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1.

VÄGEN MOT SÄKRA COVID-19-VACCINER

Coronakrisen har vänt upp och ned på våra liv, våra kontakter med andra människor, vårt bruk
av offentliga platser och våra arbeten. Inga delar av livet har förblivit opåverkade. Europa
har gjort stora framsteg med att övervinna coronapandemin, skydda den inre marknaden
och finna gränsöverskridande lösningar.
Men nu är inte rätt tillfälle att minska vaksamheten. Efter en tid av lägre smittspridning,
då länderna gradvis kunde börja lätta på de folkhälsoåtgärder de vidtagit, ökar
smittspridningen igen i hela EU sedan i augusti1.
Även om uppgången till en början sammanföll med ökad testfrekvens i länderna och ökad
överföring bland yngre människor som inte uppvisar några symtom alls eller bara lindriga
symtom, ser nu de flesta EU-länder en oroväckande ökning av infektionstakten i hela
befolkningen, liksom fler sjukhusvistelser, allvarliga fall och dödsfall. I takt med att antalet
covid-19-fall ökar kraftigt i delar av Europa, främst hos unga vuxna, uppmanar
hälsomyndigheterna i många medlemsstater alla, särskilt ungdomar att göra mer för att
stoppa spridningen av viruset.
Den 11 oktober2 hade över 4 miljoner fall av covid-19 rapporterats i EU/EES och
Storbritannien. Dessutom ser nästan alla länder i detta område höga nivåer eller stadiga
ökningar av antalet bekräftade covid-19-fall under en 14-dagarsperiod. Över hälften av
länderna har höga nivåer eller stadiga ökningar bland personer över 65 år, och antalet intagna
på sjukhus och intensivvårdsavdelningar och/eller nyinskrivningar på grund av covid-19 är
högt eller ökande i hälften av länderna. Dödligheten inom 14 dagar har ökat i mer än två
veckor, och nästan hälften av länderna har höga nivåer eller stadiga ökningar.
Visserligen är andra åtgärder än läkemedel3 avgörande för att bromsa coronavirusets
spridning, men de kan inte stoppa spridningen på lång sikt. De åtgärdernas praktiska
begränsningar har visat sig i takt med att allmänheten blir ”pandemitrött” och tappar
motivationen att iaktta de nödvändiga försiktighetsåtgärderna, som fysisk distansering och
minskade sociala kontakter. Trots detta har dessa nödåtgärder räddat liv och är fortfarande
nödvändiga. Som ordförande Ursula von der Leyen framhöll i sitt tal om tillståndet i unionen
20204 måste Europa fortsätta att hantera den här pandemin med yttersta försiktighet,
ansvarskänsla och enighet, och utnyttja erfarenheterna för att stärka EU:s krisberedskap och
hantering av gränsöverskridande hälsohot.
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https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/covid-19-risk-assessment-increased-transmission-twelfthupdate
2
Räknat från den 31 december 2019 var läget den 11 oktober 2020 att 4 051 387 fall av covid-19 (enligt de
drabbade ländernas definitioner och teststrategier) hade rapporterats i EU/EES och Storbritannien, varav 195 217
dödsfall (källa: Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar, daglig lägesrapport,
https://www.ecdc.europa.eu/en/cases-2019-ncov-eueea).
3
Bl.a. bärande av munskydd, regler och rekommendationer om att stanna hemma, stängning av offentliga
utrymmen, begränsningar av antalet personer som får samlas inomhus och utomhus, distansarbete och
anpassning av arbetsplatserna (se t.ex. EU-Oshas vägledning: https://osha.europa.eu/en/highlights/covid-19guidance-workplace).
4
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/SPEECH_20_1655
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Utveckling av och ett snabbt globalt ibruktagande av säkra och effektiva vacciner mot covid19 förblir en förutsättning för att hantera och till sist lösa den här folkhälsokrisen5. När ett
säkert och effektiv vaccin väl är tillgängligt kommer vaccination att ha en central roll
för att rädda liv, begränsa pandemin, skydda sjukvårdssystemen och hjälpa till att återställa
vår ekonomi. Även om det är mycket komplext att utveckla ett vaccin och det vanligtvis tar
omkring 10 år, satsas det nu på att göra det inom 12–18 månader, eller tidigare, utan att göra
avkall på säkerhet, kvalitet eller effektivitet. Att se till att alla i EU får tillgång till ett
säkert vaccin förblir högt prioriterat för kommissionen.
I och med att Europa lär sig leva med pandemin är det av största vikt att
medlemsstaterna följer en gemensam strategi för att sätta in vaccinerna och vidtar
evidensbaserade och proportionerliga andra åtgärder än läkemedel för att hålla
smittspridningen på hanterbara nivåer. Bägge slagen av insatser bör anpassas till lokala och
regionala behov. Samtidigt krävs samordning på EU-nivå för att samordna verksamheten, visa
solidaritet, se till att den inre marknaden fungerar fullständigt, säkerställa god
folkhälsoförvaltning inte bara i fråga om covid-19 och skydda alla i EU oavsett var de bor.
Vid Europeiska rådets extra möte den 2 oktober uppmanade medlemsstaterna rådet och
kommissionen att intensifiera den övergripande samordningen och arbetet med utveckling och
distribution av vacciner på EU-nivå6.
För att hjälpa Europa att förbereda sig inför och begränsa potentiella covid-19-utbrott, rädda
liv och försörjningsmöjligheter och överbrygga tiden till dess att ett säkert och effektivt
vaccin blir tillgängligt för bred användning antog kommissionen i juli ett meddelande om
EU:s hälsoberedskap i närtid7 Där anges nyckelåtgärder på sex områden. Ett ändamålsenligt
genomförande av dessa åtgärder förutsätter samordning och ett väl fungerande
informationsutbyte mellan medlemsstaterna. En av de viktigaste åtgärderna för att Europa ska
kunna övervinna coronapandemin är att påskynda utvecklingen, produktionen och
ibruktagandet av vacciner mot covid-19. EU:s strategi för covid-19-vacciner8, som lades
fram i juni, visar vägen framåt. Rekommendationerna i den är fortfarande relevanta och alla
medlemsstater uppmanas att följa dem.
I strategin föreslås ett sätt att ge vaccinproducenterna förfinansiering för att påskynda
utvecklingen och produktionen av lovande kandidatvacciner och se till att medlemsstaterna
får tillgång till dessa vacciner på bästa möjliga villkor. Därför har kommissionen ingått avtal
med enskilda vaccinproducenter för medlemsstaternas räkning, genom att köpa eller teckna
option på att köpa vaccindoser enligt förhandsåtaganden om inköp 9. I skrivande stund finns

