verden

innsikt

koronapandemien

God ventilasjon gir helsegevinster også når koronapandemien er nedkjempet.
Hva om forkjølelse og influensa
ikke er uunngåelig likevel?
Døden fra elven Mannen

med ljåen er ute og ror på
Themsen. Kloakken i London fløt fritt ut i Themsen,
den forurenset drikkevannet
og spredte sykdom og død.
Da byen fikk sitt kloakksystem, ble kolera etter
hvert utryddet.
Illustrasjon: GETTY IMAGES/
ISTOCKPHOTO
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Effektiv smitteforebygging

Da kolera ble utryddet i London på 1800-tallet, var det
ikke takket være en vaksine eller medisiner, men et
kloakksystem. Byens drikkevann ble forurenset med
menneskelig avføring, noe som spredte sykdommen
effektivt, igjen og igjen. Et nytt, omfattende kloakksystem sørget for å holde drikkevann og kloakk helt
adskilt, og kolerautbruddet i 1866 ble det siste i byens
historie. Alt som skulle til var 318 millioner murstein,
650 000 kubikkmeter betong og en gedigen ombygging
av byen.
På 1800- og 1900-tallet var det flere slike ambisiøse
folkehelsetiltak. I USA fikk man blant annet bukt med
både malaria og gulfeber – virussykdommen der et av
symptomene er gulsott – ved å bruke en kombinasjon
av insektmidler, landskapsarkitektur og myggnett.

Ventilasjon som nøkkelen
til å stanse luftveisvirus
42

innsikt

OKTOBER 2021

innsikt

En etter en ble sykdommene folk hadde tatt for
uunngåelige – dysenteri, tyfus, tyfoid- og paratyfoidfeber, for å nevne noen – utryddet i den vestlige
verden. Men etter denne braksuksessen, etter alt vi
har gjort for å hindre spredning av sykdommer fra
insekter og gjennom drikkevannet, er det noe
vesentlig vi har oversett. Vi har oversett luft.
Luftbåren smitte

Det skulle vise seg å få katastrofale følger i begynnelsen av koronapandemien. Det opprinnelige mantraet var, som du kanskje husker, at det nye
koronaviruset smittet på samme måte som influensa,
gjennom dråpesmitte. Og disse dråpene falt raskt ned.
Vi trengte ikke ventilasjon eller masker, vi trengte å
vaske hendene og desinfisere alt vi rørte ved. Men halvannet år senere er det klart at knøttsmå virusbefengte
partikler holder seg svevende i luften i dårlig ventilerte
områder.
Det forklarer hvorfor det er tryggere å være ute enn
inne, og hvordan en eneste smittebærer kan være en
superspreder og gi smitten videre til titalls andre, uten
en gang å berøre dem eller snakke med dem. Om vi skal
leve med dette viruset i all fremtid – noe som virker
sannsynlig – mener mange forskere nå at vi må tenke
nytt om hvordan vi ventilerer bygninger og holder
luften innendørs ren. Vi drikker ikke forurenset vann.
Hvorfor synes vi det er greit å puste inn forurenset luft?
Det handler ikke bare om koronaviruset. Forskerne
som tidlig så trusselen fra luftsmitte med koronavirus,
gjorde det nettopp fordi de hadde brukt år på å studere
hvordan vanlige luftveissykdommer som influensa og
forkjølelse, spres gjennom luften, stikk i strid med den
gjengse oppfatningen.
Lenge har vi godtatt at forkjølelser og influensa er noe vi bare må leve med. Men er det
det? Hvorfor ikke gjøre om på ventilasjonen i
bygningene våre for å unngå at disse sykdommene sprer seg? Dessuten, sier mikrobiolog Raymond Tellier ved McGill University i Canada, så er
dette koronaviruset antagelig ikke den siste pandemien som spres gjennom luften. De samme tiltakene som kan beskytte mot vanlige virus, kan også
beskytte oss mot det neste, ukjente patogenet som
kommer vår vei.
Store og ørsmå dråper

For å forstå hvordan patogener spres gjennom luften,
kan det være nyttig å forstå hvor mye luft vi faktisk
puster inn.
– Omtrent 10 liter i minuttet, sier Cathrine Noakes,
som forsker på innendørs luftkvalitet ved University
of Leeds i England. Det er en full skurebøtte med luft
hvert minutt. Gang det opp med hvor mange folk som
er i et rom, og det blir tydelig at de hele tiden puster
inn sekresjon fra hverandres lunger.

