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FÖRSLAG 

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet uppmanar utskottet för rättsliga frågor 

att som ansvarigt utskott göra följande: 

– Infoga följande förslag i förslaget till resolution: 

A. Den åldrande befolkningen är ett resultat av den ökade förväntade livslängden till följd 

av de framsteg som gjorts i fråga om levnadsvillkor och inom den moderna medicinen, 

och den utgör en av de största politiska, sociala och ekonomiska utmaningarna för det 

tjugoförsta århundradets europeiska samhällen. Senast 2025 kommer mer än 20 procent 

av européerna att vara 65 år eller äldre, med ett särskilt snabbt ökande antal människor 

som är över 80, så att balansen mellan generationerna i våra samhällen kommer att bli 

helt annorlunda, och det ligger i samhällets intresse att äldre människor förblir friska 

och aktiva så länge som möjligt. 

B. Försäljningen och tillverkningen av robotar ökade betydligt mellan 2010 och 2014, med 

en ökning på nästan 30 procent bara 2014, särskilt inom vård och omsorg. 

C. I ett åldrande samhälle blir det allt vanligare med funktionsnedsättningar, kroniska 

sjukdomar, risk för slaganfall, hjärnskador och nedsatta förmågor. 

D. Samhällena och hälso- och sjukvårdssystemen kommer att behöva anpassas till denna 

åldrande befolkning och dess hälso- och sjukvårdsbehov, för att kunna erbjuda adekvat 

vård och samtidigt förbli ekonomiskt hållbara. 

E. Cyberfysiska system är tekniska system med en sammankoppling av datorer, robotar 

och artificiell intelligens som samverkar med den fysiska världen och manifesteras i ett 

stort antal olika tillämpningar inom hälso- och sjukvårdssektorn. 

F. Med tanke på de cyberfysiska systemens karaktär finns det ett behov att ta fram 

särskilda, mer detaljerade standarder som är likadana i hela unionen. 

G. Sådana system kommer att utgöra basen och ligga till grund för framväxande och 

framtida smarta tjänster, och de kommer att medföra framsteg för individanpassad 

hälso- och sjukvård, insatser i nödsituationer samt telemedicin. 

H. Under inga omständigheter får diagnos- eller behandlingsinstrument baserade på 

robotteknik eller avancerad teknologi medföra ett tyngre ansvar för läkare eller 

vårdpersonal som måste använda dem, och därför är det lämpligt att öka ansvaret för de 

inblandade vårdinrättningarna eller tillverkarna. 

I. De cyberfysiska systemen kan komma att betyda åtskilligt mer för både ekonomi och 

samhälle än vad man tidigare föreställt sig, och över hela världen görs det stora 

investeringar i utvecklingen av denna teknik. 

J. Användningen av sådan teknik får inte förminska eller skada förhållandet mellan läkare 

och patient utan måste bistå läkaren i diagnostiseringen och/eller behandlingen av 

patienten. 
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K. De cyberfysiska systemen skapar stora förväntningar och bär på många inneboende 

möjligheter. Man kan aldrig fullständigt förutsäga vilka effekter som nyligen införd 

teknik kommer att få, och det enda sättet att med framgång integrera denna teknik är om 

samhället kan anpassa sig till ett nytt sätt att interagera med den. 

1. Europaparlamentet är medvetet om att införande av nya hälso- och sjukvårdstekniker, 

förutsatt att patient–läkarförhållandet och den fria viljan alltid får komma i första hand, 

sannolikt kommer att medföra stora fördelar vad avser vård av patienter och 

behandlingens ändamålsenlighet och precision, med minskad risk för mänskliga misstag 

och med förhöjd livskvalitet och ökad förväntad livslängd som följd. 

2. Europaparlamentet anser att robottekniken visserligen kan bli till nytta för samhället, 

men samtidigt kan den också dramatiskt ändra människors sätt att interagera med 

varandra och således få verkliga konsekvenser för samhällsstrukturerna av i dag. 

Parlamentet understryker därför att det ofrånkomligen behövs en omfattande och väl 

underbyggd offentlig debatt om denna nya tekniska revolution. 

