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Vaksinasjon mot koronavirus må ikke gå på bekostning av andre essensielle
vaksinasjonsprogram.

Håndtering av covid-19-pandemien, vaksineutvikling og vaksinefordeling er høyaktuelt og
viktig. Tilgang på og bruk av de godkjente vaksinene mot koronavirusinfeksjon bidrar både
til å forebygge alvorlig sykdom og å fremskynde en sårt tiltrengt gjenåpning av samfunnet.
Det er ikke feil å fokusere på dette, men likefullt er det viktig at vi ikke trapper ned på
arbeidet med å bekjempe andre alvorlige infeksjonssykdommer.

Årlig dør 1,5 millioner barn av sykdommer som i utgangspunktet lar seg forebygge, som
polio, meslinger og stivkrampe (1). Flere steder har situasjonen blitt verre under covid-19-
pandemien (2, 3). Nedstengning av samfunn har vært nødvendige smittevernstiltak i en
rekke land, men dessverre har det bidratt til å sette en stopper for utallige
vaksinasjonsprogram. Som et resultat av dette lever nå 80 millioner barn med en risiko for å
få potensielt dødelige sykdommer som kunne vært forebygget med en vaksine (4).

Nå lever 80 millioner barn med en risiko for å få potensielt dødelige sykdommer som kunne
vært forebygget med en vaksine

På det afrikanske kontinentet sør for Sahara er det til nå i pandemien meldt om ca. 60 000
koronavirusrelaterte dødsfall, hvorav litt over 50 000 i Sør-Afrika (5). En del av forklaringen
på dette relativt lave tallet kan ligge i manglende testkapasitet. Andre antatte forklaringer
er blant annet knyttet til en yngre befolkning og varmere klima (6). Men i likhet med andre
katastrofer bidrar pandemien til å sette den eksisterende helsehjelpen under press. I Den
demokratiske republikken Kongo har man sett at arbeidet med pandemien har fått
konsekvenser for meslingresponsen (7). Centers for Disease Control and Prevention
estimerer at på verdensbasis risikerer mer enn 117 millioner barn å gå glipp av
meslingvaksinen (8). Dette er store tall. Likevel får denne problematikken relativt lite
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oppmerksomhet i media.

Som del av det internasjonale samfunnet har Norge et ansvar for å sørge for å forebygge
tidlig død og sikre at alle verdens land kan dra nytte av vaksiner, uavhengig av egne
ressurser. Vaksiner er et svært kostnadseffektivt tiltak: For hver dollar som investeres i
vaksiner, får man som samfunn i lav - og mellominntektsland 16 dollar tilbake grunnet
innsparte helseutgifter og økt produktivitet (9). Vaksiner forebygger ikke bare sykdom hos
enkeltindivider, vaksinasjonsprogrammer er også viktig for samfunnsutviklingen.
Vaksiner, som er tidenes kanskje viktigste verktøy for å bedre den globale folkehelsa, redder
opp mot tre millioner liv hvert år (10). Koronaviruspandemien har vist at dette ikke er noe
vi kan ta for gitt, og at vi fremdeles har en vei å gå før vaksiner er et tilgjengelig gode for alle.
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