Innendørs smitte Hvis en koronasmittet person oppholder seg i et rom
sammen med andre mennesker, er det flere faktorer som påvirker risikoen for
å bli smittet. Antall personer samlet, størrelsen på rommet, tiden på oppholdet, grad av utlufting samt bruk av ventilasjon med hepa-filter spiller en
viktig rolle. I tillegg påvirker også temperatur, luftfuktighet og UV-stråling
hvor lenge viruset overlever i aerosoler. Er seks personer samlet i et rom uten
ventilasjon eller lufting i mer enn to timer, er risikoen for å bli smittet over
50 prosent. Illustrasjon: GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO

Partiklene som slynges ut når
De bitte små partiklene
folk snakker, hoster eller puster,
synes å bære den største
kommer i mange størrelser. Vi er
konsentrasjonen av
alle blitt sprayet med store dråvirus, muligens fordi de
per spytt av en overentusiastisk
kommer fra de dypeste
pratmaker. Men når stemmebåndene vibrerer med luften
områdene av luftveissom slippes ut av lungene, lages
systemet vårt.
det også ørsmå partikler kalt
aerosoler. De minste aerosolene
kommer fra dypet av lungene. Ifølge aerosol-forsker
Lidia Morawska ved Queensland University of Technology
i Australia, går pusteprosessen i bunn og grunn ut på å
presse luft gjennom lungenes fuktige ganger. Hun sammenligner det med parfyme-spray eller en inhalator, der
væske – lungesekreter i dette tilfellet – blir gjort om til
så små dråper at de kan henge i luften som pustes ut.
Selv før koronapandemien startet, var det studier av
luftveisvirus som influensa og RS-virus som viste
potensialet for spredning i små aerosoler. Disse bitte
små partiklene synes å bære den største konsentrasjonen av virus, muligens fordi de kommer fra de dypeste
områdene av luftveissystemet vårt. Det er også disse
som holder seg svevende lengst, og som kan bevege seg
lengst inn i andres lunger når de pustes inn. Studier
viser at en mindre mengde influensavirus trengs for å
smitte folk når det blir inhalert som aerosoler enn når
det sprayes opp i nesen som dråper.
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Luften
er for alle

Bevismateriale fra den virkelige verden over flere tiår understøtter at influensa spres gjennom luften. I 1977 smittet en enkelt flypassasjer 72 prosent av sine medpassasjerer. Det skjedde da et fly fra Alaska Airlines ble satt
på bakken i tre timer med ventilasjonssystemet skrudd
av, og alle ble tvunget til å puste den samme luften.
I offisielle folkehelseveiledninger er faren for smitte
gjennom luft knapt nevnt. Retningslinjene fra Verdens
helseorganisasjon (WHO) legger vekt på dråpesmitte
som ikke spres lengre enn en meter. (At forskere som
faktisk studerer aerosoler, vet at denne en-metersreglen bryter fysikkens lover, er helt glemt.)
Bør føre til endring

Koronaviruset burde gjøre at vi nå også tar luftbåren
smitte av influensa og forkjølelse mer alvorlig, mener
lungespesialist og epidemiolog Jonathan Samet ved
Colorado School of Public Health.
I det minste burde det være startskuddet til å forske
mer på den relative viktigheten av forskjellige
smitteveier.
– Vi har forsket veldig lite på luftbåren smitte av de
vanligste infeksjonene, sier Samet. Dette er ikke blitt
sett på som noe stort problem før nå.
Donald Milton ved University of Maryland i USA er
en av de få som har studert luftbåren smitte i mange år.
Nå er han i oppstartsfasen av et flerårig forskningsprosjekt for bedre å forstå vanlig influensa.
«Vi ønsker å føle I denne studien vil friske folk som deler
at vi har kontroll. rom med influensapasienter, beskytte
seg på forskjellige vis – med håndvasMen hvis noe king, ansiktsmasker eller god ventilasjon
smitter gjennom – for å hindre dråpe- eller aerosol-smitte.
luften du puster inn,
Forsøkene er ment å vise hvilke
er den situasjonen beskyttelsesmetoder som gir best effekt,
utrolig vanskelig og dermed også hvilken av de to smittesom er viktigst.
å gjøre noe med veiene
Milton forteller at da han fikk pengefor den enkelte.» støtte til et annet aerosol-prosjekt tidlig
Cathrine Noakes, på 2000-tallet, fikk han klar beskjed fra
University of Leeds en av folkehelsebyråkratene: «Vi gir deg
økonomisk støtte så vi kan få slått den
siste spikeren i kisten og gravlegge ideen
om at aerosoler er viktige.»
– Vi får vel se om spikeren slås inn eller trekkes ut,
kommenterer Milton.
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Må få fart på filtreringen Et grovfilter fjerner de
største partiklene i luften, et karbonfilter tar litt mer,
og hepa-filtere kan fjerne virus. Filtreringen av luften
må bli bedre om man skal bedre luftkvaliteten innendørs og også få bort luftbårne virus.

