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1. INLEDNING 

Detta är en sammanfattning av den konsekvensanalys av olika politiska alternativ för EU-
initiativet ”Solidaritet i hälsa: att minska ojämlikhet i hälsa i EU”. Kommissionen kartlade 
behovet av åtgärder i EU:s hälsostrategi1 och aviserade ett EU-initiativ om ojämlikhet i hälsa i 
den förnyade sociala agendan 20082. I detta dokument ingår 
konsekvensbedömningsnämndens kommentarer om målen och användningen av begreppen 
ojämlikhet och skillnader, proportionalitet, subsidiaritet och kostnader. Endast de 
kommissionsavdelningar som har medverkat i utarbetandet av denna rapport är ansvariga för 
dess innehåll, och den avgör inte den slutliga formen på beslut som kan komma att fattas av 
kommissionen. 

Medlemsstaterna bär huvudansvaret för att ta itu med ojämlikhet i hälsa, men EU:s politik kan 
ha en indirekt verkan på hälsa och kan bidra till att undanröja hinder för konkreta åtgärder. 
Rapporten värderar EU:s åtgärder som stöder och kompletterar medlemsstaternas och berörda 
parters ansträngningar och mobiliserar EU:s politik för minskad ojämlikhet i hälsa med full 
respekt för subsidiaritetsprincipen.  

EU:s insatser bör stödja förbättringar i hälsa för hela befolkningen, men med tonvikten på 
minskning av orättvisa skillnader i hälsa som går att undvika mellan socialgrupper och EU:s 
regioner, dvs. målsättningen är en jämnare fördelning av hälsa.  

En rad relevanta åtgärder har redan vidtagits både på EU-nivå och på nationell nivå. De 
nuvarande åtgärderna begränsas dock av nivån på medvetenhet och prioritering, bristande 
intresse från berörda parters sida, informations- och kunskapsklyftor, otillräckligt utbyte av 
god praxis och svårigheter med att skapa en intersektoriell politisk strategi. I detta dokument 
vill man därför överväga vilka åtgärder som kan vidtas för att ta itu med dessa frågor.  

2. PROBLEMDEFINITION 

För närvarande råder det en skillnad på 8 år i förväntad livslängd vid födseln för kvinnor och 
på 14 år för män mellan EU:s medlemsstater. Det finns också stora skillnader i dödlighet, 
funktionsnedsättning och sjuklighet mellan medlemsstaterna och EU:s regioner. I vissa länder 
har hälsoklyftorna i förhållande till EU-genomsnittet och de bästa resultaten vidgats under de 
två senaste årtiondena. 

Det finns i alla medlemsstater stora skillnader i hälsa mellan olika socialgrupper beroende på 
inkomst, yrke, utbildningsnivå eller etnisk grupp3. Människor med lägre utbildning och 
inkomst eller sämre yrkesställning lever kortare liv och lider längre av svag hälsa. Skillnader i 
förväntad livslängd vid födseln mellan socioekonomiska grupper är 4–10 år för män och 2–6 
år för kvinnor. Samma mönster återspeglas i många mätningar av fysisk och psykisk hälsa. I 
vissa länder har klyftorna vidgats under de senaste årtiondena.  

                                                 
1 KOM(2007) 630. 
2 KOM(2008) 412.  
3 Health Status & Living Conditions. Monitoring Report prepared by the European Observatory on the 

Social Situation. Europeiska kommissionen, 2008.  
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Ojämlikhet i hälsa är förknippad med ojämlikhet i de sociala bestämningsfaktorerna för hälsa, 
dvs. levnadsförhållanden (boende, miljö), hälsorelaterat beteende (kost, rökning, motion), 
sysselsättning och arbetsförhållanden, utbildning, tillgång till social trygghet, inbegripet 
tillgång till hälsovård av god kvalitet. En påtaglig del av ojämlikheten i hälsa kan undvikas 
och ändras till politik som kan påverkas av EU:s politik. 

