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Marc Sprenger, f.d. styrelseordförande, ECDC:s direktör Zsuzsanna Jakab och Miroslav Oukzÿ, ledamot av Europaparlamentet, vid invigningen
av ECDC:s sambandscentral i mars 2008.

2008: Ett år av konsolidering
och expansion
Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av
sjukdomar (ECDC) har vuxit kraftigt sedan det inrättades
2005. 2008 var ett år som präglades av både konsolidering och expansion. ECDC är nu på god väg att bli ett
verkligt kompetenscentrum i kampen mot smittsamma
sjukdomar i Europa och en informationskälla av rang för
forskarsamhället.
Under 2008 uppnådde ECDC flera viktiga resultat och
tog på ett framgångsrikt sätt itu med behovet av förstärkta åtgärder mot hot från smittsamma sjukdomar i
Europa. Centrumet konsoliderade folkhälsofunktionerna,
ökade kapaciteten i de sjukdomsspecifika programmen, vidareutvecklade partnerskapen och förbättrade
ledningsstrukturerna.
Centrumets goda resultat bekräftas i en oberoende
utvärdering som genomfördes av externa konsulter och
slutfördes under 2008. Enligt utvärderarna har ECDC
fått en ”tydlig ställning på den internationella arenan”
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och ”på ett betydande sätt bidragit” till kampen mot
infektionssjukdomar.
I den fullständiga årsrapporten för 2008 från direktören
behandlas ECDC:s utveckling och centrumets resultat
under det gångna året mer ingående. I denna sammanfattning beskrivs några av ECDC:s viktigaste insatser.

Konsolideringen av
folkhälsofunktionerna
Under 2008 konsoliderade ECDC sina folkhälsofunktioner
ytterligare för att fullgöra sitt uppdrag enligt förordningen
om inrättandet av centrumet. Det innebar att centrumet
förstärkte sin verksamhet på områdena övervakning,
vetenskapligt stöd, beredskap och respons, utbildning
och hälsokommunikation.

Övervakning
En långsiktig vision och strategi för den framtida övervakningen av smittsamma sjukdomar i EU utarbetades och
antogs under 2008. Viktiga insatser på övervakningsområdet var bl.a.

ECDC:s forskningschef Johan Giesecke vid ESCAIDE-konferensen i november 2008.

 lanseringen av det europeiska övervakningssystemet
(TESSy) och den fortsatta utvecklingen av systemet för
förstärkt övervakning,

 tillkomsten av fler TESSy-användare: det finns nu
115 användare i 29 länder och databasen innehåller
över 1,3 miljoner poster,

 överföringen av ytterligare tre övervakningsnätverk

och den framtida bördan av smittsamma sjukdomar i
Europa.

 Den andra vetenskapliga ESCAIDE-konferensen (Euro-

till ECDC, förutom de fem redan tidigare överförda
nätverken,

pean Scientific Conference om Applied Infectious Disease
Epidemiology) arrangerades i Berlin. Över 500 hälsoexperter från olika delar av Europa deltog.

 ett åtagande om att fokusera på förbättrad datakvali-

 En vetenskaplig vägledning om införandet av vac-

tet och jämförbarhet mellan medlemsstaterna, vilket
är av stor betydelse för arbetet med att förebygga och
kontrollera smittsamma sjukdomar.

cin mot humant papillomvirus (HPV) i Europa och
om prioriterade riskgrupper för influensavaccinering
offentliggjordes.

Vetenskapligt stöd

 Laboratorienätverken förstärktes genom möten, en

I sina ansträngningar för att främja folkhälsoforskningen
och fungera som en ledande källa till vetenskapliga råd
om smittsamma sjukdomar i Europa genomförde ECDC
följande aktiviteter under 2008:

Beredskap och respons

 21 forskningsrapporter gavs ut om olika sjukdomar,
klimatförändringens epidemiologiska konsekvenser

mikrobiologisk undersökning med folkhälsoperspektiv och utvecklingen av en databas för mikrobiologiska
referenslaboratorier i Europa.

Efter invigningen av den nya sambandscentralen för
övervakning av smittskyddshot i mars 2008 är ECDC nu
rustat att möta utmaningar inom området beredskap och
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respons. Under 2008 uppnåddes bl.a. följande viktiga
resultat:

 Sedan slutet av 2007 stöder ECDC systemet för tidig
varning och respons (EWRS) i full utsträckning.

 Under 2008 bevakades sammanlagt 251 hot. 31 hotbedömningar för 24 olika sjukdomar utfördes. ECDC
har även bevakat hot under två större internationella
evenemang: EM i fotboll 2008 i Österrike och Schweiz
samt sommarolympiaden 2008 i Peking.

 250 folkhälsoexperter genomgick kortare ECDC-kurser
och 41 personer deltog i det tvååriga europeiska programmet för interventionsepidemiologisk utbildning
(European Programme for Intervention Epidemiology
Training, EPIET).

Hälsokommunikation
ECDC har kraftigt byggt ut sin infrastruktur och sprider i
dag framgångsrikt vetenskaplig och teknisk information
till specialister. Allmänheten har också hållits informerad
om centrumets verksamhet. Här följer några exempel på
viktiga resultat under 2008:

 Den första alleuropeiska informationskampanjen riktad till allmänheten om förnuftig användning av antibiotika: Europeiska antibiotikadagen (den 18 november 2008).
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Aﬃsch från informationskampanjen Europeiska antibiotikadagen.
Bryssel, november 2008.