5

Utvecklingen av covid-19-vaccin stöds av EU genom direkt finansiering av forskningsprojekt, genom
Europeiska investeringsbankens lånefinansieringsavtal till vaccinutvecklare samt genom stöd till Coalition for
Epidemic Preparedness Innovations (CEPI).
6
https://www.consilium.europa.eu/media/45910/021020-euco-final-conclusions.pdf
7
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?qid=1602083349633&uri=CELEX:52020DC0318
8
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?qid=1597339415327&uri=CELEX:52020DC0245
9
Finansieras genom instrumentet för krisstöd (ESI), rättslig grund för 2016: https://eurlex.europa.eu/eli/reg/2016/369/oj; ibruktagande 2020 .
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tre avtal10 om inköp av ett vaccin när det har visats vara säkert och effektivt, nämligen
med Astra Zeneca, Sanofi-GSK och Johnson & Johnson. I oktober 2020 är läget det att
kommissionen fortsätter att diskutera liknande avtal med andra vaccinproducenter (CureVac,
Moderna och BioNTech/Pfizer) som den har slutfört sonderande samtal med. Alla de här tre
avtalen med vaccinproducenter innehåller klausuler om att medlemsstaterna får donera eller
återförsälja vaccindoser till länder utanför EU för att verka för global solidaritet.
Kommissionen har hittills säkrat tillgången till följande potentiella covid-19-vacciner:




AstraZeneca: 300 miljoner doser.
Sanofi-GSK: Köpoption för 300 miljoner doser.
Johnson & Johnson: 200 miljoner doser.

För närvarande är det okänt vilka eventuella potentiella vacciner som kommer att ta sig
genom utvecklings- och godkännandeprocessen och därmed uppfylla effektivitets- och
säkerhetskriterierna för att få släppas ut på marknaden i EU. För att övervinna krisen måste
Europa få tillgång till en bred portfölj av kandidatvacciner för att ha största möjliga
sannolikhet att snabbt utveckla, producera och sätta in ett vaccin för alla i Europa.
Portföljen ska innehålla vacciner med olika tekniska metoder för att uppnå största
möjliga sannolikhet att finna ett framgångsrikt covid-19-vaccin. Det är viktigt att alla
medlemsstater deltar i hela portföljen. Förhandsåtagandena om inköp innehåller en klausul
om lika fördelning av vaccindoser till medlemsstaterna, som garanterar att varje land får
doser i proportion till sin folkmängd, om inte de deltagande medlemsstaterna kommer
överens om något annat under genomförandet av förhandsåtagandena. En bredare
vaccinportfölj ger medlemsstaterna störst möjligheter att dra nytta av effektiva och säkra
vacciner i den volym som behövs och på det snabbaste sättet, men detta förutsätter ytterligare
finansiering. Därför uppmanas alla medlemsstater att bidra mer till krisstödsinstrumentets
budget.
För att förbereda Europeiska unionen och allmänheten på att ett säkert och effektivt vaccin
finns tillgängligt har kommissionen fastställt nyckelfaktorer som medlemsstaterna bör beakta
i sina vaccinationsstrategier för covid-19, i överensstämmelse med EU-fördragens
ansvarsfördelning. Dessa centrala överväganden hjälper medlemsstaterna att kartlägga och ta
itu med eventuella utmaningar och hinder för ett faktiskt ibruktagande och acceptans av ett
säkert covid-19-vaccin. Tekniskt anpassade och politiskt överenskomna vaccinationsstrategier
bör i slutändan leda till att ett stort antal människor vaccineras mot covid-19 i EU. I synnerhet
blir det avgörande med slagkraftig, konsekvent och öppen kommunikation med brett
genomslag om vacciner och tillgången till dem.
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Den 14 augusti ingick kommissionen en första överenskommelse med läkemedelsföretaget AstraZeneca om
inköp av 300 miljoner doser av ett potentiellt vaccin mot covid-19. Den 18 september ingicks ett andra avtal med
Sanofi-GSK om option för alla medlemsstater att köpa upp till 300 miljoner doser av Sanofi-GSK:s vaccin. Den
8 oktober godkände kommissionen ett förhandsåtagande om inköp med Pharmaceutica NV, ett Janssen
Pharmaceutical-företag inom Johnson & Johnson-koncernen, som låter medlemsländerna köpa vaccin för 200
miljoner människor.
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Dessutom håller kommissionen på att utforma en samordnad strategi för distribution av
vacciner i EU:s medlemsstater. En fördelningsmetod som kommissionen och
medlemsstaterna kommer överens om11 garanterar att alla medlemsstater får lika tillgång till
de tillgängliga doserna, baserat på folkmängd.
När covid-19-vacciner är tillgängliga och godkända på EU-nivå får alla medlemsstater
tillgång till vaccinerna samtidigt. Det totala antalet vaccindoser kommer att vara begränsat
under insatsernas inledningsskede och innan produktionen kan skalas upp. Samtidigt står
beslut om vilka grupper som bör få prioriterad tillgång till vacciner högt upp på dagordningen.
Även om kommissionen prioriterar att Europa ska vara förberett, är det också viktigt för
kommissionen att stödja rättvis, global tillgång till ett säkert och effektivt vaccin för alla och
se till att vaccinet är en global kollektiv nyttighet. EU:s strategi för covid-19-vacciner
hänger samman med EU:s åtagande om global solidaritet. För att samarbeta med partnerna i
omvärlden för rättvis och heltäckande tillgång till covid-19-vacciner till rimliga priser överallt
och för alla som behöver det, bekräftade kommissionen den 18 september sitt deltagande i det
globala samarbetet Covax, som syftar till att påskynda utveckling, produktion och
ibruktagande av covid-19-vacciner och garantera skälig och rättvis tillgång i hela världen12.
Kommissionen kommer i samarbete med medlemsstaterna, Covax, Gavi och
Världshälsoorganisationen att underlätta tidig tillgång till vacciner och stödja kapacitet att på
ett ändamålsenligt sätt godkänna och distribuera vacciner till partnerländer runtom i världen.
Kommissionen har även samlat in närmare 16 miljarder euro sedan i maj 2020 inom ramen
för det globala toppmötet i kampen mot coronaviruset, de globala åtgärderna för allmän
tillgång till tester, behandlingar och vacciner mot coronavirus och för global återhämtning.
Hittills har den bidragit med 400 miljoner euro till Covax. Som en del av EU:s globala
insatser mot coronaviruset kan EU:s humanitära luftbro bidra till att distribuera vacciner och
annan medicinsk utrustning till de mest utsatta folken i världen.
2.

