
 

Sukker du efter, at samfundet 
åbner?: Island har haft nul 
nye smittetilfælde - og i 
næste uge ophæves 
restriktioner for alle børn 
Et kapitel er slut, men vi er stadig ikke i land, siger landets 
sundhedsmyndigheder. 
Politiken.dk 28/4-2020 (https://politiken.dk/del/83W0GLAAOGhQ). 

Under finanskrisen blev vulkanøen midt i Atlanterhavet et studium i, hvor galt det 

kunne gå. Og under coronakrisen har Island igen fået det internationale samfunds 

opmærksomhed - men denne gang med et mere positivt skær. 

https://politiken.dk/del/83W0GLAAOGhQ


Lørdag meldte Islands statsminister Katrin Jakobsdóttir ud, at der nu ikke var 

konstateret nogen nye smittetilfælde eller dødsfald i døgnet fra den 23.-24. april. 

Det var første gang siden 29. februar, at der ikke blev bekræftet nogen smittede i 

Island - første smittetilfælde i Island blev konstateret 28. februar. Efter et par dage 

med enkelte smittetilfælde var der igen nul nye mandag. Og de fleste af de dem var 

allerede i karantæne. 

Nu er et kapitel måske lukket i kampen 
mod COVID her, men kampen består af 
flere kapitler, vi er ikke kommet i land 
Þórólfur Guðnason, chefepidemiolog i Island 

Chefpidemiologen og Islands landslæge sagde mandag på 

sundhedsmyndighedernes daglige pressemøde, at de forventer, at der stadig kan 

komme enkelte tilfælde.  

»Nu er et kapitel måske lukket i kampen mod covid her, men kampen består af 

flere kapitler, vi er ikke kommet i land«, sagde chefepidemiologen Þórólfur 

Guðnason. 

I alt er 10 døde med coronavirus i Island, 1795 er registreret med smitte ud af 

47.065 testede per 27. april, og tirsdag blev den sidste patient udskrevet fra 

intensivafdelingen, oplyste landslægen. 

»Nøglen er at spore smitte, isolere smittede og sætte udsatte i karantæne«, sagde 

landslæge Alma Möller og understregede, at det holder de fast i fremover. 

Når Islands landslæge kigger tilbage på forløbet fremhæver hun blandt andet, at 

Island var forberedt og havde udstyr og værnemidler til at håndtere en langt værre 

situation. Samtidig har de hele tiden kunnet være foran smitten, så der aldrig er 

opstået panik.  

Island har med sine 366.000 indbyggere altså testet over 13 procent af 

befolkningen. Det skyldes blandt andet også, at genteknologivirksomheden 

https://www.ruv.is/frett/2020/04/24/ekkert-smit-i-fyrsta-skipti-sidan-i-lok-februar
https://www.covid.is/tolulegar-upplysingar


deCODE Genetics siden 15. marts har stået for omkring halvdelen af de tests, der 

er blevet foretaget. 

Nøglen er at spore smitte, isolere smittede 
og sætte udsatte i karantæne 
Alma Möller, Islands landslæge 

Idræt og videregående uddannelser åbner 

Og hvad kan man så, når man har nul nye smittetilfælde? Fra på mandag den 4. 

maj bliver forsamlingsforbuddet hævet fra 20 til 50 mennesker i Island - med 

undtagelse af enkelte landsdele, som har haft store smittetal. Det har det islandske 

sundhedsministerium besluttet på baggrund af sundhedsmyndighedernes 

anbefalinger. 

Ifølge de islandske sundhedsmyndigheder går næste kapitel ud på at sikre, at 

virussen ikke blusser op igen. Så man skal stadig tage sine forholdsregler, og 

genåbningen skal foregå langsomt, ligesom regeringen og 

sundhedsmyndighederne herhjemme har lagt vægt på. Barer og klubber skal 

fortsat holde lukket. Og restauranter, som serverer alkohol, må ikke holde åbent til 

længere end klokken 23. Det er også værd at bide mærke i, hvad der heller ikke 

bliver skruet på: 

 

Afstanden. 

 

Den sociale afstand på to meter, som Statens Serum Instituts Kåre Mølbak 

herhjemme har kaldt et supervåben. 

Politimester Víðir Reynisson siger, man stadig skal forvente at holde to meters 

afstand, og at det er for tidligt at sige, hvornår den anbefaling vil blive fjernet. 

https://politiken.dk/forbrugogliv/art7755356/Jeg-kan-godt-forst%C3%A5-at-nogen-synes-at-det-er-voldsomt-og-skr%C3%A6mmende-at-holde-fysisk-afstand-i-lang-tid


Men så længe afstanden bliver overholdt, kan flere aktiviteter, som måske vil 

vække misundelse herhjemme, åbne. 

