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Om: EU's håndtering af pandemien (H1N1) i 2009

I juni 2009 udstedte WHO et pandemivarsel for H1N1 (fase 6), efter at den netop måneden 
forinden havde ændret sin definition af pandemi, således at det kun er sygdommens 
geografiske udstrækning, der er afgørende, mens det er uden betydning, hvor farlig 
sygdommen er.

Selv om dokumentation fra den sydlige halvkugle viste, at virussen ikke var særlig ondartet, 
og Europa-Kommissionen i september 2009 anerkendte, at H1N1 influenzaen kun gav 
anledning til moderate symptomer, idet de fleste patienter kun led af en mild sygdom, der gik 
over af sig selv, og at sundhedsvæsenet generelt kunne håndtere sygdommen, angav 
Kommissionen alligevel den potentielle målgruppe for vaccination til at være af en sådan 
størrelse, at den omfattede mellem 34 % og 60,5 % af den samlede befolkning.  Målgruppen 
blev defineret som alle de personer, til hvem en vaccination kan anbefales1. 

Ifølge oplysninger fra Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme 
(ECDC), er det samlede antal rapporterede dødsfald i 2009, fra begyndelsen af pandemien i 
EU's og EFTA's medlemsstater, opgjort til 10452. Heroverfor står, at Kommissionen har 
skønnet, at sæsoninfluenzaen resulterer i omkring 40.000 dødsfald på et moderat år og 
                                               
1 Kommissionens interne arbejdsdokument "Vaccination strategies against pandemic (H1N1) 2009", 
SEK(2009) 1189 af 15.9.2009
2 ECDC overvågningsrapport, 8. januar 2010.
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220.000 dødsfald i år, hvor influenzaen er særlig slem1.

Den 29. september 2009 godkendte Kommissionen den første vaccine mod H1N1, idet 
kommissæren, GüntherVerheugen, udtrykte tilfredshed med, at Kommissionen var i stand til 
at træffe beslutning på den kortest mulige tid2.

Som svar på et brev fra et parlamentsmedlem medgav direktøren for ECDC, Zsuzsanna Jakab, 
samme dag, at det var korrekt, at en vaccine aldrig før var blevet godkendt på grundlag af så 
få data.

Kan Kommissionen fremlægge tal for medlemsstaternes samlede udgifter til vacciner 
mod H1N1? Er Kommissionen af den opfattelse, at den meget moderate risiko, der er 
forbundet med H1N1, og som allerede var kendt i sommeren 2009, både målt i absolutte 
tal og navnlig i sammenligning med sæsoninfluenzaen kan retfærdiggøre disse udgifter? 
Hvilken lære har Kommissionen draget af EU's reaktion på denne pandemi – er den 
klar til at revidere sin politik med hensyn til beredskabet ved pandemisk influenza, 
navnlig med hensyn til vaccinationsstrategien? Er Kommissionen fortsat af den 
opfattelse, at de vacciner, den har godkendt på den kortest mulige tid, og som var 
baseret på meget få data, er sikre? 

                                               
1 Forslag til Rådets henstilling om vaccination mod sæsoninfluenza, KOM(2009)0353 endelig/2
2 Kommissionens pressemeddelelse "Commission paves the way for vaccinations for influenza pandemic 
(H1N1) 2009".