Tre områden har fastställts där man konstaterat svagheter som utgör hinder för effektiva 
åtgärder mot ojämlikhet i hälsa. På följande områden kan EU stödja och komplettera 
medlemsstaternas åtgärder:  

Brist på medvetenhet och otillräcklig prioritering och otillräckliga åtaganden från 
medlemsstaternas och andra berörda parters sida. 
Brist på jämförbara och reguljära data, övervakning och rapportering. Brist på kunskap om 
bestämningsfaktorerna och vilken effektiv politik som kan tillämpas. 
Otillräcklig samordning av EU-strategier för att motverka ojämlikhet i hälsa (avsaknad av ett 
integrerat synsätt på EU-nivå). 

Medlemsstaterna tillämpar vissa politiska linjer, men övergripande strategier saknas. Mer än 
hälften av medlemsstaterna prioriterar inte en minskning av ojämlikhet i hälsa i sin politik. 
Dessutom saknas utvärderingar av politiken och spridning av dess resultat.  

Även om man redan har tillförlitliga uppgifter på flera områden, behövs fler utförliga 
uppgifter om effekt (orsakssamband) och betydelse av vissa bestämningsfaktorer för hälsa för 
att medlemsstaterna ska kunna vidta effektiva åtgärder för särskilda befolkningsgrupper och 
bestämningsfaktorer. Dessutom behövs jämförbara, rutinmässigt tillgängliga EU-omfattande 
data om hälsoresultat och bestämningsfaktorer för ojämlikhet i hälsa uppdelade efter 
socioekonomiska grupper.  

Brist på EU-data och forskningskunskap utgör ett hinder för utveckling av politiken. Om man 
lyckas ta fram bättre evidens som man kan dela och presentera en motivering för åtgärderna 
kan man komma fram till ett åtagande från flera berörda parters sida – något som för 
närvarande saknas. 

På EU-nivå har ojämlikhet i hälsa fått högre prioritet, och många EU-strategier har fått 
positiva konsekvenser. Dessa är dock svåra att kvantifiera och man har inte i tillräcklig 
utsträckning integrerat ojämlikhet i hälsa i all annan relevant EU-politik.  

3. MÅL 

EU-åtgärder för ojämlikhet i hälsa syftar till att stödja och komplettera medlemsstaternas och 
andra berörda parters åtgärder och se till att EU:s politik och verksamhet garanterar en hög 
hälsoskyddsnivå i enlighet med vad som föreskrivs i fördraget. Så långt det är möjligt bör det 
hälsoskydd som föreskrivs i EU:s politik gälla alla medborgare oavsett var de bor eller vilken 
social bakgrund de har. Genom att uppfylla dessa mål kan EU:s åtgärder bidra till en 
minskning av ojämlikhet i hälsa i EU.  

3.1. Allmänna mål 
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Det allmänna målet för detta initiativ är att stödja och komplettera medlemsstaternas och de 
berörda parternas ansträngningar och mobilisera EU-politik för att motverka ojämlikhet i 
hälsa. 

3.2. Särskilda mål  

De särskilda målen är följande: 

Öka medvetenheten, främja information, utbyte av god praxis och samordning av politiken 
och att plädera för att motverka ojämlikhet i hälsa blir ett prioriterat område i politiken både 
på gemenskapsnivå och i medlemsstaterna och från andra berörda parters sida. 
Förbättra tillgången till data och mekanismerna för att mäta, övervaka och rapportera om 
ojämlikhet i hälsa överallt i EU och förbättra kunskapsbasen om orsakerna till ojämlikhet i 
hälsa och evidensbasen för åtgärder. 
Utveckla satsningar i relevant EU-politik för att minska ojämlikhet i hälsa, bl.a. bättre stöd till 
medlemsstaternas och berörda parters ansträngningar att motverka ojämlikhet i hälsa med 
särskild fokus på utsatta grupper och tredjeländer. 

