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EUROPEISKA
UNIONENS RÅD

Bryssel den 28 juli 2010 (12.8)
(OR. en)

12665/10

SAN 158

I/A-PUNKTSNOT
från: Arbetsgruppen för folkhälsa
till: Ständiga representanternas kommitté (Coreper I)/rådet
Föreg. dok. nr: 12483/10 SAN 156
Ärende: Lärdomar som kan dras av A/H1N1-pandemin – Hälsosäkerhet i Europeiska 

unionen
– Antagande av rådets slutsatser

Efter ett antal möten enades arbetsgruppen för folkhälsa den 27 juli 2010 om bifogade utkast till 

rådets slutsatser.

Med förbehåll för bekräftelse av Coreper I uppmanas rådet att godkänna utkastet till rådets 

slutsatser vid sitt möte den 13 september 2010.

___________
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BILAGA

Utkast till rådets slutsatser om

lärdomar som kan dras av A/H1N1-pandemin – hälsosäkerhet i Europeiska unionen

Europeiska unionens råd,

1. ERINRAR OM att unionens insatser enligt artikel 168 i fördraget om Europeiska unionens 

funktionssätt ska komplettera den nationella politiken och inriktas på att förbättra folkhälsan;

de ska också främja samarbete mellan medlemsstaterna på området folkhälsa och, vid behov, 

stödja deras insatser och fullt ut respektera medlemsstaternas ansvar för organisationen och 

tillhandahållandet av hälso- och sjukvårdstjänster,

BETRÄFFANDE DE LÄRDOMAR SOM KAN DRAS AV INFLUENSAPANDEMIN 

(A(H1N1)

2. NOTERAR de snabba och kraftfulla insatser på utbrottet av influensapandemin A(H1N1) som 

gjorts av medlemsstaterna, Europeiska kommissionen, det europeiska centrumet för 

förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC), den europeiska läkemedelsmyndigheten 

(EMA) och Världshälsoorganisationen (WHO),

3. ERINRAR OM rådets slutsatser av den 30 april 2009 Influensa A/H1N1-infektion1, där 

medlemsstaterna uppmanades att samarbeta, samt rådets slutsatser av den 12 oktober 2009 

Pandemisk influensa (H1N1) 2009 - strategi2,

4. ERINRAR OM det arbete som utförts om pandemisk influensa inom ramen för gruppen 

Ordförandeskapets vänner och vid den tekniska workshopen i Bryssel, Belgien, 

den 29–30 april 2010 om "multisektoriella frågor under krisförhållanden – till exempel en 

influensapandemi",

5. INSER att EU måste vara alert och föreberett samtidigt som det kritiskt ser över sina 

reaktioner,

  
1 9392/09.
2 13635/09.
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6. VÄLKOMNAR det samråd med intressenterna om förstärkning av EU:s beredskap inför en 

pandemisk influensa, som inleddes den 27 maj 2010, och de olika utvärderingar som 

kommissionen och medlemsstaterna gjort,

7. VÄLKOMNAR konferensen om lärdomar som dragits av A(H1N1)-pandemin, som hölls i 

Bryssel den 1–2 juli 2010 och behandlade frågor om övervakning, medicinska åtgärder, 

multisektoriella aspekter och kommunikation, där de insatser som medlemsstaterna, 

kommissionen och dess organ gjort framhölls, men där man också betonade nödvändigheten 

av förbättrat samarbete enligt de slutsatser från konferensen som återfinns i bilagan,

8. ERINRAR OM diskussionerna vid det informella mötet för hälso- och sjukvårdsministrarna i 

Bryssel den 5–6 juli 2010, där åtgärder för förbättrat samarbete diskuterades,

9. INSER att det – även om förberedelse inför en pandemi och insatsplanering samt 

genomförande i första hand är en fråga om nationell behörighet – är nödvändigt att på 

