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Þessi grein býður upp á yfirlit yfir 
lykilstarfsemi stofnunarinnar árið 2012 en 
lýsir alls ekki öllum afrekum ECDC á árinu 
2012. 

Ítarlegar upplýsingar um starfsemi ECDC, 
uppbyggingu og stjórnsýslu og 
vinnuáætlun má finna í óstyttri útgáfu af 
ársskýrslunni. 



Það var mér mikill heiður þegar 
framkvæmdastjórnin kaus mig formann í 
nóvember 2012.  Ég vil byrja þennan formála 
á því að þakka öðrum stjórnarmönnum fyrir 
það traust sem þeir hafa sýnt mér. Ég vil líka 

óska varaformanni mínum, dr. Tiiu Aro, til hamingju með kjör hennar.   
Ég hlakka til að starfa með Tiiu Aro, Marc Sprenger og 
stjórnarmönnunum á komandi árum við að styrkja og byggja á 
afrekum hins virta forvera míns, prófessors dr. Huberts Hrabcik 
(stjórnarformaður 2008-12). 

Frakkland tilnefndi mig til stjórnarsetu hjá ECDC árið 2008 þegar 
miðstöðin var enn á upphafsmetrum sínum. Bæði sem stjórnarmaður 
og í starfi mínu sem framkvæmdastjóri frönsku stofnunarinnar fyrir 
lýðheilsueftirlit (InVS) þótti mér mikið til hlutverks ECDC koma í 
stuðningi stofnunarinnar við Evrópusambandið og aðildarríkin 
þegar kom að viðbrögðunum við fyrsta inflúensufaraldri 21. 
aldarinnar (2009-10) og fjölþjóðafaraldrinum af E. coli sem framleiða 

shiga eitur  (STEC) O104 og fannst aðallega í Norður-Þýskalandi árið 
2011. 

2013 verður mikilvægt ár fyrir næstu skref í þróun ECDC.  Stjórnin 
þarf að samþykkja stefnumörkun fyrir stofnunina fyrir árin 2013-
20. Tímabilið er líklegt til að markast af takmörkuðu fjármagni í 
lýðheilsumál í öllum löndum Evrópusambandsins.  Því er gríðarlega 
mikilvægt að skilgreina þá aðstoð og aukið gildi, sem ECDC 
hefur fram að færa, við innlendar forvarnir gegn sjúkdómum og 
eftirlitsáætlanir.  

Eftir að hafa lesið ársskýrsluna yfir og rennt í 
huganum yfir þær umræður, sem fóru fram í stjórninni 
2012, er ég sannfærð um að við séum á réttri braut.   
Ég hlakka til enn árangursríkara árs 2013!

Dr. Françoise Weber 
Stjórnarformaður  
22. febrúar 2013

Formáli stjórnarformanns

Árið 2012 sáum við þrjár nýjungar í 
sögu stofnunarinnar okkar. Í mars tók 
ECDC við formennskunni í samstarfsneti 
Evrópusambandsstofnana. Í september 
héldum við fyrsta sameiginlega 

stefnumótunarfundinn þar sem saman komu helstu 
samstarfsmenn stofnunarinnar í tæknimálum.  Svo í nóvember hóf 
framkvæmdastjórnin starfstímabil sitt fyrir árin 2012-16 og kaus 
fyrsta kvenkyns stjórnarformanninn í sögu stofnunarinnar, dr. 
Françoise Weber. 

Í vinnuáætlun okkar fyrir árið 2012 skilgreindum við útrýmingu 
mislinga sem helsta forgangsmál okkar á árinu.  Í kjölfar 
aukningar á mislingum í Evrópusambandinu árið 2011 þótti ECDC 
og samstarfsaðilum stofnunarinnar að mikilvægt væri að beina 
athyglinni að þessu lýðheilsuvandamáli.  ECDC hefur frá haustinu 
2011 gefið út mánaðarlegar eftirlitsskýrslur um stöðu mislinga í 
Evrópusambandinu.

