
Vi bliver flere, bor tættere og rejser mere, og derfor bliver epidemier stadig 

hyppigere. Heldigvis kan vi bruge vores erfaringer fra coronapandemien 

meget direkte, når vi skal håndtere den næste store sygdom med potentiale 

til at ramme os alle.

I velstående lande med en robust nationaløkonomi som den danske var det 

muligt for staten at understøtte virksomheder og lønmodtagere midlertidigt. 

Vores relativt stærke offentlige sundhedsvæsen evnede også at behandle, 

teste og vaccinere alle med behov for det uden at bryde sammen. Vi overser 

dog vigtige sundhedsproblemer, hvis vi alene fokuserer på virologien eller 

vaccinernes måde at virke på.

 

Det er lige så vigtigt at forstå epidemier som produkter af vores handlinger: 

Vi bliver nødt til erkende, at alle epidemier er både biologiske og sociale, 

fortæller sundhedsantropolog Jens Seeberg i januars omsiggribende 

Tænkepause om de sygdomme, som vi utilsigtet spreder gennem vores 

almindelige adfærd. Men har vi egentlig lært af corona?

 

”Alle levende væsener kommunikerer i en eller anden form, og 
vi overfører noget til hinanden, når vi kommunikerer. Smitte 
er en særlig slags biosocial kommunikation, og i en epidemi er 
den så at sige mere effektiv end normalt. De måder, vi håndter-
er de store epidemier på, viser samfundets sprækker og dets 
styrker. Også derfor er det vigtigt at forstå epidemier, når vi vil 
forstå vores samfund.”
– Jens Seeberg

Jens Seeberg er sundhedsantropolog og har i snart 40 år arbejdet med 

sygdomme som aids, tuberkulose og senest coronavirus. Han leder tvær-

faglig forskning om antibiotikaresistens i Danmark, Indien og Nepal.
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Den næste epidemi 
er lige om hjørnet