BETYDELSEN AV SÄKRA OCH EFFEKTIVA COVID-19-VACCINER

Samtidigt som behovet av ett vaccin mot covid-19 ökar varje dag, och experter och forskare
runt om i världen arbetar dygnet runt med att få fram verkningsfulla vacciner, får
kraven på vaccinernas kvalitet, säkerhet och effekt inte ifrågasättas. Allmänhetens säkerhet är
och förblir högsta prioritet för kommissionen. Säkerhet, kvalitet och effektivitet är
grundläggande krav på alla vacciner, eller läkemedel i allmänhet, som ska få släppas ut
på marknaden i EU. Säkerhetskraven på covid-19-vacciner är fortfarande lika höga som för
alla andra vacciner i EU, och de villkor och den skyndsamhet som pandemin innebär
förändrar inte det.

11

Överenskommet av kommissionen och medlemsstaterna i överenskommelsen om en gemensam EU-strategi
för upphandling av vaccin mot covid-19, som antogs av kommissionen den 17 juni och som alla medlemsstater
anslutit sig till.
12
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/IP_20_1694
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En av hörnstenarna i EU:s strategi för covid-19-vaccin är just detta. EU:s regelverk, som
håller höga standarder och föreskriver stränga krav, medger även flexibilitet för att hantera
nödsituationer. På så sätt kan utveckling och godkännande av och tillgång till vacciner
påskyndas, samtidigt som kraven på vaccinernas kvalitet, säkerhet och effektivitet
förblir stränga. Detta är avgörande för allmänhetens förtroende.
Vaccinernas säkerhet, kvalitet och effektivitet är centrala för alla processer för utveckling och
godkännande av vacciner, och vaccinutvecklarna är skyldiga att lämna omfattande
dokumentation och data till Europeiska läkemedelsmyndigheten i EU:s förfarande för
godkännande för försäljning. Detta inbegriper tillförlitligt underlag från kliniska
prövningar. Myndigheten gör sedan en heltäckande, oberoende och vetenskaplig bedömning,
och på grundval av bedömningen kan sedan kommissionen bevilja godkännande för
försäljning.
För covid-19 har Europeiska läkemedelsmyndigheten infört rutiner för snabb bedömning
av ansökningar utan att göra avkall på tillförlitliga vetenskapliga yttranden och hålla samma
höga krav på kvalitet, säkerhet och effektivitet som för alla läkemedel. En särskild
arbetsgrupp vid Europeiska läkemedelsmyndigheten för covid-19-pandemin har inrättats och
ger vetenskaplig rådgivning om kliniska prövningar och produktutveckling och gör en
”löpande översyn” av inkommande uppgifter för att påskynda bedömningen av lovande
vacciner. Normalt ska alla uppgifter om ett läkemedels effektivitet, säkerhet och kvalitet och
alla nödvändiga handlingar lämnas in i början av utvärderingen i en formell ansökan om
godkännande för försäljning. Vid löpande översyner granskas data när de blir tillgängliga från
pågående studier, innan en formell ansökan lämnas in. Detta förkortar avsevärt den
normala bedömningstiden, eftersom de flesta data granskas snabbt, samtidigt som
principerna om kvalitet, säkerhet och effektivitet upprätthålls. När data är fullständiga
lämnar utvecklaren vanligtvis in en formell ansökan om godkännande för försäljning13.
Efter godkännandet kräver EU-lagstiftningen att vaccinets säkerhet och effektivitet övervakas.
Som en del av övervakningen genomförs undersökningar av de myndigheter som ansvarar
för vaccinationsprogrammen. Sådana undersökningar kan också begäras från företagen som
ett villkor för bibehållet godkännande för försäljning. Ytterligare underlag kommer att behöva
samlas in centralt för att bedöma covid-19-vaccinernas inverkan och effektivitet ur ett
folkhälsoperspektiv när de har satts in hos befolkningen. Detta blir avgörande för att
besegra pandemin och skapa förtroende hos alla i Europa.
Europeiska läkemedelsmyndigheten håller på att i nära samarbete med medlemsstaterna,
kommissionen och europeiska och internationella partner förbättra säkerhetsövervakningen
av covid-19-vacciner. Medlemsstaterna kommer att uppmanas att dela med sig av sina
13

