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BESLUT OM ANVÄNDNINGEN AV ETT OBLIGATORISKT LAGER AV VACCINER 

SOM OMFATTAS AV DET NATIONELLA VACCINATIONSPROGRAMMET 
 

 

 

BESLUT 

 

Social- och hälsovårdsministeriet har i dag med stöd av 16 § i lagen om obliga-

torisk lagring av läkemedel (979/2008) beslutat att ett obligatoriskt lager av föl-

jande vacciner får underskrida den enligt den lagen fastställda mängden som 

motsvarar konsumtionen under sex månader:  

 

 

Läkemedelspreparatens 

handelsnamn 

Indikation Storlek på underskrid-

ningen 

Tetravac, Tetravac acel-

lulaire, Tetraxim 

Difteri, kikhosta, 

polio, stelkramp 

100 % 

Boostrix Difteri (d), stel-

kramp (t) och acellu-

lär kikhosta (ap) 

100 % 

diTeBooster, Imovax 

d.t.Adult 

Difteri (d) och stel-

kramp (T)  

80 % 

M-M-Rvaxpro Mässling (M), Pås-

sjuka (P), Röda hund 

(R)  

50 % 

 

 

I 16 § i lagen om obligatorisk lagring av läkemedel ingår följande bestämmel-

ser om användningen av ett obligatoriskt lager i särskilda situationer: "Om det 

förekommer omfattande problem som gäller tillgången på läkemedelssubstan-

ser eller läkemedelspreparat eller på sådana hjälpsubstanser, tillsatsämnen eller 

förpackningsmaterial som används vid framställningen av läkemedelspreparat 

och dessa problem inte beror på läkemedelsfabriker eller importörer, kan soci-

al- och hälsovårdsministeriet för att säkra försörjningsberedskapen i den ex-

ceptionella situationen på framställning av Säkerhets- och utvecklingscentret 

för läkemedelsområdet besluta att den mängd produkter som omfattas av lag-

ringsskyldigheten får underskrida den mängd som föreskrivs enligt denna lag. I 

ministeriets beslut kan det bestämmas för vilka ändamål och i vilka mängder 

produkten som omfattas av lagringsskyldigheten kan användas. I beslutet ska 

det bestämmas när de obligatoriska lagren åter ska vara av den storlek som 

fastställts enligt denna lag." 

 

Detta beslut träder i kraft 30.6.2016.  
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Beslutet gäller tills Institutet för hälsa och välfärd har meddelat att störningarna 

i tillgången är över och det obligatoriska lagret för sex månader har uppfyllts, 

dock högst till den 30 juni 2017.  

 

 

 

MOTIVERING TILL BESLUTET 

 

 

Enligt 8 § i lagen om obligatorisk lagring av läkemedel ska Institutet för hälsa 

och välfärd lagra vacciner som omfattas av det nationella vaccinationspro-

grammet till en mängd motsvarande den genomsnittliga konsumtionen under 

sex månader. De vacciner som omfattas av lagringsskyldigheten för Institutet 

för hälsa och välfärd hör till läkemedelsgrupperna enligt 4 § 1 mom. 7 punkten 

i lagen om obligatorisk lagring av läkemedel. I 1 § 1 mom. 7 punkten i statsrå-

dets förordning om obligatorisk lagring av läkemedel (1114/2008) finns när-

mare bestämmelser om de läkemedelssubstanser som ingår i dessa läkemedels-

grupper och som omfattas av lagringsskyldigheten. 

 

Institutet för hälsa och välfärd har till uppgift att i enlighet med 9 b § i lagen 

om smittsamma sjukdomar (583/1986) bland annat följa effekten av vacciner 

som används för att förebygga smittsamma sjukdomar och se till att de vacciner 

som är avsedda för att förebygga smittsamma sjukdomar distribueras som sig 

bör. 

 

Vaccintillverkarna har informerat Institutet för hälsa och välfärd om den glo-

bala bristen på vacciner som innehåller kikhostekomponenter. Tillverkaren av 

difteri- och stelkrampsvaccinet har inte kunnat leverera de avtalade produkter-

na. Institutet för hälsa och välfärd har anskaffat motsvarande preparat av en an-

nan leverantör. Institutet för hälsa och välfärd följer upp situationen med smitt-

samma sjukdomar genom bland annat ECDC (Europeiska centrumet för före-

byggande och kontroll av sjukdomar) och är i ständig växelverkan med vaccin-

leverantörerna. Det är dock tydligt att tillgången på vacciner globalt har för-

sämrats. Tills vidare är det inte möjligt att få de mängder till Finland som lagen 

om obligatorisk lagring av läkemedel förutsätter. På grund av störningarna i 

tillgången under den senaste tiden har Säkerhets- och utvecklingscentret för lä-

kemedelsområdet (Fimea) beviljat dispens för vacciner som innehåller kikhos-

tekomponenter. Vidare har centret beviljat ett temporärt specialtillstånd för ett 

preparat som ersätter stelkramps- och difterivaccinet. Ständig tillgång till vac-

ciner med dispens och specialtillstånd kan inte heller säkerställas eftersom de 

inte tillverkas särskilt för Finlands behov. Enligt uppgifter från Institutet för 

hälsa och välfärd levererar tillverkarna sannolikt sådana mängder preparat som 

motsvarar konsumtionen i Finland, men inte tillräckligt för att man ska kunna 

bygga upp ett obligatoriskt lager under år 2016. Fimea anser att man med ett 

beslut enligt 16 § i lagen om obligatorisk lagring av läkemedel kan säkerställa 

tillgången på och en ändamålsenlig distribution av de vacciner som ansökning-

arna gäller. 

 

Fimea den 23 maj 2016 lämnat en framställning till social- och hälsovårdsmi-

nisteriet om att ministeriet ska besluta att Institutet för hälsa och välfärd får un-

derskrida den obligatoriska lagervolymen av de aktuella vaccinerna. Social- 

och hälsovårdsministeriet har bett Institutet för hälsa och välfärd om utlåtande 
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om Fimeas framställning. I sitt utlåtande Institutet för hälsa och välfärd stödjer 

Fimeas framställning.   

 

Med ett beslut om användningen av ett obligatoriskt lager enligt 16 § i lagen 

om obligatorisk lagring av läkemedel kan man säkerställa tillgången på och en 

ändamålsenlig distribution av de aktuella vaccinerna.  

 

 

 

 

 

Social- och hälsovårdsminister  Hanna Mäntylä 

 

 

 

 

Regeringsråd   Anne Koskela 

 

 

 

  

 

 

 


