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Angående: EU:s hantering av pandemiska influensan A(H1N1) 2009

I juni 2009 höjde WHO varningsnivån till fas 6 för den pandemiska influensan A(H1N1) efter 
att bara en månad tidigare ha ändrat definitionen av pandemi så att det inte längre var 
sjukdomens allvar som hade betydelse, utan endast den geografiska spridningen.

Trots evidens från södra halvklotet på att viruset inte var särskilt virulent och ett tydligt 
erkännande från kommissionen i september 2009 att influensan A(H1N1) endast gav milda 
symptom samt att de flesta patienter endast hade haft lindriga och självbegränsande 
sjukdomar som hälso- och sjukvården vanligtvis hade kunnat hantera, identifierade 
kommissionen potentiella målgrupper som skulle vaccineras, där 34–60,5 procent av den 
totala befolkningen ingick. Målgrupper definierades som alla personer för vilka vaccinering 
kan rekommenderas1.

Enligt uppgifter från Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar 
(ECDC) uppgick, sedan pandemins början i EU:s och Efta:s medlemsstater, det kumulativa 
antalet rapporterade dödsfall 2009 till 1 0452. Å andra sidan orsakade säsongsinfluensan enligt 
kommissionens bedömning 40 000 dödsfall under ett måttligt år och 220 000 under en särskilt 

                                               
1 Kommissionens arbetsdokument om vaccinationsstrategier mot pandemisk influensa A(H1N1) 2009, 
(SEK(2009)1189) av den 15 september 2009.
2 ECDC:s övervakningsrapport av den 8 januari 2010.
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kraftig influensasäsong1.

Den 29 september 2009 gav kommissionen tillstånd till de första vaccinationerna mot 
influensa A(H1N1), och kommissionsledamot Verheugen sade sig vara nöjd med att 
kommissionen hade kunnat fatta ett beslut på så kort varsel2.

Som svar på ett brev från en parlamentsledamot samma dag erkände Zsuzsanna Jakab, 
chef för ECDC, att man faktiskt aldrig tidigare hade gett tillstånd till vaccinering utifrån så få 
uppgifter.

Kan kommissionen presentera siffror på medlemsstaternas totala utgifter för 
vaccineringen mot A(H1N1)? Anser kommissionen att dessa utgifter var nödvändiga 
med tanke på att man redan sommaren 2009 visste att riskerna förknippade med 
A(H1N1) var mycket små, både i absoluta tal och framför allt i jämförelse med 
säsongsinfluensan? Vilken lärdom har kommissionen dragit av EU:s agerande i 
samband med denna pandemi? Är kommissionen beredd att se över sin 
beredskapsstrategi för influensapandemi, särskilt sina vaccinationsstrategier? Anser 
kommissionen fortfarande att den vaccinering som den på mycket kort varsel gav 
tillstånd till och som baserades på så få uppgifter är säker?

                                               
1 Förslag till rådets rekommendation om vaccination mot säsongsinfluensa (KOM(2009)0353).
2 Kommissionens pressmeddelande om hur kommissionen banar väg för vaccinering mot influensapandemin 
A(H1N1).