I vederbörligen motiverade fall, för att uppfylla patienters ej tillgodosedda medicinska behov, får ett
godkännande för försäljning av läkemedel som är avsedda att behandla, förebygga eller diagnosticera svårt
funktionsnedsättande eller livshotande sjukdomar beviljas före inlämnandet av fullständiga kliniska uppgifter,
förutsatt att fördelen med att läkemedlet i fråga omedelbart blir tillgängligt på marknaden är större än den risk
som det innebär att ytterligare uppgifter fortfarande krävs. I nödsituationer får ett godkännande för försäljning av
ett sådant läkemedel beviljas även när fullständiga prekliniska eller farmaceutiska uppgifter inte har lämnats.
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nationella övervakningsuppgifter om eventuella biverkningar med andra medlemsstater och
EU-organen. Dessa aktiviteter syftar till att säkerställa att all ny information under perioden
efter att vaccinerna släppts ut på marknaden samlas in centralt, identifieras och utvärderas så
snabbt som möjligt, och att lämpliga lagstiftningsåtgärder snabbt kan vidtas för att skydda
patienterna och folkhälsan. Detta kräver ett europeiskt nätverk för kliniska vaccintester, med
fokus på tester i fas 3 (effekt och säkerhet) och fas 4 (löpande bedömning av säkerhet och
effekt efter införandet).
Förutom säkerheten kräver övervakning och begränsning av covid-19 förstärkta
övervakningssystem på EU-nivå, där både data om sjukdomens epidemiologi och
vaccinationstäckningen bland målgrupperna ingår. Om övervakningssystemen inbegriper
behandling av personuppgifter måste de följa den allmänna dataskyddsförordningen.
Europeiska dataskyddsstyrelsen bör spela en aktiv samordnande roll mellan EU:s
dataskyddsmyndigheter för att bidra till en konsekvent tillämpning av dataskyddsreglerna i
hela EU i kristider. Hög vaccinationstäckning är också ett viktigt mått på
vaccinacceptans och vaccintillgänglighet. Europeiska centrumet för förebyggande och
kontroll av sjukdomar och Europeiska läkemedelsmyndigheten håller i nära samarbete med
kommissionen, medlemsstaterna och europeiska och internationella partner på att utarbeta
åtgärder för att förbättra vaccinernas effektivitet, täckning, säkerhet och genomslag, särskilt
för covid-19-vacciner. Detta inbegriper utveckling av en strukturerad plattform för
övervakning av vacciner efter utsläppandet på marknaden, inbegripet covid-19-vacciner.
3.

BYGGSTENARNA I EFFEKTIVA VACCINATIONSSTRATEGIER FÖR
COVID-19

Kommissionen säkerställer tillgång till säkra och effektiva covid-19-vacciner av hög kvalitet
för alla i EU. Det är dock lika viktigt med framgångsrikt ibruktagande och tillräcklig
acceptans av sådana vacciner. Medlemsstaterna bör göra ett antal förberedelser för att
möjliggöra en så effektiv och målinriktad vaccinationskampanj som möjligt, så snart ett
effektivt vaccin blir tillgängligt.
Varje medlemsstats förberedelser inför nästa avgörande fas är av yttersta vikt. I detta
sammanhang har Världshälsoorganisationen tagit fram relevant vägledning för
Världshälsoorganisationens Europaregion för att stödja hälsoministerier, hälsoorgan,
nationella rådgivande grupper eller kommittéer för immunisering samt relevanta myndigheter
och privata aktörer i förberedelserna inför insatsen av vacciner mot covid-1914.
När ett eller flera covid-19-vacciner väl har blivit tillgängliga är det viktigt att se till att
vaccinationstjänsterna kan leverera och distribuera vacciner i god ordning, i rätt tid och i
enlighet med en snabbt föränderlig epidemiologisk situation. Medlemsstaterna bör se till att
vaccinationstjänsterna har tillräckliga resurser för att lösa sin uppgift, både i form av
14

