Covid 19 – rapport (200417)
Resultat av litteraturöversikt av COVID 19-relaterade artiklar från
samhällsvetenskapliga databaser.
Nedan följer en redovisning av litteratur hämtad från samhällsvetenskapliga databaser (IBSS,
Psycinfo, Business Source Premier och Göteborgs universitets Library research). Med hjälp av
samhällsvetenskapliga biblioteket gjordes en sökning för tiden fram till den 27/3 2020 som
berör COVID 19 (se bilaga för söksträngar, detaljer runt sökningarna och kriterier för
selektering). Sökningarna genererade 145 artiklar som efter selektering gav 35 inkluderade
artiklar. I dessa slutliga artiklar fanns såväl ”editorials”, ”correspondance” och ”comments”,
något som normalt sorteras bort vid litteraturöversikter. Dessutom förekom det artiklar som
var publicerade utan att ha undergått kollegiegranskning. Skälet att inkludera dessa var att
artikelskörden motsvarar en produktionsperiod på några få månader och att innehållet kan
ha ett visst värde för såväl praktiker som forskare. De som tar del av materialet bör dock
bruka urskiljning, i synnerhet när det gäller de artiklar som har publicerats under tidspress
och inte genomgått normala kvalitetsgranskningar. Redovisningen nedan delas in i
personalskydd, mental hälsa, karantän, och psykologiska interventioner riktade till
vårdpersonal under kriser, ”fake news” och konsekvenser av nyhetsrapportering,
krishantering, och beredskap, policy och riskteori samt prognoser och prediktioner.
Planeringen är att genomföra motsvarande sökningar månadsvis.

Personalskydd
Kommunikation angående personalskydd under tiden fram till mars 2020 i vårt material
består av några få kortare ”comments/correspondance”. En ”case-report” diskuterade
ansiktsmask vid vård av COVID-19 patienter. Ett brev till ”editorn” angående att
ventilationsgraden i provisoriska sjukhus bör höjas så högt som systemen tillåter, samt att
alla filter bör samlas in och kastas som medicinskt avfall eller desinficeras noggrant för att
skydda både patienterna och personalen. Dessutom fanns två ”editorials”, en som
fokuserade på risken att drabbas av ögonmanifestationer, där användning av
skyddsglasögon skulle kunna skydda, samt en som beskrev de säkerhetsåtgärder som
vårdpersonal i Korea rekommenderades vidta för att skydda sig mot virusinfektionen.
Vi fann även två ”brief reports”. Den ena (Schwartz et al 2020) diskuterade triage i tälten
utanför sjukhus, där sjuka patienter/patienter med misstänkt sjukdom kunde isoleras/flyttas
till karantänsavdelningar. Detta för att höja skyddet för andra patienter och sjukhuspersonal.
Den andra (Ran et al 2020) visade på att risken för att sjukvårdspersonal skulle blir smittade
av COVID-19 var kopplad till suboptimal handhygien före och efter kontakt med smittade
patienter, men även till ofullständig personlig skyddsutrustning.
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Mental hälsa, karantän, och psykologiska interventioner riktade till vårdpersonal
under kriser
Denna sammansatta rubrik består av fem artiklar. En av dessa artiklar är rubricerad
”correspondance” en annan som ”perspective” och en artikel som ”rapid review”. Den artikel
som är rubricerad ”rapid review” är en kunskapsöversikt av 24 av 3166 artiklar som
behandlar isolering i bostaden. Utlösande stressorer vid isolering var, rädsla för att drabbas
av infektion, frustration, leda, otillräcklig tillförsel av varor, informationsbrist, ekonomiska
problem och stigmatisering. En del av studierna menade att konsekvenserna kunde vara
långvariga. Studien föreslog att isolering skall minimeras så långt det är möjligt, baseras på
tydliga skäl och att anordningar för varutillförsel säkras. En artikel behandlar psykologiska
krisinterventioner till drabbade av COVID 19. Erfarenheter från Kina beskriver metoder där
patienter och vårdpersonal erbjuds samtal via telefon och internet. Ytterligare en artikel med
empiri från Kina studerar medicinsk- och vårdpersonal (n=994) från Wuhan med avseende
på behov av psykiatriska interventioner. Studien visade att 17,5% var föremål för behandling.
