
Svenska Infektionsläkarföreningens yttrande om EU-kommissionens förslag till RÅDETS 
REKOMMENDATION om stärkt samarbete mot sjukdomar som kan förebyggas genom 
vaccination (2018/0115 (NLE)) 

SILF välkomnar att man inom EU satsar på gemensamma åtgärder för att:  

• öka vaccinationstäckningen så att alla i Europeiska unionen ska få tillgång till vaccination  

• utarbeta riktlinjer för ett gemensamt vaccinationsschema inom EU, ett EU-vaccinationskort 
och en webbportal med tillförlitlig och aktuell information om fördelarna med vaccination 
och vaccinsäkerhet  

• skapa ett virtuellt datalager för behov och lager av vaccin  

Specifika synpunkter 

SILF anser att det är av stort värde att man inom EU: 

• utvecklar och genomför nationella och/eller regionala vaccinationsplaner som syftar till att 
öka vaccinationstäckningen för att senast 2020 uppnå målen i WHO’s europeiska 
handlingsplan för vaccin. Planerna rekommenderas att innehålla bestämmelser om hållbar 
finansiering och vaccinförsörjning, livslång tillgång till vaccination, kapacitet att reagera på 
nödsituationer samt kommunikations- och opinionsarbete.   

• lyfter behovet av en förbättrad vaccinationstäckning mot mässling med mål att minst 95% av 
befolkningen ska vara immuna för att förhindra fortsatt smittspridning samt ytterligare 
dödsfall  

• planerar att införa rutinkontroller av vaccinationsstatus och regelbundet återkommande 
möjligheter att bli vaccinerad i olika skeden i livet, vid rutinbesök i primärvården och genom 
kompletterande åtgärder t.ex. när barnen börjar (för)skolan, på arbetsplatsen eller på 
vårdinrättningar  

• planerar åtgärder för att öka vaccinationstäckningen bland personal inom hälso- och sjukvård 

• sörjer för att vårdinrättningarna har kapacitet till att ha uppdaterad elektronisk information 
om medborgarnas vaccinationsstatus som möjliggör insamling av vaccinationstäckningsdata i 
realtid i alla åldersgrupper och som möjliggör samkörning och utbyte av data mellan hälso- 
och sjukvårdssystemen  

• satsar på mer samordnade EU-åtgärder och strategier för att förebygga eller begränsa 
spridningen av epidemier och sjukdomar med en gränsöverskridande dimension  

• lägger fram vetenskapliga belägg för att motverka spridning av desinformation avseende 
vaccinationer, t ex genom digitala verktyg och partnerskap med det civila samhället och 
andra relevanta berörda aktörer, med mål att allmänhetens fokus läggs på fördelarna med 
vaccination, i stället för misstro mot vetenskapen och rädsla för eventuella biverkningar 

• ökar stödet till forskning och innovation inom vaccinområdet så att det finns tillräckliga 
resurser för en snabb utveckling av nya eller förbättrade vacciner 

Farhågor  

• att man planerar att göra vaccination obligatorisk vilket man har gjort i vissa länder 

• att man lägger ut ansvar för utförande av vaccination på enheter som inte har den rätta 
kompetensen för att kunna bedöma om det finns kontraindikationer för en viss vaccination 
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SLS har fått denna remiss EU-kommissionens förslag till RÅDETS REKOMMENDATION om 

stärkt samarbete mot sjukdomar som kan förebyggas genom vaccination  https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0244&from=SV.  
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