
EU-initiativ i korthet  
 

Solidaritet inom hälso- och sjukvården för att minska 
ojämlikheten i hälsa i EU 

BAKGRUND 

• Generellt sett lever européerna länge och friskare liv jämfört med tidigare generationer, men 
hälsotillståndet skiljer sig stort mellan och inom EU-länderna. 
 
Exempelvis varierar den förväntade livslängden med 14 år (män) och 8 år (kvinnor) mellan 
EU-länderna.  

• Människor med kortare utbildning och lägre jobbstatus eller inkomster tenderar att vara 
sjuka oftare och dö tidigare. 

VAD EXAKT KOMMER ATT ÄNDRAS? 

• EU ska hjälpa de nationella myndigheterna att ta itu med ojämlikheten i hälsa. 

• Man ska regelbundet samla in statistik och rapportera om omfattningen av ojämlikheten i 
EU och om framgångsrika strategier för att minska den. 

• EU ska utvärdera effekterna av sina strategier och se till att de bidrar till att minska 
ojämlikheten där så är möjligt. 

• Det ska finnas bättre information om EU-finansiering för att hjälpa de nationella 
myndigheterna och andra organ att minska ojämlikheten. 

VEM GYNNAS OCH PÅ VILKET SÄTT? 

Vi alla, men i synnerhet de sociala grupper och områden som är mest behövande. 

VARFÖR MÅSTE EU AGERA I DEN HÄR FRÅGAN? 

De nationella myndigheterna har huvudansvaret för hälso- och sjukvården och störst möjlighet att 
minska ojämlikheten. EU kan dock hjälpa till på följande sätt: 

• EU-omfattande statistikinsamling och övervakning är ett kostnadseffektivt sätt att bredda 
kunskapsbasen för de nationella beslutsfattarna och ge länderna möjlighet att lära av 
varandra.  

• Många av EU:s politikområden påverkar vår hälsa – antingen direkt (t.ex. arbetsmiljö-, 
konsument- och folkhälsopolitik) eller indirekt (t.ex. ekonomi-, regional- och 
jämställdhetspolitik).  

NÄR TRÄDER FÖRSLAGET I KRAFT? 
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