3. Europaparlamentet anser det mycket viktigt att unionen tar fram en regleringsram som 

bygger på etiska principer som speglar robotteknikens komplexitet och dess många 

sociala, medicinska och bioetiska konsekvenser. 

4. Europaparlamentet understryker att innovationer som ger bättre diagnoser och ökade 

kunskaper om behandlings-, vård- och rehabiliteringsalternativ också leder till mer 

precisa medicinska beslut och kortare återhämtningstider och därmed skulle kunna 

mildra bristen på hälso- och sjukvårdspersonal i vård- och rehabiliteringsarbetet. 

5. Europaparlamentet betonar att den ökande efterfrågan på enheter inom cyberfysiska 

system kan skapa många högkvalificerade arbetstillfällen i unionen. 

6. Europaparlamentet anser att robotar kan göra nytta som stöd i läkares och hälso- och 

sjukvårdsassistenters arbete, för att förbättra den mänskliga diagnostiseringen och 

behandlingen, dock utan att man förbiser behovet att säkerställa att den medicinska 

verksamheten och omsorgen om patienterna inte avhumaniseras. 

Robotar inom sjukvården 

7. Europaparlamentet konstaterar att cyberfysiska system kan förbättra livet för människor 

som lider av funktionsnedsättningar, eftersom smart teknik kan användas 

i förebyggande syfte och för att bistå, se till och ledsaga de drabbade. 

8. Europaparlamentet konstaterar att cyberfysiska system sannolikt kommer att 

genomgripande påverka hälso- och sjukvårdssektorn och kan leda till att de 

sammanlagda vårdkostnaderna minskar genom att vårdpersonalen får möjlighet att 

fokusera på förebyggande i stället för på behandling. 

9. Europaparlamentet understryker att forskningen om och utvecklingen av robotar inom 

äldrevården med tiden har blivit vanligare förekommande och mer överkomlig och har 

medfört produkter med ökad funktionalitet och en bredare förståelse hos 

konsumenterna. Det finns ett stort antal olika tillämpningar som bygger på sådana 

tekniker och ger möjligheter till förebyggande och till att bistå, se till, stimulera och 
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ledsaga äldre och personer som lider av demenssjukdomar, kognitiva störningar och 

minnesförlust. 

10. Samtidigt som cyberfysiska system har potentialen att öka rörligheten och förbättra de 

sociala möjligheterna för såväl personer med funktionsnedsättningar som äldre, betonar 

Europaparlamentet att människor fortfarande kommer att behövas i vården som inte helt 

utbytbara aktörer och även framöver kommer att utgöra en viktig social referenspunkt 

för de berörda personerna. Tekniker baserade på cyberfysiska system samt robotar 

kommer bara att, visserligen i betydande grad, kunna komplettera den mänskliga vården 

och göra rehabiliteringsprocessen mer målinriktad, så att den medicinska personalen 

och vårdpersonalen kan avsätta mer kvalitetstid för ställande av diagnos och arbete med 

bättre behandlingsalternativ. 

Robotar för medicinska ändamål 

11. Europaparlamentet konstaterar att tidiga former av robotar och smart utrustning som 

bygger på cyberfysiska system redan används inom hälso- och sjukvården, t.ex. 

e-hälsoteknik och kirurgiska robotar, och att denna teknik inom en snar framtid kommer 

att vidareutvecklas och potentiellt även bidra till minskade hälso- och 

sjukvårdskostnader, genom att göra det möjligt för den medicinska personalen att 

fokusera på förebyggande i stället för på behandling och genom att man får utökade 

budgetmedel till förfogande för att bättre kunna anpassa sig till mångfalden av behov 

bland patienterna, samt för kontinuerlig vidareutbildning av vårdpersonal och för 

forskning. 

12. Europaparlamentet understryker att ökad användning av cyberfysiska system skulle 

kunna ge oss ett friskare samhälle, genom att vårdingreppen blir mindre invasiva så att 

återhämtningstiderna blir kortare och sjukfrånvaron minskar. 

13. Europaparlamentet konstaterar att medicinsk robotteknik fortsätter att utvecklas och 

sannolikt kommer att börja användas mer vid kirurgiska ingrepp, så att medicinens 

gränser flyttas framåt. 