Árið 2012 varði ECDC talsverðum mannafla í að greina hindranir 
gegn aukningu á bólusetningu gegn mislingum í Evrópusambandinu 
og vann hörðum höndum að því að finna möguleika á því að 
sigrast á þessum hindrunum.  Fyrsta verk okkar var hinn frumlegi 

„fundur frjálsra hugsuða“ í apríl og fundur með þýðafulltrúum, sem 
erfitt er að ná til, í september.  Niðurstaða starfs okkar var greining 
og valmöguleikar fyrir aðgerðir, sem kynntar voru á ráðstefnu 
Evrópusambandsins um bólusetningu barna, sem haldin var af 
framkvæmdastjórn Evrópusambandsins í Lúxemborg í október.  
Með traustri greiningu á vandamálunum og nokkrum úthugsuðum 
kostum varðandi aðgerðir finnst mér að leiðin að útrýmingu 
mislinga í Evrópusambandinu hafi sannarlega orðið nokkuð skýrari. 

Meðal annarra hápunkta ársins 2012, að mínu mati, var sá 
árangur sem við náðum við að styrkja frekar samstarfið á milli 
lýðheilsurannsóknarstofa í Evrópusambandslöndum og gerð tóla 
til þess að aðstoða löndin, sem eru að ganga í Evrópusambandið, 
við að leggja mat á að hvaða marki þau séu reiðubúin til þess 
að taka þátt í kerfi Evrópusambandsins fyrir sjúkdómavarnir og 
eftirlit.  Aðrir hápunktar voru hins vegar margir.  Ég býð ykkur að 
skoða bæklinginn og lesa sjálf hápunkta margra þeirra málefna og 
sjúkdóma sem við störfum að.

Dr. Marc Sprenger 
Framkvæmdastjóri ECDC  
20. febrúar 2013

Inngangur framkvæmdastjórans
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Sóttvarnarstofnun Evrópu (ECDC), sem stofnuð var 
árið 2005 og er með höfuðstöðvar sínar í Stokkhólmi 
í Svíþjóð, er sú stofnun Evrópusambandsins 
sem ber ábyrgð á að styrkja varnir Evrópu gegn 
smitsjúkdómum.  ECDC auðkennir, leggur mat á og 
miðlar núverandi og aðsteðjandi ógnunum gegn 
heilsu manna af völdum smitsjúkdóma og aðstoðar 
aðildarríki Evrópusambandsins í viðbúnaði og 
viðbrögðum þeirra. Stofnunin býður ESB/EEA 
aðildarríkjunum upp á vísindalega ráðgjöf og 
áreiðanlegar upplýsingar og úrræði á öllum sviðum 
er tengjast lýðheilsu. 

Árið 2012 var fjárhagsáætlun ECDC 58,2 milljónir, 
aukning upp á 2,8% frá árinu 2011. 

31. desember 2011 var ECDC með 278 fasta starfsmenn 
við rannsóknir, sjúkdómaeftirlit, sjúkdómagreiningu, 
upplýsingatækni, samskipti og stjórnsýslu.  

Lýðheilsa er okkar mál
Einn af helstu styrkleikum ECDC er geta stofnunarinnar 
til þess að bregðast með skjótvirkum hætti við 
breytilegri faraldsfræði smitsjúkdóma.  Til þess að 
geta þetta starfrækir ECDC og viðheldur þremur 
kerfum sem hvert um sig er nauðsynlegt fyrir eitt 
tiltekið svið sjúkdómavarna: EPIS (faraldsfræðileg 
upplýsingaöflun), TESSy (sjúkdómaeftirlit) og EWRS 
(greining á ógnum). 

Faraldsfræðilega upplýsingaöflunarkerfið (e. 
Epidemic Intelligence Information System, EPIS), 
er öruggt vefbyggt samskiptakerfi til alþjóðlegrar 
miðlunar á tæknilegum upplýsingum og 
snemmbúnum viðvörum varðandi smitsjúkdóma).  
Faraldsfræðingar og örverufræðingar, sem vinna á 
mismunandi sjúkdómasviðum, nota EPIS til þess að 
gera samstarfsaðilum sínum í öðrum löndum viðvart 

ECDC – vegna þess að lýðheilsa skiptir máli
Starfa að lýðheilsu: Starfsfólk ECDC fyrir utanhöfuðstöðvar ECDC í Tomteboda
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um bráðatilvik og til þess að miðla vísindalegum 
greiningum þeirra á EPIS spjallborðinu á Netinu. 

