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Enligt sändlistan

LÄGESBREV 10: VACCINERINGARNA EFTER 31.5.2010
1. Rättsgrunden och tidigare brev med anvisningar
Enligt statsrådets förordning om temporär ändring av förordning om
smittsamma sjukdomar (707/2009) ska kommunen ordna frivilliga
vaccineringar, vars syfte är att skydda personer mot influensa orsakad av
influensavirus A av subtyp (H1N1)v.
Social- och hälsovårdsministeriet har tidigare skickat sjukvårdsdistrikten,
kommunerna, hälsovårdscentralerna och kommunernas socialförvaltning brev
om beredskap inför en influensapandemi och om därtill anslutna åtgärder.
(Lägesbrev 1/28.4.2009, 2/6.5.2009, 3/16.6.2009, 4/1.7.2009, 5/16.7.2009,
6/14.10.2009, 6a/27.10.2009, 7/13.11.2009, 8/30.11.2009 och 9/1.2.2010.)
2. Läget med pandemisk A(H1N1)v influensa
I Finland har det bekräftats sammanlagt 7669 fall av influensa A(H1N1)v.
Antal positiva diagnoser minskade snabbt efter mitten av december och efter
årsskiftet har cirka 20 infektioner konstaterats i hela landet.
I mars-april har influensainfektioner varit sällsynta och slumpartade i alla
europeiska länder. Största delen av influensaliknande sjukdomar har orsakats
av något annat virus än det pandemiska influensa A(H1N1) viruset. Globalt sätt
är epidemin dock fortfarande i fas 6 på WHO:s pandemiskala.
Finland har fått ungefär 5,3 miljoner vaccindoser varav den största delen har
delats ut till sjukhusapotek och läkemedelscentraler. Ungefär hälften av
finländare har vaccinerats mot influensa A(H1N1)v.
Situationen inom hälso- och sjukvården har i stort sett normaliserats och
specialarrangemangen under epidemin har upphävts. Man kan inte med
säkerhet veta när den nästa influensavågen börjar. Sakkunniga anser det dock
sannolikt att det pandemiska A(H1N1)v influensaviruset återvänder senast
samtidigt som den vanliga säsonginfluensan nästa vinter.
3. Vaccineringar fortsätts
Det är sannolikt att det vaccin som nu används ger hyfsat eller gott skydd mot
den nästa influensasäsongen såvitt viruset inte väsentligt förändrar sig. Därför
anser social- och hälsovårdsministeriet att det fortfarande är motiverat att
vaccinera den friska vuxenbefolkningen. Statsrådets förordning om temporär
ändring av förordningen om smittsamma sjukdomar (707/2009) förlängs tills
31.5.2011.
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Vaccineringarna ska fortfarande garanteras för personer som hör till en riskgrupp (t.ex. gravida kvinnor, personer som insjuknat i någon primärsjukdom,
över 6 månader gamla småbarn). Vaccineringarna av personer i dessa och vissa
andra grupper som inte ännu fått vaccinet fortsätts under sommaren och förhösten. Man behöver inte spara vaccinet. Vaccinflaskan kan öppnas och
vaccinet blandas även för en enda klient.
4. Beredskap inför vaccineringar under hösten
Institutet för hälsa och välfärd håller på att förbereda vaccineringarna under
hösten. Man överväger bland andra om säsonginfluensavaccineringar borde
utvidgas till infektionspatienter eller anställda inom hälso- och sjukvården som
vårdar infektionspatienter. Det blir mera anvisningar också om vaccination av
gravida kvinnor mot influensa. Nästa höst ska man förbereda sig för den andra
vågen av pandemin och därför ska man se till att det finns resurser för att
genomföra vaccineringarna.

Bemyndigande:
- 6, 7, 8, 11 och 40 § i lagen om smittsamma sjukdomar (538/1986)
- 8 § i statsrådets förordning om temporär ändring av förordningen om
smittsamma sjukdomar (707/2009)
- 14 § i folkhälsolagen (66/1972)
- 12 § i lagen om patientens ställning och rättigheter (785/1992)

Ytterligare uppgifter lämnas av:
Medicinalrådet Merja Saarinen, tfn 09 160 74030
Överinspektör Jaana Perttunen, tfn 09 160 73890
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SÄNDLISTA
Kommunerna
Hälsocentralerna och samkommunerna för folkhälsoarbetet
Kommunernas socialförvaltning
Kommunernas grundtrygghet
Regionförvaltningsverken
Ålands landskap
Sjukvårdsdistrikten
FÖR KÄNNEDOM
Social- och hälsovårdsminister Liisa Hyssälä
Omsorgsminister Paula Risikko
Social- och hälsovårdsministeriet
- Administrativa avdelningen
- Avdelningen för främjande av välfärd och hälsa
- Avdelningen för social- och hälsovårdstjänster
- Ekonomi- och planeringsavdelningen
- Arbetarskyddsavdelning
- Försäkringsavdelningen
- Stabsenheten
- Enheten för internationella frågor
- Beredskapsenheten
- Enheten för information och kommunikation
Institutet för hälsa och välfärd
Fimea
Valvira
Arbetshälsoinstitutet
Försörjningsberedskapscentralen
Statsrådets lägescentral
Finlands Kommunförbund
Ministeriernas beredskapschefer
Läkarföretagens Förening