Underkommunisert budskap

Et virus som holder seg svevende i luften, er en ubekvem og problematisk tanke. Forskere som har presset
på for å få aksept fra WHO for at koronaviruset smitter
gjennom luften, fortalte i fjor at de var forbauset over
hvor mye motstand de møtte, men at de kunne se hvorfor denne tanken ikke var særlig velkommen. I den
første fasen av pandemien, da munnbind var et knapphetsgode, var det å innrømme at viruset var luftbårent
ensbetydende med å innrømme at beskyttelsestiltakene
vi hadde, ikke var særlig effektive.
– Vi ønsker å føle at vi har kontroll. Hvis noe smitter
ved at du tar deg i ansiktet med smittebærende hender,
kan du kontrollere det, sier Noakes.
– Men hvis noe smitter gjennom luften du puster
inn, er den situasjonen utrolig vanskelig å gjøre noe
med for den enkelte.
Det var ikke før i juli 2020 at WHO erkjente at koronaviruset kan spres med aerosoler i luften. Men selv nå,
forteller Morawska, er det mange lands folkehelseveiledninger som ikke er oppdatert. Hun bor selv i Australia, der folk bruker ansiktsmasker på gaten, men tar
dem av så snart de setter seg ned ved et bord i en
smekkfull restaurant.
Morawska sammenligner det med et slags middelalderritual, der man utfører ritualet uten å tenke over
hvordan viruset faktisk spres. Hun legger til at det ikke
er noe ventilasjon i disse restaurantene. Og det er hun
helt sikker på, for hun er den typen forsker som har
med seg et instrument for å måle luftkvaliteten når hun
går på restaurant.
Bør bygge smartere ventilasjonssystemer

