-
dersökning som Håll 
Sverige Rent låtit göra i 
samarbete med Novus.

- Nästan alla svenskar 
ser nedskräpningen som 
ett stort problem och de 
allra flesta tycker det 
är viktigt att nedskräp-
ningen minskar, fortsät-
ter Johanna Ragnartz.

Redan nu är över en 
halv miljon anmälda till 
Skräpplockardagarna. 
Här kan du läsa vilka 
och hur många som an-
mält sig hittills i varje 
län över hela landet »

Skräpplockardagarna 
handlar inte om att stä-
da – utan om att lära. 
Till kampanjen hör ett 
kostnadsfritt lärome-
del om nedskräpning, 

Över en halv miljon redan anmälda till årets 
Skräpplockardagar

Skräplabbet, från Håll 
Sverige Rent. Genom 
kampanjen får barn i 
hela landet en gemen-
sam erfarenhet av att ta 
hand om sin närmiljö.

- Att vara med och 
plocka skräp bidrar till 
bygga bra beteenden 
för framtiden, avslutar 
Johanna Ragnartz.

Om Skräpplockarda-
garna 2020
Över 200 kommuner har 
redan lovat vara med 
och stötta årets kampanj 
på olika sätt. 

Till kampanjen hör ett 
kostnadsfritt läromedel 
om nedskräpning från 
Håll Sverige Rent. Lä-
romedlet följer läropla-
nen.
Den kommun som gör 
bäst ifrån sig under 
Skräpplockardagarna 
vinner en gratiskonsert 
med Panetoz.

Alla förskolor, grund-
skolor som deltar i kam-
panjen kan vinna en 
skolfest. Gymnasieklas-
ser kan vinna picknick 
och biobiljetter. Mer 
om Håll Sverige Rents 

tävlingar »

Alla skolor, förskolor 
och ungdomsförening-
ar som anmäler sig får 

kostnadsfritt skräpp-
lockarpåsar skickade 
direkt till sig från Håll 
Sverige Rent. 
Till anmälan »
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■ Med tanke på alla 
regler gällande social 
distansering, har Japan 
lyckats lösa problemet 
för studenterna i Tokyo. 
Studentfiranden och an-
dra ceremonier med an-
knytning till universitet 
och högskolor har ställts 
in på grund av covid-19, 
men studenterna kunde 
ändå närvara genom att 
vara inloggade på Zoom 
hemifrån och styra ro-
botarna. Robotarna, vid 
namn Newme som ska-
pades av företaget ANA 
Holdings, var klädda i 
studentmössor och stu-

dentuniformer för cere-
monin som ägde rum i 
Business Breakthrough 
University i Tokyo. Stu-
denterna kunde upple-
va ceremonin och hålla 
tacktal genom iPads 
som sattes upp för att få 
med deras ansikten på 
robotarna.

Studenterna styrde ro-
botarna fram för att ta 
sina diplom och ta bilder 
med sina lärare. Diplo-
men sattes på ställ som 
fanns uppsatta vid ro-
botarnas mellandel, där 
mage och armar hade 

Robotar ersatte studenter i Japan: 
Virtuellt firande inträffade

varit på människorna. 
Studenterna som tog del 
av detta verkar ha haft 
fått ett positivt intryck. 
“Det här har varit en helt 
ny typ upplevelse, att få 
ett diplom i en offentlig 
tillställning, när jag är 
på en privat plats”, sade 
Kazuki Tamura genom 
skärmen på sin robot. 
Universitetet hoppas att 
andra skolor kan ta efter 
denna åtgärd i en tid där 
det inte är lämpligt att 
vistas i en folksamling.

Info Express
hello@infoexpress.se
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■ Den före detta kap-
tenen Tom Moore har 
lyckats samla in mer 
än fem miljoner pund 
för sjukvården i Eng-
land. Enligt BBC har 
99-åringen ursprung-
ligen hoppats på att få 
folk att donera 1000 
pund sammanlagt och 
är överraskad och väl-
digt glad över att in-
samlingen har nått den 
summan. Initiativet av 
Moore gick ut på att han, 
innan 100-årsdagen den 
30e april, skulle gå i sin 
trädgård i Bedfordshire. 
Han gick 100 sträckor 
på 25 meter för att upp-
märksamma sjukvården 
och visa sin tacksamhet 
för sjukvårdspersonal 
under Coronakrisen. 
Han sade att NHS (Na-
tional Health Services) 
förtjänade varenda pen-
ny som donerades efter 
att insamlingen hade 
nått över fem miljoner 
pund.

