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Svar på skriftligt spörsmål om utdragna symtom på coronavirusinfektion och stöd till de drabbade
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 812/2020 rd undertecknat av riksdagsledamot Terhi Koulumies /saml:
Har regeringen kännedom om hur många finländare som insjuknat i den utdragna versionen av coronainfektionen,
vad ämnar regeringen göra för att utreda de långsiktiga effekterna av coronan och för att
hjälpa de otaliga finländare, som lider av utdragna symtom av coronan,
har regeringen utnämnt en ansvarig instans för att utreda och informera allmänheten om
de långsiktiga effekterna av coronan, och
hur kan det vara möjligt att Institutet för hälsa och välfärd som lyder under social- och
hälsovårdsministeriet inte enligt sin egen uppfattning har en roll i att bekämpa de långsiktiga effekterna av coronan?
Som svar på detta spörsmål anför jag följande:
Det finns ännu inte kännedom om det exakta antalet personer i Finland som lider av utdragna
symtom som coronainfektionen medfört, men detta undersöks aktivt. Finlands Akademi har på
våren 2020 anvisat 8,45 miljoner euro för forskning i COVID19. Genom forskning insamlas viktig information om bland annat hurdan sjukdomsbilden för COVID19-infektionen är och med
hurdan behandling patienternas symtom kan lindras och patienternas funktionsförmåga återställas.
Behovet av åtgärder med tanke på om en separat ansvarig instans krävs för att samordna vården
av patienter med utdragna symtom och informera om detta bedömas när tillräckligt med evidensbaserad information finns.
Vården av patienter som infekterats av COVID19 ingår i hälso- och sjukvårdens grundläggande
uppgifter även vad gäller de utdragna symtom som sjukdomen orsakat. Utdragna symtom som
orsakats av svåra infektionssjukdomar är inte ett nytt fenomen inom medicin. Man vet att det finns
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utdragna symtom även i anknytning till andra svåra infektionssjukdomar, även om coronainfektionen är en sjukdom som är ny och speciell till sin sjukdomsbild.
Utifrån en bedömning om patientens individuella behov av långvarig symtom kan rehabiliteringen av patienten även hänvisas till Folkpensionsanstalten.
Institutet för hälsa och välfärd har en central roll i bekämpningen av COVID19-infektionen på
riksomfattande nivå. Institutet för hälsa och välfärd styr de bekämpningsåtgärder som indirekt
hindrar dödsfall på grund av sjukdomen och å andra sidan även prevalensen på lång sikt.
Helsingfors 18.11.2020

Familje- och omsorgsminister Krista Kiuru

