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FORSLAG 

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed opfordrer Retsudvalget, som er 

korresponderende udvalg, til 

– at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager: 

A. der henviser til, at aldringen er resultatet af en højere forventet levealder pga. 

forbedrede levevilkår og fremskridtene inden for lægevidenskaben og er en af de største 

politiske, sociale og økonomiske udfordringer for de europæiske samfund i det 21. 

århundrede; i 2025 vil over 20 % af alle europæere være 65 eller derover, og vi vil se en 

særlig hurtig stigning i antallet af personer over 80 år, hvilket vil medføre en 

fundamentalt anderledes balance mellem generationerne i vores samfund, og det er i 

samfundets interesse, at de ældre forbliver sunde og aktive så længe som muligt; 

B. der henviser til, at salget og produktionen af robotter steg betydeligt mellem 2010 og 

2014 med en stigning på næsten 30 % alene i 2014, særligt inden for sundheds- og 

plejesektoren; 

C. der henviser til, at forekomsten af handicap, kroniske sygdomme, risikoen for 

slagtilfælde, hjerneskader og nedsatte evner er stigende i et aldrende samfund; 

D. der henviser til, at samfundene og sundhedssystemerne vil skulle tilpasses til 

aldringsprocessen og de ældres behov for sundhedspleje, så de kan levere en passende 

pleje og forblive økonomisk bæredygtige; 

E. der henviser til, at cyberfysiske systemer er tekniske systemer af netværkscomputere, 

robotter og kunstig intelligens, der interagerer med den fysiske verden, og anvendes i 

vidt omfang inden for sundhedssektoren; 

F. der henviser til, at der i betragtning af de cyberfysiske systemers karakter er et behov 

for at opnå specifikke, mere detaljerede standarder, der er enslydende i hele EU; 

G. der henviser til, at disse systemer vil give grundlag for nye og fremtidige intelligente 

tjenester og vil skabe fremskridt inden for personlig sundhedspleje, beredskab og 

telemedicin; 

H. der henviser til, at brugen af robotteknologi eller højteknologiske diagnostik- eller 

behandlingsinstrumenter under ingen omstændigheder bør medføre øget ansvar for de 

læger eller det sundhedspersonale, der er forpligtet til anvendelse heraf, og at det derfor 

anses for tilrådeligt at øge de involverede sundhedsfaciliteters eller producenters ansvar; 

I. der henviser til, at cyberfysiske systemers økonomiske og samfundsmæssige potentiale 

er langt større end det, man tidligere har forestillet sig, og at der på verdensplan 

foretages store investeringer i udvikling af teknologien; 

J. der henviser til, at brugen af sådan teknologi ikke bør mindske eller skade forholdet 

mellem læge og patient, men bør yde bistand til læger i forbindelse med diagnosticering 

og/eller behandling af patienter; 
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K. der henviser til, at cyberfysiske systemer skaber mange høje forventninger og rummer et 

stort potentiale, mens effekten af nyligt introducerede teknologier aldrig kan forudsiges 

præcist og kun kan integreres på tilfredsstillende vis, hvis samfundet kan tilpasse sig til 

et nyt samspil med teknologierne; 

1. anerkender, at indførelsen af nye teknologier inden for sundhedspleje – forudsat at det 

er patient-lægeforholdet og den frie vilje, der prioriteres – må forventes at medføre store 

fordele med hensyn til patientplejen og behandlingens effektivitet og præcision og vil 

sigte mod at formindske risikoen for menneskelige fejl og dermed vil føre til øget 

livskvalitet og en stigning i den forventede levetid; 

2. mener, at selv om robotteknologi kan rumme samfundsmæssige fordele, kan den 

samtidig forårsage dramatiske ændringer af menneskers samspil med hinanden og 

derfor få en reel indvirkning på de nuværende samfundsmæssige strukturer; 

understreger derfor det presserende behov for en udbredt og veloplyst offentlig debat 

om denne nye teknologiske revolution; 

