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Siden oprettelsen i 2005 har Det Europæiske Center for 

Sygdomsforebyggelse og -kontrol (ECDC) oplevet en 

dynamisk vækst. I 2008 nåede centret en fase præget af 

både konsolidering og fortsat udbygning, og det er nu 

godt på vej til at blive et »ekspertisecenter« inden for 

bekæmpelse af smitsomme sygdomme i Europa samt en 

af de vigtigste kilder til information for det videnskabe-

lige samfund.

En række væsentlige resultater har vist, at ECDC i 2008 

opnåede et øget output og med held tog fat på behovet 

for en styrket indsats over for truslen fra overførbare 

smitsomme sygdomme i Europa. Centret konsoliderede 

sine offentlige sundhedsfunktioner, øgede kapaciteten 

i forbindelse med sine sygdomsspecifikke program-

mer, videreudviklede partnerskaber og forbedrede 

forvaltningsstrukturer.

En uafhængig evaluering, der blev foretaget af eksterne 

konsulenter og afsluttet i 2008, bekræfter yderligere 

centrets resultater. Det fremgik af evalueringen, at ECDC 

havde en »klar plads på den internationale scene« og 

ydede et »betydeligt bidrag« til bekæmpelsen af smit-

somme sygdomme.

I den uforkortede version af direktørens årsberetning for 

2008 beskrives ECDC’s udvikling og output i det seneste 

år udførligt. I dette sammendrag sættes der fokus på de 

vigtigste resultater.

2008: Et år præget af konsolidering 
og udbygning

Marc Sprenger, tidligere bestyrelsesformand, ECDC’s direktør Zsuzsanna Jakab og Dr. Miroslav Oukzÿ, medlem af Europa-Parlamentet, ved indvielsen 
af ECDC’s kriseberedskabscenter, marts 2008
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I 2008 konsoliderede ECDC sine offentlige sundhedsfunk-

tioner yderligere for fuldt ud at opfylde sit kommissorium 

som fastsat i forordningen om centrets oprettelse. Dette 

indebar en styrkelse af aktiviteterne inden for overvåg-

ning, videnskabelig støtte, beredskab og indsats, uddan-

nelse og sundhedskommunikation.

Overvågning

En langsigtet vision og strategi for den fremtidige over-

vågning af overførbare sygdomme i EU blev udviklet og 

vedtaget i 2008. De vigtigste resultater på overvågnings-

området var følgende:

Iværksættelse af TESSy (»det europæiske overvåg- 
ningssystem«) og videreudvikling af systemet med 

henblik på en forstærket overvågning.

Forøgelse af antallet af TESSy-brugere: Der er nu  
115 brugere fra 29 lande, og databasen indeholder 

over 1,3 millioner optegnelser.

Overførsel af yderligere tre overvågningsnetværk til  
ECDC foruden de fem netværk, der allerede var over-

ført inden 2008.

Indsats for at forbedre kvaliteten og sammenlignelig- 
heden af data mellem medlemsstaterne — en væsent-

lig faktor for forebyggelse af og kontrol med overfør-

bare sygdomme.

Videnskabelig støtte

I sine bestræbelser på at blive katalysator for forskning 

i folkesundhed og fungere som en af de vigtigste kilder 

til videnskabelig rådgivning om overførbare sygdomme i 

Europa opnåede ECDC i 2008 følgende:

offentliggjorde 21 videnskabelige rapporter om speci- 
fikke sygdomme, klimaændringernes indvirkning på 

sygdommes epidemiologi og den fremtidige byrde, der 

vil opstå som følge af overførbare sygdomme i Europa

tilrettelagde og afholdt den anden europæiske viden- 
skabelige konference om anvendt epidemiologi inden 

for smitsomme sygdomme (ESCAIDE) i Berlin, som 

havde deltagelse af over 500 sundhedseksperter fra 

hele Europa

offentliggjorde videnskabelige retningslinjer for  
indførelsen af vacciner mod human papillomavirus 

(HPV) i Europa og for prioriterede risikogrupper for 

influenzavaccination

styrkede sit laboratorienetværk gennem møder, en  
mikrobiologiundersøgelse relateret til folkesundhed 

og udvikling af en database over mikrobiologiske refe-

rencelaboratorier i Europa.