WHO Europe, Strategic considerations in preparing for deployment of COVID-19 vaccine and vaccination in
the WHO European Region, 21 september 2020.
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kvalificerad personal för administration av covid-19-vacciner och i form av nödvändig
medicinsk utrustning och skyddsutrustning. När det gäller nödvändig personal bör
medlemsstaterna redan nu överväga nya rekryterings- och utbildningsprogram, som kan
inbegripa studenter eller pensionerad personal. När det gäller leverans av nödvändig
medicinsk utrustning och skyddsutrustning bör man uppmärksamma eventuella flaskhalsar i
tillverkningen. Medlemsstaterna bör använda sig av de gemensamma ramavtal för offentlig
upphandling som kommissionen ingått på de deltagande medlemsstaternas vägnar och som
gör det möjligt för dem att beställa den utrustning som krävs för covid-19-vaccineringen.
Dessutom kommer medlemsstaternas beredskapslager av medicinska motmedel att fortsätta
att utvecklas inom ramen för RescEU som en del av EU:s civilskyddsmekanism.
På denna grund bör vaccinationen göras lättillgänglig för målgrupperna, både när det
gäller pris – medlemsstaterna uppmanas att överväga att tillhandahålla covid-19-vacciner
kostnadsfritt – och geografisk närhet. Allmänheten bör få tydlig information om de praktiska
stegen för att få tillgång till vaccin, bland annat via centrala strukturer och kontaktpunkter där
så är möjligt. Tydlig och aktuell information i relevanta kanaler är avgörande. Den
infrastruktur och kommunikation som krävs bör planeras nu och vara klar att sättas in i slutet
av 2020.
Vid planeringen av infrastruktur bör hänsyn tas till att covid-19-vacciner kommer att ha olika
egenskaper och lagrings- och transportkrav och att lösningar som passar alla med största
sannolikhet inte kommer att fungera i praktiken. Vissa vacciner kommer att ha särskilda
temperaturkrav (så kallt som -70 °C), och skillnader i vaccinernas egenskaper kommer
sannolikt att leda till olika förpackningsstorlekar och särskilda transportbehov.
Medlemsstaterna bör därför se över arrangemangen med tanke på att kylkedjor, kylda
transportmedel och både lokal och central lagringskapacitet kan behöva expanderas. Det är
alltså mycket sannolikt att det kommer att sättas in en portfölj av vacciner med olika
egenskaper och krav. Kommissionen kan stödja medlemsstaterna i processen genom att
ställa alla unionsinstrument med logistik- och transportkapacitet till förfogande, t.ex.
EU:s civilskyddsmekanism.
För att göra det lättare att snabbt sätta in covid-19-vacciner har kommissionen diskuterat
flexibilitet i fråga om märkning och förpackning med medlemsstaterna och Europeiska
läkemedelsmyndigheten, som kan användas där så är möjligt och under en begränsad tid. Som
sägs i EU:s strategi för covid-19-vacciner kan sådan flexibilitet underlätta ett snabbare
ibruktagande av vaccinet genom att öka produktionskapaciteten, minska transportkostnaderna,
optimera lagringsutrymmena, förbättra fördelningen av doser mellan medlemsstaterna och
begränsa eventuella effekter på produktionen av andra rutinvacciner. Exempel på flexibilitet
som föreslås är förpackningar med flera doser för covid-19-vacciner, möjlighet att begränsa
förpacknings- och märkningsinformationen till ett officiellt EU-språk och möjligheten att dela
ut en utskrift av bipacksedeln separat för att uppfylla kravet på en bipacksedel per dos. För att
snabbare distribuera vaccinet kan kommissionen använda flexibiliteten när den fastställer
villkoren för märkning och förpackning av covid-19-vacciner, och länderna bör tydligt och
effektivt förmedla den informationen till allmänheten.
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För att övervaka hur vaccinationsstrategierna fungerar är det viktigt att medlemsstaterna
har lämpliga register. Det säkerställer att vaccinationsdata samlas in på lämpligt sätt och
möjliggör efterföljande övervakning efter utsläppandet på marknaden och övervakning i
realtid. Medlemsstaterna bör se till att elektroniska informationssystem för immunisering eller
andra vaccinationsregister är aktuella och helt förenliga med dataskyddslagstiftningen.
Eftersom det kan förväntas att flera covid-19-vacciner kommer att kräva två doser, är det
viktigt för medlemsstaterna att inrätta ett effektivt system för återbesök. Det är också viktigt
att tydligt informera allmänheten om risker och nytta i olika medier och populära kanaler
(nätplattformar), och samla in nödvändiga data för att påminna och spåra dem som inte tar
den andra dosen i rätt tid. Sådana åtgärder är avgörande för ett välfungerande ibruktagande av
ett säkert vaccin.
När det gäller tillräcklig acceptans för säkra covid-19-vacciner är det viktigt att redan nu börja
bygga upp allmänhetens förtroende för vacciner. Det bristande förtroendet har på senare
år lett till otillräcklig täckning av bl.a. viktiga barnvaccin, och följaktligen har det
inträffat nya utbrott av sjukdomar som kan förebyggas genom vaccination, t.ex.
mässling. Problemen med minskat förtroendet för vacciner beskrivs bl.a. i kommissionens
meddelande om stärkt samarbete mot sjukdomar som kan förebyggas genom vaccination15, i
EU:s rapport om förtroendet för vacciner från 201816 och i rapporten från Wellcome Global
Monitor om förtroendet för vacciner från samma år17. Detta är inte något nytt.
Som framhålls i kommissionens meddelande om att gripa in mot covid-19-desinformation18
har felaktig information och desinformation om eventuella covid-19 vacciner inte saktat
av och torde försvåra insatsen och acceptansen av vacciner. Samordning och samarbete med
aktörer i och utanför EU, tillsammans med Världshälsoorganisationen och nätplattformarna,
är avgörande för att övervaka och gripa in mot desinformation om covid-19 och effektivt
bemöta felaktig information. Tydlig, aktuell information och en aktiv strategi mot falsk
och vilseledande information är avgörande. Kommissionen tänker behandla desinformation
mer utförligt i den europeiska handlingsplanen för demokrati i slutet av 2020.
Även om höga kvalitets-, säkerhets- och effektivitetskrav iakttas fullständigt, kommer
dessutom själva hastigheten med vilken covid-19-vacciner för närvarande utvecklas
sannolikt att göra det särskilt svårt att bygga upp förtroendet för sådana vacciner, så att
allmänheten hyser oro för säkerheten hos vacciner som utvecklas på så kort tid. Det är viktigt
att medlemsstaterna redan nu börjar ge medborgarna objektiv, korrekt, faktabaserad
och riktad information om covid-19-vaccinernas betydelse. Det måste kommuniceras att
sådana vacciner sannolikt kommer att vara vårt enda sätt att verkligen få slut på den pågående
pandemin och att det tack vare EU:s strikta rutiner för godkännande för försäljning inte
15

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=COM%3A2018%3A245%3AFIN
https://static1.squarespace.com/static/5d4d746d648a4e0001186e38/t/5da9a66cda5d5c5fdd6d5816/1571399327
071/2018_vaccine_confidence_en.pdf
17
https://static1.squarespace.com/static/5d4d746d648a4e0001186e38/t/5da9a9ee57ce312451325890/157140017
8293/wellcome-global-monitor-2018.pdf
18
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX%3A52020JC0008
16
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kommer att tummas på säkerheten eller effektiviteten. Aktuell, löpande och konsekvent
information om rutinerna för utveckling, godkännande, lansering, ibruktagande och
säkerhetsövervakning av vacciner bidrar till att övertyga allmänheten om att allt görs för att
garantera vaccinernas säkerhet och effektivitet.
En samtidig lansering av flera vacciner, när de väl visats vara säkra och effektiva, och
distribution av dem blir en betydande utmaning som kräver ett starkt samarbete och
samordnade åtgärder i alla medlemsstater. Det skulle innebära stora fördelar med
samordnade och EU-omfattande effektivitets- och säkerhetsövervakningsstudier för covid-19vacciner. Diskussioner på nationell nivå kan underbyggas med utbyte av data och
information inom det befintliga samarbetet inom EU/EES nationella rådgivande grupper för
immunisering19. Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC)
kan bidra till vaccinationspolitiken, hjälpa till med att systematiskt granska tillgängligt
underlag och fastställa relevanta indikatorer för att mäta resultat och täckning.
Det är viktigt att medlemsstaterna delar med sig av kunskaper och erfarenheter under
den här globala hälsokrisen. Kommissionen hjälper medlemsstaterna att samordna
insatserna mot pandemin via hälsosäkerhetskommittén. Även om ansvaret för
hälsopolitiken vilar på medlemsstaterna, och de nationella strategierna kan skilja sig åt på
grund av bl.a. olika kapacitet i vårdsystemen, befolkningsstruktur eller epidemiologiskt läge,
är det ändå viktigt att samordna de nationella åtgärderna mot pandemin. Detta inbegriper
distribution och insats av covid-19-vacciner när de väl har godkänts. I detta sammanhang är
det viktigt med samarbete mellan medlemsstaternas hälsomyndigheter och
civilskyddsmyndigheter. Centrumet för samordning av katastrofberedskap kan stödja
medlemsstaterna både i detta avseende och med övervakning och informationsutbyte.
Kommissionen har haft ett nära samarbete med medlemsstaterna för att kartlägga behov,
undersöka strategier och utbyta information och bästa praxis. Dessutom är modernisering av
den offentliga förvaltningen och de offentliga tjänsterna, bl.a. vården, ett av de föreslagna
flaggskeppsinitiativen inom faciliteten för återhämtning och resiliens.
FÖRESLAGNA ÅTGÄRDER