Ett antal av 6,2% ansågs ha allvarlig påverkan, 22,4% moderat påverkan och 34,4% hade en
mild påverkan. I den artikel som rubricerats som ”correspondance” behandlades mentala
konsekvenser av social isolering på barn. Artikeln identifierar ett antal risker att
uppmärksamma som exempelvis, sömnstörningar, diet, viktförändringar och kondition. Sista
artikeln varnar för risken att förringa risken för psykisk ohälsa hos patienter och personal i
samband med pandemin. Författarna menar att basala principer för psykologisk hantering
vid katastrofmedicinska händelser bör tillämpas.
”Fake News” och konsekvenser av nyhetsrapportering
”Fake news” och nyhetsrapportering inkluderar fyra artiklar. En av dessa rubriceras som
”correspondance” och en annan som ”perspectives”. Den sistnämnda understryker risken att
berätta om enskilda fall, tagna ur sin kontext och hur fiktion kan maskeras till något som
liknar fakta. En empirisk studie granskar, i ett COVID 19 perspektiv, sociala medier under
MERS-Cov epidemin i Sydkorea år 2015. I studien prövas sambanden mellan användningen
av sociala medier, riskuppfattning och förebyggande beteenden via motiverande känslor:
rädsla och ilska. Studien framhåller att användningen av sociala medier är positivt
korrelerade till såväl rädsla som ilska som i sin tur är positivt korrelerade till individers
riskuppfattning. I den ”correspondance” som ingår i litteraturöversikten behandlas xenofobi
riktat mot kineser i samband med COVID 19. Artikeln betonar medias roll för allmänhetens
förståelse och värdet av att hälso- och sjukvården samarbetar med media för att tydliggöra
kända fakta. I en artikel skriven av forskare från USA visas hur medias exponering av den
pågående krisen ökar stress och oro hos allmänheten till en nivå som i vissa fall överbelastar
sjukvården.
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Krishantering, och beredskap
De fem artiklar som inkluderats under rubriken består av ”comments” (3) och
”correspondence” (2), alla publicerade i Lancet. I en ”comment” behandlas kinesiska
myndigheters planer och genomförande för att dämpa resor i samband med det kinesiska
nyåret. En annan ”comment” redogör för nio steg för att hantera en pandemi på nationell,
och internationell nivå. Den tredje artikeln under rubriken ”comment” presenterar åtta olika
förslag för att förstärka hälso- och sjukvårdens uthållighet under COVID 19. Den berör
områden från finansiering, material- och personalförsörjning till organisatorisk förstärkning.
Värdet av hög tilltro till hälso- och sjukvården behandlas. I den ena av de två artiklarna
under rubriken ”correspondance” presenteras planerna för att förhindra spridningen av
COVID 19 i samband med Hadj, världens största ”mass gathering”. I den andra
”correspondance” presenteras hur ambulansen i Milano hanterar transporter under COVID
19. Ett organisationsschema med procedurer och en algoritm presenteras.

Policy och riskteori
Under rubriken finns fem artiklar inkluderade. Två av dessa utgörs av ”comments”, en är
”editorial” och en ”correspondance”. I den återstående artikeln behandlas COVID 19 ur ett
risk-teoretiskt perspektiv. Fokus i studien är hur skillnader mellan nationella strategier i
hanteringen av pandemin får stor uppmärksamhet. Den ökande och allt mer kritiska
granskning av skillnader mellan strategier förklaras av, baserat på tidigare erfarenheter, att
populationer rör sig från ett blint-passivt förhållningssätt gentemot myndigheter mot ett
tilltagande kritisk-aktivt förhållningssätt. En grundorsak är att de strategier som finns ofta är
baserade på preliminära kunskaper (probabalistic knowledge) som på grund av osäkerhet
diskuteras frekvent i media. Tidigare erfarenheter visar att frekvent medianyttjande leder till
ett starkare fokus på den individuella risken och rapporterad incidens snarare än förståelse
för risk per se. Den ”correspondance” som inkluderats berör antaganden om predikitiva
modeller för att identifera högriskspridare av smitta och risken för xenofobi. Den ena
”comment” varnar för historiska jämförelser med tidigare pandemier och den andra
framhåller skillnader mellan män och kvinnor med avseende effekter av krisinterventioner.
