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SEMINAR FOR PRESSEN OM BEREDSKAB OVER FOR 
PANDEMISK INFLUENZA OG STATUS OVER 

FUGLEINFLUENZA  
 

 
 

HVORNÅR?   
 
Tirsdag den 17. oktober 2006, kl. 09.00 – 18.00 
 

HVOR?  
 
Europa-Kommissionens Repræsentation i Belgien, Rue Archimède 73, 1000 Bruxelles 
 

HVEM? 
 
Redaktører inden for sundhed fra alle 25 EU-medlemsstater 
 

HVAD? 
 
Hvor stor er sandsynligheden for, at der opstår en ny dødelig influenzavirus, som 
udløser en pandemi, der hurtigt spreder sig til Europa? Hænger det sammen med 
fugleinfluenza? Er beredskabet i EU’s medlemsstater tilstrækkeligt? Hvordan kan 
EU’s fælles indsats blive styrket? Hvilken rolle kan pressen spille i en så 
omfattende sundhedskrise?  
 
Som led i bestræbelserne på at besvare de mange spørgsmål, som den vedholdende 
fugleinfluenza i Asien og Afrika har givet anledning til, og de bebudede udsigter til en 
eventuel human influenzapandemi er det vigtigt, at pressen holder sig ajour med den 
seneste udvikling og er klar til at give de europæiske borgere besked om seneste nyt. Derfor 
arrangerer Europa-Kommissionens Generaldirektorat for Sundhed og Forbrugerbeskyttelse 
et seminar for pressen, hvor en række førende eksperter fra Europa-Kommissionen, Det 
Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme og 
Verdenssundhedsorganisationen mødes. 
 
”Beredskabet over for influenzapandemier har højeste prioritet i EU, og Europa-
Kommissionen spiller en vigtig rolle med at hjælpe medlemsstaterne med at planlægge 
deres beredskab og udarbejde en koordineret EU-indsats”, lyder en udtalelse fra EU’s 
kommissær for Sundhed og Forbrugerbeskyttelse, Markos Kyprianou.  
 
Seminaret vil sætte fokus på, hvordan disse ord omsættes i praksis ved hjælp af en række 
initiativer som f.eks. simuleringsøvelser på EU-plan, en gennemgang af nationale 
beredskabsplaner, en bevilling på 20 mio. EUR til forskningsprojekter, drøftelser med 
lægemiddelindustrien om vacciner og antivirale lægemidler og en donation på 211 mio. EUR, 
der skal hjælpe tredjelande med at udrydde fugleinfluenza.  
 
 
 



 

 

HVORFOR? 
 
Formålet med seminaret er at give deltagerne et bedre indblik i 
pandemiberedskabsplanlægningen og de initiativer, der iværksættes af Europa-
Kommissionen i tæt samarbejde med det internationale samfund. Formålet er endvidere at 
inddrage journalisterne i en debat om mediernes rolle. Hvordan skal de forholde sig til 
usikkerhedsmomenterne forud for en pandemisk krise? Hvordan skal de kommunikere på en 
gennemskuelig måde for at undgå panik eller ukorrekte oplysninger? Hvordan skal de sikre, 
at centrale budskaber når ud til offentligheden om eksempelvis, hvordan man bedst kan 
beskytte sig selv og familien?  
 
Seminaret skal også videreformidle de seneste oplysninger og den seneste udvikling inden 
for influenza og forsøge at afdække tekniske aspekter som f.eks. forskellen mellem 
fugleinfluenza og almindelig influenza, de forskellige aspekter omkring spredning og 
egenskaberne for vacciner og antivirale lægemidler.  
 
 

FORELØBIGT PROGRAM 
 
Medier med speciale inden for sundhedsspørgsmål inviteres til at deltage i dette 
arrangement. Journalister får mulighed for at interviewe og netværke med alle de 
tilstedeværende oplægsholdere. Emnerne på dagsordenen vil være: 
- Status for fugleinfluenza – spørgsmål omkring dyresundhed 
- En eventuel human pandemisk influenza – spørgsmål omkring folkesundhed 
- Kommunikation i en krisesituation og mediernes rolle 
 
 

TIRSDAG DEN 17. OKTOBER  

Kl. 09.30 – 12.00 

Blandt oplægsholderne er eksperter fra: 
- Europa-Kommissionens Generaldirektorat for Sundhed og 

Forbrugerbeskyttelse 
- Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme 

(ECDC) 
- Verdenssundhedsorganisationen (WHO) 

Kl. 12.00 – 14.30 
Frokost og møde med direktør Robert Shotton, Generaldirektoratet for 
Sundhed og Forbrugerbeskyttelse, Direktorat A: Generelle Anliggender 

Kl. 14.30 – 16.50 

Blandt oplægsholderne er eksperter fra: 
- Det belgiske tværministerielle agentur for influenza 
- Verdenssundhedsorganisationen (WHO) 
- Europæiske vaccineproducenters arbejdsgruppe for pandemisk influenza 
- Antivirale lægemiddelproducenters organisationer  

Kl. 17.15 – 18.00 
Møde med EU-Kommissær Markos Kyprianous vice-kabinetschef, Philippe 
Brunet  

 
 
 
 
 

Hvis du ønsker at deltage eller få tilsendt yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte: 
 

Paneuropæisk medieinformation:  
Monika Adamova, Weber Shandwick, på tlf. +32-2-743.42.09 eller via e-mail madamova@webershandwick.com
 

Supplerende materiale til rådighed for pressen: medieprogram, oplægsholdernes cv’er og yderligere 
baggrundsmateriale: ti centrale fakta, spørgsmål og svar, ordliste, oplysningsblade + datablade om 
influenzapandemi, tabeller og diagrammer. 
 
Information fra Europa-Kommissionen: Kontor A4 Information: Fabio Fabbi, pressechef, på tlf. +32-2-296.41.74 
eller via e-mail fabio.fabbi@ec.europa.eu
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