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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om handlingsplanen för e-hälsa 2012–2020 – Innovativ hälsovård för det 
21:a århundradet
(2013/2061(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 6 december 2012 Handlingsplanen 
för e-hälsa 2012–2020 – Innovativ hälsovård för det 21:a århundradet
(COM(2012)0736),

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 6 april 2004 E-hälsovård – bättre 
hälso- och sjukvård för Europas medborgare: Handlingsplan för ett europeiskt område 
för E-hälsovård (COM(2004)0356),

– med beaktande av kommissionens rekommendation av den 2 juli 2008 om 
gränsöverskridande interoperabilitet för elektroniska patientjournalsystem (2008/594/EG),

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 4 november 2008 om telemedicin 
till gagn för patienter, hälso- och sjukvårdssystem och samhället (COM(2008)0689),

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/24/EU av den 
9 mars 2011 om tillämpningen av patienträttigheter vid gränsöverskridande hälso- och 
sjukvård,

– med beaktande av EU:s undersökning om de europeiska ländernas väg mot nationella 
infrastrukturer för e-hälsa,

– med beaktande av artikel 48 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 
och yttrandena från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd, utskottet för 
regional utveckling och utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor 
och män (A7-0000/2013), och av följande skäl:

A. Tillgången till hälso- och sjukvård av hög kvalitet är en internationellt erkänd 
grundläggande rättighet.

B. I artikel 168 i fördraget föreskrivs att EU:s insatser, som ska komplettera den nationella 
politiken, ska inriktas på att förbättra folkhälsan, förebygga ohälsa och sjukdomar hos 
människor och undanröja faror för den fysiska och mentala hälsan.

C. Följaktligen består EU:s insatser på e-hälsoområdet i att hjälpa medlemsstaterna att 
samordna sina insatser i detta avseende och i att stödja deras åtgärder på de områden där 
det kan ge ett mervärde.

D. Den organisatoriska och kulturella inriktningen inom hälso- och sjukvården varierar från 
medlemsstat till medlemsstat.
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E. Medborgarnas rörlighet inom hälso- och sjukvårdssystemen i sitt eget land har ökat, 
liksom deras möjligheter till medicinsk behandling utanför sitt hemland.

F. Det är till fördel för patienterna att slippa upprepa kliniska prover vars resultat finns 
samlade i deras patientjournaler och är tillgängliga för den personal som kan komma att 
behandla dem på olika vårdinrättningar.

G. Informations- och kommunikationstekniken (IKT) har blivit tillräckligt etablerad för att 
tillämpas i e-hälsosystemen, och det finns goda erfarenheter av detta i flera 
EU-medlemsstater.

H. Det krävs ett samarbete mellan IKT-experterna, konsumenterna, hälso- och 
sjukvårdspersonalen i allmänhet och läkarna i synnerhet samt folkhälsomyndigheterna.

I. De juridiska aspekterna och uppgiftsskyddet bör prioriteras.

J. All teknik som ingår i systemet i de olika medlemsstaterna måste vara enhetlig för att det 
ska vara effektivt.

K. Hälso- och sjukvårdspersonalen bör få löpande fortbildning för att lära sig att använda den 
IKT som tillämpas inom hälso- och sjukvården.

L. Databaserna samt deras lokalisering och förvaltning spelar en viktig roll.

1. Europaparlamentet välkomnar kommissionens meddelande Handlingsplanen för e-hälsa 
2012–2020 – Innovativ hälsovård för det 21:a århundradet, och uppmanar kommissionen 
att fortsätta att arbeta för ett allmänt antagande av e-hälsa i hela EU.

2. Europaparlamentet rekommenderar att nödvändiga åtgärder vidtas för att se till att alla 
EU:s medborgare får lika tillgång till och användning av e-hälsotjänster, så att det inte 
uppstår sociala orättvisor.

3. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att fortsätta att samarbeta med såväl hälso-
och sjukvårdspersonal som patientorganisationer och behöriga myndigheter 
i medlemsstaterna vid utarbetandet av sin politik.

4. Europaparlamentet uppmanar eftertryckligen kommissionen att lägga fram 
lagstiftningsförslag som fyller de juridiska luckor som för närvarande finns, för att 
systemet ska kunna tillämpas på ett effektivt sätt på europeisk nivå.

5. Europaparlamentet understryker hur viktigt det är att läkarna och resten av hälso- och 
sjukvårdspersonalen får särskild utbildning i e-hälsa.

6. Europaparlamentet rekommenderar att synpunkter från såväl läkare och hälso- och 
sjukvårdspersonal som patientorganisationer tas i beaktande, inte bara vid framtagandet av 
elektroniska applikationer utan även vid utvärderingen och uppföljningen av dem.

7. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna och kommissionen att anordna 
informations- och utbildningskampanjer för e-hälsa som riktar sig till allmänheten. Dessa 
kampanjer måste anpassas till den samhällsgrupp som de riktar sig till, eftersom 
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välinformerade medborgare och deras aktiva deltagande är förutsättningar för en god 
utveckling av de nya hälso- och sjukvårdsmodellerna.

8. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att utbyta erfarenheter, kunskaper och god 
praxis med varandra och med kommissionen, för att på så vis effektivisera 
e-hälsosystemen.

9. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att eftersträva och förstärka samarbetet 
inom e-hälsa, såväl på nationell och regional nivå som på gränsöverskridande nivå, så att 
de länder som har kommit längst kan dela med sig av sina kunskaper till de mindre 
erfarna. 

10. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att fortsätta att arbeta 
med pilotprojekt såsom epSOS-projektet (Smart Open Services for European Patients), 
i syfte att bygga upp interoperabilitet på europeisk nivå.

11. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att fortsätta att arbeta 
med genomförandet av artikel 14 i direktiv 2011/24/EU om tillämpningen av 
patienträttigheter vid gränsöverskridande hälso- och sjukvård, genom vilken nätverket för 
e-hälsa inrättas.

12. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att arbeta tillsammans 
för att hitta verktyg och modeller för e-hälsa som kan främja genomförandet eller 
utvecklingen av artikel 12 i direktiv 2011/24/EU, som handlar om utvecklingen av 
europeiska referensnätverk.

13. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att lagstifta om de 
juridiska aspekterna och uppgiftsskydd på e-hälsoområdet.

14. Europaparlamentet understryker behovet av att använda internationella standarder, både 
för utformningen av informationen och för utbytet av den.

15. Europaparlamentet understryker att det är viktigt att uppnå teknisk standardisering och 
interoperabilitet inom de europeiska hälso- och sjukvårdssystemen.

16. Europaparlamentet understryker att forskningen om e-hälsa måste utökas, men 
kostnaderna för sådan forskning får inte direkt påverka kostnaden för tjänsten.

17. Europaparlamentet kräver att framtagandet av verktyg för e-hälsa inte enbart styrs av 
tekniska eller ekonomiska intressen, utan att det bygger på verktygens effektivitet och 
användbarhet, och att huvudsyftet vid detta framtagande ska vara patientens intresse. 

18. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, 
kommissionen, Regionkommittén och medlemsstaterna.
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MOTIVERING

E-hälsan är ett sätt att förbättra kvaliteten och effektiviteten inom hälso- och sjukvården under 
det 21:a århundradet och göra den mer universell.

Den potentiella marknaden för e-hälsa är stabil. Den globala marknaden för telemedicin ökade 
från 9,8 miljarder dollar 2010 till 11,6 miljarder dollar 2011, och den beräknas fortsätta att 
växa så att den 2016 uppgår till 27,3 miljarder dollar, vilket motsvarar en årlig ökning med 
18,6 procent.

Tillgången till hälso- och sjukvård av hög kvalitet är en erkänd grundläggande rättighet, men 
den ökade efterfrågan på hälso- och sjukvård på grund av en åldrande befolkning, effekten av 
kroniska sjukdomar, rörligheten för patienter och hälso- och sjukvårdspersonal, tillsammans 
med allmänhetens ökade krav på en högkvalitativ hälso- och sjukvård och en alltmer 
begränsad hälso- och sjukvårdsbudget har gjort att EU:s hälso- och sjukvårdssystem nu står 
inför stora utmaningar.

E-hälsan kan vara en del av lösningen på dessa problem, som ett sätt att förbättra tillgången 
till hälso- och sjukvård för personer som bor i avlägsna eller glesbefolkade områden, förbättra 
arbetsförhållandena, minska vårdköerna och, allra viktigast, att bidra till en säker och effektiv 
hälso- och sjukvård av hög kvalitet.

För att uppnå dessa mål måste vårdgivarna dock samarbeta med varandra, över kompetens-
och språkgränser, för att kunna tillhandahålla tjänster av hög kvalitet inriktade på patientens 
säkerhet. För detta krävs en teknisk standardisering, en interoperabilitet inom de europeiska 
hälso- och sjukvårdssystemen och en definition på EU-nivå av certifierings- och 
autentiseringssystemen. 

För att såväl allmänheten som hälso- och sjukvårdspersonalen ska få förtroende för och tro på 
fördelarna med applikationerna för e-hälsa måste vi förse dem med rättssäkerhet. 
Uppgiftsskydd, sekretess, integritet och ansvar är några av de frågor som måste lösas om vi 
vill att införandet av e-hälsotjänsterna ska lyckas.

Det är av grundläggande vikt att medlemsstaterna utbyter kunskaper, erfarenheter och god 
praxis, i samarbete med varandra och med kommissionen, för att på så vis effektivisera 
e-hälsosystemen. Det är önskvärt att e-hälsan blir verklighet och fungerar effektivt 
i framtiden. För att uppnå detta bör de länder som är pionjärer på området dela med sig av 
sina kunskaper till de övriga. 

Det är av yttersta vikt att såväl läkarnas och hälso- och sjukvårdpersonalens som 
patientorganisationernas synpunkter beaktas före och efter framtagandet av dessa 
hälsoapplikationer. Det är de som kommer att använda dem, och då måste de inte bara vara 
övertygade om att de är användbara, utan även veta hur man använder dem. Både den 
offentliga och privata sektorn måste se till att all nödvändig information finns tillgänglig och 
att den på ett tydligt sätt är anpassad till den sektor som den vänder sig till.
Viktigast är slutligen att det är av grundläggande vikt att man när dessa projekt tas fram 
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väsentligen har tagit patientens intresse i beaktande, vilket till syvende och sist är huvudsyftet: 
att förbättra kvaliteten på hälso- och sjukvården för EU:s medborgare, utan att för den sakens 
skull glömma bort de kulturskillnaderna som råder mellan EU:s medlemsstater inom hälso-
och sjukvården.


