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BAKGRUND 

• Tidigare i år klassade Världshälsoorganisationen WHO den nya influensan A(H1N1) – den 
s.k. svininfluensan – som en pandemi.  

• Det behövs samordnade folkhälsoåtgärder, både inom EU och internationellt, för att minska 
risken för stora utbrott och de samhällsstörningar som kan bli följden. 

• EU-kommissionen har nu lagt fram en ny influensastrategi. Där  beskriver man 

o de viktigaste frågorna för samordningen av folkhälsoåtgärder i EU och 
internationellt, och  

o några av de negativa ekonomiska och sociala konsekvenser som pandemin 
skulle kunna få och hur man genom att samordna folkhälsoåtgärderna kan lindra 
effekterna.  

• I strategin ingår dessutom initiativ för  
o vaccinationsstrategier 

o snabbare godkännande av vacciner och antivirusläkemedel 

o gemensam upphandling av vaccin 

o information till allmänhet och medier 

o stöd till länder utanför EU. 

ÅTTA GODA SKÄL TILL VARFÖR EU BÖR AGERA 

• Pandemier respekterar inga landsgränser. De drabbar inte bara enskilda, utan hela samhället 
och ekonomin runtom i världen. 

• Alla EU-länder har inte samma resurser eller tillräcklig beredskap för att hantera en pandemi. 
Samordnade folkhälsoåtgärder på EU-nivå kan därför vara till hjälp för myndigheter och 
enskilda i hela EU.  

• Europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC kan ge vetenskapligt stöd så att nationella 
resurser för vetenskapliga bedömningar kan användas mer effektivt. 

• Genom att kommissionen samarbetar med Europeiska läkemedelsbyrån (Emea), Europeiska 
livsmedelsmyndigheten (Efsa) och WHO ser man till att EU:s åtgärder är i linje med både 
WHO:s rekommendationer och det internationella hälsoreglementet.  

• Med en tydlig och enhetlig linje när det gäller reseråd och stängning av skolor bidrar man till 
att andra delar av samhället drabbas i så liten utsträckning som möjligt. 

• Folk vill veta hur man bäst skyddar sig. Informationen till allmänhet och medier måste därför 
vara enhetlig, objektiv och aktuell.  

• Bästa sättet att hjälpa länder på andra håll i världen, bl.a. utvecklingsländerna, är att 
europeiska givare samordnar sina insatser.  

• EU:s hälsoskyddskommitté kan hjälpa till så att även länder med begränsade ekonomiska 
och andra resurser kan få tillgång till vaccin och antivirusläkemedel. 



NÄR TRÄDER FÖRSLAGET I KRAFT? 

• Strategin ska diskuteras då EU:s hälsoministrar träffas för ett särskilt möte den 12 oktober. 
 

 

 

 
 