Tim Moore började in-
samlingen för att tacka 
sjukvården, som hade 
hjälpt honom få en 

cancerbehandling och 
opererat honom för att 
åtgärda hans höftska-
da tidigare. Mer än 345 
000 människor runtom 
i världen hade done-
rat till hans insamling. 
Hannah Ingram-Moore, 
dotter till Tim Moore, 
sade tidigare att de 
knappt hade kunnat 
tro att de skulle få över 
1000 pund och de kunde 
knappt tro att de hade 
kommit över fyra mil-
joner pund ett par dagar 
tidigare. “Det har varit 
bortom våra vildaste 
förväntningar, inga ord 
kan beskriva vår tack-
samhet till britterna för 
att ha stöttat Tom” säger 

Ingram-Moore. Hon be-
skrev vidare att situatio-
nen har gett Tom Moore 
en ny mening och att 
Moore hoppas att han 
kan gå ytterligare 100 
sträckor.

Reegan Davies är åtta 
år och har börjat ett 
eget initiativ - nämli-
gen att uppmana andra 
skolbarn att göra och 
skicka födelsedagskort 
till Moore inför hans 
100-årsdag. Hon har 
som mål att skicka iväg 
1500 kort till Moore 
digitalt.

Info Express. Källa: BBC

Tom Moores initiativ har skänkt 
fem miljoner pund till sjukvården 

Xtakes Marketplace - Utöka dina försäljningar!
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Kunskaperna om hur 
sömnen påverkas av 
vindkraftsljud har varit 
begränsade, och det har 
saknats forskning där 
sömnpåverkan studer-
ats fysiologiskt med den 
måttstock som rankas 
högst inom sömnregist-
rering, polysomnografi.

Med de studier som nu 
gjorts på ljudmiljölabo-
ratoriet på arbets- och 
miljömedicin i Göte-
borg tillförs ny kunskap 
i fältet. Metoden, poly-
somnografi, innebär att 
hjärnverksamhet, ögon-
rörelser, puls med mera 
registreras via elektroder 
fästa på huvud och bröst-
korg under sömn.

I den aktuella studien 
ingick 50 deltagare va-
rav 24 personer hade sin 
bostad max en kilometer 
från ett eller flera vind-
kraftverk sedan minst 
ett år. Övriga 26, som 

utgjorde referensgrupp, 
bodde inte nära vind-
kraftverk.

Kerstin Persson Waye är 
professor i miljömedicin 
på Sahlgrenska akade-
min vid Göteborgs uni-
versitet och korresponde-
rande författare i studien, 
publicerad i tidskriften 
Sleep.

– Vi ville undersöka om 
människor som utsätts 
för ljud från vindkraft-
verk med tiden blir mer 
känsliga eller mer till-
vanda av vindkraftverks-
buller så att deras sömn 
kunde påverkas på ett 
annat sätt än en person 
som inte bor nära vind-
kraftverk, säger hon.

Färre minuter i dröm-
sömn
Deltagarna fick sova i 
ljudmiljölabb under tre 
nätter, en tillvänjnings-
natt och sedan i slump-

mässig ordning en tyst 
natt och en natt med fyra 
olika perioder av ljud 
från vindkraftverk. Lju-
den som användes hade 
modellerats utifrån mät-
ningar utomhus vid flera 
olika vindkraftverk, och 
filtrerats för att motsva-
ra ljudisoleringen hos ett 
typiskt trähus, med res-
pektive utan ett fönster 
på glänt.

Ljuden valdes att repre-
sentera relativt ogynn-
samma förhållanden med 
något högre medelljudni-
vå utomhus än vad som i 
dag är tillåtet i Sverige. 
Nivåerna motsvarade 
dock en mycket låg in-
omhusnivå, under de ni-
våer där man tidigare sett 
sömnpåverkan av exem-
pelvis trafikbuller.