14. Europaparlamentet noterar att man räknar med att kirurgiska robotar kommer att kunna 

utvidga mänskliga kirurgers förmåga till områden som ligger utanför gränserna för 

konventionell laparoskopi, och att utvecklingen av kirurgiska robotar har sina rötter i 

viljan att överbrygga sådana begränsningar och öka fördelarna med minimalinvasiv 

kirurgi, små rörelser och precision. 

15. Europaparlamentet understryker att cyberfysiska system möjliggör telekirurgi, med ett 

antal fördelar såsom möjligheterna att öka precisionen i händernas rörelser, undvika 

darr på handen, åstadkomma synfältsförstoringar, som omedelbart kan analyseras och 

bedömas, öka fingerfärdigheten och genomföra distanskirurgi. Det måste samtidigt vara 

ett grundläggande krav att läkare förvärvar kunskaper och ackreditering för att utföra 

medicinska interventioner med enskilda cyberfysiska system. 

16. Europaparlamentet noterar att vi under de senaste åren bevittnat betydande förändringar 

inom sektorn för medicinsk utbildning och fortbildning. Parlamentet noterar också att 

arbetsklimatet vid akademiska hälso- och sjukvårdscentrum, i och med att den 

medicinska vården blivit alltmer komplex, erbjuder möjligheter till ett bättre 
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helhetsperspektiv på hälsofrågor och till nytänkande om det sätt på vilket medicinsk 

utbildning och livslångt lärande tillhandahålls, samtidigt som man värnar om läkarnas 

huvudansvar för att upprätthålla läkarnas sakkunskaper och deras auktoritet över 

robotar. Kommissionen och medlemsstaterna uppmanas att verka för höga utbildnings- 

och specialiseringsstandarder för vårdpersonal och paramedicinsk personal som 

använder eller planerar att använda ny robotteknik, samt uppmuntra fri rörlighet för 

kirurger som har för avsikt att använda sådan teknik i samband med sina operationer. 

17. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att stärka 

finansieringsinstrumenten för forskningsprojekt inom robotteknik för sociala och 

medicinska nödsituationer. 

18. Europaparlamentet anser det vara av största vikt att principen om övervakad autonomi 

för robotar respekteras, varvid den inledningsvis planerade behandlingen och det 

slutliga behandlingsvalet under alla omständigheter kommer att förbli ett beslut som 

fattas av den mänskliga kirurgen. 

 Kliniska utvärderingar och kliniska prövningar 

19. Europaparlamentet betonar att medicinska cyberfysiska system bör uppfylla de höga 

standarder som fastställts för medicinsk utrustning, genom ändamålsenliga kontroll- och 

certifieringsförfaranden som – även under konstruktionsfasen – möjliggör en 

bedömning av den föreslagna teknikens säkerhet och ändamålsenlighet, genom försorg 

av personal med adekvat utbildning. 

20. Europaparlamentet understryker vikten av att göra en åtskillnad mellan å ena sidan 

kirurgiska robotar för proteser och exoskelett och å andra sidan sällskapsrobotar med 

stödfunktioner för personer med funktionsnedsättning eller tillfälligt nedsatta förmågor. 

Parlamentet understryker vikten av att låta båda typerna genomgå kontroller som utförs 

enligt standarder som är så precisa och detaljerade som möjligt. 

21. Europaparlamentet välkomnar den politiska överenskommelse om förordningen om 

medicintekniska produkter (2012/0266(COD)) som medlagstiftarna nådde i juni 2016. 

Kommissionen uppmanas att – innan den förordningen börjar tillämpas – säkerställa att 

prövningsförfarandena för ny medicinsk robotteknik är tillförlitliga, särskilt när det 

gäller produkter som är implanterade i människokroppen. Patienterna måste få full 

insyn i sina egna uppgifter, och allmänheten måste få full insyn i vilka prövningar som 

misslyckats respektive lyckats. Dessutom måste patienterna och allmänheten få klarhet 

om ansvaret för misslyckade prövningar och cyberfysiska system. 

Etik 

22. Den tekniska utvecklingen ökar exponentiellt. Europaparlamentet betonar i detta 

sammanhang att de sociala systemen i unionen inte kan anpassas i samma takt och att 

hälso- och sjukvårdssystemen är ytterligare ett snäpp långsammare i detta avseende. 

