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Om: EU's overordnede reaktion på hiv/aids

Kommissionen vedtog sin meddelelse om "Bekæmpelse af hiv/aids i EU og EU's nabolande i 
perioden 2009-2013" og den ledsagende handlingsplan med henblik på at reducere nye 
hivinfektioner på tværs af alle europæiske lande inden 2013. Den fastlagde de vigtigste 
prioriteringer, herunder forbedring af adgangen til forebyggelse, behandling og pleje samt
forbedring af livskvaliteten for personer, der lever med hiv. 

Dette afspejlede flere forskellige hovedanbefalinger, der var en del af Europa-Parlamentets 
beslutning af november 2008 angående "Tidlig diagnose og behandling af hiv/aids" om bedre 
adgang til hivtestning for at forhindre overførsel af virussen, eftersom 30 % af de hivsmittede 
ikke har kendskab til, at de har virussen. 

I lyset af at vi nærmer os en midtvejsevaluering af handlingsplanen, kan Kommissionen da 
redegøre for, hvilke fremskridt der til dato er sket, herunder indarbejdelse af anbefalingerne i 
ECDC's vejledning angående hivtestning fra december 2010?

- Agter Kommissionen at revidere strategien til at bekæmpe hiv/aids i EU og nabolandene set 
i lyset af ny udvikling især i forbindelse med prævention, adgang til diagnose og testning?

- Kan Kommissionen forud for FN's Generalforsamlings møde på højt plan angående aids fra 
8. til 10. juni 2011 i New York, som markerer 10-året for den skelsættende særlige samling 
under FN's Generalforsamling om hiv/aids, forklare, hvordan den påtænker at koordinere sin 
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EU-strategi for hiv/aids i EU og nabolandene og sin overordnede generelle reaktion på 
hiv/aids?

Begrundelse

I 2009 vedtog Kommissionen sin meddelelse rettet mod "Bekæmpelse af hiv/aids i EU og 
EU's nabolande i perioden 2009-2013". Strategien koncentrerede sig om tre centrale områder: 
Forebyggelse af hiv og hivtestning, prioriterede grupper, der er mest udsat for hiv, og 
prioriterede regioner.

I dag er der stadig intet fald i antallet af nye infektioner i EU og nabolandene. Overslag fra 
Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme (ECDC) indikerer, at 
30 % af hivpositive personer i gennemsnit ikke diagnosticeres og har 3,5 gange større risiko 
for at overføre hiv end dem, der er diagnosticeret. Halvdelen af alle hivpositive personer 
kommer stadig sent i pleje og når til sene infektionsfaser, før de diagnosticeres og kan starte 
behandling.

Desuden giver nye undersøgelser os konstant mulighed for at genoverveje strategien til 
bekæmpelse af hiv/aids. 

Det er f.eks. for nylig blevet påvist, at en hivpositiv person, der får antiretroviral medicin efter 
diagnose, frem for når vedkommendes helbred forværres, kan mindske risikoen for at sprede 
virussen til ikkeinficerede partnere med 96 % (1).

Kollektivt har EU også haft en stærk lederrolle for den overordnede aids-reaktion, som det i 
høj grad bør bevare for at sikre, at de opnåede fremskridt og allerede foretagne investeringer 
ikke udhules.


