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FÖR HÄLSOÖVERVAKNING

ARBETSPROGRAM FÖR 2000
(Artikel 5.2.b i beslut 1400/97/EG)

1. Inledning

Europeiska unionens verksamhet på folkhälsoområdet skall stödjas genom
information av hög kvalitet som efter grundlig analys läggs fram på ett lämpligt sätt
för beslutsfattare eller för dem som påverkar besluten. Hälsoövervakning är en
grundläggande del i den politiska processen från utformande av politiken via
planering av genomförande och utvärdering. Europeiska unionens information om
hälsoövervakning kommer också att hjälpa medlemsstaterna att ta sitt ansvar i fråga
om folkhälsa genom att ge dem tillgång till jämförbar information.

Den främsta anledningen till att ha ett handlingsprogram för hälsoövervakning är att
kunna utveckla och utbyta relevanta, pålitliga och jämförbara uppgifter om och
indikatorer på folkhälsa och att bygga upp de strukturer som krävs för utbyte av
relevanta uppgifter och information. Programmet bör bygga på och dra nytta av
expertisen i medlemsstaterna och spela en pådrivande och samordnande roll mellan
och med dem samt med internationella organ.

Programmets mål är att bidra till att inrätta ett konsekvent, permanent och
sammanhängande gemenskapssystem för hälsoövervakning som gör det möjligt

• att mäta hälsotillstånd, hälsotendenser och faktorer som påverkar hälsan inom
hela gemenskapen,

• att underlätta planering, uppföljning och utvärdering av gemenskapens
program och åtgärder, och

• att förse medlemsstaterna med lämplig hälsoinformation som gör det möjligt
att göra jämförelser och att stödja deras nationella hälsopolitik.

Den samlade bild som man nu har av europeisk hälsoövervakning har skapats gradvis.
Olika organisationer har bidragit till denna utveckling med utgångspunkt från sin
särskilda politik. Arbetet har framskridit som en del av många olika åtgärder och de
olika initiativen har inte alltid samordnats i någon större utsträckning.

Konsekvenserna av detta är följande:

• Medlemsstaterna meddelar uppgifter till flera olika organ.

• Det utförs onödigt dubbelarbete.

• De uppgifter och den information som lämnas kan ofta jämföras endast i
begränsad utsträckning och är ibland av dålig eller medelmåttig kvalitet.
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• Det finns stora luckor i det tillgängliga materialet om flera viktiga sjukdomar.

Mot denna bakgrund har det blivit allt viktigare att koncentrera de ansträngningar som
görs av de vitt skilda aktörerna inom europeisk hälsoövervakning på att höja
kvaliteten och uppnå bättre resultat. Samtidigt är det uppenbart att de framtida
insatserna inom europeisk hälsoövervakning måste grunda sig på de uppgifter och den
sakkunskap som finns tillgänglig framför allt på nationell nivå, men även på
internationell nivå.

Denna sida av programmet har i själva verket fastställts i texten i det beslut som har
antagits av Europeiska rådet och parlamentet (nr 1400/97/EG). Programmet har i
huvudsak delats upp i följande tre pelare som behandlar olika aspekter av de ovan
nämnda elementen:

• Pelare A behandlar fastställandet av hälsoindikatorer inom gemenskapen
inbegripet ett urval av relevant information och uppgifter för utbyte mellan
medlemsstaterna, kommissionen och internationella organisationer och det
begreppsmässiga arbete och metodikarbete som krävs för att uppgifterna skall
vara jämförbara samt för att fastställa och utforma lämpliga indikatorer.

• Pelare B behandlar utvecklingen av ett nätverk på gemenskapsnivå för utbyte
och överföring av hälsodata mellan medlemsstaterna, kommissionen och
internationella organisationer.

• Pelare C behandlar utformandet av de metoder och redskap som är
nödvändiga för analyser och rapporter samt för att stödja analyser och
rapporter om hälsotillstånd, tendenser, faktorer som påverkar hälsan och
konsekvenser av politiken på hälsoområdet.

Programmets huvudaktörer är således kommissionen och medlemsstaterna, inklusive
de ansvariga institutionerna i medlemsstaterna. Internationella organisationer, andra
organ såsom icke-statliga organisationer, forskningsinstitut och konsulter kan
emellertid delta i genomförandet av enskilda åtgärder.

2. Budget

Budgetmyndigheterna kommer att besluta om budgeten för år 2000.

3. Genomförande av programmet

Projektens syfte bör vara att fastställa hur informationsbehovet har uppfyllts, hur
information och uppgifter kommer att samlas in och hur man tänker göra dem
jämförbara samt hur de kommer att användas. Projekt på alla nivåer, oavsett om det är
på lokal, regional eller nationell nivå, kommer att beaktas. Projekt som omfattar de
flesta medlemsstater, om än inte alla, kommer att prioriteras.

Programmet bör inte öka rapporteringsarbetet, utan tvärtom bidra till att minska det
och förbättra kvaliteten på utbytet av information och data. För att man skall uppnå
detta mål bör de åtgärder som beviljas stöd bidra till följande:
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• Förbättring av förfaranden för att samla in hälsodata på gemenskapsnivå,
inklusive de insatser som behövs för att samla in relevanta uppgifter och göra
dessa uppgifter mer jämförbara internationellt och den information som
behövs för att en uppsättning av prioriterade indikatorer på gemenskapsnivå
skall kunna beräknas på grundval av dessa uppgifter.

• Upprättande av mekanismer för datautbyte som är knutna till Euphin/Hiems-
systemet (European Union Public Health Information Network/Health
Indicators Exchange and Monitoring System).