Denna utveckling har en betydande inverkan på civilisationen som vi känner den i dag, 

och det är därför av avgörande betydelse att låta dessa tekniska framsteg, redan innan de 

tar fart och därefter fortlöpande, åtföljas av bedömningar av den långsiktiga innebörden 

av nya tekniker sett ur ett moraliskt och etiskt perspektiv. 
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23. Europaparlamentet understryker vikten av att i samband med etiska standarder se till att 

robotteknikprodukter respekterar de grundläggande individuella och sociala 

rättigheterna, som bör skyddas på unionsnivå, genom att föreskriva eventuella 

nödvändiga tekniska åtgärder som garanterar att dessa rättigheter respekteras ända från 

planeringsstadiet, i enlighet med principen om inbyggt integritetsskydd. 

24. Europaparlamentet betonar risken för att cyberfysiska system som är implanterade i 

människokroppen kan hackas, stängas av eller få sina minnen utraderade, eftersom detta 

skulle kunna äventyra människors hälsa och, i vissa extrema fall, även liv, och betonar 

därför att skyddet av sådana system måste prioriteras. 

25. Europaparlamentet är medvetet om sårbarheten hos patienter med särskilda behov, 

inbegripet barn, äldre och personer med funktionsnedsättning, och betonar att alla 

användare kan komma att känslomässigt knyta an till cyberfysiska system och robotar. 

Parlamentet understryker de etiska frågeställningar som en sådan eventuell anknytning 

ger upphov till. Kommissionen uppmanas att börja överväga hur man ska säkerställa att 

cyberfysiska system inte blir till skada för sårbara personers autonomi och oberoende. 

26. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att främja 

utvecklingen av tekniska hjälpmedel även genom andra ansvarssystem än de som är 

tillämpliga i dag, i syfte att verka för att sådan teknik utvecklas och anammas av 

personer som har behov av den, i enlighet med artikel 4 i FN:s konvention om 

rättigheter för personer med funktionsnedsättning, som unionen har undertecknat. 

27. Europaparlamentet uppmärksammar vikten av att upprätthålla vårdförhållandet mellan 

patient och läkare, särskilt när det gäller att informera om den medicinska diagnosen 

och behandlingen. 

28.  Europaparlamentet konstaterar att användningen av cyberfysiska system aktualiserar 

frågan om människoförbättringar, varmed avses att människans nuvarande naturliga 

färdigheter förbättras eller kompletteras, så att enskilda personer kan övervinna 

funktionsnedsättningar.  

Miljöpåverkan 

29. Europaparlamentet är medvetet om behovet att minimera en eventuell miljöpåverkan 

eller de ekologiska fotavtryck som robottekniken medför, eftersom användningen av 

cyberfysiska system och robotar förväntas öka den sammanlagda energiförbrukningen, 

liksom också mängden elektriskt och elektroniskt avfall. Det är viktigt att maximera 

möjligheterna att göra processerna resurseffektivare, att öka energieffektiviteten genom 

att främja användning av tekniker för förnybar energi på robotteknikområdet, att 

stimulera användning och återanvändning av returråvaror och att minska 

avfallsgenereringen. Kommissionen uppmuntras därför att låta principerna för den 

cirkulära ekonomin ingå i all unionspolitik om robotteknik. 

30. Europaparlamentet konstaterar också att användningen av cyberfysiska system kommer 

att påverka miljön positivt, särskilt inom jordbruket och livsmedelsförsörjningen, 

framför allt genom att maskinernas storlek samt användningen av gödselmedel, energi 

och vatten kan minskas, liksom också till följd av att precisionsjordbruk kan tillämpas. 
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31. Europaparlamentet betonar att cyberfysiska system kommer att ge oss inte bara energi- 

och infrastruktursystem där det går att kontrollera elflödet från producent till 

konsument, utan även ”energiprosumenter”, som både producerar och konsumerar 

energi, vilket kommer att bli till stor nytta för miljön. 