 En uppgraderad webbplats för ECDC:s viktigaste publikation, den vetenskapliga tidskriften Eurosurveillance.
Läsekretsen på webben har vuxit sig allt större: i slutet av 2008 fanns det 14 000 online-prenumeranter.

 De gemensamma kommunikationsverktygen uppgraderades, bl.a. utvecklades en heltäckande och fullt
uppdaterad webbplats på flera språk. Den är nu klar
att integreras i den nya ECDC-webbportalen under
2009.

ECDC:s sambandscentral. Centralen invigdes i mars 2008 och verksamheten bedrivs med 38 anställda i ett ständigt bemannat joursystem som garanterar att nya hälsohot
i EU övervakas dygnet runt.

Förbättring av ECDC:s kapacitet inom
sjukdomsprogrammen
Under 2008 förstärkte ECDC kapaciteten i de sju sjukdomsspecifika programmen. I enlighet med ECDC:s fleråriga strategiprogram för 2007–2013 kommer de sjukdomsspecifika programmen att vara centrumets främsta
prioritering under de närmaste åren.
Inom varje sjukdomsspecifikt program inleddes och
genomfördes ett stort antal aktiviteter under 2008.
Tillsammans med Världshälsoorganisationens regionalkontor för Europa offentliggjorde ECDC en rapport om
övervakning av hiv och aids i Europa på världsaidsdagen den 1 december 2008. En annan gemensam projektrapport från ECDC och WHO om tuberkulosövervakning
i Europa presenterades på världstuberkulosdagen den
24 mars 2009.
Under 2008 förbättrades de organisatoriska förutsättningarna för de sjukdomsspecifika programmen.

Förändringarna kommer att fortsätta under 2009 när de
särskilda strategierna för respektive program fastställs.
Under 2008 hade följande sjukdomsspecifika program
utvecklats:

 Influensa.
 Tuberkulos.
 Nya infektionssjukdomar (”emerging diseases”) och
vektorburna sjukdomar.

 Vatten-

och

livsmedelsburna

sjukdomar

samt

zoonoser.

 Sjukvårdsrelaterade sjukdomar och antimikrobiell
resistens.

 Sjukdomar som kan förebyggas genom vaccinering.
 Sexuellt överförbara sjukdomar, inklusive hiv/aids
och blodburna virus.
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Styrelsen höll sitt fjärde möte 2008 i Paris på inbjudan av InVS (det franska institutet för övervakning av folkhälsan).

Fortsatt utveckling av partnerskap
Partnerskap är viktigt för alla organisationer som likt
ECDC arbetar på EU-nivå. Under 2008 fortsatte centrumet
därför sitt nära samarbete med medlemsstaterna på en
rad olika områden. Produktiva och effektiva arbetsförbindelser med partnerorganisationer vidareutvecklades.
Viktiga insatser på detta område var bl.a. följande:

 22 landsbesök.
 Ökad medverkan av behöriga nationella organ i centrumets verksamheter.

 Assistans till Europeiska kommissionen och EU:s
ordförandeskap.

 Fortsatt samarbete med andra EU-byråer (bl.a.
Europeiska
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myndigheten

för

livsmedelssäkerhet

[EFSA], Europeiska läkemedelsmyndigheten [EMEA]
och EU:s gemensamma forskningscentrum).

 Förstärkning av ECDC:s samarbete med WHO.
 Inledande av nära arbetsförbindelser med de tre kandidatländerna för EU-anslutning.

ECDC:s styrelse i september 2008 vid den extra stämma då styrelsen diskuterade resultaten av den första externa utvärderingen av centrumet.

Milstolpar 2008
Två milstolpar vittnar om att ECDC:s verksamhet konsoliderades och vidareutvecklades under 2008:

 Styrelsen antog en rad strategiska indikatorer för att
kunna följa upp genomförandet av ECDC:s fleråriga
strategiprogram för 2007–2013. Indikatorerna användes med gott resultat under en försöksfas redan
2008.

Under en extra stämma i september 2008 för att diskutera resultaten av den externa utvärderingen lämnade
ECDC:s styrelse dörren öppen för centrumet att ta sig
an nya ansvarsområden från och med 2013, förutsatt att
långsiktig finansiering är tillgänglig.

 De positiva resultaten av en oberoende extern utvärdering av centrumets verksamhet som slutfördes under
2008. Slutsatsen var att ”ECDC är ett oberoende vetenskapligt expertcentrum som på ett betydande sätt har
bidragit till kampen mot smittsamma sjukdomar”.
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Personalen i maj 2008

Ökade resurser
ECDC:s kapacitet förstärktes i fråga om både personalresurser och budgetanslag, vilket gjorde det möjligt för
centrumet att engagera sig i fler verksamheter.
ECDC:s personalstyrka har ökat stadigt: under 2008
anställdes ytterligare 54 personer. I slutet av året
bestod personalen av 154 personer (tillfälligt anställda
och kontraktsanställda). Centrumets budget ökade från

27 miljoner euro år 2007 till 40,2 miljoner euro år 2008.
På grund av ECDC:s snabba tillväxt delades operativa
enheter upp i sektioner för att effektivisera förvaltningen
av personal och resurser.

Budgetöversikt (i miljoner euro)

Antal anställda
(tillfälligt anställda och kontraktsanställda)
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