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Bekæmpelse af H1N1-pandemien i EU – meddelelse fra 
Kommissionen  

 

BAGGRUND 

• Tidligere i år blev en alvorlig influenzatype (H1N1) – først kaldet "svineinfluenza" eller 
mexicansk influenza – erklæret en pandemi af Verdenssundhedsorganisationen (WHO).  

• Der er behov for en koordineret offentlig sundhedsindsats i hele EU og på internationalt plan, 
så vi kan minimere risikoen for større udbrud og de forstyrrelser, de medfølger. 

• Kommissionen har udsendt en kommunikationspakke, som: 

o beskriver de væsentligste aspekter af sundhedskoordineringen i EU og på 
internationalt plan  

o sætter fokus på nogle af de negative økonomiske og samfundsmæssige 
konsekvenser, som pandemien kan få, og hvordan en koordineret 
sundhedsindsats kan hjælpe med at minimere dem.  

• Pakken indeholder dokumenter om:  
o vaccinationsstrategier 

o reguleringsprocessen for vacciner og antivirusmedicin 

o fælles indkøb af vacciner 

o kommunikation med offentligheden og medierne 

o støtte til lande uden for EU. 

HVORFOR PÅ EU-PLAN? HER ER 8 GODE GRUNDE 

• Pandemier er ligeglade med landegrænser. De påvirker ikke kun folkesundheden, men også 
samfund og økonomier i EU og resten af verden. 

• Ikke alle EU-lande er lige velforberedte på en sådan pandemi, så koordineret hjælp fra EU 
med sundhedsforanstaltninger kan være særdeles nyttig for både offentlige myndigheder og 
private i hele EU.  

• Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme kan give 
videnskabelig rådgivning, så de nationale midler til videnskabelige vurderinger kan fordeles 
mere effektivt. 

• Samarbejdet mellem Kommissionen, Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMEA), Den 
Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) og Verdenssundhedsorganisationen 
(WHO) sikrer, at EU's initiativer stemmer overens med WHO's henstillinger og de 
internationale sundhedsregler.  

• Sammenhængende og aftalte metoder som rejseråd og lukning af skoler minimerer 
sundhedsforanstaltningers konsekvenser for andre økonomiske sektorer og samfundet som 
helhed.  

• Europæerne vil gerne vide, hvordan de skal beskytte sig. Oplysninger til offentligheden og 
medierne i alle lande skal være sammenhængende, objektive og dugfriske.  



• Man får det bedste udbytte af støtten til andre lande, herunder også udviklingslandene, hvis 
de europæiske bidragydere koordinerer på EU-plan.  

• EU's Udvalg for Sundhedssikkerhed kan hjælpe med at sikre, at selv lande med færre midler 
og mindre matchende kapacitet kan anskaffe de vacciner og den antivirusmedicin, de har 
brug for. 

HVORNÅR TRÆDER FORSLAGET I KRAFT? 

•  Meddelelsen vil blive fremlagt på et særligt møde mellem EU's sundhedsministre den 12. 
oktober. 
 




