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Epidemiberedskap
Samhällets hälsovårdsberedskap för epi-
demihantering baserar sig på beredskaps-
planer och -processer inom själva hälso-
vårdssystemet men inom olika myndig-
heter på kommunalt, regionalt och natio-
nellt plan. Inte endast behandlingsproces-
ser, men mycket annat kan också vara reg-
lerat. Som i Finland kan det till och med 
finnas krav på vilka, och hur mycket av 
olika läkemedel och medicinsk utrustning 
skall beredskapslagras inom det offentli-
ga hälsovårdssystemet, i handeln, eller av 
myndigheterna. 

Beredskapslager finns därmed lokalt, 
regionalt, och nationellt. Därtill har många 
internationella organisationer utvecklat 
beredskapslager av de vanligaste produk-
terna som behövs i katastrofområden värl-
den över. Internationellt finns det även or-
ganisationer som har hela vårdcentraler 
eller fältsjukhus på lager. Sådana bered-
skapslager inkluderar läkemedel och med-
icinsk utrustning (Das et al., 2019). De kan 
vara placerade på fasta ställen, sjukhus el-
ler lagras ombord på ett fartyg (Tatham et 
al., 2015). Den internationella beredska-
pen är avsedd för att stöda det allmänna 
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Såsom andra typer av katastrofer 
medför epidemier också ekonomiska 
konsekvenser. Redan innan covid-19 
har World Economic Forum uppskat-
tat den årliga ekonomiska inverkan av 
infektionssjukdomar till 0,7 procent av 
den globala bnp:n, som är på samma 
nivå med klimatförändringens inverkan. 
Syftet med denna artikel är att ta en 
ekonomisk syn på epidemihantering, 
samt undersöka tre lokala och globala 
ekonomiska konsekvenser av en epi-
demi, särskilt av covid-19.
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hälsovårdssystemet i olika katastrofområden el-
ler att hantera hälsovårdsrelaterade katastrofer 
såsom epidemiutbrott. 

Men beredskapslager räcker inte alltid till; 
ibland kan efterfrågan i en epidemi överstiga he-
la världens beredskap. Det visade sig redan un-
der ebolautbrottet 2014, att hela världen inte har 
tillräckligt skyddsutrustning (PPE) på lager eller 
tillräcklig kapacitet att tillverka PPE i tid. Sam-
ma situation gäller nu för PPE, men också mun-
skydd, och så vidare. Tillverkningskapaciteten 
för munskydd uppskattas vara 50–55 miljoner 
per dygn i Kina (t.ex. Shijia, 2020), vilket täcker 
en bråkdel av efterfrågan. Samtidigt som det gäl-
ler att stödja hälsovårdssystemet på utbrottsstäl-
len, har beredskapskravet för covid-19 ökat i he-
la världen redan i februari 2020, när denna arti-
kels första version har skrivits. Det har lett till en 
ytterligare ökning av efterfrågan för läkemedel 
och utrustning av liknande slag. Producenter-
na stötte till och med på temporära exportstopp, 
då tillverkningsländer ansåg att deras egen be-

redskap måste försäkras först. Priserna av de 
eftertraktade produkterna ökade, men numera 
har prisregleringar införts i olika länder. Det be-
hövs dock mycket mera produktionskapacitet av 
sådana kritiska produkter med hänsyn till co-
vid-19-utbrottets globala spridning och storlek. 
Många industrier har redan börjat med en om-
ställning av sina produktionslinjer till skydds-
utrustning, men tyvärr följer inte ännu alla de 
standarder som behövs för en effektiv hälsovård.

Beredskapslager kritiseras dock ständigt. Å 
ena sidan, när vissa produkter i ett beredskaps-
lager inte har behövts på flera år, anses lagret 
vara en ekonomisk belastning. Å andra sidan, 
när den just varit nödvändig, betraktas den som 
en bra investering (Saputra et al., 2015). Då al-
la mönster av kommande katastrofer och epide-
mier inte kan avses med samma precision, blir 
det alltid en balansgång mellan att ha agerat i 
onödan versus bristen på agerande.

Beredskapslager som kan användas i flera ty-
per av katastrofer samt de som bevakar både 
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nationella och internationella intressen, har en 
bättre omsättningshastighet och därmed min-
dre problem och kostnader på grund av förfallet 
material eller läkemedel. Fältvårdcentraler och 
-sjukhus är standardiserade så att de kan an-
vändas i många olika typer av katastrofer så-
väl nationellt som internationellt (Soshino et 
al., 2017). Sådana beredskapslager är ändå in-
te specialiserade på att hantera någon viss epi-
demi, men de kan utrustas med specifika mo-
duler för det.

