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19.8.2020 

UPPDATERING AV DEN NATIONELLA COVID-19-
TESTNINGSSTRATEGIN 

För att vara beredda på eventuella nya vågor av coronapandemin måste vi se till att vi i framtiden snabbt kan 
identifiera nya smittfall och kedjor av exponerade, så att vi genom begränsnings- och karantänåtgärder så effektivt 
som möjligt kan förhindra spridning av virussmitta. Detta förutsätter en tillräcklig testningskapacitet, 
ändamålsenliga testningskriterier, fungerande spårningsutrustning och snabba karantänbeslut. Dessutom behövs 
det tillräcklig information om testning och spårning för att upprätthålla en aktuell lägesbild. 

Till följd av vårens coronaepidemi har vi nu god beredskap att agera enligt modellen testa-spåra-isolera-behandla.  
Den regionala testningskapaciteten, möjligheterna att testa sig för covid-19 och snabbheten av analysen av proven 
bör dock förbättras. Dessutom måste man se till att de åtgärder som vidtogs under vårens epidemi kan tas i bruk 
också i eventuella framtida epidemivågor. Därtill ska den nationella funktionsförmågan, färdigheterna att spåra 
smittkedjor och möjligheterna att effektivt förhindra spridning av smitta stärkas ytterligare. 

Målet enligt den uppdaterade testningsstrategin är att under  hösten 
• eliminera flaskhalsar i provtagningen och analysen 
• se till att man kan testa sig för covid-19 inom ett dygn och att testresultatet blir klart inom ett dygn 
• effektivisera och påskynda testningsprocessen i sin helhet 
• höja den maximala testningskapaciteten till 20 000 prov per dygn 
• stärka samarbetet mellan den offentliga och den privata sektorn 
• utnyttja snabbtest och utveckla testningsprocesserna 
• se till att det finns tillräckliga resurser för spårning av smittkällorna så att smittkedjorna kan brytas 
• se över testningskriterierna efter behov 

1. Ökning av testnings- och provtagningskapaciteten och påskyndande av processen 

Testningskapaciteten är för närvarande över 14 000 prov per dygn och det största antalet testningar per dag har 
varit över 10 000 prov per dygn. För att vara beredd på en andra våg är målet att öka kapaciteten till 20 000 prov 
per dygn under hösten 2020. Åtgärder för att öka testningskapaciteten bereds i samarbete med laboratorier och 
andra aktörer som omfattas av servicesystemet. Under hösten ökar antalet personer som söker sig till testning på 
grund av att allt fler får luftvägssymtom när influensasäsongen börjar. 

I vissa regioner har det i slutet av juli och början av augusti förekommit rätt stora utmaningar med människors 
möjligheter att testa sig för covid-19 och att få provresultaten tillräckligt snabbt . Det finns flera orsaker till dessa 
utmaningar. De mest betydande utmaningarnahar att göra med att allt fler söker sig till testning och att det är brist 
på yrkeskunnig personal både för provtagning och för analys av proven.  



   2(4) 

 

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIET Sjötullsgatan 8, Helsingfors PB 33, 00023 Statsrådet   
0295 16001, stm.fi, @STM_Uutiset 

Såväl möjligheterna att testa sig och effektiviteten av analysen av proven måste förbättras regionalt genom att 
trygga tillräckliga resurser för denna verksamhet. Målet bör vara att man ska kunna testa sig inom 1 dygn och att 
provresultaten ska vara klara inom 1 dygn. Centrala metoder för att uppnå detta mål är rekrytering av personal, 
interna arrangemang, utveckling av nya testningsmodeller samt ett nära samarbete mellan de offentliga och 
privata tjänsteproducenterna inom regionerna. Utöver testningsresurser kan det finnas behov av att öka 
samarbetet t.ex. i fråga om den elektiva verksamheten för att minska en eventuell vårdskuld. 