EU-nivå stärka samordningen av dessa nationella åtgärder,

10. UNDERSTYKER vikten av bistånd från ECDC och EMA samt samarbete med WHO för det 

fortsatta samarbetet och den fortsatta samordningen på EU-nivå,

BETRÄFFANDE HÄLSOSÄKERHET I EU

11. ERINRAR OM att hälsosäkerhetskommittén inrättades av hälso- och sjukvårdsministrarna 

som ett informellt, av kommissionen understött, samarbets- och samordningsorgan som 

grundar sig på stats- och regeringschefernas förklaring i Gent 2001 om hälsorelaterade risker

från terroristdåd eller annat avsiktligt utsläppande av biologiska eller andra agens i 

hälsoskadligt syfte,
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12. ERINRAR OM rådets slutsatser av den 22 februari 2007 om förlängning och utvidgning av 
hälsosäkerhetskommitténs uppdrag under en övergångsperiod tills den allmänna översynen av 
de strukturer som hanterar hot mot folkhälsan i EU har slutförts3, där 
hälsosäkerhetskommitténs uppdrag utvidgades till att omfatta beredskap och insatser inför 
pandemier samt samordning av beredskapsplanering på EU-nivå och att bidra till 
genomförandet av det internationella hälsoreglementet – IHR (2005); i dessa slutsatser från 
rådet efterfrågades också en översyn av hälsosäkerhetskommitténs mandat, under alla 
förhållanden senast inom två år efter det att rapporten om de resultat som uppnåtts av 
Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC) förelagts 
Europaparlamentet och rådet i enlighet med artikel 31 i Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 851/2004 av den 21 april 2004,

13. ERINRAR OM rådets slutsatser av den 16 december 20084, i vilka kommissionen 
uppmanades att under 2010 lägga fram ett meddelande med förslag till en lösning på lång sikt 
för gemenskapens ram för hälsoskydd med beaktande av de befintliga strukturerna i alla 
relevanta sektorer och behovet av att undvika dubbelarbete, i förekommande fall åtföljt av ett 
lagstiftningsförslag, och att anpassa hälsosäkerhetskommitténs status till de framtida 
utmaningarna mot hälsan, varvid hänsyn ska tas till ECDC:s uppdrag och ikraftträdandet av 
IHR (2005),

14. NOTERAR kommissionens meddelande av den 17 november 2008 Verksamhet mot 
smittsamma sjukdomar vid Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar: 
positiva resultat sedan inrättandet av centret samt planerad framtida verksamhet och 
resursbehov5,

15. BETONAR hälsosäkerhetskommitténs viktiga roll för samordning och samarbete mellan 
medlemsstaterna i överensstämmelse med IHR (2005) när det gäller att säkerställa samarbete 
med alla sektorer och befintliga strukturer,

16. ÄR ENIGT OM att

– tillfälligt, till dess att den långsiktiga lösning som föreslås i punkt 19 har förverkligats, 
förlänga hälsosäkerhetskommitténs uppdrag som ett av kommissionen understött 
samarbets- och samordningsorgan för medlemsstaterna i enlighet med det mandat som 
anges i rådets slutsatser från 2007,

  
3 5862/07.
4 16515/08.
5 15832/08.
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17. UPPMANAR medlemsstaterna att

– ytterligare förbättra sin samordning och sitt samarbete inför internationella hot mot 

folkhälsan i EU, inbegripet pandemisk influensa, såsom de fastställs i IHR (2005), och 

att säkerställa lämplig representation i hälsosäkerhetskommittén,

– ytterligare förbättra samordningen av information till allmänheten genom 

hälsosäkerhetskommitténs nätverk för informatörer om alla frågor som rör hot mot 

folkhälsan och rör fler än en medlemsstat och att säkerställa en direkt koppling mellan 

hälsosäkerhetskommitténs företrädare och dess informatör,

– säkerställa lämplig övervaknings- och analyskapacitet i fråga om hälsorisker, både 

under och mellan kriser, och att garantera omedelbart informationsutbyte genom 

relevanta strukturer,

18. UPPMANAR medlemsstaterna och kommissionen att

– på grundval av ett samrådsdokument från kommissionen undersöka alternativ för 

hälsosäkerhetskommitténs rättsliga behörighet att stödja rådet med att upprätta en 

enhetlig strategi för beredskap inför och reaktion på hälsorisker, särskilt internationella 

folkhälsokriser enligt definitionen i IHR (2005),

– grunda sina tillvägagångssätt på solida, oberoende och vetenskapliga riskbedömningar,