Försörjning till epidemiområden
Då ett epidemiutbrott infaller gäller det att age-
ra kvickt. Hur snabbt det lyckas beror mycket på 
beredskapen: Stumpf et al. (2017) demonstrera-
de att investeringen av 1 dollar i beredskap kan 
jämföras med 7 dollar i katastrofrespons tack 
vare materialtillgänglighet, skolad personal och 
snabbare leveranser. Samma proportion gäller 
oberoende av katastrofområde. Inom hälsovår-
den visade Vaillancourt et al. (2018) att kata-
strofresponsens effektivitet ökar med antalet för-
månstagare (patienter), som betyder att ett stör-
re utbrott på ett ställe kan hanteras mera effek-
tivt än enskilda personer som är mera utspridda. 
Samtidigt beror utbrottets utspridning själv dock 
på befolkningstätheten i det drabbade området.

”Beredskapslager som kan användas i 
!era typer av katastrofer samt de som 
bevakar både nationella och interna-

tionella intressen, har en bättre omsätt-
ningshastighet och därmed mindre 

problem och kostnader på grund av för-
fallet material eller läkemedel.”

Standardisering och modularisering är grund-
stenarna för beredskapen, såsom i produkter där 
det har utvecklats särskilda paket inom hälso-
vården (t.ex. malaria kit, kolera kit, osv.; Vail-
lancourt, 2016), men också när det gäller ar-
betsflöden i akutvården, behandlingsproces-
ser och samarbete mellan internationella akuta 
sjukvårdsförmågor (EMT 1)) (Mills et al., 2018). 
Samverkan mellan olika arbetslag är ännu vik-
tigare i ett epidemiutbrott av denna storlek, där 
många nationella och internationella organ ak-
tiveras.

Utöver de ovannämnda gäller det även ett 
antal humanitära organisationer specialiserade 
på hälsovård, som alla behöver en gemensam 
operativ bild inte endast av epidemins storlek, 
symptom, spridningsmönster, dödlighet, men 
också av varandras insatser och insatskapaci-
tet (Wolbers and Boersma, 2013; Tatham et al., 
2017). Beredskap, nationellt och internationellt, 
innebär även skolning för sådana insatser, stan-
darder och samarbete (Soshino et al., 2017).

”1 dollar i beredskap kan jämföras med 
7 dollar i katastrofrespons tack vare ma-
terialtillgänglighet, skolad personal och 
snabbare leveranser.”

Hur ett visst utbrott hanteras varierar myck-
et beroende på var det har hänt: I hanteringen 
av covid-19 har man sett allt från att hela städer 
lagts i karantän till att sterilisera stationer och 
vagnar av kollektivtrafik samt inhiberingar av 
större evenemang, eller till och med av alla icke-
kritiska eller icke-livsnödvändiga aktiviteter och 
affärsverksamheter. Samtidigt byggs (fält-)sjuk-
hus för att öka epidemihanteringens kapacitet. I 
några regioner har munskydd blivit obligatoris-
ka, medan i andra följs WHO:s rekommendation 
att inte använda dem i onödan. Information och 
desinformation leder till panikköp, som ännu 
förvärrar tillgängligheten av många produkter.

En populär åtgärd är att stänga gränser och 
inställa all transport mellan drabbade och icke-
drabbade regioner. Detta leder dock till nya pro-
blem: 

De (få) personer som väljer att inte följa re-
semeddelanden och varningar använder sig av 
alternativa rutter som inte kan övervakas, och 
som leder till smittans ytterliggare spridning, 
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som vi har sett under ebola-utbrottet (Nuzzo et 
al., 2014).

Ännu mera problematiskt är det att leveran-
ser till ett utbrottsområde drabbas av samma 
dilemma. Transportkostnader till utbrottsområ-
den stiger oproportionellt, medan det helt en-
kelt inte finns tillräckligt mycket transportka-
pacitet för att kunna försörja hälsovårdssyste-
met samt befolkningen i karantänområden. Så 
länge som ett fordon inte kan komma tillbaka 
från ett karantänområde är få transportföretag 
beredda att lämna tillbaka sin utrustning (for-
don, flygplan osv.) samt sina anställda i karan-
tän. Det leder till störningar i leveranskedjor av 
allt från medicin till näringslivsförsörjning i om-
rådet, och försvårar epidemihanteringen, vilket 
märktes snabbt i samband med covid-19 (Woo 
& Deng, 2020).

För att kunna leverera till epidemiområden 
utan att utsätta chaufförer och andra människor 
för epidemin, evalueras användningen av obe-
mannade transportmedel som till exempel drö-
nare. De har redan använts för serum- och blod-
leveranser i Rwanda (Fleming, 2018), men de 

svarar tyvärr inte ännu på denna storleksklass 
av efterfrågan.