Dessutom bör man i högre grad utnyttja snabbtest då detta är möjligt, även om de har sina begränsningar. Som ett 
alternativ till det traditionella PCR-testet kan ett PCR-snabbtest användas i sådana situationer där resultatet behövs 
snabbt. Begränsingen är att utrustningen som används för snabbtest har kapacitet att testa endast ett begränsat 
antal prov per dygn. Priset på antigentesterna är ungefär en tredjedel av priset på PCR-testerna. Utmaningen med 
dem är  testets noggrannhet, känslighet och tillförlitlighet samt arbetarskyddet, det vill säga det ska ses till att det 
inte finns någon risk för infektion vid behandlingen av proven. På grund av att antigentesterna är mindre känsliga 
anses de inte nödvändigtvis lämpa sig för att testa symtomfria personer som utsatts för smitta. Ofta måste 
resultatet av ett antigentest ändå säkras genom ett annat, dvs. ett mer tillförlitligt, PCR-laboratorietest. 

Åtgärder: 
• alla remisser till PCR-test som utfärdats enligt fastställda kriterier ska godkännas att utföras inom den 

offentliga hälso- och sjukvården på dess bekostnad  
• testningen ska effektiviseras genom regionala samarbetsavtal med områdets privata tjänsteproducenter 

och genom behövlig statlig finansiering för att utvidga testningskapaciteten 
• antigen- och PCR-snabbtest ska utnyttjas i högre grad än för närvarande då detta är möjligt 
• smidigare tillgång till provtagning ska ordnas och möjligheterna att boka tid elektroniskt ska förbättras   
• det ska ordnas ett tillräckligt antal olika provtagningssätt och -platser (walk in, drive in, köande till test utan 

symtombedömning på förhand) och en smidig tillgång till testning även med snabb tidtabell 

2. Uppdatering av testningskriterierna 

Genom att se över kriterierna för testning kan man säkerställa en tillräckligt omfattande och ändamålsenlig 
testning, som bidrar till att förebygga nya smittor. Testningskriterierna ska ge möjlighet att identifiera eventuella 
infektioner i tillräckligt god tid och därigenom förhindra fortsatta infektioner så effektivt som möjligt. I 
fortsättningen ska testningen genomföras mer omfattande på basis av riskbedömningar, till exempel med hjälp av 
fokuserade testningars. 

Åtgärder: 
• symtomfria och exponerade personer ska testas i större omfattning än nu och därtill ska testning i högre 

grad utföras i situationer där det finns en ökad risk för smitta eller spridning av smitta eller där följderna av 
smitta skulle vara allvarliga, såsom till exempel i följande situationer: 

o personal inom social- och hälsovården som utsatts för smitta ska testas innan de återvänder till 
arbetet  

o patienter/invånare och arbetstagare enheter inom social - och hälsovården, förläggningar, 
fängelser och andra inrättningar ska testas med låg tröskel om ett smittfall har konstaterats  

o elever och lärare ska testas om coronavirussmitta har konstaterats i gruppen eller klassen 
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o patienter som kommer till operationer och andra åtgärder med särskild smittrisk ska testas (enligt 
de anvisningar som Institutet för hälsa och välfärd och verksamhetsställena har gett om 
riskbedömningen, även när det gäller mun- och tandvård) 

o nya invånare som kommer till enheter för långtidsvård ska testas  
o personer som återvänder från utlandet och som har symtom eller misstänker exponering ska med 

låg tröskel styras till testning vid gränsövergångsställena För personer som kommer från riskländer 
kan efter en riskbedömning  grupptest ordnas (t.ex. alla som varit i samma flygplan). 

• behovet av och möjligheterna för att utvidga testningarna till symptomfria personer som fått larm via 
Coronablinkern eller som identifierats genom spårning ska utredas 

• lika tillgång till testning ska tryggas genom att kommunerna ges anvisningar om att inte ta ut avgift för 
testning av sådana personer, som inte har hemkommun i Finland och vars eventuella försäkring inte täcker 
kostnaderna för undersökning och brådskande vård. 