Konsolidering af de offentlige 
sundhedsfunktioner

Johan Giesecke, ECDC’s videnskabelige leder, 
på ESCAIDE-konferencen, november 2008
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Beredskab og indsats

Med indvielsen af det nye kriseberedskabscenter 

(Emergency Operations Centre) i marts 2008 er ECDC nu 

fuldt ud forberedt til at tage alle udfordringer op inden for 

beredskab og indsats. De vigtigste resultater i 2008:

Siden udgangen af 2007 har ECDC fuldt ud støttet  
systemet for tidlig varsling og reaktion (EWRS).

I 2008 blev i alt 251 trusler overvåget, og der blev  
udarbejdet 31 trusselsvurderinger i forbindelse med 

24 forskellige sygdomme. ECDC overvågede også 

trusler i forbindelse med to større internationale begi-

venheder: UEFA’s europamesterskab i fodbold 2008 

(Euro 2008) i Østrig og Schweiz og De Olympiske 

Sommerlege i Beijing i 2008.

250 folkesundhedseksperter deltog i korte ECDC- 
uddannelseskurser, og 41 personer deltog i ECDC’s 

toårige europæiske uddannelsesprogram vedrørende 

epidemiologi i praksis, European Programme for 

Intervention Epidemiology Training (EPIET).

Sundhedskommunikation

ECDC har konsolideret sin infrastruktur betydeligt og for-

midler i dag med succes videnskabelig og teknisk infor-

mation til specialiserede målgrupper. Den brede offent-

lighed holdes også orienteret om centrets aktiviteter. 

Væsentlige resultater i 2008:

Iværksættelse af den første offentlige informati- 
onskampagne i hele Europa om rationel anven-

delse af antibiotika: den europæiske antibiotikadag 

(18. november 2008).

Opgraderet websted lanceret til det videnskabelige  
tidsskrift Eurosurveillance. ECDC’s flagskibspublika-

tion har fået stadigt flere onlinelæsere, og ved udgan-

gen af 2008 var antallet af onlineabonnementer nået 

op på 14 000.

ECDC opgraderede sine interne kommunikationsværk- 
tøjer; navnlig blev der udviklet et omfattende, fuldt 

opdateret, flersproget midlertidigt websted, som er 

klar til integration med ECDC’s nye webportal i 2009.

Plakat for kampagnen i forbindelse med den europæiske antibiotikadag 
i EU-kvarteret i Bruxelles, Belgien, november 2008
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I 2008 styrkede ECDC kapaciteten i forbindelse med sine 

syv sygdomsspecifikke programmer yderligere. Som 

anført i ECDC’s »strategiske flerårige program for 2007-

2013« vil centret i de kommende år have fokus på syg-

domsspecifikke programmer.

I forbindelse med hvert sygdomsspecifikt program blev 

der i 2008 iværksat og gennemført en lang række akti-

viteter. Sammen med WHO’s regionale kontor for Europa 

offentliggjorde ECDC en rapport om overvågning af hiv/

aids i Europa, »HIV/AIDS surveillance in Europe«, på ver-

dens aidsdag (1. december 2008). En anden rapport som 

led i et fælles projekt mellem ECDC og WHO om overvåg-

ning af tuberkulose i Europa, »Tuberculosis surveillance 

in Europe«, blev offentliggjort på den internationale 

tuberkulosedag (24. marts 2009).

I 2008 blev de organisatoriske strukturer i forbindelse 

med de sygdomsspecifikke programmer forbedret. Der 

vil blive foretaget yderligere ændringer i 2009 og udviklet 

specifikke strategier til hvert program. 

