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1. Bakgrund 
 
Social- och hälsovårdsministeriet uppmanade med sitt brev av den 28.4.2009 nr 231375 
(LÄGESBREV 1) att sjukvårdsdistrikten och hälsocentralerna samt kommunernas 
socialförvaltning uppdaterar sin beredskapsplan med tanke på en eventuell ny 
influensaepidemi. 
 
Enligt den nationella beredskapsplanen för en influensapandemi (SHM:s publikationer 2007:9) 
ska sjukvårdsdistrikten förbereda i samarbete med länsstyrelserna och kommunerna de 
regionala beredskapsplanerna inom hälso- och sjukvården. Länsstyrelserna, sjukvårdsdistrikten 
och kommunerna sörjer för att det finns tillräckliga förutsättningar för de åtgärder som 
beskrivs i planerna. Länsstyrelserna styr, koordinerar och övervakar regional 
beredskapsverksamhet och bekämpning av influensapandemi på sitt område.  
 
2. Nuläget av influensa A(H1N1) epidemin 
 
Den epidemi som upptäcktes i Mexiko och USA i slutet av april och som har orsakats av 
influensa A(H1N1) har spridit sig till flera länder men förekommer fortfarande i geografiskt 
begränsade klungor. WHO har höjt pandemivarningsnivån till 5 på den sexgradiga skalan där 
nivå 6 betyder pandemi och uppmanat alla länder att agera därefter. Enligt WHO är en 
pandemi i det här riskskedet inte ännu oundviklig. 
 
Uppgifterna om hur lätt viruset smittar och vilka allvarlighetsgrader sjukdomen har är 
fortfarande otillräckliga.  De laboratoriebekräftade fall har en sådan sjukdomsbild och 
situationen har utvecklats på ett sätt som alltmer påminner om en vanlig säsonginfluensa. Det 
är dock svårt att förutse epidemins förlopp eftersom det handlar om ett nytt influensavirus. 
Enligt expertbedömningar är det nödvändigt att fortsätta med nationella beredskapsåtgärder 
inför en influensapandemi. 
 
I Finland har Institutet för hälsa och välfärd givit anvisningar för hälso- och sjukvården om 
hur eventuella fall kan snabbt upptäckas, uppföljas och rapporteras (www.thl.fi). 
Anvisningarna uppdateras vid behov. 
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3. Ledning och befogenhetsförhållanden 
 
Enligt statens krisledningsmodell ankommer det operativa ledningsansvaret i en 
pandemisituation på hälsovårdsmyndigheterna. För detta ansvarar social- och 
hälsovårdsministeriet i samarbete med länsstyrelsernas social- och hälsoavdelningar.  
Länsstyrelserna uppföljer, utfärdar anvisningar och samordnar pandemiberedskap inom sitt 
område i samarbete med kommunerna och samkommunerna och den privata hälso- och 
sjukvården och socialvården. 
 
I kommunerna svarar kommunstyrelsen för den allmänna beredskapen. Kommunstyrelsen ska 
se till att kommunen har en beredskapsplan för en influensapandemi som omfattar 
kommunens all verksamhet och att de kommunala förvaltningarna har lämplig beredskap. 
Särskilt uppmärksamhet ska fästas vid beredskap inom social- och hälsoförvaltningen samt 
undervisningsförvaltningen. Samtidigt ska planerna samordnas med en eventuell samkommun 
för primärvården, sjukvårdsdistriktet, specialomsorgsdistriktet och övriga kommuner i 
området.  
 
I kommuner och samkommuner vilar det operativa ledningsansvaret inom hälso- och 
sjukvården på hälsocentralens överläkare och ledningsansvaret för hela kommunens del på 
kommundirektören. Beslutsfattandet avviker inte från det normala. Kommunen rapporterar 
om situationen till länsstyrelsen i enlighet med dess anvisningar.  

 
 4. Vårdararrangemang och rådgivning 
 

För att begränsa epidemin är anvisningen i det här pandemivarningsskedet 5 att patienter som 
har symtom kontaktar hälsocentralen per telefon. Genom att intervjua patienten tar den lokala 
läkaren reda på om fallet uppfyller definitionerna för en ny misstanke om influensa A(H1N1). 
Om definitionerna uppfylls konsulterar läkaren infektionsläkaren vid sjukvårdsdistriktet eller 
specialansvarsområdet för att komma överens om fortsatta åtgärder. Tillsvidare vägleds 
patienterna i huvudsak till den specialiserade sjukvården för provtagning, vård och 
säkerhetsåtgärder (www.thl.fi). Beroende på hur epidemin utvecklas kan antalet patienter öka 
märkvärdigt inom de närmaste veckorna och månaderna vilket belastar i synnerhet 
primärvårdssystemet. Detta förutsätter att primärvården effektiverar sin beredskap inför en 
pandemisituation.  
 
Det kan vara nyttigt att råda medborgarna att så mycket som möjligt anlita de offentliga 
webbtjänsterna. SHM och THL har på sina offentliga webbplatser svar på vanliga frågor om 
influensasituationen (www.stm.fi och www.thl.fi).  
 