 Medlemsstaterna bör se till vaccinationstjänsterna har kapacitet
att tillhandahålla covid-19-vacciner, bl.a. kvalificerad personal
och medicinsk och personlig skyddsutrustning.
 Medlemsstaterna bör se till att det är lätt för målgrupperna att få
tillgång till vacciner, både när det gäller pris och geografisk
närhet.
 Medlemsstaterna bör förbereda sig på att sätta in vacciner med
olika egenskaper och lagrings- och transportbehov och se över
den nödvändiga vaccineringsinfrastrukturen, särskilt i fråga om
19
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kylkedja, kylda transporter och lagringskapacitet.
Medlemsstaterna bör se till att informationssystem för
immunisering och andra vaccinationsregister uppdateras och är
redo att behandla vaccinationsdata.
Medlemsstaterna bör se till att tydlig kommunicera covid-19vaccinernas nytta, risker och betydelse, och på så sätt bygga upp
allmänhetens förtroende.
- Medlemsstaterna bör kartlägga och utbyta bästa praxis om
effektiva sätt att hantera tveksamhet till vaccinationer.
- Medlemsstaterna bör arbeta med vårdpersonal som betrodda
informationskällor i vaccinationsfrågor.
Medlemsstaterna bör samordna insatserna mot felaktig
information och desinformation om covid-19-vacciner, i
samordning och samarbete med internationella organ och
nätplattformar. Kommissionen bör underlätta dessa insatser.
Medlemsstaterna och folkhälsomyndigheterna bör förbereda
undersökningar av vaccinernas effektivitet och säkerhet,
oberoende av näringslivsintressen:
- inrätta nätverk för att samla in data och analysera material,
om möjligt på ett sätt som är statistiskt representativt för
olika målgrupper som arbetstagare
- se till att det finns mekanismer för att upptäcka, övervaka
och reagera på vaccinsäkerhetshändelser
- se till att det finns mekanismer för kontinuerlig bedömning
av risker och nytta
- samordnat av Europeiska läkemedelsmyndigheten och
Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av
sjukdomar förbereda deltagande i storskaliga studier om
effektivitet och säkerhetsövervakning i hela EU.
Samarbete mellan EU/EES nationella rådgivande grupper för
immunisering, samordnat av Europeiska centrumet för
förebyggande och kontroll av sjukdomar, för att stödja
nationella insatser genom data- och informationsutbyte
Medlemsstaterna och folkhälsomyndigheterna bör, med tekniskt
stöd från Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll
av sjukdomar, inrätta system för insamling av data om
vaccinationstäckning i målgrupperna och övervaka täckningen i
realtid genom individbaserade uppgifter, bl.a. genom det
elektroniska immuniseringsregistret och i enlighet med
dataskyddsreglerna.
Medlemsstaterna bör samordna insatserna mot pandemin genom
hälsosäkerhetskommittén, som samordnas av kommissionen.
Samarbetet
mellan
hälsomyndigheter
och
civilskyddsmyndigheter bör säkerställas.
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4.

MÖJLIGA
PRIORITERADE
INLEDNINGSSKEDE

GRUPPER

I

VACCINERINGENS

När effektiva och säkra vacciner mot covid-19 blir tillgängliga blir de första
leveranserna beroende av den tillgängliga produktionskapaciteten. Medlemsstaterna
måste besluta om vilka grupper som bör få prioriterad tillgång till covid-19-vaccinerna för att
rädda så många liv som möjligt. Dessa beslut bör styras av två kriterier: att skydda de mest
utsatta grupperna och individerna samt att bromsa och så småningom stoppa sjukdomens
spridning.
Medlemsstaterna och expertorganisationerna har börjat fastställa handlingsplaner och
prioriteringslistor med ledning av vad pandemins första fas har visat oss när det gäller
inverkan på olika befolkningsgrupper. Världshälsoorganisationens strategiska rådgivande
expertgrupp för immunisering har t.ex. offentliggjort en ram för fördelning och prioritering av
covid-19-vaccinering, som bygger på grundläggande principer och har ett antal mål20. Vidare
har National Academies of Sciences, Engineering och Medicine nyligen offentliggjort en
slutrapport med rekommendationer om en ram för tilldelning i fyra faser för USA21.
Med utgångspunkt i sådana strategier och den kunskap som för närvarande finns tillgänglig
om coronavirusets egenskaper och den sjukdom det orsakar, ges i följande tabell exempel på
prioriterade grupper utan inbördes ordning som länderna kan beakta när covid-19vacciner börjar sättas in. Ytterligare prioriteringar och rekommendationer för specifika
vacciner blir möjliga när produktspecifika uppgifter är kända, t.ex. vaccinets särdrag och
egenskaper, dess effektivitet och nytta för specifika grupper samt krav på lagring och
försörjningskedja.
Dessa okända faktorer i olika vacciners prestandaprofiler i olika målgrupper gör det ännu
viktigare att arbeta med vaccinportföljer. Till exempel bör ett vaccin som är effektivt mot
sjukdomens svårighetsgrad ges till sårbara grupper, medan ett vaccin som effektivt stoppar
spridningen av viruset bör ges till grupper som har större sannolikhet att sprida sjukdomen.
Detta bör åtgärdas genom vaccinationsstrategier med motsvarande mål. Detta är nödvändigt
för att säkerställa tillgången till ett brett spektrum av olika vacciner, särskilt när olika
målgrupper behandlas och prioriteras. Vissa grupper kan behöva särskilda strategier, t.ex.
ungdomar som på senare tid i allt högre grad har uppvisat positiva testresultat och därför
sannolikt bidrar till att sprida coronaviruset. Medlemsstaterna uppmanas att vända sig till
ungdomarna och se till att de förstår hur allvarlig situationen är.
Den epidemiologiska situationen i det enskilda landet när vaccinet sätts in, demografi, system
för leverans av vaccin samt vårdens krav och kapacitet är några andra faktorer som avgör och
påverkar beslutsfattandet på nationell nivå. I takt med att det blir bättre tillgång till vacciner
kommer dessutom vaccinstrategierna och deras mål att behöva anpassas. Exempelvis torde
20

