Svar på skriftligt spörsmål SSS 305/2020 rd

Svar på skriftligt spörsmål om ett internationellt och ett inhemskt vaccin mot coronavirus, forskning i coronaläkemedel och självförsörjning
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 305/2020 rd undertecknat av riksdagsledamot Pia Kauma /saml med flera:
Vilken är regeringens strategi för forskning i vaccin mot coronavirus och coronaläkemedel, och vilken är den inhemska forskningens roll i helheten,
hur säkerställer regeringen att Finland är bland de första som får ett vaccin mot coronaviruset och coronaläkemedel när sådana finns tillgängliga, och
har regeringen en plan enligt vilken Finland kan agera för att behålla sin självförsörjning
vad gäller tillverkningen av vaccinet?
Som svar på detta spörsmål anför jag följande:
Vaccin är en viktig del av allmänt förebyggande av smittsamma sjukdomar. Lagen om smittsamma sjukdomar 1226/2016 och social- och hälsovårdsministeriets förordning om vaccinationer
149/2017 innehåller bestämmelser om det nationella vaccinationsprogrammet. Det nuvarande
nationella vaccinationsprogrammet ger skydd mot tretton olika sjukdomar, deras följdsjukdomar
och långvariga konsekvenser. Social- och hälsovårdsministeriet lämnar förslag till statsrådet och
riksdagen om att införa nya vaccin i programmet samt fattar beslut om betydliga upphandlingar
av vaccin. Vaccinen i det nationella vaccinationsprogrammet ska vara effektiva, säkra och kostnadseffektiva för befolkningen.
Vanligtvis tar det flera år att ta fram ett vaccin. Antagligen tar det åtminstone ett år för att få i
bruk ett vaccin mot sjukdomen covid-19 som orsakas av coronaviruset även om utvecklingsarbetet samt utredningarna om effekt och säkerhet skulle framskrida snabbare än någonsin. Finland
kan påverka det internationella arbetet för framtagning av vaccin genom koalitionen för epidemiberedskap och innovationer (Coalition for Epidemic Preparedness Innovations, CEPI) och det
Internationella vaccinationsinstitutet (International Vaccine institute, IVI) till vilka regeringen i
sitt förslag till tilläggsbudget har beslutat att bevilja fem miljoner euro i finansiering.
Världshälsoorganisationen samordnar framtagningen av vaccin och läkemedel vad gäller det nya
coronaviruset. Enligt lägesbilden som Världshälsoorganisationen publicerade den 5 maj 2020 tas
sammanlagt 108 vaccin för närvarande fram, och av dessa har åtta framskridit från preklinisk
vaccinforskning till kliniska prövningar. Preliminära resultat för två undersökningar väntas i november–december 2020 och resultaten för en tredje undersökning i januari 2021. Det tar längre
att få resultat för resten av undersökningarna. I Finland tas veterligen två vaccin fram, men de är
inte ännu på listan som Världshälsoorganisationen sammanställt.
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Social- och hälsovårdsministeriet stöder med tillgängliga verktyg den ändamålsenliga fördelningen av finansiering och åtgärder för forskning. I de kommande tilläggsbudgeterna utreder
social- och hälsovårdsministeriet tillsammans med undervisnings- och kulturministeriet stödbehov och möjligheter som forskningen i covid-19-vaccin och -läkemedel har. Avsikten är även att
det nationella centret för läkemedelsutveckling som för närvarande bereds ska främja en konkurrenskraftig läkemedelsutveckling.
För att stärka den nationella forskningen i vaccin utreds möjligheten att slå ihop de kliniska vaccinforskningsfunktionerna vid Institutet för hälsa och välfärd och vid vaccinforskningscentret vid
Tammerfors universitet till en ny aktör. Om projektet genomförs blir det möjligt att grunda ett
nationellt centrum för forskning i vaccin. Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården följer aktivt upp forskningsrön som uppkommer runtom i världen och styr sedan aktiviteter
ändamålsenligt. Finansiella organisationer som Finlands Akademi och olika stiftelser har öppnat
separata ansökningar till finansiering för forskningsprojekt med anknytning till coronaviruset.
Tillverkningen av vaccin är globalt centrerad och tills vidare har det inte ansetts möjligt att tillverka vaccin i någon större omfattning i Finland.
Lagen om offentlig upphandling och koncession iakttas i upphandlingen av vaccin i det nationella
vaccinationsprogrammet. Arbetsgruppen för upphandling av vaccin vid social- och hälsovårdsministeriet fattar beslut om villkor för upphandling samt upphandling av vaccin utifrån offerter
som tagits emot. Läkemedelspartihandeln vid Institutet för hälsa och välfärd svarar för konkurrensutsättningen. Upphandlingsringar som är verksamma på frivillig basis svarar för anskaffningen av läkemedel vid sjukhus och sjukhusapoteken fungerar som aktörer i praktiken. Socialoch hälsovårdsministeriet bedömer och utvecklar i samarbete med försörjningsberedskapsorganisationen den obligatoriska upplagringen och säkerhetsupplagringen samt förvaringen av de viktigaste läkemedlen med tanke på allvarliga störningar, smittsamma sjukdomar och undantagsförhållanden.
Helsingfors 6 maj 2020
Social- och hälsovårdsminister Aino-Kaisa Pekonen

