Svar på skriftligt spörsmål SSS 331/2021 rd

Svar på skriftligt spörsmål om effektiv användning av adenovirusvektorvaccin vid bekämpning av coronaepidemin och dess konsekvenser
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 331/2021 rd undertecknat av riksdagsledamot Atte Harjanne /gröna:
Är de nuvarande begränsningarna i användningen av adenovirusvektorvaccin motiverade
med tanke på samhällets helhetsintresse, folkhälsan och samhällsekonomin och
kan dessa coronavaccin erbjudas åtminstone dem som vill vaccineras frivilligt?
Som svar på detta spörsmål anför jag följande:
I enlighet med 44 § i lagen om smittsamma sjukdomar styr Institutet för hälsa och välfärd verkställandet av det nationella vaccinationsprogrammet och andra allmänna vaccinationer samt följer
upp genomförandet och effekterna av dem. Institutet för hälsa och välfärd har som en självständig
nationell sakkunniginrättning för bekämpning av smittsamma sjukdomar gett riktlinjer för hur
olika coronavaccin ska riktas till olika åldersgrupper. De nuvarande begränsningarna i användningen av adenovirusvaccin grundar sig på en medicinsk, epidemiologisk och försäkringsrättslig
bedömning av vaccinens fördelar och eventuella sällsynta allvarliga biverkningar. Den nationella
expertgruppen för vaccinationsfrågor (KRAR) och Institutet för hälsa och välfärd har bedömt att
vaccinering av personer under 65 år med vissa adenovirusvektorvaccinpreparat inte är medicinskt
motiverad med tanke på dess för- och nackdelar i Finlands nuvarande epidemiologiska situation
med låg incidens på grund av den sällsynta koagulationsstörningen som vaccinen eventuellt orsakar.
För närvarande kan adenovirusvektorvaccin endast användas av personer som fyllt 65 år. En person under 65 år kan inte välja adenovirusvektorvaccin. Vaccin ska användas i Finland enligt medicinska indikationer och etablerad vårdpraxis så att alla vaccinerade omfattas av försäkringsskyddet. Om en person under 65 år har en obestridlig medicinsk kontraindikation mot mRNAvaccin kan adenovirusvektorvaccin dock användas eftersom det inte finns några andra alternativ.
Då gäller läkemedelsskadeförsäkringen.

Målet med coronavaccinationerna är att minska sjukdomsbördan, förhindra dödsfall och förlust
av livslängd samt trygga hälso- och sjukvårdens bärkraft. KRAR och Institutet för hälsa och välfärd kan bedöma användningen av adenovirusvektorvaccin på nytt om den epidemiologiska situationen i Finland försämras.
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