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Förslag till Europaparlamentets resolution om inrättande av en Europadag för 
fullföljande av medicinsk behandling

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av artikel 2 i fördraget om Europeiska unionen och artiklarna 8, 9 och 
168 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

– med beaktande av artikel 35 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande 
rättigheterna,

– med beaktande av WHO:s rapport om fullföljande av långsiktig medicinsk behandling 
och varför åtgärder måste vidtas1, 

– med beaktande av den europeiska stadgan om fullföljande av medicinsk behandling2, 

– med beaktande av artikel 143 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Den senaste tidens demografiska utveckling utgör en utmaning för hälso- och 
sjukvårdssystemen, med en ökande andel äldre medborgare som behöver hantera 
kroniska sjukdomar och samsjuklighet3.

B. När den medicinska behandlingen inte fullföljs har detta negativa effekter på 
patienternas livskvalitet, eftersom risken för oönskade skeenden och återfall ökar, men 
avbrutna behandlingar får även betydande ekonomiska konsekvenser och är idag en av 
de främsta orsakerna till onödiga sjukvårdsutgifter4.

1. Europaparlamentet efterlyser inrättande av en ”Europadag för fullföljande av medicinsk 
behandling” för att öka medvetenheten om vilka negativa effekter det får om den 
medicinska behandling som ordinerats avbryts, och om fördelarna om behandlingen 
fullföljs, som ett centralt inslag i en kvalitativ och individanpassad hälso- och sjukvård.

1 https://www.who.int/chp/knowledge/publications/adherence_report/en/
2 http://siha.cloud.agoramed.it/wp-content/uploads/2016/11/European-Charter-on-Adherence-to-Therapy-
web.pdf
3 
http://www.europarl.europa.eu/RegData/bibliotheque/briefing/2014/140811/LDM_BRI(2014)140811_REV1_E
N.pdf
4 http://siha.cloud.agoramed.it/wp-content/uploads/2016/11/European-Charter-on-Adherence-to-Therapy-
web.pdf
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