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Förmågor att hantera en pandemi
Sedan i mars lever vi med en pandemi, som
påverkat och förändrat vårt sätt att leva och
umgås. Rekommendationer och restriktioner har i
varierande grad stängt ner samhällen och påverkat
våra ekonomier runt om i världen. Vi vill i denna
studie identifiera vad som påverkar samhällets
förmåga att hantera de samhällsstörningar som
uppstår vid en pandemi.
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Syftet med studien är att generera kunskap för att förbättra
samhällets beredskap inför framtida pandemier.
Studien är också tänkt att bidra till en kunskapsutveckling om
de utmaningar som samhället och sjukvården kan ställas inför
inom ramen för det civila försvaret; exempelvis förmåga att
prioritera och förmåga att upprätthålla ordinarie
vårdfunktioner samtidigt som sjukvården kan komma att
belastas av en stor ökning av traumasjukvård.
Vad är det som avgör hur ett land hanterar covid-19pandemin? För att få en djupare förståelse för hur olika länder
hanterar de samhällsstörningar som orsakas av eller sker
parallellt med pandemin, analyserar vi några av de parametrar
som påverkar samhällets och sjukvårdens förmågor att
hantera en pandemi. Detta ger värdefulla insikter avseende
behov av förmågeutveckling för såväl krisberedskapen som
det civila försvaret.
De främsta målgrupperna för studiens resultat är de lokala,
regionala och nationella aktörer som arbetar med
krisberedskap eller uppbyggnaden av det civila försvaret.
Vi jämför likheter och skillnader i hur fem länder i Väst- och
Nordeuropa har hanterat pandemin, och genom att vi testar
de identifierade parametrarna ser vi fram emot att den metod
vi utvecklar kan användas för framtida studier som jämför
krishantering i olika länder.
Projektet pågår mellan juni 2020 och mars 2021.
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