3. mener, at det er afgørende, at EU udvikler et regelsæt baseret på etiske principper i 

overensstemmelse med robotteknologiens kompleksitet og dens mange sociale, 

medicinske og bioetiske implikationer; 

4. understreger, at innovation, der giver bedre diagnoser og bedre indsigt i mulighederne 

for behandling, pleje og revalidering, fører til flere korrekte medicinske beslutninger og 

hurtigere restitution og derfor kan afbøde manglen på sundhedspersonale i pleje- og 

revalideringsprocesserne; 

5. fremhæver, at den øgede efterspørgsel efter enheder med cyberfysiske systemer har 

potentiale til at skabe mange højkvalifikationsjob i EU; 

6. mener, det er nyttigt, hvis der kan være robotter til stede for at støtte læger eller 

sundhedsassistenter i deres arbejde med henblik på at forbedre den menneskelige 

erfaring med diagnose og behandling, dog uden at overse behovet for at sikre, at 

medicinsk praksis og patientplejepraksisser ikke dehumaniseres; 

Plejerobotter 

7. bemærker, at cyberfysiske systemer kan ændre livet for personer, der lider af et 

handicap, i positiv retning, da man kan anvende intelligente teknologier til 

forebyggelse, hjælp, overvågning og selskab; 

8. fremhæver desuden, at cyberfysiske systemer sandsynligvis vil få en markant 

indvirkning på sundhedssektoren og rumme potentiale til at sænke de samlede 

omkostninger til sundhedspleje ved at gøre det muligt for læger og sundhedspersonale 

at flytte deres fokus fra behandling til forebyggelse; 

9. understreger, at forskning i og udvikling af ældreplejerobotter med tiden er blevet mere 

almindelig og billigere og frembringer produkter med større funktionalitet og bredere 

forbrugeraccept; noterer sig den brede vifte af anvendelser af sådanne teknologier, der 

giver forebyggelse, hjælp, overvågning, stimulering og selskab til ældre mennesker og 

mennesker, der lider af demens, kognitive forstyrrelser og hukommelsestab; 
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10. understreger, at selv om cyberfysiske systemer kan føre til øget mobilitet og 

selskabelighed for handicappede og ældre mennesker, vil menneskelige plejere stadig 

være nødvendige og vil fortsat udgøre en vigtig kilde til social interaktion for dem, 

hvilket ikke kan erstattes fuldstændigt; bemærker, at cyberfysiske systemer eller 

robotter kun kan forbedre den menneskelige pleje betydeligt og gøre 

revalideringsprocessen mere målrettet, således at det medicinske personale og plejerne 

kan afsætte mere kvalitetstid til diagnosticering og bedre behandlingsmuligheder; 

Medicinske robotter 

11. bemærker, at der allerede anvendes tidlige former for robotter og intelligente apparater, 

der indgår i cyberfysiske systemer, inden for sundhedsplejen, som f.eks. e-

sundhedsapparater og kirurgiske robotter, og at denne teknologi i den nærmeste fremtid 

fortsat vil udvikle sig og også kan reducere sundhedsudgifterne, idet det gøres muligt 

for læger og sundhedspersonale at flytte deres fokus fra behandling til forebyggelse, 

samtidig med at en større del af budgettet kan bruges på bedre tilpasning til patienternes 

forskelligartede behov, videreuddannelse af sundhedspersonale og forskning; 

12. understreger, at øget anvendelse af cyberfysiske systemer kan føre til et sundere 

samfund, idet indgrebene bliver mindre invasive, så patienterne hurtigere bliver raske, 

og det sundhedsplejerelaterede fravær mindskes; 

13. bemærker, at medicinske robotanordninger fortsat videreudvikles og sandsynligvis vil 

blive anvendt oftere ved kirurgiske indgreb, så grænserne for vores medicinske formåen 

rykkes fremad; 

14. anerkender, at kirurgiske robotter har haft til formål at give de menneskelige kirurger 

nogle muligheder, der rækker ud over grænserne for den konventionelle laparoskopi, og 

at udviklingen af kirurgiske robotter bygger på et ønske om at overvinde disse 

begrænsninger og udvide fordelene ved minimalt invasiv kirurgi, fine bevægelser og 

præcision; 

