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Käsittelijä Hyvinvointi Pohjolassa -valiokunta 
 

Hyvinvointi Pohjolassa -valiokunnan mietintö 

jäsenehdotuksesta, 

joka koskee pitkittynyttä koronatautia koskevaa pohjoismaista 
yhteistyötä 

Ehdotus 

Hyvinvointi Pohjolassa -valiokunta ehdottaa, että 

Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Pohjoismaiden ministerineuvostolle,  

että koordinoidaan pohjoismaista lääketieteellistä tutkimusta ja pitkittyneen 

koronataudin torjuntatoimia sen tiedon ja kokemuksen avulla, jota maille on 

kertynyt muiden virustautien jälkitaudeista. 

että lisätään yhteistyötä pitkittyneen koronataudin hoidossa Pohjoismaissa. 

Taustaa 

Valiokunta päätti jatkaa jäsenehdotuksen käsittelyä, mutta päätti poistaa alkuperäi-

sestä jäsenehdotuksesta maininnan ME/CFS-taudeista. Tähän päädyttiin siitä syystä, 

että ME on krooninen sairaus, kun taas CFS ei sitä ole. 

 

Monissa laadullisissa tutkimuksissa on osoitettu, että pitkittyneeseen koronavirus-

tautiin on suhtauduttava hyvin vakavasti. Kymmenet tuhannet pohjoismaalaiset ovat 

saaneet diagnoosin pandemian puhjettua, ja maiden viranomaiset työskentelevät 

laatiakseen suuntaviivoja ja tukeakseen osaamista pitkäkestoisen sairauden hoi-

dossa. 

 

Tehokkaalla ja koordinoidulla pohjoismaisella yhteistyöllä voitaisiin säästää aikaa ja 

resursseja, jos tarkastellaan pitkittynyttä koronatautia osana laajempaa kokonai-

suutta ja ymmärretään pitkittyneiden virustautien olevan vanha ilmiö.  

Diagnoosissa on paljon yhteistä muiden postviraalisten sairauksien, kuten ME/CFS:n 

kanssa. 

 

Pohjoismaiden ministerineuvosto voisi koordinoida pitkittynyttä koronatautia koske-

vaa tutkimusta ja toimenpiteitä postviraalisista taudeista jo olemassa olevan tiedon 

perusteella.  

 

ME/CFS-diagnoosia varten on jo olemassa pohjoismaisia tutkimusverkostoja ja foo-

rumeja. Vanhimmat potilasyhdistykset on perustettu jo yli 30 vuotta sitten, ja ne ovat 
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mukana potilaiden, lääkäreiden ja tutkijoiden välisessä eurooppalaisessa yhteis-

työssä (EMEA-EMECC-EMERG).  

 

Tämä antaa Pohjoismaille hyvän lähtökohdan ja etumatkan myös kansainvälisesti. 

Pohjoismainen yhteistyö on jo mallina vakiintunut ja meillä on arvokasta tietoa, eri-

tyisosaamista ja verkostot valmiina aktivoitaviksi ja käytettäviksi.  

 

Suuntaviivoja koskevalla yhteistyöllä, sairauksien määritelmillä ja diagnoosikritee-

reillä voitaisiin yksinkertaistaa tiedonkeruuta, ja näin saatua tietoa voitaisiin käyttää 

lääketieteelliseen tutkimukseen, seurantaan ja toimien arviointiin. 

Valiokunnan näkemykset 

Valiokunta on yksimielinen siitä, että pitkittyneestä koronataudista ja sen tunnista-

misesta ei ole tarpeeksi tietoa. 

 

Tässä yhteydessä valiokunta kiinnittää huomiota pitkittyneen koronataudin määrit-

telyyn sekä siihen, ettemme ole Pohjoismaissa todennäköisesti vielä nähneet kaikkia 

pandemian jälkeisiä pitkittyneitä tautimuotoja. 

 

Kaikkialta Pohjoismaista kerätyt tiedot ja kokemukset ovat siksi keskeisiä, jotta voi-

daan laatia ja määritellä perusta pitkittyneeseen koronatautiin sairastuneiden ihmis-

ten hoitoa varten Pohjoismaissa. 

 

Yksimielinen valiokunta asettui tukemaan ehdotusta tätä taustaa vasten.  
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