Evrópska eftirlitskerfið (TESSy) er mjög sveigjanlegur 
gagnagrunnur til þess að safna saman gögnum 
um sjúkdóma.  Þrjátíu ESB/EES lönd skrá gögn um 
smitsjúkdóma í kerfið. TESSy var hleypt af stokkunum 
árið 2008 og til viðbótar við kerfisbundið eftirlit 
hefur það komið í stað fjölda gagnasöfnunarkerfa 
sem þekkt eru sem „sérhæfð eftirlitsnet“ og býður 
nú sérfræðingum upp á einn stað fyrir eftirlitsgögn 
úr Evrópusambandinu.  

Árveknis- og viðbragðskerfið (e. Early Warning 
and Response System, EWRS) er tölvukerfi fyrir 
trúnaðarupplýsingar, sem gerir aðildarríkjunum 
kleift að senda viðvaranir um uppákomur í 
heilbrigðismálum, sem kunna hugsanlega að 

hafa áhrif á ESB, miðla upplýsingum og samræma 
viðbrögð til þess að vernda lýðheilsu.  Kerfið hefur 
þegar verið notað með árangursríkum hætti við fyrri 
SARS faraldra, heimsinflúensufaraldurinn A(H1N1) og 
öðrum smitsjúkdómum.

Umfjöllun um árið
Þessi grein býður upp á úrval af helstu starfsemi 
frá árinu 2012 en markar með engum hætti öll afrek 
ECDC á árinu 2012. Nákvæmar upplýsingar um starf 
ECDC, skipulag og stjórnskipulag og vinnuáætlun má 
finna í óstyttri útgáfu ársskýrslunnar1.

1 Sóttvarnarstofnun Evrópu. Árleg skýrsla framkvæmdastjóra – 2012. 
Stokkhólmi: ECDC; 2013.

Hringborðsfundur í bráðaaðgerðamiðstöð ECDC
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3 000+

Yfir 3000 sjúkrahús sendu inn göng fyrir fyrstu stóru 
könnun ECDC um smit tengd heilbrigðisþjónustu og 
sýklalyfjanotkun á bráðasjúkrahúsum í Evrópu.

Gagnasöfnun fór fram á tímabilinu maí 2011 og 
nóvember 2012 í öllum löndum Evrópusambandsins á 
Íslandi, í Noregi og í Króatíu. 

Bráðabirgðagreining á dæmigerðu úrtaki 905 
sjúkrahúsa (226829 sjúklinga á 13601 deildum) sýndi 
að 5,9% sjúklinganna höfðu að minnsta kosti eina 
sýkingu, tengda heilsugæslunni, á könnunardeginum 
og 35% fengu að minnsta kosti eitt sýklalyf.

Þol gegn sýklalyfjum og sýkingar tengdar heilsugæslu 
eru meðal alvarlegustu vandamála gegn lýðheilsu, 
bæði í heiminum og í Evrópu.  ECDC telur að á hverju 
ári fái um fjórar milljónir sjúklinga í aðildarríkjunum 
27 sýkingu tengda heilsugæslunni og að um 
37000 dauðsföll stafi beint af þessum sýkingum.  
Stórt hlutfall þessara dauðsfalla er vegna hinna 
langalgengustu fjöllyfjaþolnu baktería, t.d. metisilín-
þolnar Gullnar klasahnettlur (staphylococcus aureus) 
(MRSA), breiðvirkur betalaktamasi, sem framleiðir 

enterobacteriaceae, og fjöllyfjaþolnar Pseudomonas 
aeruginosa, en eins og er, er talið að bein dauðsföll 
af hans völdum séu um 25000.