Enligt de fysiologiska 
mätningarna hade delta-
garna i snitt 11,1 minuter 
kortare tid i drömsömn, 

och 16,8 minuter sena-
re inträde i drömsömn, 
under natten med vind-
kraftsljud jämfört med 
den tysta natten. Andel 
tid i drömsömn var 18,8 
procent för natten i vind-
kraftsljud jämfört med 
20,6 procent för den tysta 
natten, en liten men sta-
tistiskt signifikant skill-
nad, som dessutom var 
oberoende av vana vid 
vindkraftsljud.

För andra mått på söm-
nen, som antal uppvak-
nanden, total sömntid, 
tid i djupare sömnstadi-
er eller fragmentering 
av djupsömn, eller puls, 
sågs inga statistiskt sig-
nifikanta skillnader. Ryt-
miska variationer i ljudet 

Vindkraftsljud påverkar drömsömnen och 
hur utvilad man känner sig
■ Vindkraftsljud påverkar människors upplevelse av sömnens 
återhämtande effekt, och har också en liten men signifikant in-
verkan på drömsömnen, REM-sömnen, visar en studie vid Gö-
teborgs universitet. En natt i vindkraftsljud gav fördröjd och 
kortare drömsömn.

tycktes dock inverka stö-
rande på sömnen, särskilt 
med stängt fönster.

Sämre utvilade i båda 
grupperna
Utöver de fysiologiskt 
baserade mätningarna 
fyllde deltagarna i en en-
kät om sömnens kvalitet, 
hur trötta eller utvilade 
de kände sig. Båda grup-
perna rapporterade säm-
re sömn under nätter med 
vindkraftsverksljud.

Studien gav ingen indi-
kation på tillvänjnings-
effekt, eller ökad käns-
lighet, hos dem som var 
exponerade för vind-
kraftverk i sin hemmiljö. 
Gruppen som bodde nära 
vindkraftverk rapporte-

rade dock sämre sömn 
överlag, även för den tys-
ta natten.

– Sömnstörning är en ne-
gativ hälsoeffekt enligt 
världshälsoorganisatio-
nen, WHO, och kan i sig 
bidra till kroniska sjuk-
domar. Vi kan dock inte 
dra slutsatser om långva-
rig hälsopåverkan utifrån 
denna studie. Ytterligare 
studier bör om möjligt 
studera sömn i människ-
ors hemmiljö, och inklu-
dera längre tids expo-
nering, avslutar Kerstin 
Persson Waye.

AV: MARGARETA 
GUSTAFSSON KUBISTA

Källa: Göteborgs universitet
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Från det ursprungliga på-
ståendet om att viruset 
spridit sig genom flad-
dermussoppa, till rappor-
ter om EU-länder som 
bekämpar varandra för 
minskande tillförsel av 
medicinsk utrustning – 
den här typen av påståen-
den finns överallt.

Världshälsoorganisatio-
nen (WHO) har sagt att 
falska nyheter ”sprider sig 
snabbare än viruset” och 
har redan betecknat det 
som en ”infodemi av pla-
netariska proportioner”. 
Stora digitala plattformar 
agerar redan för att be-
gränsa räckvidden av den 
falska informationen.

Men hur känner man igen 
desinformation och hur 
kan man hjälpa till för 
att stoppa spridningen av 
den? Vad gör EU åt saken? 
Här är svaren på några av 
de vanligaste frågorna:

Vad gör EU för att hindra 
spridning av desinforma-
tion?

För att lyfta fram fakta och 
pålitlig information finns 
det en gemensam EU-sida 
om Europas svar på viru-
set, som också innehåller 
information för att slå hål 
på vanliga myter kopplade 
till virusutbrottet.

Dessutom har experter 
och politiker från EU och 
dess medlemsländer regel-
bundna videokonferenser 
där de diskuterar desinfor-
mation och delar metoder 
för hur man ska informe-
ra människor om riskerna 
och hur man hanterar dem. 
Det finns också en press 
på de digitala plattformar-
na för att de ska vidta åt-
gärder mot desinformation 
och bedrägerier.

Varför publiceras falsk 
information avsiktligt?
Vissa gör det för sin egen 
vinning. Det kan vara för 
att sälja produkter som 
inte fungerar eller att 
locka besökare till sina 
webbplatser, vilket då 
ökar intäkterna från an-
nonser.

