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FORSLAG

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse opfordrer Udvalget om Miljø, 
Folkesundhed og Fødevaresikkerhed, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende 
forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. glæder sig over denne handlingsplan for e-sundhed 2012-2020, som er en ajourføring af 
den handlingsplan for e-sundhed, der blev vedtaget i 2004, og som iværksætter yderligere
handlinger, især hvad angår forbedring af adgang til sundhedsydelser, formindskelse af 
sundhedsomkostninger og sikring af større lighed blandt EU-borgere;

2. vurderer de øgede muligheder for personaliseret sundhedspleje som en af de vigtigste 
muligheder, som er opstået af e-sundhed, idet patientjournaler automatisk kan lagres i 
elektronisk form, er uafhængige af patienternes lokalisering, og hvortil kun patienterne 
selv har adgang med en personlig ID;

3. glæder sig over Kommissionens hensigt om at foreslå en interoperabilitetsramme for 
e-sundhed inden 2015 og ser det som et meget vigtigt skridt hen imod styrkelse af 
patientens indflydelse inden for e-sundhed; anser det for vigtigt, at denne ramme omfatter 
oprettelsen af standardiseret rapportering i patientjournaler såvel som støtte til udvikling 
af medicinsk udstyr med den egenskab automatisk at kunne lagre patientjournaler 
elektronisk;

4. glæder sig over, at Kommissionens har til hensigt at påbegynde en undersøgelse 
vedrørende de retlige aspekter af e-sundhedsydelser; understreger imidlertid 
nødvendigheden af at træffe effektive foranstaltninger vedrørende refundering, ansvar og 
databeskyttelse;

5. understreger behovet for at tilslutte sig det brede begreb e-sundhed og fremhæver 
vigtigheden af at styrke sundhedspersonalets rolle, herunder læger, farmaceuter og 
sygeplejersker, såvel som patienters og patientorganisationers rolle, ved gennemførelsen 
og udviklingen af handlingsplanen for e-sundhed, idet det tages i betragtning, at patienter 
bør have mulighed for at se, anvende og konsultere oplysningerne om deres helbred;

6. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at spille en større rolle i at bringe aktører 
sammen med henblik på at dele erfaringer og bedste praksis; opfordrer Kommissionen til 
at have særlig fokus på sin centrale rolle som støtte til udveksling af bedste praksis om 
sjældne sygdomme;

7. understreger behovet for behørigt tilpasset støtte, information og uddannelse, der skal 
være tilgængelig i hele Unionen, med henblik på fuldt ud at udnytte fordelene ved 
e-sundhedsydelser, så længe at sociale og territoriale uligheder ikke øges; understreger 
også behovet for at udvikle systemer, der er tilgængelige for alle, idet målet om intuitiv 
grænseflade holdes for øje; understreger behovet for at bevare lige adgang for alle til 
traditionelle sundhedsydelser; mener, at støtte og uddannelse bør prioritere: 1) uddannelse 
i brugen af IT-værktøjer og digital sundhedsuddannelse for at forbedre de relevante 
færdigheder hos sundhedspersonale og 2) IT-uddannelse og bevidstgørelse om 
e-sundhedsydelser for patienter på nationalt og grænseoverskridende plan med specifik 
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fokus på sociale og territoriale uligheder;

8. er overbevist om, at sundhedsundervisning af patienter, som opfordrer dem til at overvåge 
og måle deres sundhed, og at forstå og kontrollere deres sundhedsoplysninger, og som 
således fjerner det fremherskende ulige specialist-/patientforhold, er en afgørende faktor, 
der er nødvendig for at forbedre sundhedsydelsernes kvalitet, øge 
sundhedsinstitutionernes gennemsigtighed, bekæmpe korruption og sikre, at patienter 
tillader, at deres oplysninger genanvendes til skabelse af ny viden;

9. understreger nødvendigheden af at sikre SMV'er passende støtte med henblik på at sikre 
fælles spilleregler inden for e-sundhedssektoren og højne SMV'ers markedsadgang på 
dette område, navnlig ved oprettelse af en specifik ressource- og forskningsdatabase 
specielt til SMV'er; understreger, at innovationer inden for e-sundhed skaber 
virksomhedsmuligheder og bidrager til fremtidig vækst;

10. minder om behovet for, at den fremtidige handlingsplan for e-sundhed sikrer de følgende 
hovedprincipper:

– optimering af sundhedsudgifter under økonomiske kriser

– styrkelse og fremme af applikationer og løsninger til markedsudvikling

– sikring af interoperabilitet i sundheds- og hospitalsinformationssystemer.

11. opfordrer medlemsstaterne til at tage hensyn til e-sundhedsydelser i eksisterende 
medicinske systemer; understreger vigtigheden af at opretholde en menneskelig og 
patientcentreret dimension inden for sundhedsvæsenet, specielt på baggrund af en 
aldrende befolkning og det følgende hyppige problem med at skelne mellem det 
medicinske og det sociale;

12. opfordrer medlemsstaterne og Kommissionen til at træffe hurtige foranstaltninger for at 
skabe en sammenhængende retlig ramme til forvaltning af forskellige typer af 
sundhedsoplysninger og deres brug; understreger, at de sociale netværksværktøjers hurtige 
succes viser, at personer er villige til at dele personoplysninger og ikke altid er 
opmærksomme på følgerne af deres beslutninger, mens vilkårene for de nye applikationer 
og værktøjer, der indsamler oplysninger, fastsættes af udbydere, ofte uden passende 
sikkerhedsforanstaltninger og beskyttelse; understreger, at borgernes tillid er vigtig for 
både nationale og grænseoverskridende e-sundhedsydelser; understreger nødvendigheden 
af at overholde reglerne om privatlivets fred og beskyttelse af personoplysninger, da dette 
er en vigtig forudsætning for beskyttelsen af borgerne, for patienternes tillid til 
e-sundhedsydelser og for den velfungerende og øgede anvendelse af sikker og 
interoperabel elektronisk kommunikation og datalagringssystemer såsom cloudcomputing 
i sundhedssektoren; fremhæver, at foranstaltninger til beskyttelse af personoplysninger 
bør udvikles til en stærk individuel beskyttelse, dog på en måde, som ikke er til hinder for 
den fremtidige sundhedsforskning; understreger, at følsomme oplysninger, især 
medicinske oplysninger, skal beskyttes mod hacking, lækage, krænkelse af privatlivets 
fred og andre former for misbrug;

13. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til yderligere samarbejde med henblik på at 
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sikre sundhedspersonalets ansvar på nationalt og på grænseoverskridende plan;

14. opfordrer Kommissionen til hvert andet år at offentliggøre en oversigt over fremskridt 
inden for gennemførelsen af handlingsplanen for e-sundhed i de enkelte medlemsstater, 
der viser, hvordan dette værktøj er blevet ændret på en innovativ måde med henblik på at 
forsyne borgerne med et effektivt sundhedssystem af høj kvalitet og til i lyset heraf 
fastsætte indikatorer på nationalt og EU-plan til at måle succesen og indvirkningen af de 
planlagte tiltag, idet der især tages hensyn til potentiel diskrimination eller uligheder i 
forbindelse med adgang, der kan påvirke forbrugere og patienter.
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