SHM har öppnat en telefontjänst för allmänheten (på finska på numret 0800 02277 och på 
svenska på numret 0800 02278). Tjänsten kan dock inte svara på frågor om lokala 
förhållanden eller om frågor som berör personliga vårdhänvisningar. 

 
5. Behövliga åtgärder och grunderna för dem 
 
En pandemisituation eller till och med en epidemi som är mer begränsad än pandemi 
förutsätter att de regionala beredskapsplanerna inom hälso- och sjukvården fungerar mycket 
väl och att det finns nära samarbete mellan den specialiserade sjukvården, primärvården, 
socialvården och länsförvaltningen samt den privata hälso- och sjukvården. För att säkerställa 
detta uppmanar social- och hälsovårdsministeriet att sjukvårdsdistrikten och kommunerna:  
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1) ser till att de regionala pandemiberedskapsplanerna inom hälso- och sjukvården fungerar 
väl och att planerna beaktar samarbetet med socialvården och den privata sektorn 
inklusive företagshälsovården.  

 
2) försäkrar sig att det finns tydliga avtal mellan sjukvårdsdistrikten, primärvården, 

socialvården och länsstyrelserna om ledarskapsförhållandena och samarbetet i en 
pandemisituation. Speciellt viktigt är att primärvården har tillräcklig tillgång till 
experthandledning och konsultering från den specialiserade sjukvården.  

 
3) beaktar ett eventuellt pandemihot när personalbehov under de närmaste månaderna 

beräknas. 
 

4) bereder sig till rusning när patienter som har symtom eller bekymrade medborgare ringer 
upp hälsocentralerna. Enligt anvisningarna just nu bygger handledningen av patienter på 
att patienten kontaktar hälsocentralen per telefon. Detta förutsätter att hälsocentralerna 
försäkrar sig att sin telefontjänst har tillräckliga verksamhetsförutsättningarna och 
tillräcklig kapacitet. 

 
5) säkerställer att de planer som sjukvårdsdistrikten och hälsocentralerna har om den 

praktiska verksamheten på separerade influensamottagningar och -vårdavdelningar är 
genomförbara i en pandemisituation.  

 
6) säkerställer att sjukvårdsdistrikten och hälsocentralerna har lagrat antibakteriella medel i 

den omfattning som förutsätts av den obligatoriska upplagringen. Det rekommenderas att 
upplagen kompletteras med antibakteriella medel i enlighet med den nya förordningen om 
obligatorisk lagring av läkemedel. En förteckning över läkemedelsprodukterna finns på 
Läkemedelsverkets webbplats (www.laakelaitos.fi). 

 
7) kontrollerar att sjukvårdsdistrikten och kommunerna har lagrat antivirala medel samt 

andningsskydd och ögonskydd i den omfattning som förutsätts av tidigare 
anskaffningsrekommendationer och förbereda sig att ta dem i bruk.   

 
8) bereder sig till att lagra läkemedel och skyddsutrustning i mycket större omfattningen än 

normalt i skyddade upplag. Upplaget ska vara skyddat mot fukt och direkt solljus och det 
ska vara ett säkert utrymme med normal rumstemperatur. De tilläggsanskaffningar som 
rekommenderades i den skyddsutrustningsrapport som SHM gav ut i december 2008 
(SHM:s rapporter 2008:51) har nu beställts som en samlad anskaffning på riksnivån.   
Försörjningsberedskapscentralen levererar antivirala medel och skyddsutrustningar från 
statens säkerhetsupplag för hälso- och sjukvårdspersonalens användning huvudsakligen 
först när pandemin har brutit ut.  

 
9) väntar för nationella linjebeslut om eventuella åtgärder som hänför sig till verksamheten 

vid garnisoner, skolor, daghem och andra anstalter eller allmänna sammankomster.  
 

10) följer uppdaterade anvisningar via webbplatserna av SHM och THL. 
  

I praktiken har sjukvårdsdistrikten och deras team som svarar för smittsamma sjukdomar en 
nyckelroll i planeringen av innehållet i den regionala och lokala verksamheten inom hälso- 
och sjukvården. THL skickar dagligen en lägesrapport till alla sjukvårdsdistrikten till läkare 
som svarar för smittsamma sjukdomar genom sin normala elektroniska distributionskanal.  
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Inom de närmaste dagarna skickar länsstyrelserna och Läkemedelsverket en enkät om 
beredskap till sjukvårdsdistrikten och hälsocentralerna.  
 
Ytterligare uppgifter ges av medicinalrådet Merja Saarinen (tfn 09-160 74030), överläkare 
Leena Soininen (tfn 09-160 73231) eller överläkare Anni Virolainen-Julkunen  
(tfn 020 610 8491). 

 
 
 
 
 
 
Kanslichef   Kari Välimäki  
 

 
 
 
Medicinalrådet  Merja Saarinen 
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