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Enligt sändlistan 
 
 
 
 
 
BEREDSKAP INFÖR EN EVENTUELL SVININFLUENSA 
 

 
Social- och hälsovårdsministeriet uppmanar sjukvårdsdistriktena och 
hälsocentralerna samt kommunernas socialväsende att uppdatera sina 
beredskapsplaner inför en eventuell svininfluensa. Social- och 
hälsovårdministeriet har tidigare i sitt brev av den 14.5.2007 utfärdat 
anvisningar om beredskap inför en influensaepidemi. 
 
Man bör följa hur situationen utvecklas och de anvisningar som utfärdas på 
webbsidorna av Institutet för hälsa och välfärd (www.thl.fi), och ledningen 
uppmanas till att informera personalen om situationen och dess inverkan på 
arbetet. Informationsplanen ska uppdateras för sjukdomsfall och -misstankar 
också med tanke på informationsbehov på den regionala eller lokala nivån. 
 
Man ska också beakta att en tillräcklig materiell beredskap upprätthålls. 
 
Antivirala läkemedel 

 
Försörjningsberedskapscentralen har skaffat antivirala läkemedel till statens 
säkerhetsupplag och läkemedlen beräknas att räcka till vård av personer som 
sjuknar vid en eventuell epidemi. Läkemedelsverket har utarbetat en plan om 
ibruktagande och distributionslogistiken av läkemedel (Lääkelogistiikan 
varautumissuunnitelma influenssaepidemiaa varten/Selvitys 14.12.2007). 
 
När WHO bedömer pandemirisken till fas 3–5 är det inte meningen att använda 
de antivirala läkemedel som finns i statens säkerhetsupplag ifall läkemedel 
finns tillgängliga genom den normala läkemedelsdistributionen. I den 
nationella pandemiplanen rekommenderas att sjukvårdsdistriktena har ett 
upplag på minst 500 behandlingskurer av medicinen oseltamivir för eventuell 
användning under faserna 3–5. 
 
En ändring av förordningen om smittsamma sjukdomar fastställer att en 
sjukdom som orsakas av subtyp H1N1, som är en ny typ av det mänskliga 
influensa A-viruset, är en allmänfarlig smittsam sjukdom i faserna 3–5 i WHO: 
s pandemiskala. Då är undersökningen och vården av sjukdomen avgiftsfria för 
patienten och patientens hemkommun svarar för kostnaderna. I pandemifasen 6 
skulle en vanlig klientavgift uppbäras hos patienterna. 
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Andningsskydd 
 
Social- och hälsovårdsministeriet har rekommenderat att sjukvårdsdistriktena 
skaffar till sina säkerhetsupplag 4000 stycken andningsskydd av typ FFP3 och 
ögonskydd per 100 000 befolkningsunderlagets invånare.  Det uppskattas att 
mängden räcker till dem som deltar i vården av patienter som behöver 
intensivvård under pandemifasen 6. Försörjningsberedskapscentralen har 
skaffat 150 000 skydd av typ FFP3 och en del av dessa har decentraliserats i 
sjukvårdsdistriktena. Skydden är avsedda att användas under faser 3–5 som 
varnar om en pandemi.  
 
Respiratorer 
 
Enligt den nationella beredskapsplanen ska varje hälso- och sjukvårdsenhet 
kartlägga sina respirator- och intensivvårdresurser, planlägga hur de ska 
användas i en pandemisituation och skaffa behövliga tilläggsresurser på sin 
egen kostnad. 
 
Vaccin 
 
Det finns inget vaccin som skyddar mot svininfluensa. Arbetet med att utveckla 
ett vaccin har inletts, och så snart det är tillgängligt försöker Finland få tag på 
det. Finland har skaffat prepandemiskt vaccin för en fågelinfluensapandemi, 
men enligt uppgifterna skyddar vaccinet inte mot svininfluensa. För närvarande 
undersöks det om det vanliga influensavaccinet kan ha någon skyddande effekt. 
 
Antibiotika 
 
Hälso- och sjukvården tryggas genom att lagra nödvändiga antibiotika och 
andra läkemedelsprodukter genom obligatorisk upplagring och säkerhetslagring 
av läkemedel. De obligatoriska upplagen ska vara tidsenliga. 
 
Beredskapsplanerna inom socialväsendet 
 
Det förutsätts inte några omedelbara åtgärder av socialväsendet, men i 
socialväsendets beredskapsplaner ska det finnas uppgifter om hur man i 
avvikande förhållanden ordnar barndagvård, barnskydd, hemtjänster och 
tjänster för äldre, tjänster för handikappade, utkomstskyddsärenden och annat 
allmänt socialarbete. Därtill ska socialväsendet vid en eventuell pandemi ordna 
tillfällig inkvartering, mätförsörjning, klädsel och transport för de som under 
pandemin av någon orsak inte kan bo hemma eller som sätts i karantän under 
faserna 4 eller 5 av risk för pandemi.  
 
 
Social- och hälsovårdsministeriet och Institutet för hälsa och välfärd (THL) 
följer svininfluensaläget och utfärdar nya anvisningar som situationen kräver. 
 
 
Överdirektör  Aino-Inkeri Hansson 
 
Medicinalrådet Merja Saarinen 
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SÄNDLISTA Kommunerna 
Sjukvårdsdistrikten 
Hälsocentralerna och samkommunerna för folkhälsoarbete 
 

FÖR KÄNNEDOM Statsrådets kansli 
Ministerierna 
Social- och hälsoavdelningarna vid länsstyrelserna och de regionala 
serviceenheterna 
Avdelningarna och de separata resultatenheterna vid SHM 
De centrala ämbetsverken inom förvaltningsområdet 
Försörjningsberedskapscentralen 
 
 

 