Eftirlit með sýkingum tengdum heilsugæslu:  
slíkt aðstoðar við að greina og koma í veg fyrir frekari sýkingar 

og að veita veitendum heilbrigðisþjónustu upplýsingar um 
sjúkdómsmynstrin

Baráttan við sýklalyfjaþol
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11. nóvember 2012 tilkynntu lýðheilsuyfirvöld á 
Madeira um uppsafnaðan heildarfjölda 1357 tilvika 
af beinbrunavírus.  Beinbrunavírusinn dreifist við bit 
sýktrar aedes moskítófluga.

Árið 2012, líkt og árin á undan, veitti ECDC 
aðstoð á staðnum til þess að styðja aðildarríkin í 
viðbrögðum sínum við faröldrunum: sendinefnd var 
send til Madeira þremur vikum eftir viðvörunina um 
beinbrunavírusinn í október með það að markmiði að 
setja upp rafrænt eftirlitskerfi til að hafa eftirlit með 
beinbrunavírustilvikum.

Malaría var annar sjúkdómur af völdum moskítófluga 
sem olli sérfræðingum ECDC áhyggjum: Í 
sameiginlegri sendinefnd ECDC-WHO til Grikklands í 
nóvember 2012 var lagt mat á eftirlit og ráðstafanir til 
að halda malaríu og Vesturnílarhita í skefjum.

ECDC bjó einnig til vikulegt kort yfir staðbundna 
dreifingu á Vesturnílarhita í mönnum í 
Evrópusambandinu og nágrannaríkjunum (lok júní 
fram í miðjan nóvember).1 

2 Sóttvarnarstofnun Evrópu. Leiðbeiningar fyrir eftirlit með ágengum 
moskítóflugum í Evrópu.  Stokkhólmi: ECDC; 2012.

Ágengar lífverur skapa ekki einungis stóra og hraðvaxandi ógn við 
líffræðilega fjölbreytni í Evrópu heldur geta þær einnig stefnt heilsu 

evrópskra borgara í voða. 
Hagnýtar leiðbeiningar við eftirlit á ágengum moskítóflugum í 

Evrópusambandslöndum voru birtar og notaðar með árangursríkum 
hætti í tilraunaverkefni í Belgíu2. 

1 357
Suðið um moskítóflugurnar
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Nú fimmta árið í röð laðaði árlegi evrópski 
vitundardagurinn um sýklalyf að sér metfjölda 43 
þátttökulanda.

Evrópski vitundardagurinn um sýklalyf er evrópskt 
frumkvæði á sviði heilbrigðismála, sem ECDC 
skipuleggur, til þess að auka vitund um skynsamlega 
notkun sýklalyfja.  Hann veitir Evrópulöndum 
stuðning með því að bjóða upp á verkfærakisur 
með helstu skilaboðum og sniðmáti fyrir samskipti 
sem aðlaga má og nota í innlendum herferðum, á 
viðburðum á vettvangi Evrópusambandsins og sem 
stefnumótunar- og fjölmiðlaefni.

5. evrópski vitundarvakningardagurinn um 
sýklalyf vakti mikinn áhuga fjölmiðla í Evrópu.  
Á tímabilinu 18. október til 28. desember 2012 

vísuðu 446 greinar (á prenti eða á Netinu) til 
evrópska vitundarvakningardagsins um sýklalyf. 
Talið er að þessar greinar hafi náð til 60 milljón 
lesenda.  Sjónvarpsauglýsing ECDC í herferðinni 
um skynsamlega notkun sýklalyfja, sem sýnd var 
á Euronews, náði til að því talið er 9,4 milljóna 
Evrópubúa.

Nú fimmta árið í röð:  
Evrópskur vitundadagur um sýklalyf

Robert-Jan Smits, framkvæmdastjóri stjórnarsviðs rannsókna og dr. Marc Sprenger, framkvæmdastjóri ECDC, 
við upphaf viðburðarins fyrir evrópska vitundardaginn um sýklalyf 2012 í Brussel 

43
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ECDC birti ítarlega skýrslu um kynsjúkdóma þar sem 
farið var yfir gögn síðastliðin 20 ár.