– Infoga följande rekommendationer i bilagan till förslaget till resolution: 

Säkerhet 

 En förutsättning för att införa robotteknik för medicinska ändamål inom hälso- och 

sjukvårdssektorn är att tekniken i fråga är säker. Ändamålsenligheten och säkerheten 

hos robotar inom sjukvården och robotar för medicinska ändamål bör bedömas på 

grundval av särskilda och mycket detaljerade säkerhetsgarantier och 

standardcertifieringsförfaranden, med fokus på hur de kan användas av personer med 

funktionsnedsättningar samt i nödsituationer. Kommissionen uppmanas att anta 

detaljerade gemensamma specifikationer för medicinsk robotteknik. Särskild tonvikt bör 

läggas vid säkerheten i nätverk av cyberfysiska system för att omöjliggöra hackande 

och stöld av känsliga personuppgifter. 

 Säkerheten hos cyberfysiska system som är implanterade i människokroppen är ett 

grundläggande krav, eftersom fel i dessa kan vara ödesdigra, och betonar i detta 

sammanhang vikten av information och otvetydig ansvarsreglering, inbegripet vem som 

äger dessa implanterade cyberfysiska system, vem som har förfoganderätt över dem och 

vem som kan ändra inställningarna. Det bör vara strängt förbjudet att utföra experiment 

på människor utan deras samtycke. 

Integritet 

 Medicinska cyberfysiska system och användningen av en robot som ett ”elektroniskt 

hälsoregister” ger upphov till frågor om lagstiftning om patientens integritet, hälso- och 

sjukvårdspersonalens tystnadsplikt samt uppgiftsskydd på folkhälsoområdet. Unionens 

bestämmelser om skydd av uppgifter bör anpassas så att de tar hänsyn till den ökande 

komplexiteten och sammankopplingsmöjligheten vad gäller robotar inom sjukvården 

och robotar för medicinska ändamål som hanterar mycket känsliga personuppgifter och 

hälsouppgifter. De bör vara förenliga med principen om inbyggt integritetsskydd i 

enlighet med förordning (EU) 2016/679 om skydd av uppgifter. Uppförandekoderna om 

hälso- och sjukvårdspersonalens tystnadsplikt bör skärpas med avseende på de 

hälsouppgifter som lagras i cyberfysiska system som tredjeparter har tillgång till. 

 Varken försäkringsbolag eller några andra tjänsteleverantörer bör få använda e-

hälsouppgifter för att börja diskriminera vid prissättningen, eftersom detta skulle strida 

mot den grundläggande rätten till bästa uppnåeliga hälsa. 

Forskningsetiska kommittéer 

 Forskningsetiska kommittéer bör beakta de etiska frågor som följer av utvecklingen av 

såväl robotteknik för medicinska ändamål som cyberfysiska system på många hälso- 

och sjukvårdsområden och inom ramen för åtgärder till stöd för funktionsnedsatta 
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personer och äldre. Frågor såsom lika tillgång till robotteknisk förebyggande hälsovård, 

det tystnadspliktsbelagda förhållandet mellan patient och läkare samt särskilt den 

omständighet att patienter med särskilda behov (t.ex. personer med 

funktionsnedsättning) men inte uteslutande dessa (t.ex. också barn, ensamma människor 

osv.) känslomässigt kan komma att knyta an till robotar, bör beaktas vederbörligen. 

 De forskningsetiska kommittéerna och kommissionen uppmuntras att inleda 

överväganden för att ta fram en uppförandekod för forskare/konstruktörer och 

användare av medicinska cyberfysiska system, på grundval av principerna i unionens 

stadga om de grundläggande rättigheterna (såsom människans värdighet och de 

mänskliga rättigheterna, jämlikhet, rättvisa och oväld, nytta och skada, värdighet, icke-

diskriminering och icke-stigmatisering, autonomi och individuellt ansvar, informerat 

samtycke, integritet och socialt ansvar, liksom också äldres rättigheter, integrering av 

personer med funktionsnedsättning, rätten till hälso- och sjukvård och rätten till 

konsumentskydd), och på grundval av befintliga etiska metoder och kodexar. 

 Det är värt att lägga märke till att robottekniken kan föra med sig mycken osäkerhet om 

ansvarsfrågor. 
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