Enligt en rapport från 
EU:s särskilda antidesin-
formationsgrupp har vissa 
falska påståenden kom-
mit från specifika politis-
ka krafter – som USA:s 
alt-rightrörelse, Kina och 
Ryssland. I dessa fall är 
det ett politiskt syfte som 
ligger bakom, för att un-
dergräva EU eller skapa 
politiska förändringar.

Men många som sprider 
desinformation gör det för 
att de tror att det stämmer, 
och inte för att medvetet 
bidra till någon skada.

Upptäck sanningen bak-
om många spridda coro-
namyter i den här bloggen

Är desinformation om 
Covid-19 verkligen så 
farlig?
I en tid då många är oro-
liga och får chockartade 
nyheter är det svårare att 
hålla sig lugn och kontrol-
lerad.

Tidigare har felaktig in-
formation om vaccin fått 

Desinformation: Så känner du igen och bemöter 
myter om covid-19

föräldrar att inte vaccine-
ra sina barn mot mässling 
och andra farliga sjukdo-
mar, vilket ledde till en 
explosion i antalet nya fall 
av mässling.

Även om man inte tror på 
desinformationen kan det 
undergräva begreppen 
sanning och expertis. Ett 
spontant twitterinlägg av 
någon anonym kan vär-
deras lika mycket som en 
grundlig analys av en ex-
pert.

Vad kan jag göra för att 
förhindra spridning av 
desinformation?
Desinformation är bero-
ende av att människor tror 
på det och delar det vida-

re. Och det är lätt att luras. 
För att se till att du inte 
sprider desinformation, 
var extra försiktig när du 
delar nyheter som fram-
kallar en stark reaktion el-
ler som verkar för bra eller 
för dålig för att vara sann. 
En enkel första kontroll är 
att söka på internet för att 
se om mer än en pålitlig 
källa rapporterar om sam-
ma sak.

Om du inte är säker så 
finns det flera guider för 
faktagranskning att an-
vända.

Vad kan jag göra om jag 
upptäcker någon som 
sprider desinformation?
Du kan anmäla den fel-

aktiga informationen till 
sociala medie-plattformen 
där du hittar det. Många 
sociala medieföretag har 
åtagit sig att aktivt jobba 
mot spridning av corona-
relaterad desinformation.

Prata också med perso-
nen som sprider det, det 
var förmodligen oavsikt-
ligt. Forskare säger att det 
bästa sättet att övertyga 
människor som tror på 
konspirationsteorier är att 
visa empati, vädja till per-
sonens kritiska tänkande 
och undvika att förlöjliga 
dem.

Källa: Europaparlamentet

■ Utbrottet av coronaviruset har lett till desinformation 
som sätter käppar i hjulet för de ansträngningar som görs 
för att tygla pandemin. Läs vad just du kan göra.
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HOROSKOP - MAJ 2020 
Vädur
Inre styrka, spontan energi, självförtroende
   If the conservative Aries didn’t pursue new ex-
periences until now, May could change that. This 
month, they could find a hidden inner desire for the 
unknown. The universe will start giving you atypical 
situations and options that could awaken fear in you. 
However, if you overcome your worries, you can be 
almost sure that you won’t regret it. Whether it’s tra-
velling, new career options or relationships. Simply 
put, you have an opportunity to start flourishing.
   I Maj får du reda på att du verkligen behöver lyssna 
på ditt hjärta. Du lägger större delen av din energi 
på relationer med partner och familj. Väduren kän-
ner sig hemma med sällskap, där hen kan skämta och 
njuta av allt roligt. Dessutom är du väldigt tålmodig, 
vilket hjälper dig att slutföra de jobb du vill ha.

Oxen 
Stark och envis, men praktisk och beslutsam
   Have you been pursuing a promotion for a long 
time? Now, it could finally come. Your employer 
will certainly appreciate your effort, and therefore, 
you could reap the benefits of your work. If you’re 
an entrepreneur, May and its energy will bring you 
opportunities to make more money. Taurus should 
not forget about family though. Maybe right now, 
somebody is waiting for you to apologize for a cer-
tain mistake you made in the past.
   Även om maj är kärleksmånaden, upplever Oxen 
en kärlekslös tid. På grund av Merkurius i Oxen 
måste känslorna vara sidledes, medan överläggning 
och tålamod, som manifesterar sig i kommunika-
tion, sticker ut. Var hoppfull och använd den här pe-
rioden för din personliga utbildning och framsteg.

