Svar på skriftligt spörsmål SS 281/2020 rd

Svar på skriftligt spörsmål om arrangemang beträffande en rättvis utdelning av skyddsutrustning under coronavirusepidemin samt om enhetliga anvisningar för utdelningen
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 281/2020 rd undertecknat av riksdagsledamot Arja Juvonen /saf:
Hur ser regeringen till att skyddsutrustning distribueras rättvist till både
företag som producerar köptjänster och offentliga aktörer och
tänker regeringen utarbeta entydiga och enhetliga ramar och anvisningar gällande utdelningen av skyddsutrustning för specialansvarsområdena och sjukvårdsdistrikten, då serviceproducenterna har efterlyst sådana?
Som svar på detta spörsmål anför jag följande:
Utgångspunkten är att den nationella pandemiplanen förutsätter att aktörerna har lager av kritiskt
material för 3–6 månaders användning under normala omständigheter. Kommunerna, samkommunerna och privata aktörer har egna lager av medicinsk utrustning. Därtill har Försörjningsberedskapscentralen (FBC) lager av produkter. Korrekt och ändamålsenlig användning av utrustningen är viktig för att lagren ska räcka. Social- och hälsovårdsministeriet samt de institutioner
som lyder under det (Institutet för hälsa och välfärd, Fimea och Arbetshälsoinstitutet) har gett
anvisningar för lämplig användning av material och exempelvis skyddsutrustning. Lagren fylls
också hela tiden på, med målet att de ska räcka under hela den tid som epidemin beräknas pågå.
Tack vare regeringens begränsningsåtgärder har man lyckats dämpa och skjuta fram epidemins
topp.
I början av coronapandemin utvärderade olika aktörer läget för sina lager och började komplettera
dem i mån av möjlighet. Just nu varierar läget i kommunerna i någon mån. Social- och hälsovårdsministeriet har intensivt följt upp skyddsutrustningens tillräcklighet och håller regelbundet
kontakt med ledningen för sjukvårdsdistrikten respektive specialansvarsområdena, samt kartlägger också akuta behov av den mest kritiska skyddsutrustningen. Lägesbilden i fråga om material
inom social- och hälsovården grundar sig på uppgifter från sjukvårdsdistrikten och kommunerna.
Regionförvaltningsverken har också på begäran av social- och hälsovårdsministeriet utrett lägesbilden för socialvården i kommunerna och samkommunerna genom veckovisa enkäter, där man
även kartlagt skyddsutrustningens tillräcklighet inom socialvårdens enheter. Inom social- och hälsovårdsministeriet verkar en nationell samordningsgrupp för den materiella beredskapen och den
har en central roll i vidaredistributionen av skyddsutrustning. För att utreda lägesbilden har man
skapat en samarbetsmodell genom vilken man varje vecka får en så detaljerad bild som möjligt
av sjukvårdsdistriktens och kommunernas behov. För att skapa en lägesbild har man grundat flera
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nätverk av aktörer, och även privata serviceproducenter inom social- och hälsovården deltar i en
del av dessa.
Skyddsutrustning har i första hand reserverats för personal inom social- och hälsovården. Specialansvarsområdena ansvarar för den regionala distributionen av dessa material. De första partierna
har delats ut enligt invånarantal, och samtidigt har man beaktat sjukdomens framskridande och
behovet i olika områden. Via sjukvårdsdistrikten har utrustningen utifrån det konstaterade behovet delats ut till kommunerna och därifrån vidare till serviceproducenterna. Det material som områdena skaffat själva delas ut enligt områdenas egna avtal. Aktörerna fyller också på sina lager
genom sina egna upphandlingskedjor. Den utrustning som skaffats centralt delas ut enligt den
snabbt föränderliga lägesbilden med hjälp av kontinuerlig information om behovet samt möjligast
effektiv och ändamålsenlig användning av skyddsutrustningen. Eftersom läget förändras snabbt
är det svårt att ge entydiga anvisningar.
Helsingfors 4.5.2020

Social- och hälsovårdsminister Aino-Kaisa Pekonen

