Svar på skriftligt spörsmål SSS 276/2020 rd

Svar på skriftligt spörsmål om att ersätta de coronavirustester och
antikroppstester som görs inom den privata hälso- och sjukvården
från sjukförsäkringen och som en del av företagshälsovårdens
sjukvård som ordnas av arbetsgivaren
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 276/2020 rd undertecknat av
riksdagsledamot Sari Sarkomaa /saml m.fl.:
Ämnar regeringen utvidga sjukvårdsförsäkringen i enlighet med Folkpensionsanstaltens
förslag så att den ersätter coronavirusundersökningar som utförs av den privata sektorn
inklusive coronavirus- och antikroppstester och
ämnar regeringen utvidga sjukvårdsförsäkringen i enlighet med Folkpensionsanstaltens
förslag så att den ersätter coronavirusundersökningar inklusive coronavirus- och
antikroppstester som utförs som en del av företagshälsovårdens sjukvård som
arbetsgivaren ordnar?
Som svar på detta spörsmål anför jag följande:
För att konstatera en COVID-19-infektion orsakad av coronaviruset används ett genkopieringstest
som identifierar virusets arvsmassa (så kallat PCR-test, CV19NhO). När det fastställs antikroppar
mot COVID-19 innebär det att personen tidigare har råkat ut för det nya coronaviruset. Eftersom
kunskapen om uppkomsten av antikroppar mot COVID-19 fortfarande är bristfällig är det på
individnivå fortfarande inte möjligt att utgående från fastställandet av antikroppar bedöma om
personen har tillfrisknat från sjukdomen som coronaviruset orsakar, om personen eventuellt är
smittospridare eller om antikropparna skyddar personen mot en ny smitta. Genom att undersöka
antikropparna är det emellertid möjligt att på befolkningsnivå producera information om
epidemins helhetsbild och omfattning och bedöma befolkningens skydd mot infektionen COVID19. Det har inletts befolkningsundersökningar, som samordnas av Institutet för Hälsa och Välfärd
THL, i vilka uppkomsten och mängden av antikroppar mot COVID-19 utreds liksom hur länge
dessa kan observeras.
Folkpensionsanstalten (FPA) ersätter med stöd av sjukförsäkringslagen behandlings- och
undersökningskostnader via sjukförsäkringens sjukvårdsförsäkring. I sjukförsäkringslagen
föreskrivs som förutsättning för ersättning bland annat att det är fråga om nödvändiga kostnader
för sjukvård. Den offentliga hälsovårdens kostnader ersätts inte. För den del som överskrider
självrisken ersätts maximalt det i ersättningstaxan fastställda beloppet. Så som konstateras i
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spörsmålet föreskrivs enligt 3 kap. 6 § i sjukförsäkringslagen genom statsrådets förordning om
grunderna för ersättningstaxorna gällande undersökning och vård och de högstbelopp utgående
från vilka FPA ska fastställa en förteckning om undersöknings- och vårdåtgärder som ska ersättas
i enlighet med 3 kap. 1 – 3 § i sjukförsäkringslagen och ersättningstaxorna för dessa. Enligt
sjukförsäkringslagen ansvarar FPA för att uppgifterna i anslutning till sjukförsäkringslagen
verkställs. FPA är en självständig offentligrättslig anstalt vars verksamhet övervakas av
fullmäktige som riksdagen utser. Varken regeringen eller social- och hälsovårdsministeriet har
befogenhet att ingripa i FPA:s verksamhet då det gäller tillämpningen av sjukförsäkringslagen till
exempel vid fastställande av ersättningstaxorna.
I enligt med Finlands strategi för testning av COVID-19 utökas PCR-testningskapaciteten vid
behov med upp till 10 000 tester per dygn via finansieringen av den offentliga hälsovården. Av
ersättningarna som betalas via sjukförsäkringens sjukvårdsförsäkring finansierar staten 67
procent och kvarstående 33 procent finansieras med de försäkrades sjukvårdspremier. För tillfället
täcker sjukvårdsförsäkringens ersättningar cirka 13,1 procent av kostnaderna för undersökning
och vård. Regeringen anser att de till buds stående medlen kan allokeras ändamålsenligare för
testning av alla medborgare via den offentliga hälsovården än genom att finansieringen av
sjukvårdsförsäkringen utökas. Enligt lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården är
undersökningen av allmänfarliga smittsamma sjukdomar, som till exempel infektionen COVID19, avgiftsfri för klienterna.
FPA ersätter arbetsgivare och företagare kostnaderna för företagshälsovården via sjukvårdslagens
arbetsinkomstförsäkring. Via arbetsinkomstförsäkringen ersätts kostnader för förebyggande
företagshälsovård som är lagstadgad för arbetsgivare och sjukvård som är frivillig för arbetsgivare
samt kostnaderna för frivillig företagshälsovård för företagare i sin helhet. Arbetsgivarna
finansierar 57 procent av kostnaderna för företagshälsovården med direkta betalningsandelar. Den
kvarstående delen finansieras med försäkringspremier via FPA:s ersättningar så att arbetsgivarna
finansierar 52 procent och löntagarna och företagarna tillsammans 48 procent. Arbetsgivarnas
faktiska kostnadsandel är alltså cirka 80 procent och de försäkrades och företagarnas andel 20
procent.
Så som konstateras i spörsmålet borde coronavirus- och antikroppstesterna vara överenskomna i
avtalen mellan arbetsgivare och producenter av företagshälsovårdstjänster för att de ska vara
ersättningsgilla som en del av ersättningarna för företagshälsovården. För att dessa tester ska
kunna ersättas som kostnader för företagshälsovård borde testerna omfattas av god
företagshälsovårdpraxis i enlighet med lagen om företagshälsovård.
FPA ersätter kostnaderna för företagshälsovård till högst 50 eller 60 procent av de för
ersättningarna fastställda högstbeloppen. Ersättningarna för företagshälsovård betalas till
arbetsgivarna per räkenskapsperiod i efterskott. För en räkenskapsperiod av vilken mer än hälften
infaller efter den 1.1.2020 ersätts inte längre kostnaderna för sjukvård (ersättningsklass II) om
högstbeloppet, efter att kostnaderna för förebyggande företagshälsovård (ersättningsklass I) har
ersätts, inte längre räcker till för ersättning av kostnaderna enligt ersättningsklass II. När det gäller
ersättning enligt räkenskapsperiod urskiljs inte kostnaderna för enskilda tester och därför är en

Svar på skriftligt spörsmål SSS 276/2020 rd

ersättning av coronavirus- och antikroppstester med något slag av statsfinansierad
tilläggsfinansieringsmodell inte möjlig som tillägg till det normala ersättningssystemet för
företagshälsovårdskostnader. ICT-utvecklingen av ett särskilt nytt ersättningssystem skulle ta
månader eller möjligtvis år.
Helsingfors 28.4.2020

Social- och hälsovårdsminister Aino-Kaisa Pekonen

