Svar på skriftligt spörsmål SSS 150/2021 rd

Svar på skriftligt spörsmål om HIV-testning med låg tröskel
Till riksdagens talman
I det syfte som anges i 27 § i riksdagens arbetsordning har Ni, Ärade talman, till den minister
som saken gäller översänt följande skriftliga spörsmål SS 150/2021 rd undertecknat av riksdagsledamot Inka Hopsu /gröna:
Hur ämnar regeringen säkerställa att målgruppsbeaktande HIV-testning med låg tröskel
kan fortsätta i Finland?
Som svar på detta spörsmål anför jag följande:
Understöd från Social- och hälsoorganisationernas understödscentral (STEA) används för att finansiera social- och hälsoorganisationers allmännyttiga verksamhet som främjar hälsa och välbefinnande. Understöd kan inte beviljas för verksamhet för vilken organiseringsansvaret åligger
kommunen, staten eller någon annan myndighet.
Enligt 9 § i lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016) ska kommunerna inom sina områden
organisera bekämpningen av smittsamma sjukdomar enligt lagen i fråga inklusive förebyggande
och tidigt konstaterande av smittsamma sjukdomar. Med tidigt konstaterande avses hälsokontroller och screeningar som ordnas i avsikt att söka sjukdomar. Därför anser STEA att HIV-testning
är verksamhet som omfattas av kommunens organiseringsansvar och att STEA-understöd kan inte
användas för denna verksamhet.
Social- och hälsovårdsministeriets anslag för övervakning av smittsamma sjukdomar kan användas för att betala utgifter för verksamhet för förebyggande och upplysning som förutsätts i lagen
om smittsamma sjukdomar, och anslaget har använts för att betala prövningsbaserade statsunderstöd som beviljas för dessa ändamål. Prioriterade områden i anslaget omfattar 2020–2022 bland
annat projekt som främjar genomförandet av Finlands strategi för HIV och hepatit C samt sexuell
och reproduktiv hälsa. HIV-rådgivnings- och testningstjänster med låg tröskel inom den tredje
sektorn har finansierats med anslaget för övervakningen av smittsamma sjukdomar i flera år.
I förebyggandet av HIV är det avgörande att testa symtomfria personer med risk för smitta i avsikt
att tidigt konstatera fall av infektion. Med lågtröskeltjänster är det även möjligt att nå personer
som hör till målgruppen för testning och inte annars på eget initiativ skulle söka sig till testning.
I utvecklingen av rådgivnings- och testningstjänster med låg tröskel är samarbetet mellan organisationer, kommuner och samkommuner av stor vikt.
Helsingfors 6.4.2021
Familje- och omsorgsminister Krista Kiuru