4. SUBSIDIARITETSANALYS: ÄR EU:S ROLL BEFOGAD?  

Även om medlemsstaterna bär huvudansvaret för att ta itu med ojämlikhet i hälsa är 
problemet en politisk angelägenhet för EU av flera orsaker.  

För det första tyder det faktum att ojämlikhet i hälsa är ett så allmänt och bestående problem 
på en motsättning mellan det rådande läget och vissa av EU:s övergripande mål, t.ex. att 
stärka den ekonomiska och sociala sammanhållningen, garantera lika möjligheter, främja en 
minskning av ojämlikhet samt främjande av jämställdhet mellan kvinnor och män och 
solidaritet mellan medlemsstaterna (artikel 2 i fördraget om Europeiska unionen och artikel 2 i 
fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen).  

För det andra orsakar svag hälsa hos vissa befolkningsgrupper i EU betydande 
alternativkostnader för unionen, vilket är ett ekonomiskt skäl till att främja åtgärder för att ta 
sig an problemet. Det är viktigt med hög hälsonivå hos befolkningen då den åldras så att 
människor kan arbeta längre och därigenom bidra till ökad produktivitet, konkurrenskraft och 
sysselsättning. Svag hälsa som kan undvikas orsakar också höga kostnader för 
hälsovårdssystemen och utsätter den offentliga budgeten för onödigt tryck. En minskning av 
onödiga förluster på grund av svag hälsa och för tidig död kan bidra till att Lissabonstrategins 
mål kan uppnås och EU kan fylla sin fulla potential för att skapa välstånd.  

Det finns en rättslig grund för åtgärder enligt flera artiklar i fördraget, bl.a. följande: 
Artiklarna 12 och 13 (bestämmelser mot diskriminering), artikel 125 (främja sysselsättning 
och en kvalificerad, utbildad och anpassningsbar arbetskraft), artiklarna 136 och 137 
(förbättra levnads- och arbetsförhållandena, social omsorg och kampen mot social 
utslagning), artikel 152 (säkerställa en hög skyddsnivå för människors hälsa vid utformningen 
av all gemenskapspolitik), artiklarna 158 och 159 (stärka den ekonomiska och sociala 
sammanhållningen). Dessa artiklar utgör grunden för gemenskapens stöd och kompletterar 
medlemsstaternas insatser. 
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EU:s åtgärder kan anses vara nödvändiga på följande grunder: 1) Vad gäller behovet av 
insamling av EU-omfattande data och övervakning, eftersom EU är bättre lämpad att 
säkerställa tillförlitliga och jämförbara data än enskilda medlemsstater. 2) Genom 
sammanhållningspolitiken kan EU ge finansiellt stöd till medlemsstaterna, särskilt till mindre 
gynnade regioner, vilket kan investeras i centrala bestämningsfaktorer för ojämlikhet i hälsa, 
såsom levnadsförhållanden, utbildnings- och arbetsförmedling och hälsovård (främjande, 
förebyggande och vård). EU kan också erbjuda ett mervärde genom att höja medvetenheten 
och förstärka fokus på ojämlikhet i hälsa, förbättra övervakningsmekanismerna, främja 
insamling av forskningsresultat och kunskap, öka relevanta åtgärders synlighet genom bättre 
utbyte av erfarenheter, god praxis och kapacitetsuppbyggnad och bättre kopplingar mellan 
olika EU-politikområden. Allt detta har föreslagits i de svar som inkom i samrådet eller i 
andra forskningsgenomgångar.  

5. POLITISKA ALTERNATIV 

Tre alternativ har analyserats för att uppnå målen. Alternativ I är att fortsätta med nuvarande 
praxis (oförändrad politik). Alternativ II ”Nuläget +” bygger på nuvarande arbete som kan 
föras vidare på kort sikt utan ytterligare eller grundläggande ändringar i nuvarande 
gemenskapsinstrument. Alternativet kan presenteras i ett meddelande. Alternativ III 
”Långtgående ändringar” förutsätter en längre tidsrymd, ändringar i nuvarande EU-instrument 
och en rådsrekommendation. Alternativen är kumulativa (alternativ III bygger på alternativ II 
som i sin tur bygger på alternativ I – se tabellen). 