Tvillingarna
Kommunikativ och artig karaktär med ett sinne för 
humor och kreativitet
   May is an absolutely ideal month for strengthe-
ning relationships with your close ones. You will 
be convinced about that when you take a trip or go 
for dinner together. Gemini will be open to build 
stronger bonds, and they won’t have a problem 
saying what they think. Your great energy will be 
contagious to others too, thanks to which, spending 
time with you will be really joyful for them.
   Du bör uppmärksamma kärleken och relationerna 
under hela maj månad. Tvillingar lyssnar på sina 
hjärtan under denna period, så de är benägna till 
ett impulsivt beteende. Under andra halvåret upp-
står dina känslor mer. Tack vare denna receptivitet 
borde du besöka några kulturella evenemang som 
teater, konsert eller din favoritartist.
  
Kräftan 
Emotionell men mottaglig karaktär, lynnig och avvak-
tande
   In this period, you won’t take standing in one 
place, because you will be attracted to an inexhaust-
ible amount of options. You will be able to combine 
various areas of life and give sufficient attention to 
each one of them. It is a time of fructification - May 
will be extremely productive. Cancer should watch 
out for tendencies to be arrogant and feisty, as it 
could scare away other people. So before you say 
something, keep in mind that holding your tongue 
sometimes has a price of gold.
   I maj vill du verkligen bredda dina horisonter, så 
du spenderar din fritid med att läsa böcker. Du bör 
fokusera på att få ny kunskap, som du kan använda 
till din fördel. Ditt humör kan leda till att du väljer 
en strid med din partner eller vän, men du har inga 
problem med att lösa konflikter.
  
Lejonet
Modig, självförtroende, bestämd och öppen är le-
jonet
   Maj väcker lusten till information, så du kan spen-
dera hela dagarna med att läsa böcker. Men det är 
inte ett problem, för du vet att denna information 
kan vara mycket användbar i framtiden. Lejonet 

undviker många kamrater, för att han inte kan ut-
trycka känslor i full utsträckning.
   Lejonen kommer också att njuta av livet i maj. 
Venus inflytande på detta stjärntecken är nu väldigt 
stark, det är därför du är före mycket äventyr och 
flirta. Det gäller inte bara nya och bara nya relatio-
ner, men också för långsiktiga. Du kommer känna 
att du är ny kär i igen. Se till att du inte försummar 
din familj.

Jungfrun 
Försiktig, uppmärksam men intelligent och nog-
grann är jungfrun
   May is an absolutely ideal month for any physical 
activity. Your condition will be at its peak, and the-
refore, the horoscope recommends utilizing it while 
doing sports and various physical activities. What 
about running or hitting a gym? Movement has a 
soothing effect for both the body and the mind. Any 
kind of spleen can be warded off by the correct acti-
vities, and if you’ve wanted to change your diet for 
a long time, go for it. Virgo will now realize how 
much of an effect food has on the general well-be-
ing.
  Så snart som maj kommer så går Jungfrun ut. Ditt 
självförtroende gör dig till en stjärna i varje kamrat-
skap. Du tycker om att göra galna saker, men tyvärr 
slåss du också. Tänk på att ditt behov av att bevisa 
dig själv kan orsaka några vänskapsuppbrott.
  
Vågen
Rättvis, sympatisk, harmoni och intellekt
   May will bring interesting ideas, which will be 
greatly utilized primarily in the work area of life. 
Probably, you’ve been thinking about an interesting 
project, that you would love to put into practice, for 
a few months. The stars imply that if you take up 
carrying out this unique and novel idea, you will 
harvest sweet fruit even if that means leaving your 
job. And in case Libra don’t feel like jumping into 
the unknown, they can start doing it while doing the 
current job at the same time.
    Maj innebär förändring. Under påverkan av stjär-
nornas nuvarande läge kan Vågen inte motstå hjär-
tats inflytande och för en gång skull skakar den av 
obeslutsamhet och agerar snabbt. Men var försiktig 
så att du inte ser extremt radikal ut, det kan leda till 
stora konflikter.
  