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/334299/WHO-2019-nCoV-SAGE_FrameworkAllocation_and_prioritization-2020.1-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y
21
https://www.nap.edu/catalog/25917/framework-for-equitable-allocation-of-covid-19-vaccine
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strategierna i början inriktas på att minska dödstalen och sjukdomsbördan till följd av covid19-pandemin och säkerställa fortsatt tillgång till nödvändiga tjänster, men senare i
vaccinationsprocessen kan man gå över till att minska samhälleliga och ekonomiska
begränsningar och konsekvenser i vidare mening. En sådan flexibilitet att ändra målen bör
övervägas av länderna när de utarbetar sina vaccinationsstrategier. Likaså är det absolut
nödvändigt att ha en anpassningsbar och flexibel vaccinationsstrategi för att kunna reagera på
snabba förändringar i den epidemiologiska situationen på lokal, regional och nationell nivå.
PRIORITERADE GRUPPER
SOM MEDLEMSSTATERNA
KAN ÖVERVÄGA (utan
inbördes ordning)

ÖVERVÄGANDEN

Vårdpersonal

Nödvändiga arbetstagare med avsevärt förhöjd smittorisk
Utför väsentliga uppgifter för att bekämpa pandemin

Personer över 60 år

Åldersbaserad förhöjd risk för allvarlig sjukdom eller
dödsfall
Särskilt de som lever i högrisksituationer som
vårdboenden

Sårbara folkgrupper på grund av
kroniska sjukdomar,
samsjuklighet och andra
underliggande sjukdomar

Förhöjd risk för allvarlig sjukdom eller dödsfall
Exempel på riskfaktorer: fetma, högt blodtryck, astma,
hjärtsjukdomar, graviditet

Nödvändiga arbetstagare
utanför hälso- och
sjukvårdssektorn

T.ex. lärare, barnskötare, jordbruks- och
livsmedelsarbetare, transportarbetare, poliser och
räddningspersonal

Grupper som inte kan hålla
fysisk distans

T.ex. sovsalar, fängelser, flyktingläger

Arbetstagare som inte kan hålla
fysisk distans

T.ex. fabriker, styckningsanläggningar och slakterier

Sårbara socioekonomiska
grupper och andra
T.ex. socialt eftersatta grupper, som definieras nationellt
högriskgrupper
Det är därför troligt att vaccinet i början av vaccinationsprogrammen kommer att sättas in
stegvis. När vaccinproduktionen väl har expanderat och volymerna av vacciner och
vaccinleveranserna börjar tillgodose efterfrågan, är det viktigt att börja bedöma
populationsimmuniteten och det eventuella skydd som den ger. Just nu är det fortfarande
oklart om populationsimmunitet uppstår när vaccinationsprogrammen har inletts, och det
beror på vilka specifika vacciner som godkänns i EU och vilken täckning som kan uppnås.
FÖRESLAGNA ÅTGÄRDER

 Medlemsstaterna bör fastställa en prioritetslista för vaccinering
och fastställa och rikta in sig på olika befolkningsgrupper, helst
12
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genom en stegvis strategi. Listan bör vara flexibel för att
möjliggöra anpassningar och uppdateringar när uppgifter om
vaccinet blir tillgängliga och för att hantera den epidemiologiska
utvecklingen.
 Medlemsstaterna bör utveckla och genomföra modelleringar
(t.ex. för behovsplanering och vaccininsatsövningar), helst på ett
sätt som möjliggör gränsöverskridande lärande och
erfarenhetsutbyte inom Europa. Europeiska centrumet för
förebyggande och kontroll av sjukdomar arbetar på en
matematisk modell som ska stödja medlemsstaterna i deras
beslutsfattande när det gäller att planera hur vacciner mot covid19 ska sättas in.
 Medlemsstaterna bör regelbundet se över kritiska faktorer, t.ex.
den epidemiologiska situationen på nationell och regional nivå,
nya data om virusets inverkan på människors hälsa, vilka som
faktiskt tar vaccinet, kapaciteten för vaccinlagring och
leveranskedjans kapacitet och resurser och personal för
vaccinering av befolkningen, samt därefter sätta upp, ompröva
och anpassa mål, delmål, prioriteringar och strategier för covid19-vaccineringen.
 Medlemsstaterna bör dela med sig av kunskaper och erfarenheter
om utveckling och genomförande av vaccinationsstrategier,
särskilt när det gäller fastställande av prioriterade grupper och
vaccintäckning i dem, genom hälsosäkerhetskommittén, som
samordnas av kommissionen.
5.
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ÖVERBRYGGNING: MOT ALLMÄN TILLGÅNG TILL VACCINER