I 2008 var følgende sygdomsspecifikke programmer 

iværksat:

influenza 

tuberkulose 

nye og vektorbårne sygdomme 

fødevare- og vandbårne sygdomme og zoonoser 

antimikrobiel resistens og infektioner forårsaget i  
sundhedssektoren

sygdomme, som kan forebygges ved vaccination 

seksuelt overførte sygdomme, herunder hiv/aids og  
blodbårne vira.

Styrkelse af ECDC’s kapacitet inden 
for sygdomsprogrammer

ECDC’s kriseberedskabscenter. Blev indviet i marts 2008, er i funktion 24 timer i døgnet, 7 dage om ugen, har 38 medarbejdere og overvåger 
døgnet rundt nye sundhedstrusler i EU.
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For en organisation som ECDC, der opererer på europæ-

isk plan, er partnerskaber af afgørende betydning. I 2008 

blev centrets tætte samarbejde med medlemsstaterne 

videreført på en række områder. Produktive og effektive 

arbejdsrelationer med forskellige partnerorganisationer 

blev yderligere styrket. De vigtigste resultater på dette 

område var følgende:

22 landebesøg 

øget inddragelse af de kompetente organer i centrets  
aktiviteter

støtte til Europa-Kommissionen og EU-formand ska- 
berne

fortsat arbejdsmæssigt samarbejde med andre  
EU-agenturer (herunder EFSA, EMEA og EU’s fælles 

forskningscenter)

styrkelse af ECDC’s samarbejde med WHO  

etablering af tætte arbejdsforbindelser med de tre  
lande, der er kandidater til medlemskab af EU.

Yderligere udvikling af partnerskaber

Det fjerde møde i bestyrelsen i 2008 blev afholdt i Paris i november, efter indkaldelse fra French Institute for Public Health Surveillance (InVS).
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To milepæle viser konsolideringen og den fortsatte 

udbygning af ECDC’s aktiviteter i 2008:

Bestyrelsens vedtagelse af en række strategiske indi- 
katorer, som gør det muligt at overvåge gennemførel-

sen af ECDC’s »strategiske flerårige program for 2007-

2013«. Disse strategiske indikatorer blev allerede 

anvendt med succes i pilotfasen i 2008.

De positive resultater af en uafhængig ekstern evalu- 
ering af centrets aktiviteter, der blev afsluttet i 2008. 

Det konkluderedes i evalueringen, at »ECDC er et uaf-

hængigt videnskabeligt ekspertisecenter, som yder 

et betydeligt bidrag til bekæmpelsen af overførbare 

sygdomme«. 

På et ekstraordinært møde, der blev afholdt i september 

2008 for at drøfte resultaterne af denne eksterne evalu-

ering, lod ECDC’s bestyrelse den mulighed stå åben, at 

centret kunne påtage sig nye ansvarsområder fra og med 

2013, forudsat at der er midler til rådighed på lang sigt.

Milepæle i 2008

ECDC’s bestyrelse i september 2008, hvor den afholdt et ekstraordinært møde for at drøfte resultaterne af den første eksterne evaluering af centret.
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Centrets kapacitet blev styrket både med hensyn til per-

sonaleressourcer og budgetbevillinger, hvilket gjorde 

det muligt for ECDC at give sig i kast med yderligere 

aktiviteter. 

ECDC’s medarbejderstab er steget støt: I 2008 ansatte 

ECDC yderligere 54 medarbejdere. Ved udgangen af året 

nåede det samlede antal ansatte (midlertidigt ansatte 

og kontraktansatte) op på 154. Centrets budget steg fra 

27 mio. EUR i 2007 til 40,2 mio. EUR i 2008. Som følge 

af ECDC’s hurtige vækst blev operationelle enheder 

opdelt i afdelinger for at sikre en effektiv personale- og 

ressourcestyring.

Øgede ressourcer
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