– överväga att samarbeta om gemensam upphandling och gemensamma strategier för 

kontraktsförhandlingar om medicinska produkter,
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19. UPPMANAR kommissionen att

– i överensstämmelse med WHO:s översyn av IHR (2005) och den internationella ramen 

omarbeta EU:s beredskapsplan för pandemier6 med beaktande av de lärdomar som 

dragits av A(H1N1)-pandemin samt berörda nationella och europeiska utvärderingar 

och att därvid särskilt uppmärksamma behovet av intersektoriell beredskap för en 

pandemi och minska en pandemis återverkningar på samhället samt säkerställa att 

reaktionerna är flexibla, proportionerliga och anpassade till hotets allvar,

– rapportera om och så snart som möjligt, men inte senare än i december 2010, utarbeta 

en mekanism för gemensam upphandling av vacciner och antivirala mediciner som ger 

medlemsstaterna möjlighet att på frivillig grund gemensamt förvärva dessa produkter 

eller ha gemensamma strategier för kontraktsförhandlingar med industrin och därvid i 

fråga om medicinska produkter tydligt ta upp frågor som produktansvar, tillgänglighet 

och pris samt sekretess,

– förbättra ett snabbt registreringsförfarande för vacciner, bland annat när det gäller att 

göra det lämpligt för olika influensastammar, varierande allvarsnivåer och skillnader i 

befolkningsmålgrupperna, format och innehåll i ansökningen om marknadstillstånd, 

kraven på paketering och informationsbroschyrer, tillgängligheten på uppgifter om 

kliniska prövningar, vetenskaplig utvärdering före och efter utsläppandet på marknaden

samt öppenhet i informationen om förfarandet, samtidigt som vaccinernas kvalitet, 

säkerhet och effektivitet garanteras,

– år 2011 lägga fram ett förslag till långsiktig lösning på problemet med hälsorisker och 

därvid beakta resultatet av den undersökning av alternativ till rättslig grund för 

hälsosäkerhetskommittén som anges ovan och befintliga strukturer i alla berörda 

sektorer samt nödvändigheten av att undvika dubbelarbete, och att under tiden se till att 

rådet regelbundet uppdateras om hälsosäkerhetskommitténs arbete.

___________

  
6 Meddelande från kommissionen om gemenskapens beredskapsplan för influensapandemier, 

28.11.2005.
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BILAGA TILL BILAGAN

Slutsatser från 
konferensen om lärdomar som dragits av A(H1N1)-pandemin

Bryssel den 1–2 juli 2010

Bakgrund

Inför sitt kommande ordförandeskap för Europeiska unionen anordnade Belgien, i samarbete med 
Europeiska kommissionen, en konferens om lärdomar som dragits av A(H1N1)-pandemin. Vid 
konferensen den 1–2 juli deltog över 300 experter företrädande unionens ALLA medlemsstater och 
vissa europeiska institutioner, dvs. kommissionen, den europeiska läkemedelsmyndigheten och det 
europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar samt Världshälsoorganisationen. 
Ett antal företrädare för USA, Kanada och EU:s kandidat- och/eller grannländer kom också till 
Bryssel för att delta i diskussionerna.

Europaparlamentet företräddes också vid konferensen av företrädare för utskottet för miljö, 
folkhälsa och livsmedelssäkerhet.