5.1. Alternativ I: Oförändrad politik  

I alternativ I fortsätter arbetet för att stödja minskning av ojämlikhet i hälsa inom ramen för 
den öppna samordningsmetoden för socialt skydd och social integration och EU:s 
hälsostrategi. Jämlikhet i hälsa är en av de ledande principerna i hälsostrategin och minskning 
av ojämlikhet i tillgång till hälsovård och hälsoresultat är ett gemensamt mål enligt den öppna 
samordningsmetoden. Genom utbyte av erfarenheter bistår EU medlemsstaterna med att 
omsätta detta mål i de nationella strategierna. Sådana mekanismer är de nationella 
strategirapporterna och den gemensamma rapporten om social trygghet och social integration, 
sakkunnigbedömningar och möten i kommittén för socialt skydd och EU:s expertgrupp för 
sociala bestämningsfaktorer för hälsa och ojämlikhet i hälsa samt rådets arbetsgrupp för 
folkhälsa på högre tjänstemannanivå. Finansiellt stöd ges via Progress och hälsoprogrammet 
2008–2013. Dessutom ges stöd via sammanhållningspolitiken, den gemensamma 
jordbrukspolitiken och fonderna för jordbruk och landsbygdsutveckling. Andra EU-insatser 
skulle fortsätta även om man inte skulle fokusera på ojämlikhet i hälsa. 

5.2. Alternativ II: Nuläget +  

I alternativ II antar kommissionen ett meddelande för att höja medvetenheten om ojämlikhet i 
hälsa och lyfta fram frågans ekonomiska, politiska och etiska betydelse. I alternativ II 
bekräftar man minskningen av ojämlikhet i hälsa som ett prioriterat politikområde, ökar 
dialogen med berörda parter och strävar efter bättre användning av befintliga informations- 
och utbytesmekanismer och befintligt finansiellt stöd. I detta alternativ stöder man åtgärder 
för att bygga upp kunskap för effektiva åtgärder och strävar efter att förbättra systemet för 
mätning av skillnader i hälsa mellan medlemsstaterna, EU:s regioner och grupper. Det 
uppmuntrar till en första reflektion bland dem som verkar på relevanta politikområden om 
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deras möjligheter till åtgärder på detta område (enligt förslag från vissa nationella 
myndigheter under samrådet). Det aviserar en rad särskilda åtgärder som syftar till att 
förstärka verksamheter utan att kräva omfattande utveckling av ny politik. Medlemsstaterna 
bär fortfarande huvudansvaret för att utforma konkreta strategier. 

5.3. Alternativ III: Långtgående ändringar  

I alternativ III föreslår kommissionen förutom ovan nämnda även följande: En 
rekommendation från rådet om ojämlikhet i hälsa, mål för minskning av ojämlikhet i hälsa i 
hela EU som helhet, en interinstitutionell rådgivande kommitté på hög nivå, en granskning av 
en rad politikområden i vilka man uttryckligen skulle kunna uppta ojämlikhet i hälsa som ett 
prioriterat område, och medel skulle omfördelas eller ökas i motsvarande grad under perioden 
efter 2013. En översyn av gemenskapsåtgärder som bidrar till att garantera tillgång till 
grundläggande hälsobehov (hälsovård, boende, mat, vatten, utbildning) Och ett större 
internationellt initiativ för att angripa den globala ojämlikheten i hälsa. 