Skýrslan, undir heitinu Kynsjúkdómar í ESB/EES 
1990-2010, sýnir verulega misleitni hvað umönnun 
kynsjúkdóma varðar og tilkynninga um tilvik en bendir 
einnig á líka þróun meðal áhættuhópa, til dæmis hjá 
karlmönnum, sem stunda kynlíf með karlmönnum, 
ungs fólks.

Skýrsla evrópsku eftirlitsáætlunarinnar um 
sýklalyfjanotkun gegn lekanda (Euro-GASP) sýnir 
minnkandi næmi lekanda við fyrstu línu í meðferð.  
Viðbragðsáætlun var gerð til þess að styðja 
aðildarríkin við stjórnun, umsjón og meðferð á 
fjöllyfjaþolnum lekanda.

Matið á forvarnaráætlun gegn kynsjúkdómum og 
eiðni meðal karlmanna, sem stunda kynlíf með 
karlmönnum, sýnir að litlar vísbendingar eru um 
áhrifaríkar íhlutanir til þess að draga úr álagi 
sjúkdómanna. Þetta undirstrikar einnig áskoranirnar 
þegar tekist er á við sýkingar á kynsjúkdómum/HIV 
meðal karlmanna sem stunda kynlíf með karlmönnum.  

Mikið sjúkdómaálag: 
kynsjúkdómar

20
Mikil gögn: 20 ára virði gagna um 

kynsjúkdóma
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95Tveir skammtar af bóluefni gegn mislingum – 
hettusótt – rauðum hundum veita nánast algjöra 
vernd gegn mislingum.  Ef 95% fólk eru bólusett að 
fullu ætti það að koma í veg fyrir að veiran breiðist 
út. 

Evrópa er eftirbátur þegar kemur að því að útrýma 
mislingum og því vill ECDC breyta.  Nýjungagjarn 
„fundur frjálsra hugsuða“ í apríl færði saman 
sérfræðinga úr vísindum, samskiptamálum og 
lýðheilsu í því skyni að búa til nýja stefnumörkun til 
þess að hindra útbreiðslu sjúkdómsins.  

ECDC styrkti einnig heimildarþátt á vegum Euronews 
um mislinga, sem beindist að mögulegum 20 milljón 
áhorfendum.  

Á sviði sjúkdómaeftirlits, útvíkkaði evrópska 
mánaðarritið um eftirlit með mislingum (e. European 
Measles Monthly Monitoring bulletin) umfang sitt. 
Auk nýjustu upplýsinga úr eftirliti með mislingum 
fjallar það einnig um hettusótt. 

Þetta er bara stunga... eða tvær
Mismunandi kostum velt fyrir  

sér á fundi frjálsra hugsuða um mislinga í apríl 2012
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ECDC birti í heildina 40 tölublöð af inflúensuriti sínu, 
Vikulegt yfirlit yfir eftirlit með inflúensu (e. Weekly 
Influenza Surveillance Overview, WISO).

Í hinum vestræna heimi er inflúensutímabilið að 
jafnaði frá október og fram í maí.  Á, fyrir og eftir 
tímabilið gengur ECDC úr skugga um að starfsmenn 
við lýðheilsumál í Evrópu hafi allar tölur yfir flensuna: 
auk 40 WISO tölublaða, birti ECDC 20 tölublöð af 
Vikulegum greinum um inflúensu (e. Influenza Weekly 
Digest) svo og 10 stórar vísindalegar birtingar.  Frekari 
upplýsingar má finna í árlegri skýrslu ECDC um eftirlit 
með inflúensu, undir heitinu Inflúensa í Evrópu.

Árið 2012 gáfu aðildarríkin til kynna, með aðferðum 
ECDC, ófullnægjandi skilvirkni bóluefna gegn 
árstíðabundinni flensu.

Mánaðarlegar einkennalýsingar á veirunni, sem gerðar 
eru sameiginlega með samstarfsneti bandalagsins 
fyrir viðmiðunarrannsóknarstofur fyrir inflúensu 
í mönnum (e. Community Network of Reference 
Laboratories for Human Influenza (CNRL), bjóða upp 
á nýjustu tiltækar upplýsingar um genasamsetningu 
veiranna á sveimi í Evrópu og í heiminum – mikilvægar 
upplýsingar við gerð á áhrifaríku inflúensubóluefni.

