Svar på skriftligt spörsmål SSS 271/2020 rd

Svar på skriftligt spörsmål om att utnyttja den privata sektorn som leverantör av skyddsutrustning, coronavirustester och antikroppstester
för att förebygga spridningen av coronaviruset
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 271/2020 rd undertecknat av riksdagsledamot Pia Kauma /saml.:
Ämnar regeringen använda den tilläggskapacitet som finländska företag erbjuder i fråga
om skyddsutrustning, testning och antikroppstestning i större utsträckning och effektivare
än hittills?
Som svar på detta spörsmål anför jag följande:
Det är viktigt att utöka och utvidga coronavirustestningen i syfte att stävja epidemin. I enlighet
med den nationella testningsstrategin1 ska personer hänvisas till testning som har symtom som
passar in på en coronavirusinfektion eller som man har skäl att misstänka att har smittats av coronaviruset.
Samarbetet mellan producenter av privata hälsotjänster och dem som ordnar offentliga tjänster är
viktigt med tanke på en ökning av testningskapaciteten. De finländska företagen har tillgodosett
testningsbehovet även i fråga om tillverkningen av testningsmaterial.
Regeringen anser det viktigt att tillgången till kritisk skyddsutrustning inom hälsovården i undantagsförhållandena säkerställs genom stöd för den inhemska produktionen. Den inhemska produktionen är betydelsefull även med tanke på Finlands materiella försörjningsberedskap. Arbets- och
näringsministeriet främjar och samordnar den inhemska tillverkningen av skyddsutrustning och
skyddsmaterial som behövs i hälsovården.
Förutom andningsskydd har arbets- och näringsministeriet utrett den inhemska tillverkningen av
skyddsklädsel och material som ska användas i samband med coronatester. I Finland har ett flertal
företag redan börjat tillverka skyddsvisir och arbets- och näringsministeriet har utreder produktionsmöjligheterna i företag som kan tillverka bland annat av skyddsrockar och skyddsmössor.
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Social- och hälsovårdsministeriet har uppdaterat sin testningsstrategi den 9 april 2020 (på finska):
https://stm.fi/koronaviruksen-testausstrategia
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Testningen av coronavirussmitta är en helhet bestående av bedömningar av smittorisken, provtagning, provanalyser och åtgärder som behövs i efterskott. En förhöjning av kapaciteten förutsätter att volymen inom alla dessa delområden höjs.
En ökning av testningskapaciteten förutsätter tillräcklig provtagningskapacitet. Både sjukvårdsdistrikten och de privata aktörerna inom hälsovården har utarbetat och genomfört åtgärder för en
ökning av antalet testningsställen (inkl. testningsställen av drive-in typ och mobila testningsenheter).
Laboratoriediagnosen av sjukdomen COVID-19 som coronaviruset förorsakar baserar sig på en
genkopieringstest (PCR-test) som visar virusets arvsmassa. Genom att undersöka coronavirusets
antikroppar kan vi utreda om personen vid en tidigare tidpunkt drabbats av viruset. Antikroppstestningen utvecklas som bäst.
Utifrån den aktuella kunskapen är det emellertid inte möjligt att utgående från antikropparna tillräckligt säkert bedöma om personen har tillfrisknat från en ny sjukdom förorsakad av coronaviruset, om han eller hon eventuellt är smittobärare eller om antikropparna skyddar personen mot
en ny smitta.
Genom att undersöka antikropparna hos befolkningen är det emellertid möjligt att producera information om epidemins helhetsbild och omfattning samt bedöma skyddet mot ett nytt coronavirus på befolkningsnivå. Under samordning av Institutet för hälsa och välfärd har undersökningar
inletts i syfte att fastställa hur allmänna antikropparna mot coronaviruset är hos befolkningen och
för att bestämma antikropparnas utformning, halter och varaktighet.
Helsingfors 11.5.2020

Familje- och omsorgsminister Krista Kiuru