6. KONSEKVENSANALYS  

Detta är ett icke-rättsligt initiativ i syfte att stärka åtgärder som stöder och kompletterar 
medlemsstaternas och andra berörda parters ansträngningar att minska ojämlikhet i hälsa. 
Åtgärder som föreslås i alternativen I, II och III förutsätter följande: 1) Ökade ansträngningar 
för att förbättra samordning och underlätta hantering av dessa frågor på EU-nivå. 2) Ökade 
ansträngningar för att höja medvetenheten bland medlemsstaterna och andra berörda parter 
om vikten av att ta hänsyn till hälso- och sociala frågor, särskilt under den rådande 
ekonomiska krisen. Den viktigaste faktorn för fastställande av förslagets konsekvenser är i 
vilken grad åtgärderna stöder medlemsstaternas och andra berörda parters insatser för att 
minska ojämlikhet i hälsa.  

6.1. Sociala konsekvenser 

Åtgärderna i de tre alternativen väntas ha positiva sociala konsekvenser, och ingen av dem 
väntas ha negativa sociala konsekvenser. Jämfört med alternativ I har alternativen II och III 
sannolikt större positiva sociala konsekvenser. 

En viktig synpunkt är att den rådande ekonomiska krisen kan öka ojämlikheten i hälsa 
eftersom vissa bestämningsfaktorer för hälsa blir sämre. Genom verksamhet för att höja 
medvetenheten kan alternativen II och III bidra till att se till att medlemsstaterna inte, under 
en tid av prioritering, försummar detta politikområde, vilket skulle kunna leda till negativa 
ekonomiska och sociala konsekvenser i framtiden.  
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6.2. Ekonomiska konsekvenser 

De indirekta ekonomiska kostnaderna av stor ojämlikhet i hälsa kan bli betydande, Även om 
man inte kan göra en exakt bedömning. I en studie har man uppskattat att den potentiella 
ekonomiska nyttan av att höja hela befolkningens hälsa till samma nivå som hos den 
befolkningsdel som har högre utbildning skulle kunna uppgå till 1,2–9 % av BNP.  

Det är svårt att kartlägga kostnaderna för åtgärder för att förbättra tillgången till jämförbara 
data, bl.a. på grundval av socioekonomisk status.  

Allmänt sett är det sannolikt att framsteg i fråga om bestämningsfaktorer för hälsa och 
ojämlikhet i hälsa skulle ha positiva ekonomiska konsekvenser. På lång sikt kan hälsovinster 
och minskade förluster av friska levnadsår vara kostnadsneutrala eller ge samlade ekonomiska 
fördelar.  

7. BEDÖMNING AV ALTERNATIVEN  

Alla tre alternativen skulle bidra till att de allmänna målen kan uppnås, men alternativ III 
skulle förmodligen ge det bästa resultatet. Alternativ III medför dock tilläggskostnader och 
det finns vissa hinder för genomförandet. Utifrån genomförbarhet (bl.a. förmågan att agera 
under den nuvarande krisen) och ifrågavarande kostnader är alternativ II det bästa alternativet. 
Alternativ II kan tjäna som avstamp för kommande arbete på EU-nivå om ojämlikhet i hälsa, 
och respekterar fullt ut subsidiaritetsprincipen.  

8. ÖVERVAKNING OCH UTVÄRDERING 

De åtgärder som bedömts omfattar förslag till bättre information, övervakning och 
rapportering om framsteg vad gäller ojämlikhet i hälsa och de bestämningsfaktorer som kan 
användas för övervakning och utvärdering. Kommissionen kommer också att använda stöd av 
experter för regelbundna analyser av EU-politiken via den europeiska observationsgruppen 
för den sociala situationen och det europeiska observationsorganet för hälso- och sjukvård. En 
annan övervakningsmekanism är en kommissionsrapport 2012 om tillämpningen av detta 
initiativ och de framsteg som gjorts för att motverka ojämlikhet i hälsa. Även andra rapporter 
planeras.  
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Alternativ I  

– Oförändrad politik 

Alternativ II  

– Nuläget + 

Alternativ III  

– Långtgående 
ändringar 
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