15. understreger, at cyberfysiske systemer giver mulighed for telekirurgi, hvilket har mange 

fordele som f.eks. mere præcise håndbevægelser, ingen rysten ved håndbevægelser, 

forstørret syn, som straks kan analyseres og vurderes, mere behændighed og 

fjernkirurgi, mens det skal være et grundlæggende krav for læger at erhverve sig 

færdigheder og akkreditering for udføring af lægebehandling med individuelle 

apparater, der indgår i cyberfysiske systemer; 

16. bemærker, at der i de seneste år er der sket betydelige ændringer inden for den 

lægefaglige uddannelse; bemærker videre, at eftersom lægebehandlingen er blevet 

stadig mere kompleks, giver klimaet i de akademiske sundhedscentre en lejlighed til at 

fremme en helhedsorienteret tilgang til sundhed, genoverveje, hvordan man leverer 

medicinsk uddannelse og livslang læring, samtidig med at man bevarer lægernes 

kærnekompetencer for at opretholde deres ekspertise og autoritet over robotterne; 

opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at fremme høje uddannelses- og 

specialiseringsstandarder for læger eller plejepersonale, der anvender eller planlægger at 

anvende nye robotteknologier, og tilskynde til fri bevægelse af kirurger, der ønsker at 

anvende sådanne teknologier til at udføre deres operationer; 
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17. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at styrke de finansielle instrumenter til 

forskningsprojekter inden for robotteknologi til sociale og sundhedsmæssige 

nødsituationer; 

18. mener, at det er afgørende at respektere princippet om overvågning af robotters 

autonomi, hvorved den indledende planlægning af behandling og den endelige 

beslutning vedrørende udførelsen heraf altid vil blive truffet af en menneskelig kirurg; 

Klinisk evaluering og kliniske undersøgelser 

19. understreger, at medicinske cyberfysiske systemer bør opfylde de høje standarder for 

medicinsk udstyr, gennem effektive kontrol- og certificeringsprocedurer, der gør det 

muligt for tilstrækkeligt uddannet personale at vurdere den foreslåede teknologis 

sikkerhed og effektivitet allerede i udviklingsfasen; 

20. understreger vigtigheden af at skelne kirurgiske robotter fra proteser og exoskeletter fra 

robotledsagere, hvis funktion er at bistå personer med handicap eller personer, der er 

midlertidigt uarbejdsdygtige; understreger vigtigheden af, at begge typer underlægges 

kontroller, der skal udføres i overensstemmelse med standarder, der er så præcise og 

detaljerede som muligt; 

21. glæder sig over den politiske aftale om forordningen om medicinske anordninger 

(2012/0266(COD)), der blev indgået af de to lovgivere i juni 2016; opfordrer 

Kommissionen til at sikre, at procedurerne for afprøvning af nye medicinske 

robotanordninger er sikre, navnlig når der er tale om anordninger, der implanteres i det 

menneskelige legeme, før datoen for denne forordnings anvendelse; bemærker 

endvidere, at der skal være fuld gennemsigtighed for patienterne med hensyn til deres 

egne oplysninger og for offentligheden med hensyn til mislykkede og vellykkede 

forsøg, og at ansvaret for forfejlede forsøg og cyberfysiske systemer skal fremstå klart 

for patienterne og offentligheden; 

Etik 

22. påpeger, at mens udviklingen af teknologi vokser eksponentielt, kan de sociale systemer 

i EU ikke reagere lige så hurtigt, og sundhedsvæsenerne reagerer endnu langsommere; 

understreger, at disse udviklinger har en betydelig indvirkning på civilisationen, som vi 

kender den, og at det derfor er bydende nødvendigt, at de teknologiske fremskridt 

ledsages af en vurdering af de langsigtede moralske og etiske aspekter af nye 

teknologier før og under deres udvikling; 