I väntan på att godkända, säkra och effektiva vacciner mot covid-19 blir tillgängliga, och
samtidigt som andra viktiga vård- och folkhälsotjänster och -program måste fortsätta utan
avbrott, behöver EU se till att smittspridningen begränsas. Detta sker främst i form av
folkhälsoåtgärder, skydd av utsatta grupper och aktiv bearbetning av allmänheten för att få
dem att följa folkhälsoåtgärderna.
Till dess att ett säkert och effektivt vaccin mot covid-19 finns tillgängligt, och sannolikt även
under de inledande vaccinationsfaserna, kommer andra åtgärder än läkemedel att fortsätta att
vara det viktigaste folkhälsoverktyget för att bekämpa och hantera covid-19-utbrott.
Dessutom är det av avgörande betydelse att se till att de europeiska hälso- och
sjukvårdssystemen kan reagera på ett lämpligt sätt på en förvärrad epidemiologisk situation.
Här erinrar kommissionen om åtgärderna i meddelandet om EU:s hälsoberedskap i närtid mot
covid-19-utbrott, vilka fortfarande är nödvändiga som överbryggning tills ett vaccin är
tillgängligt i tillräcklig omfattning för vaccinering på bred front.
Folkhälsoområdet är visserligen främst medlemsstaternas behörighet, men
kommissionen och EU-organen har vidtagit ett antal åtgärder för att bistå medlemsstaterna i
insatserna mot covid-19. Testning, kontaktspårning och övervakning är en förutsättning
13

för att motverka spridning av coronaviruset och bryta infektionskedjorna.
Kommissionen och medlemsstaterna enades nyligen om samordnade teststrategier och
testmetoder22. Detta är ett bra exempel på en flexibel och samordnad strategi, som nu bara
behöver genomföras av medlemsstaterna. Andra exempel på samordnade EU-åtgärder som för
närvarande utarbetas är en EU-plattform för digitaliserade lokaliseringsformulär för
passagerare samt initiativ för driftskompatibilitet mellan kontaktspårnings- och
varningsappar. Sammantaget blir detta avgörande för säker rörlighet för alla i EU.
Medicinska motåtgärder, bl.a. personlig skyddsutrustning och behandlingar, förblir
också avgörande. Medlemsstaterna och kommissionen måste se till att utmaningarna när det
gäller leveranser av och tillgång till dessa produkter övervinns, både i EU och i
grannländerna. Kommissionen kommer att arbeta tillsammans med medlemsstaterna och
näringslivet för att bygga vidare på arbetet vid clearinghuset för medicinsk utrustning och
för att samla in information om behoven av och tillgången till viktig medicinsk utrustning.
Samtidigt har medlemsstaterna och andra länder som gått med i avtalen om gemensam
upphandling redan nu tillgång till gemensamma offentliga upphandlingar av personlig
skyddsutrustning, respiratorer och laboratorieutrustning, och fler upphandlingar av
intensivvårdsläkemedel och vaccinationsutrustning är på väg, vilket också bidrar till
storskaliga vaccinationskampanjer. Transport och logistik för en korrekt och tillräcklig
distribution av vacciner bör också förbli en högprioriterad fråga. Kommissionen bör
fortsätta att stödja medlemsstaterna på detta område när det behövs, och fullständigt utnyttja
de verktyg den förfogar över. EU:s strategi för att stödja medlemsstater med hälso- och
sjukvårdskapacitet vid vårdtoppar har i första hand varit inriktad på att stärka
solidaritetsmekanismerna, men betydelsen av andra åtgärder än läkemedel kan inte
underskattas eftersom de räddar liv.
När covid-19 slog till i Europa framträdde brister i EU:s hälsoberedskap. Strukturer och
mekanismer i EU:s ram för hälsosäkerhet vid allvarliga gränsöverskridande hälsohot
underlättade utbytet av information om pandemins utveckling och stödde de nationella
åtgärderna. De hade dock begränsad förmåga att i tid utlösa gemensamma insatser på EUnivå, samordna de centrala aspekterna av riskkommunikationen och säkerställa solidaritet
mellan medlemsstaterna. Kommissionen avser därför att inom kort lägga fram lagförslag som
möjliggör konkreta åtgärder för att trygga den inre marknadens funktion och stärka ramen för
hälsosäkerhet, Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar och
Europeiska läkemedelsmyndigheten. Dessutom arbetar kommissionen på ett förslag om
inrättande av ett europeiskt Barda23, ett centrum för avancerad biomedicinsk forskning
och utveckling och insatser, vilket ordförande Ursula von der Leyen tillkännagav i sitt tal
om tillståndet i unionen. Detta bör vara ett viktigt steg mot en högre grad av öppet strategiskt
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https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/preparedness_response/docs/common_testingapproach_covid19_en.pdf
23
Den amerikanska myndigheten Biomedical Advanced Research and Development Authority.
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oberoende inom utveckling och användning av läkemedel och motåtgärder mot hälsorisker i
allmänhet.
Sammanfattningsvis bör man under och efter den tid som måste överbryggas tills säkra och
effektiva covid-19-vacciner blir allmänt tillgängliga fortsätta och förstärka insatserna i
enlighet med den epidemiologiska utvecklingen och se till att spridningen av
coronaviruset begränsas så mycket som möjligt. Bättre diagnosmetoder bidrar till upptäckt
och kontaktspårning, snabba och specifika reaktioner på lokala utbrott och kluster samt
förebyggande av exponering av större grupper, t.ex. på flygplatser eller i flygplan. Bättre
behandlingar bidrar till att minska dödligheten, särskilt bland riskgrupperna, och minskar
därigenom trycket på hälso- och sjukvårdssystemen och förbättrar kapaciteten att hantera
andra sjukdomar och rädda liv.
När säkra och effektiva covid-19-vacciner av hög kvalitet väl har godkänts och kommit ut på
den europeiska marknaden, kommer solidaritet i offentlig upphandling och insatser av en bred
portfölj av covid-19-vacciner att bidra till att Europa och världen tar sig ur pandemins krisfas.
När vaccinportföljer väl finns tillgängliga bör de bidra till genomförandet av de
vaccinationsstrategier medlemsstaterna nu håller på att utarbeta. Strategierna bör
anpassas till de centrala parametrar som nämns i detta meddelande. Beredskap och
samordning är och förblir avgörande för att besegra pandemin och rädda liv.
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