VAESCO verkefnið, sem ECDC fjármagnar að hluta, 
rannsakaði mögulegar tengingar á milli bóluefna gegn 
heimsfaröldrum og fjölda hugsanlegra aukaverkana 
eins og Guillain–Barré heilkennisins.  Engar 
slíkar tengingar komu í ljós. Hins vegar staðfesti 
ECDC innlendar uppgötvanir á tengingu á milli 
inflúensubóluefnisins Pandemrix og drómasýkingar 
með slekjukasti í börnum.

Nýtt tímabil, annað bóluefni

Nýjum inflúensustofnum er miðlað í hnattrænum, samtengdum heimi 40
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Mycobacterium tuberculosis, eins og hún birtist við mikla stækkun

Berklar og borgin: unnið gegn berklum 2012
Á hverju ári er berkladagurinn haldinn 24. mars. 

ECDC lítur á daginn sem tækifæri til þess að beina 
sjónum sínum að einu mikilvægu berklamálefni.  
Árið 2012 valdi ECDC stjórn á berklum í borgum 
sem þema fyrir berklaheimsdaginn.  Röð 
atburða var skipulögð og fjármögnuð:  Viðburðir 
„Berklavarnir í borgum“ voru haldnir í Barselóna, 
Mílan, Lundúnum og Rotterdam; twitterspjall var 
haldið í sameiningu af ECDC og héraðsskrifstofu 
Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar fyrir 
Evrópu; fréttatilkynningu og fréttapakka var komið 
a´framfæri; greinar um berklavarnir í borgum voru 
birtar í ritrýndum tímaritum; og sérfræðimyndband 
var búið til.  

Ítarleg eftirlitsskýrsla ECDC Berklaeftirlit og vöktun 
í Evrópu veitir í fyrsta skipti yfirlit yfir árangur 
berklavarna í ESB/EES.  

Að beiðni heilbrigðisráðuneyta, sendi ECDC og 
héraðsskrifstofa Alþjóðaheilbrigðismálaeftirlitsins 
í Evrópu teymi sérfræðinga til Ungverjalands og 
Lettlands til þess að fara yfir stöðu berklavarna í 
landinu og – ásamt innlendum sérfræðingum – kynna 
heilbrigðisyfirvöldum helstu ábendingar um aðgerðir 
til þess að bæta berklavarnir, eftirlit og umönnun. 

24
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13 milljónir. Þetta er fjöldi einstakra skráa í TESSy 
gagnagrunni ECDC.

TESSy – evrópska eftirlitskerfið – býður upp á 
beinan aðgang að gögnum um 49 smitsjúkdóma.  
Aðgangsheimildir voru útvíkkaðar til 1500 
sérfræðinotenda frá 56 löndum.

Viðhald á fullnægjandi gagnagæðastöðlum er ein 
helsta áskorunin þegar kemur að söfnun og greiningu 
á eftirlitsgögnum frá mörgum löndum og kerfum.  
Því hófust nokkur verkefni árið 2012 til þess að 
bæta gagnagæði á ýmsum stigum tilkynningar- og 
gagnagrunnsundirkerfanna.

Hópur sérfræðinga á sviði eftirlitsmála bjó til 
leiðbeiningar fyrir eftirlit með gagnagæðum og 
til þess að leggja mat á innlend eftirlitskerfi. 
Sérfræðingar ECDC rannsökuðu líka hvernig innlend 
eftirlitskerfi miðla gögnum til TESSy til þess að reyna 
að útskýra hinn mikla mun sem er á tíðni tilkynninga 
á milli aðildarríkjanna. 

Stóra myndin:  
ítarlegt sjúkdómaeftirlit

13 000 000
Miðlarar hjá ECDC
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Í hefðbundinni vinnuviku birtir ECDC að minnsta 
kosti fjögur vísindaskjöl. Árið 2012 voru þetta 240 
vísindarit. 

Sum skjalanna eru tiltölulega stutt, svo sem 
hraðáhættumat ECDC eða inflúensuskýrslur en nærri 
40% vísindarita okkar eru stórar vísindarannsóknir 
sem veita lesendum upplýsingar um allar hliðar 
lýðheilsumála. 

