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Siden opprettelsen i 2005 har Europeisk senter for fore-

bygging av og kontroll med sykdommer (ECDC) opplevd 

en dynamisk vekst. I 2008 nådde senteret en fase preget 

av både konsolidering og fortsatt ekspansjon, og er nå 

på god vei til å bli et “centre of excellence” i kampen mot 

smittsomme sykdommer i Europa så vel som en hoved-

kilde for informasjon til det vitenskapelige samfunn.

ECDC kunne i 2008 konstatere at en rekke sentrale mål 

var nådd, idet produktiviteten var økt og senteret hadde 

lykkes i å etablere mer effektive tiltak mot den trusselen 

som smittsomme sykdommer utgjør i Europa. Senteret 

konsoliderte sine folkehelsefunksjoner, styrket de syk-

domsspesifikke programmenes kapasitet, videreutviklet 

partnerskap og forbedret lederstrukturene.

En uavhengig evaluering gjennomført av eksterne konsu-

lenter og sluttført i 2008, bekrefter denne positive utvik-

lingen. Evalueringen fastslo at ECDC hadde etablert en 

“klar profil på den internasjonale arena” og ytt et “vesent-

lig bidrag” i kampen mot smittsomme sykdommer.

Den uforkortede versjonen av årsrapporten for 2008 

redegjør i detalj for ECDCs utvikling og resultater gjen-

nom året. I dette sammendraget beskrives de viktigste 

resultatene.

2008 – et år med konsolidering 
og ekspansjon

ECDCs tidligere styreleder Marc Sprenger og ECDCs direktør Zsuzsanna Jakab sammen med Dr. Miroslav Oukzÿ, medlem av Europaparlamentet, under innvielsen av ECDCs 
senter for kriseoperasjoner, mars 2008.
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I 2008 befestet ECDC ytterligere sine folkehelsefunk-

sjoner, dette med sikte på å oppfylle sitt mandat i hen-

hold til grunnforordningen. Konsolideringen innebar 

en styrking av aktivitetene innen overvåking, viten-

skapelig støtte, beredskap og respons, opplæring og 

helsekommunikasjon.

Overvåking

En langsiktig visjon og strategi for den framtidige overvå-

kingen av smittsomme sykdommer i EU ble utarbeidet og 

vedtatt i 2008. Det viktigste som ble oppnådd på dette 

området, var:

lanseringen av TESSy (“The European Surveillance  
System”) og videreutviklingen av systemet for utvidet 

overvåking,

enda flere TESSy-brukere: Det er per i dag 115 bru- 
kere fordelt på 29 land, og databasen inneholder over 

1,3 millioner registreringer,

overføringen av ytterligere tre overvåkingsnettverk til  
ECDC i tillegg til de fem som ble overført før 2008, 

en forpliktelse til å fokusere på forbedret datakvalitet  
og -sammenlignbarhet medlemsstatene imellom, noe 

som er helt avgjørende for forebygging av og kontroll 

med smittsomme sykdommer.

Vitenskapelig støtte

ECDC har hatt som mål å bli en katalysator for folkehelse-

forskning og en foretrukket kilde til vitenskapelig baserte 

råd om smittsomme sykdommer i Europa. I 2008:

publiserte ECDC 21 vitenskapelige rapporter om spesi- 
fikke sykdommer, om epidemiologiske konsekvenser 

av klimaendringene og om den framtidige byrden av 

smittsomme sykdommer i Europa,

organiserte ECDC den andre “European Scientific  
Conference on Applied Infectious Disease Epidemio-

logy” (ESCAIDE) i Berlin, hvor over 500 helseeksperter 

fra hele Europa deltok,

publiserte ECDC vitenskapelige retningslinjer for inn- 
føring av HPV-vaksinasjon i Europa og om prioriterte 

risikogrupper for influensavaksinasjon,

styrket ECDC sitt laboratorienettverk gjennom møter,  
en undersøkelse om folkehelsemikrobiologi og utvik-

lingen av en database over mikrobiologiske referanse-

laboratorier i Europa.

Beredskap og respons

Med innvielsen av det nye senteret for kriseoperasjoner 

’’Emergency Operations Centre (EOC)’’ i mars 2008, er 

ECDC nå klar til å takle enhver utfordring som måtte opp-

stå innen beredskap og respons. Hovedsakene utrettet 

på feltet i 2008, var:

Konsolidering av folkehelsefunksjonene

ECDCs vitenskapsdirektør Johan Giesecke på ESCAIDE-konferansen, 
november 2008.
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Siden slutten av 2007 har ECDC støttet EUs meldings- 
system for varsling av utbrudd av smittsomme sykdom-

mer, Early Warning and Response System (EWRS).

Til sammen 251 trusler ble overvåket og 31 trusselvur- 
deringer for 24 forskjellige sykdommer utarbeidet. I 

tillegg overvåket ECDC truslene under to større inter-

nasjonale arrangementer: Europamesterskapet i fot-

ball (Euro 2008) i Østerrike og Sveits samt Sommer-OL 

i Beijing.

250 eksperter på folkehelse deltok på korte kurs i regi  
av ECDC og 41 forskningsstipendiater fulgte ECDCs 

toårige program for intervensjonsepidemiologi, EPIET 

(European Programme for Intervention Epidemiology 

Training).