23. understreger med hensyn til de etiske standarder vigtigheden af at sikre, at de 

robotteknologiske produkter respekterer individernes og samfundets grundlæggende 

rettigheder, der bør beskyttes på EU-plan, ved at sørge for enhver teknisk foranstaltning, 

der sikrer en sådan respekt allerede fra udviklingsfasen, i overensstemmelse med 

tilgangen om indbygget privatlivsbeskyttelse; 

24. henleder opmærksomheden på de risici, der er forbundet med muligheden for, at 

cyberfysiske systemer, der er integreret i menneskekroppen, kan blive hacket eller 

slukket eller få slettet deres hukommelse, da dette kunne bringe menneskers sundhed i 

fare, og i ekstreme tilfælde endda menneskeliv, og understreger derfor, at beskyttelsen 
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af sådanne systemer skal prioriteres højt; 

25. anerkender sårbarheden hos patienter med særlige behov, herunder børn, ældre og 

mennesker med handicap, og understreger, at enhver bruger kan udvikle en 

følelsesmæssig tilknytning til cyberfysiske systemer og robotter; understreger de etiske 

overvejelser, som en eventuel sådan tilknytning giver anledning til; opfordrer 

Kommissionen til at gøre sig overvejelser om, hvordan det kan sikres, at cyberfysiske 

systemer ikke vil få en negativ indvirkning på sårbare personers selvstændighed og 

uafhængighed; 

26. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at fremme udviklingen af 

hjælpeteknologier, også gennem erstatningsansvarsordninger, der er anderledes end 

dem, der er gældende på nuværende tidspunkt, med henblik på, at udviklingen og 

ibrugtagningen af disse teknologier lettes for dem, der har brug for dem, i 

overensstemmelse med artikel 4 i FN's konvention om rettigheder for personer med 

handicap, som Unionen deltager i; 

27. fremhæver betydningen af at bevare plejeforholdet mellem patient og læge, navnlig 

hvad angår information om medicinske diagnoser og behandling; 

28.  bemærker, at anvendelse af cyberfysiske systemer rejser spørgsmålet om "forbedring" 

af mennesker, der defineres som forbedring af eksisterende naturlige menneskelige 

færdigheder eller tilførsel af nye færdigheder, som gør det muligt for enkeltpersoner at 

overvinde handicap;  

Miljøvirkninger 

29. anerkender behovet for at minimere de mulige miljømæssige eller økologiske fodaftryk 

af robotteknologi, da brugen af cyberfysiske systemer og robotter forventes at øge det 

samlede energiforbrug og mængden af elektrisk og elektronisk affald; understreger 

nødvendigheden af at maksimere potentialet for at gøre processerne mere 

ressourceeffektive, øge energieffektiviteten ved at fremme brugen af vedvarende 

teknologier inden for robotteknologi, bruge og genbruge sekundære råstoffer og 

begrænse affaldsmængden; opfordrer derfor Kommissionen til at indarbejde 

principperne for den cirkulære økonomi i alle EU-politikker om robotteknologi; 

30. bemærker desuden, at brugen af cyberfysiske systemer vil få en positiv indvirkning på 

miljøet, navnlig på områderne for landbrug og fødevareforsyning og særlig takket være 

det mindre maskineri og den mere begrænsede brug af gødningsstoffer, energi og vand 

samt i kraft af præcisionsdyrkning; 

31. understreger, at cyberfysiske systemer vil føre til etablering af energi- og 

infrastruktursystemer, som kan styre strømmen af el fra producent til forbruger, og også 

vil medføre, at der opstår "energiprosumenter", der både producerer og forbruger 

energi; fremfører, at dette vil åbne mulighed for store miljømæssige fordele; 

– at optage følgende henstillinger i bilaget til forslaget til beslutning: 
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Sikkerhed 

 Det er en forudsætning for indførelse af medicinske robotanordninger i 

sundhedssektoren, at de er sikre. Plejerobotters og medicinske robotters effektivitet og 

sikkerhed bør vurderes på grundlag af specifikke, meget detaljerede sikkerhedsgarantier 

og standardiserede certificeringsprocedurer, med særlig fokus på, hvordan de anvendes 

af handicappede brugere eller i nødsituationer; opfordrer Kommissionen til at vedtage 

detaljerede fælles specifikationer for robotteknologiske medicinske anordninger; der bør 

lægges særlig vægt på sikkerheden af cyberfysiske systemers netværk, så enhver 

mulighed for at hacke sig ind i dem og stjæle følsomme personoplysninger fjernes. 