Evrópska vísindaráðstefnan 2012 um hagnýta 
farsóttarfræði smitsjúkdóma (ESCAIDE) var haldin í 

Stokkhólmi 24. – 26. október og voru þátttakendur yfir 
600. ESCAIDE er vettvangur fyrir vísindamenn á sviði 
lýðheilsumála, farsóttarfræðinga, örverufræðinga 
og aðra með faglegan áhuga á smitsjúkdómum og 
lýðheilsu. Ráðstefnan var einnig frábært tækifæri 
til þess að fræðast frekar um hvernig beita má 
farsóttarfræði, örverufræði og öðrum greinum við að 
draga úr áhrifum smitsjúkdóma.  

Eurosurveillance er vel metið vísindarit með 4,55 í 
fimm ára áhrifaþátt. 

Vísindaleg aðstoð:  
miðlun þekkingar

240
ESCAIDE var árangurssaga frá upphafi
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Bráðaaðgerðamiðstöð ECDC 57
57 nýjar ógnir gegn heilbrigði voru auðkenndar og 
undir eftirliti árið 2012.

Heildarfjöldi heilbrigðisógna undir eftirliti árið 
2012 var 69 þar sem nokkrar ógnir gegn heilbrigði 
fluttust yfir frá fyrri árum: Ógnir til langs og 
meðallangs tíma eru meðal annars mislingar, malaría 
meðal innfæddra í Grikklandi, árstíðarbundin 
inflúensa, Schmallenbergveira, miltisbrandur meðal 
sprautufíkla, beinbrunasótt, inflúensa A(H5N1), 
mænuveiki og chikungunyahiti.  

Yfir þriðjungur (38%) ógnanna undireftirliti á árinu 
2012 tengdust sjúkdómum sem berast með mat 
og drykk.  Sjúkdómar, sem eiga uppruna sinn í 
umhverfinu og dýrum (19%), inflúensa (11%) og 

ágengir bakteríusjúkdómar, sem koma má í veg 
fyrir með bólusetningu, (9%) leiða listann.  Færri 
ógnir gegn heilsu voru skráðar fyrir berkla (3%) og 
sýklalyfjaþol og sýkingar tengdar heilsugæslu (3%).  
Lifrarbólga, HIV, kynsjúkdómar og sýkingar, sem 
berast með blóði, voru 1%. 

ECDC hafði eftirlit með hættum af völdum 
smitsjúkdóma á þremur stærstu fjöldaviðburðum 
ársins 2012, þ.e. EURO 2012 knattspyrnumótinu 
í Póllandi og Úkraínu og Ólympíuleiknum og 
Ólympíuleikum fatlaðra í Lundúnum.  Boðið var upp á 
aðstoð á staðnum á EURO 2012 heimsmeistaramótinu 
og Ólympíuleikunum. 

Á varðbergi:  
greinir ógnir gegn heilbrigði

240
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1Árið 2012 voru í heildina 219 ungir sérfræðingar 
annaðhvort skráðir í EPIET eða EUPHEM 
(Evrópuáætlun fyrir íhlutun farsóttarfræði/
lýðheilsuörverufræði) áætlanirnar eða tóku þátt í 
stuttum þjálfunarnámskeiðum á sviði farsóttarfræði. 

Yfir eitt hundrað stutt þjálfunarnámskeið, sem 
öll byggðu á hinum stöðluðu þjálfunareiningum  
EPIET/EUPHEM, voru haldin árið 2012. 

Í lok árs 2012 voru 105 EPEIT/EUPHEM einstaklingar í 
þjálfun:  27 frá árganginum 2010, 40 frá árganginum 
2011 og 38 frá árganginum 2012. 

Hinir snjöllu verða snjallari:  
kennsla og þjálfun

219
Þátttakendur í inngangsnámskeiðinu EPIET komu saman fyrir hópmynd fyrir utan hið 

sögulega Lazaretto við Mahon höfnina á Menorca á Spáni. 
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1Getueining lýðheilsumála er staðurinn hjá ECDC þar 
sem allt samskiptastarf kemur saman.