Den ”editorial” som inkluderats berör samband mellan COVID 19 och sociokulturella
konstruktioner av säkerhet, utsatthet och risk.

Prognoser och prediktioner
De texter vi granskat angående prognoser och prediktion använder sig huvudsakligen av
matematiska/statistiska modeller. Vi fann fem sådana artiklar samt några få kortare
”comments/correspondance”. Av artiklarna är en publicerad i Lancet, tre i e-journalen SSRN
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(Social Science Reasearch Network) samt en på DASH (Digital Access to Scholarship at
Harvard).
I Lancet påvisar man en trolig spridningsmodell för epidemin, inhemskt i Kina men också
internationellt genom att anta liknande förutsättningar som i Wuhan (dvs få eller inga
begränsningsåtgärder) varpå man redogör för potentiell påverkan av de olika sociala och
icke-farmaceutiska interventioner som successivt genomfördes under januari 2020 i Kina.
En artikel från SSRN presenterar en statistisk modell som kan användas för att förstå
smittdynamiken i COVID-19. Modellen är en Poisson-autoregression som kan avslöja om
smittan har en trend. Resultatet illustreras med befintliga data från Kina, Iran, Italien och
Sydkorea, och demonstrerar att modellen kan användas på valfritt land, med data från så lite
som 15 dagar. I nästa artikel från SSRN föreslås ett matematiskt ramverk för modellering av
COVID-19 smittan genom att välja ut tre viktiga parametrar: infektionshastighet,
bekräftelseshastighet och karantäneffektivitetsförhållande. Erfarenheter från Kina används
för att kalibrera parametrarna och studera konsekvenserna av olika åtgärder. Resultatet tyder
på att arbete på distans och social distansering är effektiva sätt att begränsa smittan. Studien
belyser också risken med att ha en låg bekräftelseshastighet, vilket ofta inträffar när
sjukhusen är fulla. Resultatet i den tredje artikeln tyder inte på att 2019-nCoV skulle uppvisa
minskad spridning i varma och fuktiga regioner. Tillgänglig data är skev, detta på grund av få
tester per capita i många tropiska länder. Det finns dock fortfarande en möjlighet att
väderförhållanden kan påverka spridningen. Samtidigt påvisar aktuella uppgifter att det är
osannolikt att spridningen skulle avta under varmare årstid, i Nordamerika eller Europa.
Studien förordar att verksamma folkhälsoinsatser implementeras över hela världen för att
bromsa överföringen av 2019-nCoV.
I DASH diskuteras att den omfattning av social distansering som krävs för att begränsa
SARS-CoV-2-epidemin, i samband med säsongsvariation av smittan fortfarande är oklart.
Med hjälp av en matematisk modell bedömds att engångsåtgärder kommer att vara
otillräckliga för att bibehålla en låg utbredning av COVID-19, och därmed begränsa
belastningen på sjukvården. Säsongsvariationer i smittspridningen skulle möjligen kunna
underlätta kontrollen av epidemin under sommaren, men kan å andra sidan leda till en
intensiv uppgång under hösten. Intermittenta åtgärder kan tillfälligt upprätthålla kontrollen
av epidemin, men utan mer övergripande insatser kan man vara tvungen att behålla dessa
till 2022. Att öka den kritiska vårdkapaciteten kan minska SARS-CoV-2-epidemins
varaktighet samtidigt som kritiskt sjuka patienter får adekvat vård.
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Level of selection according to Prisma, inclusion/exclusion
Record screened -> Records excluded (not relevant)
Records in the scientific area of medicine, biomedicine, clinical sciences and neuroscience was excluded.
Full-text articles assessed for eligibility, full-text articles excluded, with reasons
1. Full-text articles not focused on sars-cov-2 or covid-19 were excluded. Full-text articles mainly
anecdotic, non-theoretical, narrative or based on single cases were excluded.
2. Editorials, correspondence, view-points etc. published in high-impact journals were mainly (exception
see 1) included.
3) Articles that wasn’t peer-reviewed was included.
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