Skorpionen 
Observant kämpe, förutseende och empatisk mot 
andra
    May will represent a certain downturn of your 
emotions, and when it comes to talking with your 
better half about the future, you will feel like it do-
esn’t involve you at all. If that happens, don’t make 
excuses, familiarize your partner with the planet 
positions and their impact on your behaviour! The 
influence of Mercury is undeniable, and at least, you 
will have a good excuse. But Scorpio should show 
their partner that they care about them anyway. Dis-
cussing serious matters can be left for some other 
time.
   Varje skorpion kan se fram emot att vara full av 
nytt lärande, som du vill ha. Du är medveten om att 
allt du lär dig nu, kommer du att använda i framti-
den till din fördel. Tyvärr kan det finnas några obe-
hagliga konflikter, men den här gången står du stark 
med din åsikt.  

Skytten 
Målmedveten, energisk och fylld med längtan och 
ansträngning
   With the influence of the Sun, in this period, you 
will feel very optimistic. There will be a positive 
energy around you, and you will also feel tenaci-
ous and even greedy. Sagittarius is going strongly 
for their goal, and it seems like there’s nothing that 
could stop them. For the people born under this 
fire sign, May will be one of the most productive 
months. People close to you will notice that quickly 
and might even take you as an example. That will 

be flattering to you, however, try avoiding arrogant 
behaviour. It could scare off even the most loyal 
companions.
    Maj ger dig mycket energi, vilket väcker en öns-
kan om nya upplevelser. Skytten kan se fram emot 
stunder fulla av äventyr, romantik och passion, som 
på ett tillförlitligt sätt skyddar honom mot problem. 
Tänk inte bara på dig själv och ha förståelse för per-
soner som inte delar ditt positiva tänkande.  

Stenbocken
Konservativa stjärntecken är praktiska, försiktiga, 
envisa och allvarliga
   With the influence of Mars, May will take place in 
the spirit of order and organization. Maybe Capri-
corn will feel the need to make order in the closet 
and throw out old clothes, or vacuum and wash the 
car - in short, put every aspect of your life in order. 
You will feel repulsed by any chaos, and with your 
cleaning activities, you will inspire the people clo-
se to you as well. You probably have noticed that 
when you operate in a clean environment, your 
mind is brighter.
   Som det visar sig, Maj lovar kärlek, och för dig 
gäller det två gånger. Stenbocken åtnjuter varje 
ögonblick, inte bara i relationer utan även i kultu-
rella miljöer - konserter eller teaterföreställningar. 
Men du bör inte glömma ditt arbete, för semestern 
är borta.

Vattumannen 
Själfull och romantisk med en känsla för experimen-
tering
  With the influence of the Sun, May will give you 
leadership abilities. Aquarius is a huminarily based 
sign, so you don’t have to be afraid that you would 
seem arrogant. Your colleagues and family will feel 
that there is, indeed, something to your ideas, and 
you will present them with such persuasiveness 
which will make them stay on your side. Make use 
of this confident time to improve your relationships 
- after all, social contact is what makes us human.
   I maj bör Vattumannen arbeta på sig själv, det gäl-
ler aspekter såväl mentalt som fysiskt. Detta är den 
perfekta tiden att bli av beroenden och falla in i nya 
och bättre vanor. I stället för att titta på TV, bör du 
cykla eller förbereda lite hälsosam mat.

Fiskarna 
Blygsam och känsligt stjärntecken, de har stark 
självuppfattning och inspiration
   Pisces are a naturally introverted sign. You certain-
ly don’t like speaking in front of lots of people and 
sharing your feeling - your idea of a perfect evening 
is spent under the blanket with a good book, rather 
than being surrounded by plenty of people at a party 
or in a club. However, May could change that for a 
while. You will be more pushful, and the stars will 
also give you good speaking skills, so you won’t 
shy away from these challenges - you might be sur-
prised because of this.
    Fiskar som är singlar kommer speciellt att njuta av 
Maj väldigt mycket, då en intressant person korsar 
era vägar. Gnistan mellan er två kommer att synas 
på långt avstånd; det är därför du inte kan undvika 
en kärleksaffär. Låt inte dina känslor överskugga 
din karriär. Om du inte slutar göra ansträngningar 
kommer du att bli rikt belönad.