I mai i år publiserte Morawska og et titall forskere innen
bygningsteknikk, folkehelse og medisin en artikkel i
tidsskriftet Science, der de etterlyser et «paradigmeskifte» i hvordan vi ser på luft innendørs. Ja, vaksiner
og masker beskytter mot koronavirus, men disse forskerne ønsker at det tenkes større og mer ambisiøst –
langt større enn om hva enkeltpersoner kan gjøre
for å beskytte seg selv.
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Luftbåren koronasmitte
/ Det ble i starten antatt at dråpesmitte er den vanligste
måten det nye koronaviruset (sars-cov-2) smitter på.
Det vil si at en smittet person som snakker, synger eller
hoster, sender ut små dråper som lander innenfor en
radius på omtrent 1 meter, og at smitte fra disse dråpene
overføres til en annen person via direkte eller indirekte
kontaktsmitte.
/ Det har etter hvert kommet stadig sterkere bevis for
at det nye koronaviruset er luftbårent, at det smitter via
aerosoler.
/ Aerosoler er ørsmå, finforstøvede partikler. Størrelsen
på aerosolene varierer fra mindre enn 10 nanometer til
100 mikrometer (0,1 millimeter). For så små dråper/
partikler er luftmotstanden stor i forhold til vekten slik at
de holder seg svevende lenge, opptil flere timer, og kan
fraktes over lange avstander.
/ I april i år publiserte tidsskriftet The Lancet artikkelen
«Ten scientific reasons in support of airborne transmission of sars-cov-2». Den oppsummerer i ti punkter hvorfor
det ser ut til at det nye koronaviruset hovedsakelig er
luftbårent og smitter via aerosoler.
/ Blant punktene er de mange superspreder-tilfellene
hvor folk er blitt smittet uten å være i nær kontakt med
supersprederen. Andre punkter er at det er flere kjente
tilfeller hvor folk er blitt smittet over store avstander, en
rekke eksempler på asymptomatisk smitte, mer smitte
innendørs enn utendørs, smitte blant helsepersonell som
har båret beskyttelse mot dråpesmitte og smittestoffer avdekket i luftfiltre og luftekanaler. Det er heller ikke
bevist at sars-cov-2 ikke er luftbårent.
/ En studie antyder sågar at viruset hovedsakelig er
luftbårent. Ved en analyse av luften i bilen til en smittet
person fant de ikke smitte i dråper, kun i større aerosoler
(0,25–0,5 mikrometer).
/ Etter dette har Verdens helseorganisasjon (WHO)
erklært av sars-cov-2 også er luftbårent. WHO justerte da
de offisielle rådene sine om hvordan hindre smitteoverføring til også å gjelde utlufting og bedre ventilasjon.
Kilder: Dagens Medisin, The Lancet, WHO, VG
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Luften
er for alle
Moderne
bygninger har
sofistikerte
ventilasjonssystemer
for å holde
temperaturen
på et behagelig
nivå, og holder
også uønskede
lukter ute.
Hvorfor ikke
bruke disse
systemene til
også å holde
luften fri for
virus?
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Altfor mange ofre Folk går 21. september gjennom kunstinstallasjonen
«In America: Remember» til minne om alle amerikanere som har mistet livet
i koronapandemien. Kunstner Suzanne Brennan Firstenberg har satt ned mer
enn 660 000 små hvite plastflagg, noen med personlige hilsener til dem som
har mistet livet, på National Mall i Washington D.C.

Om bygninger lar luftveisvirus spres i luften, burde vi
være i stand til å tegne bygninger som hindrer dette. Vi
må bare tenke helt nytt om hvordan luften sirkulerer
gjennom stedene hvor vi jobber, lærer, leker og puster.
På noen skoler og arbeidsplasser ga pandemien startskuddet til å finne ad hoc-løsninger for å bedre luften
innendørs: bærbare hepafiltre, desinfiserende UV-lys,
eller bare det å åpne vinduer. Men disse tiltakene er
bare som plaster på såret å regne i dårlig konstruerte
bygninger, sier bygningsingeniør William Bahnfleth ved
Penn State University i USA, en av medforfatteren i
Science-artikkelen. (Også Tellier, Noakes og Milton er
medforfattere). Moderne bygninger har sofistikerte
ventilasjonssystemer for å holde temperaturen på et
behagelig nivå, og holder også uønskede lukter ute.
Hvorfor ikke bruke disse systemene til også å holde
luften fri for virus?
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Sykehus og laboratorier har HVAC-systemer for å
minimere spredning av patogener. De færreste mener
at skoler eller kontorbygg trenger å være like strengt
kontrollert som et sted der smitte eller giftige stoffer
håndteres, men at man om ikke annet har behov for
nye minimumsstandarder.
Noakes' tommelfingerregel er at luften i et rom bør
skiftes ut fire til seks ganger i timen, avhengig av størrelse og hvor mange som bruker rommet. Men vi trenger også bedre studier for å forstå hvordan forskjellige
ventilasjonsnivåer og strategier faktisk vil redusere
smitten mellom mennesker.
Denne forskningen kan bli opphav til nye minimumsstandarder for nye byggtekniske forskrifter.
Bahnfleth mener at det å endre kravene er det som skal
til for at ventilasjonssystemene i bygninger faktisk blir
endret.
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Energikrevende ventilasjon

