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KOMMISSIONENS BESLUT
av den 30 april 2009
om ändring av beslut 2002/253/EG om fastställande av falldefinitioner för rapportering av
smittsamma sjukdomar till gemenskapsnätverket enligt Europaparlamentets och rådets beslut nr
2119/98/EG
[delgivet med nr K(2009) 3517]
(Text av betydelse för EES)

(2009/363/EG)
tionen för influensa och som gör det möjligt för de
nationella behöriga myndigheterna att lämna relevant information till gemenskapsnätverket i enlighet med artikel 4 i beslut nr 2119/98/EG.

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
(4)

I enlighet med artikel 9 i Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) nr 851/2004 av den 21 april 2004 om
inrättande av ett europeiskt centrum för förebyggande
och kontroll av sjukdomar (4) har detta centrum
(ECDC) på kommissionens begäran utarbetat ett tekniskt
dokument om falldefinitionen för denna smittsamma
sjukdom för att bistå kommissionen och medlemsstaterna vid utvecklingen av interventionsstrategier för övervakningen och kontrollen. Falldefinitionerna i bilagan till
beslut 2002/253/EG bör uppdateras på grundval av detta
dokument.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med
yttrandet från den kommitté som inrättats genom artikel 7 i beslut nr 2119/98/EG.

med beaktande av Europaparlamentets och rådets beslut nr
2119/98/EG av den 24 september 1998 om att bilda ett nätverk för epidemiologisk övervakning och kontroll av smittsamma sjukdomar i gemenskapen (1), särskilt artikel 3 c, och
av följande skäl:
(1)

(2)

(3)

Enligt punkt 2.1 i bilaga I till kommissionens beslut
2000/96/EG av den 22 december 1999 om de smittsamma sjukdomar som successivt skall omfattas av gemenskapsnätverket enligt Europaparlamentets och rådets
beslut nr 2119/98/EG (2) omfattas sjukdomar som kan
förebyggas genom vaccinering, t.ex. influensa, av den
epidemiologiska övervakningen inom gemenskapsnätverket enligt beslut nr 2119/98/EG.
Enligt artikel 2 i kommissionens beslut 2002/253/EG av
den 19 mars 2002 om fastställande av falldefinitioner för
rapportering av smittsamma sjukdomar till gemenskapsnätverket enligt Europaparlamentets och rådets beslut nr
2119/98/EG (3) bör falldefinitionerna i bilagan till det
beslutet uppdateras i den utsträckning som senaste vetenskapliga rön förutsätter.
Flera fall av ett nytt influensavirus har rapporterats i
Nordamerika och därefter även i flera medlemsstater. Viruset är en av de många former som sjukdomen influensa, som tas upp i bilaga I till beslut 2000/96/EG,
kan anta. Eftersom detta nya virus innebär en risk för en
influensapandemi och kräver omedelbar samordning mellan gemenskapen och de nationella behöriga myndigheterna, är det nödvändigt att fastställa en specifik falldefinition som skiljer den från den mer allmänna falldefini-

(1) EGT L 268, 3.10.1998, s. 1.
(2) EGT L 28, 3.2.2000, s. 50.
(3) EGT L 86, 3.4.2002, s. 44.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Bilagan till beslut nr 2002/253/EG ska kompletteras med falldefinitionen i bilagan till det här beslutet.
Artikel 2
Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 30 april 2009.
På kommissionens vägnar
Androulla VASSILIOU

Ledamot av kommissionen

(4) EUT L 142, 30.4.2004, s. 1.
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BILAGA
Följande text ska införas i bilagan till beslut 2002/253/EG:
”NYTT INFLUENSAVIRUS A (H1N1) (S.K. SVININFLUENSA A (H1N1) OCH MEXIKANSK INFLUENSA) (1)
Kliniska kriterier
Person med minst ett av följande tre symtom:
— Mer än 38 graders feber OCH tecken och symtom på akut luftvägsinfektion.
— Lunginflammation (allvarlig luftvägssjukdom).
— Död orsakad av en oförklarad akut luftvägssjukdom.
Laboratoriekriterier
Minst ett av följande tester:
— RT-PCR.
— Virusodling (kräver BSL 3).
— Fyrfaldig ökning av antikroppar som neutraliserar det nya influensavirus A (H1N1) (behov av serumpar från det akuta
skedet av sjukdomen och därefter under konvalescensen minst 10–14 dagar senare).
Epidemiologiska kriterier
Minst ett av de tre följande under de sju dagarna innan sjukdomen bryter ut:
— Person som har varit i nära kontakt med ett bekräftat fall av den nya influensan A (H1N1) under själva sjukdomen.
— Person som har rest till ett område där fortsatt överföring av den nya influensan A (H1N1) från människa till
människa har bekräftats.
— Person som arbetar i ett laboratorium där prover av den nya influensan A (H1N1) testas.
Fallklassificering
A. Fall under utredning
Person som uppfyller de kliniska och epidemiologiska kriterierna.
B. Troligt fall
Person som uppfyller de kliniska OCH epidemiologiska kriterierna OCH där laboratorieresultaten visar att personen testats
positiv för en typ av influensa A som inte har delats in i subtyper.
C. Bekräftat fall
Person som uppfyller laboratoriekriterierna för bekräftelse.

(1) Namnet kommer att ändras i enlighet med Världshälsoorganisationens definition.”
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