I en anda av konstruktiv kritik diskuterade deltagarna fyra huvudämnen, nämligen övervakning, 
multisektoriella aspekter, kommunikation och medicinska åtgärder (antivirala mediciner och 
vacciner).

Slutsatser

Vid mötet om övervakning tog deltagarna upp följande:

1. För att vid epidemier och även under andra förhållanden kunna få tillgång till tillförlitliga 
uppgifter om antal fall, sjukdomens allvar, riskgrupper osv. är det nödvändigt att fortsätta att 
investera i nationella övervakningscentrum i fråga om både epidemiologisk övervakning av antalet 
drabbade personer, dödsfall osv. och i fråga om virologisk övervakning av virusets genetiska 
karaktärsdrag: mutationer och motståndskraft, men även serologisk övervakning för att kunna 
fastställa huruvida många fall inte uppvisar några symptom.

2. Under krisperioder bör man i förväg ha överenskommit om en minimiuppsättning 
nödvändiga uppgifter för att kunna fatta beslut och undvika onödigt tryck på 
övervakningscentrumen. Harmoniseringen av uppgifter i europeiska unionen bör förberedas på 
bättre sätt och integreras i nationella planer för att uppgifterna ska kunna jämföras och utbytas.

3. Det är viktigt att fortsätta att öka investeringarna i forskning för att bättre kunna bedöma och 
förutse influensans konsekvenser under såväl perioden mellan pandemier som i dess början. 
Fungerande matematiska modeller bör främjas och utvecklas på europeisk nivå.

4. För att bättre kunna informera om riskerna och förklara tankegången bakom åtgärder är det 
nödvändigt att sociologer deltar tillsammans med vetenskapsmän och informatörer.
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Vid mötet om de multisektoriella aspekterna nåddes följande slutsatser:

1. Pandemin ledde till upprättandet eller uppdateringen av företagens kontinuitetsplaner.

2. Världshälsoorganisationens hälsoreglemente erkändes som ett viktigt och nödvändigt verktyg. 
Utvecklingen av den nationella kapacitet som krävs för ett fullständigt genomförande av 
reglementet är fortfarande en utmaning och måste förbättras inom hälsosektorn och andra berörda 
sektorer.

3. En "kontinuitetsplanering för nybörjare" måste utformas. Där ska på ett allmänt, enkelt 
och flexibelt sätt förklaras hur varje företag kan förbereda sig.

4. Det krävs bättre samarbete mellan både arbetsmarknadens parter (arbetsgivare och 
arbetstagare) och mellan den privata och den offentliga sektorn, inte endast under 
förberedelsefasen utan även vid genomförandet av insatserna.

5. Europeiska unionens mervärde skulle kunna vara betydande för att fylla kunskapsluckor och 
för den gemensamma förståelsen av de olika socioekonomiska sektorernas sårbarhet och 
ömsesidiga beroende vid en pandemi.

Vid mötet om kommunikation diskuterades en viktig krishanteringsaspekt med partner från 
medierna. De kom tillsammans fram till följande slutsatser:

1. Ramen för kommunikation mellan medlemsstaterna och kommissionen fanns redan på plats 
före pandemin tack vare inrättandet av hälsosäkerhetskommitténs nätverk för informatörer. 
Hälsosäkerhetskommitténs nätverk för informatörer, som spelade en nyckelroll för 
medlemsstaternas samordning under pandemin, försökte vara delaktigt i de 
kommunikationsutmaningar som medlemsstaterna stod inför samtidigt som det gav stöd och råd till 
varandra genom upprättandet av gemensamma riktlinjer och utvecklingen av budskap om 
nyckelfrågor. Vid beslutsfattandet om framtida politik måste hälsosäkerhetskommittén ta hänsyn till 
kommunikationsfaktorer som kan erhållas genom insamling av synpunkter, feedback och 
erfarenheter som kommitténs nätverk för informatörer gjort. De tillgängliga verktyg som nätverket 
redan nu har tillgång till måste förbättras och anpassas (t.ex. Hedis och Medisys).