3. Kapaciteten för spårning av coronavirussmittor och den nationella spårningscentralen 

Inom regionerna ska det finnas tillräcklig kunskap och tillgång till kompetenta personer, som deltar i spårningen av 
smittkedjor. Detta stöds nationellt bl.a. genom utbildning och det säkerställs, att Institutet för hälsa och välfärd 
stöder den nationella samordningen av spårningen av smittkedjor. Efter att mobilapplikationen Coronablinkern har 
tagits i bruk utnyttjas dessutom de metoder som bl.a. applikationen erbjuder för att effektivisera spårningen. 

Åtgärder: 
• kommunerna och sjukvårdsdistrikten ska utarbeta en beredskapsplan för smittspårning. Planen ska 

omfatta antalet yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården, som deltar i arbetet och behovet av 
tilläggsresurser.  

• Institutet för hälsa och välfärd ska säkerställa tillgången till fortgående utbildning som ger behörighet för 
smittspårningsarbete (webbutbildning) 

• det ska samlas in systematisk data om antalet personer som utsatts för smitta och förordnats till karantän 
samt om riktade åtgärder 

• en mobilapplikation (Coronablinkern), som förebygger spridningen av coronavirussmitta, stöder 
spårningen av smittkedjor och effektiviserar avbrytandet av smittkedjor, ska tas i bruk och dess funktioner 
ska vidareutvecklas  

4. Processen för beslut om karantän 

Genom att identifiera smittkedjorna och fatta tillräckligt snabba och ändamålsenliga karantänbeslut kan man 
förhindra vidare smitta. Målet är att göra processen för regionala karantänbeslut bättre och smidigare.  

Åtgärder: 
• det ska säkerställas att det i regionerna finns ett tillräckligt antal smittskyddsläkare som ansvarar för 

karantänbeslut 
• det ska avtalas om en ändamålsenlig arbetsfördelning och tydliga roller mellan olika aktörer i regionen   
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• de möjligheter som Omaolo-tjänsten erbjuder ska utnyttjas i processens olika skeden och det ska 
informeras om dem  

5. Utveckling och kontroll av uppföljnings- och lägesbildsinformationen 

Med hjälp av aktuell lägesinformation kan man följa hur verksamheten genomförs i regionerna. För att trygga detta 
ska uppföljningen av lägesbilden stärkas speciellt i fråga om testning och spårning, så att effektiviteten av de 
åtgärder som vidtagits för att förebygga smitta kan följas upp regionalt. 

Åtgärder: 
• förhållandet mellan lägesbildsenkäter och insamling av registeruppgifter ska förtydligas, den insamling av 

uppgifter som baserar sig på enkäter ska stegvis ersättas med analys av registerbaserad information (har 
samband med det pågående projektet Valtava som ingår i Toivo-programmet) 

• det ska upprättas och publiceras regelbunden data om den regionala tillgången till coronatestning  
• smittspårningen och lägesbilden ska följas upp både genom insamling av separata uppgifter och genom 

att datainnehållet och personbeteckningar i olika aktörers program för smittspårning samkörs med 
uppgifterna i Institutet för hälsa och välfärds register över smittsamma sjukdomar och befolkningsregistret 

• den yrkesmässiga användningen av bedömningen av coronasymtom i Omaolo-tjänsten ska utvidgas till 
olika kommuner och anslutas till den elektroniska bokningen av coronavirusttest 

• de eventuella långvariga hälsoeffekterna av coronavirussjukdomen ska bedömas på basis av olika 
registeruppgifter 

• uppföljningsinformationen som samlas in om coronavirusepidemin ska analyseras systematiskt och 
utnyttjas som en del av den mer omfattande utvärderingen och undersökningen av befolkningens hälsa 
och välfärd, servicesystemet och konsekvenserna av epidemin. 

• tillsynsmyndigheterna ska effektivisera övervakningen av tillgången till testning 
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