Utfordringen er kostnadene. Både det å slippe inn mer
luft og det å bruke filtre krever mer energi, og det koster
å drifte HVAC-systemer. (Luften utenfra må kjøles ned
eller varmes opp, og fuktigheten må reguleres, avhengig
av systemet. Det å legge til filtre er mindre energikrevende, men vil likevel kunne kreve sterkere vifter
for å presse luften gjennom filtrene.)
I tiår har ingeniører fokusert på å gjøre bygninger
mer energibesparende.
– Det er vanskelig å finne særlig mange fagfolk som
virkelig presser på for å bedre luftkvaliteten innendørs,
sier Bahnfleth. Som leder for epidemigruppen i
ASHRAE, den amerikanske ingeniørfaglige organisasjonen for varme, luftkjøling og ventilasjon, har han vært
med på å utarbeide covid-19-retningslinjer for ventilasjon. Han forteller at motstanden var umiddelbar, og
gikk på energibruk. I tillegg til energikostnadene vil
installasjon i eksisterende bygninger også ofte kreve
omfattende modifisering. Om du for eksempel legger til
filtre, men viftene dine ikke er sterke nok, må du også
bytte disse.
Hva skal til før vi gjør noe?

Til syvende og sist koker det ned til ett spørsmål: Hvor
mye sykdom er vi villige til å akseptere før vi gjør noe?
Før London bygget sitt nye kloakksystem, døde tusener i kolera-utbrudd. Det som til slutt fikk politikerne
til å reagere, var den uutholdelige lukten fra Themsen
under Den store stanken i 1858. På den tiden trodde
folk at luft som luktet vondt, spredte sykdom, og dermed ble dette en nødssituasjon for parlamentsmedlemmene, som holder til ved elvebredden. (De tok feil når
det gjaldt hvordan kolera ble spredt fra elven – det var
gjennom det forurensede vannet – men ironisk nok
hadde de likevel snublet over riktig løsning.)
Er vi i en nødssituasjon nå? I så fall, hva vil det kreve
av oss – kollektivt – å behandle den som det? Pandemien har gjort det klart at amerikanere ikke er enige om
hvor langt de er villige til å gå for å redusere koronasmitte. Om vi ikke engang kan få folk til å akseptere å
bruke munnbind og å vaksinere seg under en pandemi,
hvordan kan vi da skaffe penger til en fullstendig overhaling av alle våre ventilasjonssystemer?
– Kostnadene ved slik storskala ombygging av infrastruktur er astronomiske, og det er en tendens til at
man ser etter snarveier, sier Nancy Tomes, som er medisinsk historiker ved Stony Brook University i New York.
Dette er snakk om millioner av bygninger, hver med
sine særegenheter og forskjellige eiere.

Strengere krav

En arbeider monterer
et HVAC-system i
et bygg. Det er den
typen ventilasjonssystem sykehus og
laboratorier som
håndterer smitte eller
giftige stoffer, bruker.
De færreste mener det
bør være like strenge
krav til kontorer og
skoler, men det er
behov for nye minimumsstandarder.
Effektive filtre Luftrensere med hepafiltre har

vist seg å kunne redusere mengden virus i
luften. Foto: GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO

Foto: GETTY IMAGES/
ISTOCKPHOTO

I sin artikkel skriver Morowska og hennes
En tommelfingermedforfattere: «Selv om endringene som
regel er at luften
kreves, er enorme, er ikke dette mer enn hva
i et rom bør
vårt samfunn kan klare. Det har vi sett tidliskiftes ut fire
gere når det gjelder sykdommer spredt gjentil seks ganger
nom mat og drikkevann, sykdommer vi i stor
grad har klart å overvåke og kontrollere.»
i timen, avhengig
Morawska er optimistisk, og det er kanskje
av størrelse og
nødvendig når man kaster seg inn i denne
hvor mange som
kampen. Endringene som kreves, er muligens
bruker rommet.
for omfattende til at man kan komme i mål
under denne pandemien, men det er andre
virus som spres gjennom luften, og nye pandemier vil
komme.
– Det som driver meg, er at jeg tar et tak for fremtiden, forteller hun.
Hvor mye vi faktisk klarer å få til, er i stor grad
avhengig av hvor stort moment vi klarer å skape nå,
tror hun. Hun peker på at det først så ut som om vaksinene raskt ville stoppe pandemien. Men det gjorde de
ikke. Delta-varianten dukket opp og kompliserte ting.
Jo lenger pandemien trekker ut, jo større blir
kostnadene ved å ta luften innendørs for gitt.
Publisert i The Atlantic 7. september 2021.
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