Källa: skyhoroskop.se
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■ Konspirationsteorierna har gjort comeback, menar idéhisto-
rikern Andreas Önnerfors vid Göteborgs universitet. Han har 
varit med och tagit fram en bok som belyser olika aspekter 
av konspirationsteorier, från franska revolutionen och framåt.

Världens första handbok i konspirationsteorier är här

– Boken är ett resultat 
av ett flerårigt EU-pro-
jekt där 60 forskare från 
15 europeiska länder 
har sammanförts för att 
göra den första handbo-
ken i konspirationsteo-
rier någonsin, säger An-
dreas Önnerfors, docent 
i idé- och lärdomshistoria.

Populism, sexualitet 
och urbana legender
porträtt andreas ön-
nerforsI projektet ingår 
bland annat litteratur-
vetare, statsvetare, psy-
kologer och historiker, 
och boken består av 680 
sidor om området kon-
spirationsteorier kopplat 
till bland annat popu-
lism, kön och sexualitet, 
antisemitism och urba-
na legender.

– Vi historiskt inriktade 
humanister försöker ge 
en lägesbild bakåt, och 
menar att konspirations-
teorierna föddes under 
franska revolutionen, 
som en politisk förkla-
ring till det som hände.

Ökat senaste decenniet
Andreas Önnerfors 
menar att 11 septem-
ber-attacken var start-
punkten för vad han 
kallar ”den nya tidens 
konspirationsteorier”, 
och det senaste decen-
niet har de bara ökat.

– Konspirationsteorier-
na har sen ungefär tio 
år tillbaka gjort come-
back, framförallt på den 
politiska scenen med 
presidentvalet i USA, 
Brexit och ryska på-
verkanskampanjer. Al-
ternativa förklaringar 
är något som slår an en 
sträng hos människor, 
man vill hellre tro på 
det än på vetenskapliga, 
rationella förklaringar.

Söker enkla svar
Det finns en rad skäl till 
det, exempelvis att sam-
tidens politiska händel-
ser ofta är komplexa.

– Då letar människor 
gärna efter enkla förkla-
ringar. Det finns en tro 
på att stora händelser 

aldrig kan ske utan or-
sak, och då ger de enkla 
svaren en förklaring.

Från rykten till sociala 
medier
Andreas Önnerfors själv 
är medredaktör för en 
avdelning i boken som 
handlar om hur kon-
spirationsteorierna har 
spritts genom åren – de 
började som rykten, 
flyttade till den tryckta 
pressen, över till litte-
ratur, bilder och bild-
konst, senare till film 
och tv-serier för att nu 
färdas genom sociala 
medier.

Tillsammans med en 
konsthistoriker har han 
också skrivit ett kapitel 
om hur bilder används 
för att förmedla konspi-
rationsteorier eller för att 
leta efter ”sanningen”.

– Man letar gärna efter 
bevis på de mest gryni-
ga foton, till exempel 
från JFK-mordet. Om 
ett hörn på en bild är 
suddigt kan man i det 

hörnet hitta bevis för att 
det är ett UFO som har 
landat där och sköt Ken-
nedy. Man letar efter 
belägg, inte i det tydliga 
utan i det grumliga.

Konspirationsteorier 
kan bli farliga
Och konspirationsteo-
rier kan bli farliga, inte 
bara när det gäller en 
stor grupp som påverkas 
utan även om en enskild 
individ går till handling. 
Ett exempel är mannen 
som trodde på ryktet att 
Hillary Clinton skulle ha 
drivit handel med barn-
porr i källaren under en 
pizzeria i Washington 
DC.

– Han satte sig i sin bil 
och körde många mil 
till Washington, väl där 
började han skjuta in i 
pizzerian. Han trodde 
verkligen att det var sant.

Försöker förklara 
Corona
Nu under Corona-pan-
demin är det många som 
söker förklaringar, och 
nya konspirationsteorier 
dyker upp om hur allt 
hänger ihop och vem 
som kommer att vinna 
på det.
– Det handlar bland 

annat om virusets ur-
sprung och spridning, 
vem som blir utvald att 
överleva och vem som 
blir lämnad att dö. Kon-
spirationsteorier är inget 
nytt, men påståendena 
blir mer och mer bi-
sarra, säger Andreas 
Önnerfors.

