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UPPDATERING AV HANDLINGSPLANEN FÖR 
HYBRIDSTRATEGIN 

 

 

Social- och hälsovårdsministeriet har i enlighet med statsrådets principbeslut av den 22 december 
2020 uppdaterat handlingsplanen för hybridstrategin 
(https://valtioneuvosto.fi/paatokset/paatos?decisionId=0900908f806fcad5). 

Social- och hälsovårdsministeriets handlingsplan av den 7 september 2020 (STM 2020:26), som 
utfärdats med stöd av statsrådets principbeslut av den 3 september 2020, styr de myndigheter som 
ansvarar för att verkställa lagen om smittsamma sjukdomar när det gäller epidemiologiskt 
ändamålsenlig användning av rekommendationer och restriktioner. Eftersom den globala pandemin 
fortfarande pågår och epidemin har accelererat på nytt även i Finland uppdateras handlingsplanen 
för perioden januari–maj 2021.  

Åtgärderna ska vara epidemiologiskt motiverade. I detta syfte innehåller handlingsplanen en 
redogörelse för beskrivningar som karaktäriserar tre epidemifaser. Med hjälp av beskrivningarna ska 
behovet och riktandet av rekommendationer och restriktioner bedömas och beskrivningarna ska 
användas som stöd för beslutsfattandet på regional och nationell nivå. I beskrivningarna av 
epidemifaserna har några detaljer preciserats baserat på erfarenheter från hösten 2020.  

Det bör beaktas att åtgärder avsedda för accelerationsfasen kan vara motiverade redan på 
epidemins basnivå ifall det epidemiologiska läget försämras nationellt och i närområdet. Om 
samhällsspridning hotar är det motiverat att omedelbart vidta alla nödvändiga åtgärder. 

När det regionala läget bedöms måste också smittläget i de omkringliggande områdena och 
det nationella epidemiläget beaktas. Restriktionerna får inte heller avvecklas för tidigt utan 
rekommendationerna och restriktionerna ska lättas efter noga övervägande så att det inte 
uppstår nya smittokluster. 

Enligt 6 § i lagen om smittsamma sjukdomar ska myndigheterna, inklusive social- och 
hälsovårdsministeriet, vidta omedelbara åtgärder efter att ha fått vetskap om förekomsten av 
eller risken för en smittsam sjukdom som kräver bekämpningsåtgärder. För att effektivt 
kunna hindra smittspridning måste åtgärderna enligt hybridstrategin vara preventiva och 
tillräckligt omfattande.  

På basnivån betonas hygienrekommendationer som gäller hela befolkningen, lokala och regionala 
myndighetsåtgärder (identifiering av de underliggande orsakerna till smittspridning, testning och 
brytande av smittkedjor) samt materiell beredskap inför en eventuell spridning av epidemin. När 
accelerationsfasen hotar gäller det, utöver de ovan nämnda åtgärderna, att ytterligare effektivisera 
åtgärderna enligt lagstiftningen om smittsamma sjukdomar, identifiera personerna som smittats, 
spåra och bryta smittkedjorna samt ta i bruk nya metoder på individnivå för att förebygga smitta. Om 
epidemin trots alla försiktighetsåtgärder visar tecken på att växa sig till spridningsfasen ska det som 
ytterligare nödvändiga åtgärder införas mer övergripande och strängare regionala och 
riksomfattande rekommendationer och begränsningar. Dessutom gäller det att vara beredd att öka 
vårdkapaciteten.  
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Handlingsplanen innehåller en beskrivning av lagstadgad behörighet i samband med 
verkställandet av åtgärder, av myndighetsroller och myndigheternas beslutsfattande samt av 
åtgärdernas art och innehåll.  

Ministeriet uppmanar er att göra er förtrogna med handlingsplanen och dess innehåll. 
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