Ungdomsuddannelser og videregående uddannelser åbner fysisk igen. Museer slår 

dørene op. Og fra mandag må voksne dyrke sport sammen - hvis der er to meters 

afstand og ikke mere end fire mennesker, der træner sammen indendørs, og syv i 

en gruppe udendørs. Omklædningsrum skal være lukkede. Og caféer, butikker, 

teatre, biografer, restauranter og kirker må nu have op til 50 mennesker i samme 

rum. 

Alt imens danske idrætsforeninger håber på at få lov til at mødes og træne med 

afstand, virksomheder som Zoo og IKEA bliver kritiseret for at ville åbne med 

afstand og håndsprit, selvom der ikke er påbud mod at åbne, og der bliver 

indført opholdsforbud flere steder, så danskerne ikke må sidde der, selvom de 

holder afstand. 

Og så er der en gruppe af den islandske befolkning, som kan vende helt tilbage til 

hverdagen. 

I skolen skal de ikke længere holde afstand 

Fra på mandag må alle børn i vuggestuer, børnehaver og grundskoler møde op - på 

samme tid - og her gælder hverken begrænsningen på 50 mennesker eller 

afstandskravet på to meter. De bliver dog stadig opfordret til at vaske hænder. 

Skolerne har aldrig været helt lukkede i Island, i stedet er eleverne blevet undervist 

i hold, hvor det var muligt. Men da var der altså krav om afstand, og eleverne 

måtte ikke gå ud at lege i frikvarterne, og fritidsordninger og idrætsaktiviteter var 

lukkede. 

Men i næste uge må eleverne lege sammen i frikvarterer og sidde i kantinen. 

Fritidsordningen åbner, idrætsaktiviteter, ski- og svømmeundervisning kan foregå 

for børn og unge uden begrænsninger. Og udflugter, fester og 9. klassernes 

dimissioner kan gennemføres, så længe det er uden forældre. 

https://politiken.dk/indland/politik/art7747541/Venstre-vil-gen%C3%A5bne-foreninger-og-idr%C3%A6tsklubber
https://politiken.dk/indland/art7765141/Men-hvorfor-var-IKEA-ikke-lige-s%C3%A5-farlig-som-storcentre-til-at-begynde-med
https://politiken.dk/indland/art7762456/Politiet-udsteder-landets-f%C3%B8rste-officielle-opholdsforbud-ved-iskiosk-p%C3%A5-R%C3%B8m%C3%B8
https://www.stjornarradid.is/efst-a-baugi/frettir/stok-frett/2020/04/21/Breyttar-reglur-um-takmarkanir-a-samkomum-fra-4.-mai/


Tidligere har sundhedsmyndighederne understreget, at deres vurdering beror på 

undersøgelser fra Island og andre nordiske lande, hvor det indtil videre ser ud til, 

at børn har mindre sandsynlighed for at smitte og blive smittet end voksne - og 

bliver mindre syge. 

Derfor er der, fortsætter de, »ikke grund til at begrænse skolegangen yderligere ud 

fra et hensyn til at forebygge smitte«. Og genteknologi virksomheden deCODE 

Genetics’ analyser af de mange tusinde test i befolkningen har også vist, at børn 

under 10 år har mindre risiko for at blive smittet, eller i hvert fald udvise 

symptomer, og at ingen voksne er blevet smittet af børn. Der mangler dog stadig 

håndfast viden om, hvordan børn bliver ramt af coronavirus. 

Svømmehaller og fitnesscentre får stadig ikke lov til at åbne, men de er en del af 

næste fase, som sundhedsmyndighederne forventer bliver til juni, hvor 

forsamlingsforbuddet bliver hævet til 100 mennesker, hvis smittekurven fortsætter 

med at falde som nu. 

Erfaringer kan gavne andre 

Næste kapitel kommer ifølge de islandske sundhedsmyndigheder også til at gå 

med at samle erfaringer. 

»Det kan komme os til gavn med andre vira, og hvis covid-19 blusser op igen«, 

siger chefepidemiologen på et pressemøde. 

Myndighederne forsætter også undersøge tilstanden i befolkningen med at måle 

antistoffer i befolkningen med antistof-tests, oplyser landslægen. 

Det, vi har gjort her, kan også komme 
mange andre lande til gavn 
Þórólfur Guðnason, chefepidemiolog i Island 

»Det, vi har gjort her, kan også komme mange andre lande til gavn, så jeg tror, det 

er afgørende at vi deler vores erfaringer med andre«, siger Þórólfur Guðnason. 

 

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2006100?query=featured_home
https://www.ruv.is/frett/2020/04/28/meirihluti-folks-sem-greindist-hja-ie-smitadi-ekki-adra


Siden verdens øjne sidst var rettet mod Island, har turistbranchen boomet - blandt 

andet efter askeskyen fra udbruddet i Eyafjallajökull, som nyhedsværter verden 

over baksede med at udtale. Turistbranchen har overhalet både fiskeri og 

aluminumsproduktionen, så den nu er større end de to industrier til sammen. Men 

lige nu er turismen nærmest gået i stå, så det er nok ikke det sidste, vi har hørt om 

vulkanøen. 

 