2. Enkäter från medlemmarna visade på möjligheten att använda intressenter och medier för 
kommunikation till allmänheten i stort och till särskilda målgrupper. Det är synnerligen viktigt att 
fastställa och upprätta förbindelser med intressenter och medier innan en pandemi bryter ut. Det 
anses vara avgörande att före en kris upprätta förtroendefulla förbindelser med journalister för att 
på bättre sätt garantera goda arbetsförbindelser under en kris. Att det finns en utvald grupp av 
tillgängliga experter för att fortlöpande besvara journalisternas frågor och tillgången till en 
talesman anses vara avgörande faktorer. 
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3. Även om en riskgrupp urskiljts fanns det ingen alleuropeisk övergripande strategi för hur 
man ska kunna nå den och kommunicera med den. Övergripande analyser av målgrupper, 
inbegripet deras användning av medierna, konsumtionsbeteende, informationskällor de litar på och 
som de anser vara trovärdiga, skulle vara till nytta för att utforma nyckelbudskap som är 
skräddarsydda och direkt anpassade till respektive målgrupper. Dessutom anses 
opinionsundersökningar och enkäter vara mycket viktiga instrument för att förstå våra medborgares 
uppfattningar och beteenden under en hälsokris. Dessa metoder gör det möjligt att övervaka 
beteendeförändringar och således bedöma om vi skickar rätt budskap. En plan för genomförande av 
opinionsundersökningar och enkäter måste upprättas före en kris. Metoderna och modellerna för 
samt resultaten av dessa bör utbytas mellan länderna som en källa till information och utbyte av god 
praxis.

4. Användningen av nya sociala medier (Web 2.0) ökar allt hastigare och kommer att erbjuda 
nya möjligheter att nå särskilda målgrupper. Det finns möjlighet att övervaka och analysera dessa 
gruppers verksamhet och att genom detta upptäcka tidiga varningstecken på farhågor och tendenser. 
Den nuvarande trenden lär fortsätta och kan inte ignoreras i eller uteslutas ur någon 
kommunikationsplan. Sociala medier sköts av användarna och är en form av 
tvåvägskommunikation. Institutionerna måste bli delaktiga i den senaste utvecklingen och lära sig 
att kommunicera "med" och inte "till" allmänheten för att få snabba reaktioner. På detta sätt kan 
nyckelbudskapen anpassas till vad som sägs on-line.

Vid mötet om medicinska åtgärder behandlades endast aspekter rörande centraliserade 
registreringsmekanismer samt vacciner och antivirala mediciner. Deltagarnas slutsatser var 
följande:

1. Det finns ett behov av – från läkemedelsföretagen oberoende – studier om vacciner och 
antivirala mediciner, inbegripet om kontroll av vaccinationsomfattningen. Hittills har vi varit alltför 
beroende av läkemedelsföretagen för dessa studier.

2. Det är nödvändigt att fastställa förbindelserna mellan den europeiska 
läkemedelsmyndigheten (EMA), det europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av 
sjukdomar (ECDC), de nationella tillsynsmyndigheterna och de offentliga hälso- och 
sjukvårdsmyndigheter samt Världshälsoorganisationen (WHO) och deras respektive roll.

3. Det är nödvändigt att se över inköpsförfarandena för att i dessa inkludera sådana aspekter 
som den flexibilitet som är nödvändig för att anpassa beställda kvantiteter till faktiska behov, se 
över ansvarsvillkoren osv.

4. Man måste undersöka lösningar för gemensamt inköp av vacciner och antivirala mediciner 
för att kunna säkerställa rättvis tillgång till lägsta priser. En sådan gemensam strategi bör stärka
myndigheternas förhandlingsposition.

5. Informationen till hälso- och sjukvårdspersonal måste förbättras. Den måste göras mer 
delaktig i utformningen och genomförandet av krishanteringsåtgärder.

________________________