Helsekommunikasjon

ECDC har styrket sin infrastruktur betydelig, og kan i dag 

formidle spesialisert vitenskapelig og teknisk informa-

sjon. Allmennheten holdes også orientert om senterets 

virksomhet. Viktige tiltak gjennomført i 2008, var:

Lansering av den første offentlige informasjonskam- 
panjen for hele Europa om fornuftig bruk av antibio-

tika; Den europeiske antibiotika-dagen (18. november 

2008).

Lansering av et oppgradert nettsted for det vitenska- 
pelige tidsskriftet Eurosurveillance. ECDCs flaggskips-

publikasjon får stadig flere nettlesere, og hadde ved 

utgangen av 2008 hele 14 000 abonnenter.

Oppgradering av ECDCs kommunikasjonsverktøyer.  
Blant annet ble en omfattende, fullt oppdatert, 

flerspråklig, midlertidig nettside forberedt, Denne vil 

være klar for integrasjon med ECDCs nye nettportal i 

2009.

Plakat for kampanjen for Den europeiske antibiotikadagen i november 2008. 
Dette bildet er tatt i EU-området av Brussel, Belgia.
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I 2008 styrket ECDC ytterligere kapasiteten til de syv syk-

domsspesifikke programmene (DSP). I tråd med ECDCs 

“Flerårig strategiprogram for 2007–2013”, vil DSPene stå 

i senterets hovedfokus de kommende årene.

Hvert DSP lanserte og gjennomførte et stort antall akti-

viteter i 2008. I samarbeid med WHOs regionkontor for 

Europa publiserte ECDC rapporten “HIV/AIDS surveillance 

in Europe” på Verdens AIDS-dag 1. desember 2008. 

“Tuberculosis surveillance in Europe”, en annen felles 

prosjektrapport fra ECDC og WHO, ble offentliggjort på 

Verdens tuberkulose-dag 24. mars 2009.

Organisasjonsstrukturen i disse programmene ble også 

forbedret i 2008. Ytterligere endringer vil skje i løpet av 

2009, ved at særskilte strategier for hvert program vil bli 

videreutviklet. 

I 2008 var følgende sykdomsspesifikke programmer på 

plass:

influensa, 

tuberkulose, 

nye og vektorbårne sykdommer, 

mat- og vannbårne sykdommer og zoonoser, 

antimikrobiell resistens og sykehusinfeksjoner, 

vaksinerbare sykdommer og 

seksuelt overførbare infeksjoner, herunder HIV/AIDS  
og blodbårne virus.

Styrking av ECDCs kapasitet 
i sykdomsspesifikke programmer

ECDCs Senter for kriseoperasjoner (EOC). Senteret ble innviet i mars 2008, er operativt 24 timer i døgnet, har 38 ansatte og holder et årvåkent øye med nye helsetrusler i EU.
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For en organisasjon som ECDC, som har hele Europa som 

arbeidsfelt, er partnerskap av avgjørende betydning. I 

2008 ble senterets nære samarbeid med medlemsstatene 

videreført på en rekke områder. Også det produktive og 

effektive samarbeidet med ulike partnerorganisasjoner 

ble ytterligere styrket. 

Det viktigste som ble oppnådd på dette området, var:

22 landsbesøk, 

større involvering i senterets virksomhet av de kompe- 
tente organene, 

støtte til Europakommisjonen og EU-formannskapene, 

videreføring av samarbeidet med andre EU-byråer (her- 
under EFSA, EMEA og EUs Felles forskningssenter),

styrking av ECDCs samarbeid med WHO og 

innledning av et tett samarbeid med de tre landene  
som har søkt om tiltredelse til EU.

Videreutvikling av partnerskap

I november 2008 avholdt styret sitt fjerde møte i Paris, Frankrike, på invitasjon fra det franske instituttet for folkehelseovervåking, Institut de Vieille Sanitaire (InVS).
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Ved konsolideringen og ekspansjonen av ECDCs virksom-

het i 2008 ble to milepæler markert:

Styrets vedtak av et sett strategiindikatorer som  
gjør det mulig å overvåke gjennomføringen av 

ECDCs ”Flerårige strategiprogram for 2007–2013”. 

Strategiindikatorene ble med hell brukt i en pilotfase 

i 2008.

De positive resultatene av en uavhengig evaluering av  
senterets aktiviteter.  Evalueringen, som ble ferdigstilt 

i 2008, konkluderte med at “ECDC er et uavhengig 

kompetansesenter som har ytt et vesentlig bidrag i 

kampen mot smittsomme sykdommer”. 

Under et ekstraordinært styremøte i september 2008 viet 

resultatene av den eksterne evalueringen, åpnet ECDCs 

styre for at senteret etter 2013 kan påta seg nye ansvars-

områder. Dette under forutsetning av at langsiktig finan-

siering er på plass.

Milepæler i 2008

ECDCs styre under et ekstraordinært møte i september 2008, der de drøftet resultatene av den første eksterne evalueringen av senteret.
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Senterets kapasitet ble styrket, både personal- og bud-

sjettmessig. Dette har satt ECDC i stand til å påta seg 

flere oppgaver. 

Antall ansatte har økt jevnt, og i løpet av 2008 ble sta-

ben styrket med 54 personer. Ved årets slutt arbeidet 154 

personer i ECDC (inklusive midlertidig ansatte og kon-

traktsansatte). Senterets budsjett økte fra 27 millioner 

euro i 2007 til 40,2 millioner euro i 2008. På grunn av 

ECDCs raske vekst, ble de operative enhetene delt opp i 

seksjoner for å sikre effektiv forvaltning av personell og 

ressurser.

Økte ressurser
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