Árið 2012 stóð ECDC fyrir 240 vísindalegum útgáfum. 
Allt útgefið efni fer í gegnum ákveðinn ritstjórnarferil 
sem tryggir að upplýsingar, sem birtar eru af ECDC, sé 
vísindalega rétt og skiljanlegt fyrir helstu notendur.  

ECDC er með mikla viðveru á Netinu, en stofnunin 
tekur þátt á Twitter, Facebook og YouTube.  Vefgátt 
ECDC þjónar sem aðgangur að fyrirtækjasíðu ECDC, 
ráðstefnusíðu og sérstökum ytranetum. Árið 2012 
komu um 780 000 gestir á síðuna þökk sé úrbótum á 
hönnun, virkni og innihaldi vefsíðunnar. 

Sterk tengsl við fjölmiðla reyndust mjög mikilvæg 
á árinu en yfir 3000 greinar fjölluðu um ECDC í 
fjölmiðlum og náðu þeir til um 270 milljón einstaklinga.  
Almennar fyrirspurnir um fjölbreytt málefni er varða 
heilbrigði eru meðhöndlaðar með kerfisbundnum 
hætti í gegnum upplýsingatölvupóstfangið  
(info@ecdc.europa.eu) og var mörghundruð 
fyrirspurnum svarað árið 2012. 

Árið 2012 barst vísindaritinu Eurosurveillance fyrsti 
áhrifsþátturinn.  Frábær árangur 6,15 fyrir árið 2011 
kom Eurosurveillance í 6. sæti hinna 70 rita í flokknum 
fyrir smitsjúkdóma. Tímaritið birti 186 ritrýndar 
greinar og 14 ritstjórnargreinar. Höfnunartíðnin var 
76% fyrir almennar greinar. Árið 2012 þegar ljóst 
varð að sjúklingar frá Sádí-Arabíu og Katar höfðu 
sýkst af nýrri coronaveiru, var Eurosurveillance eitt 
af fyrstu vísindatímaritunum til þess að bjóða upp 
á viðurkenndar upplýsingar. Í heildina birti tímaritið 

átta ritrýnd hraðboðskipti um nýju corona veiruna á 
þremur mánuðum. 

Miðlun á vísindalegum staðreyndum með 
skilvirkum hætti: samskipti

Eurosurveillance er velmetna vísindarit ECDC
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Í lok árs 2012 hafði ECDC 278 starfsmenn í fullu 
starfi. Ásamt tímabundnum starfskröftum, starfsne-
mum og útsendum sérfræðingum jókst heildarfjöldi 
starfsfólks hjá ECDC í 309. 

Hjá stofnuninni vinna 60% konur og 40% karl-
menn (samningsbundnir starfsmenn og tímabundnir 
starfsmenn). 

Hver erum við: mannauðsdeild

Ráðgjafar (51)

Bráðabirgðastarfsmenn (22)

Starfsnemar (5)

Samningsbundnir 
starfsmenn (91)

Tímabundnir starfsmenn  (187)

Lögákveðnir - samningsbundnir starfsmenn og tímabundnir starfsmenn (278)Ólögákveðnir (82)

SNEs (4)

Samningsbundnir starfsmenn Tímabundnir starfsmenn AST AD5-AD7 AD8-AD15

75%:25% 53%:47% 69%:31% 51%:49%
40%:60%

32
Heildarfjöldi valferla 

12
Fjöldi starfa sem 

starfsmenn 
innahúss voru 

ráðnir í 

Fjöldi núverandi 
starfsmanna sem 
áður hafa fengið 
stöðuhækkun 

44
Heildarfjöldi starfa  

sem ráðið var í 

Heildarfjöldi lögboðins starfsfólks 
278
61

7,78%
Laus störf að 
meðaltali 

7,19%
Starfsmannavelta 
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Hlutfall og landfræðilegt jafnvægi á lögbundnu starfsfólki ECDC 
(samningsbundnir starfsmenn og tímabundnir starfsmenn) eftir uppru-
nalandi, 31. desember 2012. 

Ráðningartölur
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