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MEDIESEMINARIUM OM BEREDSKAP INFÖR EN 
INFLUENSAPANDEMI 

OCH UPPDATERING OM FÅGELINFLUENSASITUATIONEN 

 
 

NÄR?   
 
Tisdag 17 oktober 2006, 09.00 – 18.00 
 

VAR?  
 
Europakommissionens representation i Belgien, Rue Archimède 73, 1000 Bryssel 
 

VEM? 
 
Hälsoredaktörer från EU:s 25 medlemsländer 
 

VAD? 
 
Hur stor sannolikhet är det att ett dödligt nytt influensavirus uppstår och orsakar 
en pandemi som snabbt kommer att sprida sig till Europa? Har det något samband 
med fågelinfluensan? Är EU:s medlemsländer tillräckligt väl förberedda? Hur kan 
EU:s bemötande stärkas kollektivt? Vilken uppgift skulle media kunna ha i 
samband med en allvarlig hälsokris av detta slag?  
 
För att kunna besvara de många frågor som väcks av fågelinfluensans fortsatta förekomst i 
Asien och Afrika samt av upplysningen att en eventuell mänsklig influensapandemi är att 
vänta, är det viktigt att pressen håller sig a jour med den senaste utvecklingen och är redo 
att informera Europas medborgare om den. Därför anordnar Europakommissionens 
generaldirektorat för hälsa och konsumentskydd ett medieseminarium med ett antal ledande 
experter från Europakommissionen, Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av 
sjukdomar samt Världshälsoorganisationen. 
 
EU-kommissionären för hälsa och konsumentskydd, Markos Kyprianou, har sagt: ”Beredskap 
inför en influensapandemi är av högsta prioritet för Europeiska unionen. 
Europakommissionen har den viktiga uppgiften att hjälpa medlemsländerna med deras 
beredskapsplanering samt att utveckla ett samordnat EU-bemötande”. 
 
Seminariet kommer att belysa hur dessa ord omsätts i praktiken med ett antal åtgärder, till 
exempel EU-omfattande simuleringsövningar, en översyn av nationella beredskapsplaner, en 
utfästelse om 20 miljoner euro till forskningsprojekt, diskussioner med läkemedelsindustrin 
om vaccin och antivirala läkemedel samt en utfästelse om 211 miljoner euro för att hjälpa 
länder utanför EU att utrota fågelinfluensan.  
 

VARFÖR? 
 
Syftet med seminariet är att ge deltagarna en djupare förståelse av beredskapsplanering för 
en pandemi och de åtgärder som vidtas av Europakommissionen i nära samarbete med det 



 

 

internationella samfundet. Syftet är också att engagera journalister i en debatt om medias 
roll. Hur ska man hantera osäkerhet i den fas som föregår ett pandemiskt utbrott? Hur ska 
man kommunicera på ett tydligt sätt för att undvika panik eller felaktig information? Hur ska 
man säkerställa en effektiv förmedling av centrala budskap till allmänheten, till exempel när 
det gäller de bästa sätten att skydda sig och sin familj?  
 
Seminariet kommer också att redogöra för de senaste nyheterna och den senaste 
utvecklingen på influensafronten samt sträva efter att klargöra tekniska aspekter, till 
exempel skillnaden mellan fågelinfluensa och normal årstidsbunden influensa, de olika 
aspekterna av smittspridning samt de relativa egenskaperna hos vaccin och antivirala 
läkemedel.  
 
 

PRELIMINÄRT PROGRAM 
 
Media som specialiserar sig på hälsofrågor är välkomna att delta i seminariet. Journalister 
kommer att få möjlighet att intervjua och knyta kontakter med alla närvarande talare. 
Följande ämnen kommer att behandlas: 
- Den aktuella situationen vad gäller fågelinfluensan – djurhälsoaspekter 
- En eventuell mänsklig influensapandemi – folkhälsoaspekter 
- Kriskommunikation och medias roll 
 
 

TISDAG 17 OKTOBER 

09.30 – 12.00 

Bland talarna finns experter från: 
- Europakommissionens generaldirektorat för hälsa och konsumentskydd  
- Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC) 
- Världshälsoorganisationen (WHO) 

12.00 – 14.30 Lunch och möte med Robert Shotton, direktör vid Europakommissionens 
generaldirektorat för hälsa och konsumentskydd, Direktorat A, allmänna frågor  

14.30 – 16.50 

Bland talarna finns experter från: 
- Den belgiska interdepartementala influensamyndigheten 
- Världshälsoorganisationen (WHO) 
- Europeiska vaccinproducenters (EVM) arbetsgrupp för influensapandemi 
- Producentorganisationer för tillverkare av antivirala läkemedel  

17.15 –18.00 Möte med Philippe Brunet, vice kanslichef hos kommissionär Markos Kyprianou 

 
 
 
 
 
 
 
 

Om du önskar delta eller vill ha ytterligare information tveka inte att ta kontakt med: 
 

Alleuropeisk medieinformation:
Monika Adamova, Weber Shandwick på telefon +32-2-743.42.09 eller e-post madamova@webershandwick.com  
 

Följande kompletterande pressmaterial kommer att finnas tillgängligt: mediaprogram, talarnas CVn samt 
ytterligare bakgrundsinformation: tio viktiga upplysningar; frågor och svar; ordlista; informationsblad + datablad 
om pandemisk influensa, diagram och tabeller. 
 
Information från Europakommissionen: Enhet A4 Information: Fabio Fabbi, presschef på telefon +32-2-
296.41.74 eller e-post fabio.fabbi@ec.europa.eu
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