Redaktörer för Rout-
ledge Handbook of 
Conspiracy Theories är 
Michael Butter och Pe-
ter Knight. Andreas Ön-
nerfors är medredaktör 

för avdelningen Media 
and Transmission och 
medförfattare för kapit-
let Conspiracy Theories 
and Visual Culture.

Boken riktar sig till 
studenter, forskare och 
andra intresserade som 
vill få en överblick över 
området konspirations-
teorier.

AV: ELIN WIDFELDT
Artikeln publicerades 
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 Bild av Elin Widfeldt

Jag kunde äta en lunch 
med en kollega. Dricka 
en kopp kaffe med en 
kund. Skratta när jag 
ville. Här kunde jag 
också få håret tvättat av 
en kollega utan att vara 
rädd för att slösa på 
varmvattnet. Jag kunde 
vila, skratta och gråta 
när jag ville utan att få 
de hatfulla ögonen på 
mig, eller orden som 
satt som piskrapp mot 
kinden. På vägen hem 
kunde jag svänga förbi 
min syster, eller ta en 
snabb fika med någon 
av barnen.

Det syntes aldrig på 
kontokortet då jag all-
tid sparade kontanter-
na från kassan i min 

väska. Jag kunde tanka 
bilen för en extra hund-
ralapp utan att riskera 
att bli påkommen med 
slöseri av bensin. Jag 
kunde lätt svänga för-
bi stallet och “smyg-
hämta” dottern en ex-
tra gång utöver de fyra 
gånger jag i månaden 
var tilldelad. Att köpa 
ett paket tuggummi 
utan att bli anklagad 
för att slösa. Jag kunde 
röra mig fritt även om 
mobilen hade installe-
rats med att hitta mig. 
Då kunde jag lämna 
mobilen på salongen 
och smita ut utan att bli 
tryckt mot väggen när 
jag kom hem. Detta är 
händelser från mitt tidi-
gare liv. Hade även en 

coronakris hänt då, det 
vill jag bara inte tänka 
på. Min salong var min 
vila och återhämtning.

Med en vardag som 
denna för kvinnor och 
barn som lever i dessa 
relationer blir ytter-
ligare en karantän av 
coronakrisen en kata-
strof. Alla trygga säkra 
platser försvinner. En 
mormor eller farmors 
varma famn till barn 
som far illa. En mam-
mas trygga lunchrum 
utan en pisksnärt. En 
kollega att dela en åsikt 
med utan att få bli kall-
lad ”Din dumma kos-
sa”. Att nu bli tvungen 
att vara hemma med 
förkylda barn eller en 

Coronaviruset - Alla trygga säkra platser försvinner 
i och med att du bara kan vara i hemmet

Pia Johansson Högupplöst. Fotograf: Viktoria Davidsson

■ Att leva med en man som alltid vill ha kontroll över dig är 
som att leva i karantän, du är isolerad från omvärlden och 
tillvaron du lever i är ensam. För mig fanns vilan och åter-
hämtningen på jobbet, där kunde jag slappna av och vara 
mig själv. Där var jag inte ständigt övervakad och bevakad.

rinnande näsa själv är 
förödande.

Man ser en ökning hos 
kvinnojourerna och 
efterfrågan på skyd-
dat boende är enormt. 
BRIS har fått kalla in 
extrapersonal då tele-
fonerna går varma.
I ett sådant här krisläge 
är det så enormt viktigt 
att vi inte är egoistis-

ka utan tänker på vår 
omgivning som om vi 
vore en enda stor fa-
milj. Se efter varandra. 
Våga fråga, våga lägga 
sig i. Idag kan vi läg-
ga en lapp i brevlådan 
eller ställa frågan från 
balkongen. ”Behöver 
du hjälp med något?” 
Vi måste vara allas 
ögon och öron.
Vi är ett samhälle i kris, 

både innan och efter 
Coronakrisen. 

Pia Johansson

Pia Johansson har till-
sammans med Anna 
Carsall skrivit FÖR 
DITT EGET BÄSTA

Källa: Ordberoende Förlag
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