Epidemins vidare ekonomiska e!ekter
Utöver själva covid-19-epidemin finns det en 
”infodemi” som WHO försöker motarbeta (Ad-
hanom Ghebreyesus & Ng, 2020) och som tycks 
vara mera smittande än själva viruset (Kuchar-
ski, 2020). Förutom epidemin och infodemin 
sprider sig även de ekonomiska effekterna av en 
epidemi. Företag måste räkna med insjuknande 
av sina anställda, samt de indirekta effekterna 
som orsakas av oro för sjuka familjemedlemmar 
och vänner. Det finns olika sätt på vilka företag 
hanterar epidemiutbrott. De är allt från att läg-
ga ner hela affärsverksamheten i området till att 
flytta tillverkning till andra platser, övergå till av-
vikande transportrutter samt ordna digitala mö-
ten om möjligt.

Företagens möjligheter är trots allt begränsa-
de av den industri de agerar i, men även företag 
inom samma bransch använder sig av olika sätt 
att hantera risker i leverantörskedjan. Det klas-
siska exemplet är Nokia versus Ericssons hante-

Röda korsets beredskapslager i Filippinerna. 
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ring av en brand hos deras gemensamma leve-
rantör (Norrman & Jansson, 2004).

Samtidigt har deras beslut, såväl som beslut 
att stänga all icke-livsnödig affärsverksamhet i 
vissa regioner, allvarliga konsekvenser för före-
tag själva såsom för deras leverantörer och kun-
der globalt. Redan i början av februari uppskat-
tades den ekonomiska drabbningen av fraktlin-
jer att gå ut på 350 miljoner dollar per vecka 
på grund av covid-19 (Paris, 2020). Det publice-
ras dagligen nya uppskattningar för specifika in-
dustrier, hamnar, och länder; och konsumenter 
kommer att se epidemins effekter på tillgänglig-
heten av ett stort sortiment av produkter. Utan 
att övergå till spekulationer gällande covid-19, 
finns det data från andra epidemier som Smith 
et al. (2019) har sammanställt. För att ge några 
exempel, har enligt Smith et al. (2019)
–  Liberias bnp-tillväxt sjunkit från 8,7 procent  
 år 2013 till 0,7 procent år 2014 och Sierra   
 Leones från 5,3 procent till 0,8 procent un- 
 der samma utbrott av ebola,
–  Mexicos handelsunderskott ökade med 27   
 procent under H1N1-utbrottet 2009,
–  Singapores turistindustri minskade med över  
 70 procent under sars-utbrottet 2003, och 
–  Zika-utbrottets (2015–2017) effekter kommer  
 att kosta hälsovårdssystemet 10 miljoner  
 dollar per insjuknad person över deras  
 livstid.

Alla affärsområden står ändå inte ut för en-
dast negativa effekter. E-handel, digitala mötes-
plattformer och online-undervisning är några av 
de få industrier som drar fördel av en sådan si-
tuation. Men de är nog undantag då man betrak-
tar den stora bilden.

Ekonomiska effekter orsakade av störningar 
och avbrott i leveranskedjor har observerats med 
hänsyn till andra epidemier (Kumar & Chandra, 
2010; Smith et al., 2019), men liknande effek-
ter finns också i samband med katastrofer (Ka-
chali et al., 2018), konflikter, eller handelskrig. 
Det som är mera specifikt för epidemier är irra-
tionellt beteende som orsakas av rädsla, vilket i 
sin tur framkommer som panikköp och panik-
relaterade marknadsstörningar i prissättningen, 
bland annat på börsen. Utöver det förekommer 
oförnuftigt beteende i form av stigmatisering, in-
te endast av patienter men av personer och pro-
dukter från ett visst land eller område (t.ex. und-
vikande av kinesisk mat under covid-19).

Sist men inte minst
Som Viral!-utställningen i vetenskapscentret 
Heureka år 2017 visade, kan många saker spri-
das: inte endast virus och bakterier, men också 
information, rykten, panik, mode, eller en gäsp-
ning. Den ekonomiska smittan finns bland an-
dra. Epidemier orsakar sina egna ekonomiska 
konsekvenser, som liknar sig till konsekvenser-
na av katastrofer, konflikter, handelskrig och de-
globalisering. Den exakta storleken av covid-19:s 
ekonomiska konsekvenser får bedömas senare, 
men vi vet att vi kan förvänta oss störningar och 
avbrott i leveranskedjor såväl lokalt som globalt. 

Irrationellt och främst panikrelaterat beteen-
de, som manifesterar sig i undvikande, plötsli-
ga vågor av inköp, pris- och börsspekulationer, 
stängda gränser och transportrutter, är känne-
tecknande för epidemier. Det gäller att undersö-
ka sådana beteendemönster för att kunna förstå, 
och om det behövs, motarbeta dem som orsakar 
socioekonomiska skador samt är till förfång för 
epidemihanteringen.

”Alla a"ärsområden står ändå inte ut 
för endast negativa e"ekter. E-handel, 
digitala mötesplattformer och online-
undervisning är några av de få indus-

trier som drar fördel av en sådan 
situation. Men de är nog undantag då 

man betraktar den stora bilden.”
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Fotonot

1) Internationella sjukvårdsförmågor (foreign medical 
teams, FMT) kallas nuförtiden för emergency medical 
teams (EMT)
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