 Sikkerheden af de cyberfysiske systemer, der er implanteret i det menneskelige legeme, 

er et grundlæggende krav, da enhver fejl i dem kan være fatal, og det er i denne 

sammenhæng vigtigt at stille information til rådighed og indføre entydige regler om 

spørgsmål om ansvar, herunder om, hvem der ejer de implanterede cyberfysiske 

systemer, hvem der har rettigheder over dem, og hvem der kan ændre deres 

implantation, idet det strengt forbydes at udføre eksperimenter på mennesker uden deres 

samtykke; 

Privatlivets fred 

 Medicinske cyberfysiske systemer og anvendelsen af en robot som en "elektronisk 

patientjournal" rejser spørgsmål vedrørende lovgivningen om patienternes privatliv, 

lægelig tavshedspligt og databeskyttelse på folkesundhedsområdet. EU's 

databeskyttelsesregler bør tilpasses, så der tages hensyn til den øgede kompleksitet og 

sammenkobling af plejerobotter og medicinske robotter, der eventuelt håndterer meget 

følsomme personoplysninger og sundhedsoplysninger; de bør være i overensstemmelse 

med begrebet om indbygget privatlivsbeskyttelse, som fastsat i forordning (EU) nr. 

2016/679 om databeskyttelse. Adfærdskodekserne vedrørende lægelig tavshedspligt bør 

forbedres i relation til de sundhedsoplysninger, der lagres i cyberfysiske systemer, som 

tredjeparter har adgang til. 

 Hverken forsikringsselskaber eller andre tjenesteudbydere bør have ret til at bruge e-

sundhedsoplysninger til at forskelsbehandle ved fastsættelse af priser, eftersom dette 

ville være i strid med den grundlæggende ret til den højest opnåelige sundhedstilstand. 

Forskningsetiske udvalg 

 Forskningsetiske udvalg bør tage hensyn til de etiske spørgsmål, der opstår i forbindelse 

med udviklingen af medicinske robotanordninger og cyberfysiske systemer på mange 

områder inden for sundhedspleje og hjælp til handicappede og ældre. Der bør tages 

behørigt hensyn til spørgsmål som f.eks. lige adgang til forebyggende sundhedsydelser 

ved hjælp af robotter, det privilegerede plejeforhold mellem patient og læge, og 

muligheden af at navnlig patienter med særlige behov (f.eks. handicappede), men ikke 

kun dem (f.eks. børn, ensomme mennesker osv.), udvikler en følelsesmæssig tilknytning 

til robotter. 

 De forskningsetiske udvalg og Kommissionen opfordres til at gøre sig overvejelser med 

hensyn til at udarbejde en adfærdskodeks for forskere/designere og brugere af 

medicinske cyberfysiske systemer, som bør baseres på de principper, der er fastlagt i 
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EU's charter om grundlæggende rettigheder (såsom menneskets værdighed og 

menneskerettighederne, lighed, ret og retfærdighed, fordele og skadevirkninger, 

værdighed, ikkeforskelsbehandling og ikkestigmatisering, autonomi og individets 

ansvar, informeret samtykke, beskyttelse af privatlivets fred og socialt ansvar samt 

ældres rettigheder, integration af handicappede, retten til sundhedspleje og retten til 

forbrugerbeskyttelse), samt på eksisterende etiske praksisser og kodekser. 

 Det er værd at bemærke, at robotteknologi kan føre til betragtelig usikkerhed med 

hensyn til spørgsmål om ansvar og erstatningsansvar. 
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