• Påbörjande av analys av särskilda hälsoproblem.

Programmet gör det på vissa villkor möjligt för EES-länder (sedan 1998) och
stödberättigade kandidatländer (enligt de beslut som har fattats av associeringsråden)
att delta.

 3.1 Utvärdering av projekt

Utvärdering av projekten ingår i varje insats som görs inom detta program.
Utvärderingen skall beskriva på vilken nivå och i vilken omfattning genomförandet
skall ske på nationell nivå och på gemenskapsnivå. Förslagen skall på ett lämpligt sätt
visa hur man avser att använda resultaten i medlemsstaterna och på gemenskapsnivå.
Särskild tonvikt kommer att läggas vid utvärderingen av om projekten verkligen är till
nytta för utvecklingen av ett permanent hälsoövervakningssystem och slutligen för
Europeiska unionen och dess medborgare på det sätt som beskrivs i detta program.

3.2 Kvalitetskriterier för anbuds- eller förslagsinfordringar

Syftet med programmet är att bidra till skapandet av ett permanent
hälsoövervakningssystem inom gemenskapen.

Detta innebär följande:

- De flesta medlemsstater, EES-länder, stödberättigade kandidatländer och relevanta
organisationer bör delta i projekten i så stor utsträckning som möjligt.

- De mest relevanta organen i medlemsstaterna  bör delta.

- Deltagande organ bör genomföra eller lägga fram ett förslag till ett permanent 
system som är bilagt till programmet.

- När projekten omfattar produktion av uppgifter bör dessa grundas antingen på
befintlig information eller på ny insamling av uppgifter som går att reproducera i tid
och rum.

- De uppgifter som produceras genom programmet bör göras tillgängliga för alla
länder som deltar i programmet via Hiems-system. Projekten skall därför inkludera
detaljer om hur dessa uppgifter skall kunna göras såväl tillgängliga i Hiems-format
som regelbunden uppdatering av dem. Rapporterna bör även göras tillgängliga på
Hiems webbplats.
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Alla projekt skall sträva efter att definiera de relevanta och befintliga uppgifter som
behövs för att utveckla det praktiska genomförandet och indikatorer som direkt berör
de nationella beslutsfattarna. Detta innebär att sökanden skall upprätta ett
alleuropeiskt projekt för ett specificerat område/ämne som ger resultat på följande tre
områden

- Jämförbara nationella uppgifter för varje medlemsstat. Detta kräver åtminstone
följande åtgärder:

Ø Beskrivning av vilken information som erhålls rutinmässigt på nationell nivå och
de huvudsakliga indelningskriterierna (t.ex. ålder, kön).

Ø Identifiering av de vanligaste europeiska eller internationella källorna (t.ex.
Nomesko, OECD, WHO), projekt eller uppgifter.

Ø En utvärdering av möjligheten att jämföra befintliga uppgifter och att utarbeta en
metod för att göra de befintliga uppgifterna jämförbara.

- Specifikation av landsspecifika "ändringar" krävs för att göra de ovannämnda
uppgifterna jämförbara. Dessa specifikationer bör vara i en sådan form att de kan
användas fortgående och utvecklas vidare. Detta kräver

Ø definition och val av en "referens" (t.ex. klassificering av sjukdomar – ICD),
Ø undersökning av om de landsvisa uppgifterna överensstämmer med "referensen",
Ø om svaret är nej, måste den exakta landsspecifika harmonisering som sker före

eller efter eller den omgestaltning som krävs för att uppgifterna skall
överensstämma med "referensen" specificeras,

Ø åtgärder vidtas beträffande genomförandet av de landsspecifika omgestaltningarna
och de därav följande "jämförbara" uppgifterna göras tillgängliga.

- Metadata som beskriver uppgifterna.

Ø Identifiering av befintliga huvudkällor/huvuduppgifter (t.ex. primära nationella
källor/bemyndigade organisationer som t.ex. statistiska centralbyrån,
hälsoministeriet, forskningsinstitut, icke-statliga organisationer, annat ministerium
osv.).

Ø Metod/instrument för insamling av primärdata (t.ex. undersökningar –
befolkningsundersökningar och andra, mätningar, rutinmässig rapportering.

Ø Regelbundenhet.

- Därutöver bör rekommendationer för framtida arbete specificeras. Dessa bör bl.a.
omfatta följande:

Ø Kvaliteten på den ursprungliga registreringen vad gäller tillförlitlighet och
exakthet.

Ø Antalet medlemsstater som kan tillhandahålla/ge fullständiga, delvisa eller inga
uppgifter.

Ø Förslag till att öka täckningen.
Ø Vilken hjälp, om någon överhuvudtaget, kommer medlemsstaterna att behöva för

att fortgående och regelbundet kunna tillhandahålla "jämförbara" uppgifter med
hjälp av den utarbetade omgestaltningen.
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Ø Förslag till fortgående, stabilt, permanent tillhandahållande av Ida-programmet
(Hiems – system för utbyte och övervakning av hälsoinformation) när t.ex.
uppgifterna erhålls från ett forskningsprojekt.

Ø De föreslagna "huvud-" och "bakgrundsindikatorerna".

3.3 Tidsschemat för förslag: 15 januari 2000

3.4 Inbjudan att lämna in anbud

Dessutom kommer inom vissa prioriterade områden särskilda inbjudningar att lämna
förslag eller anbud att förekomma för att säkerställa en utveckling inom dessa
områden.

3.5 Årsrapport

Programmets årsrapport skall innehålla en sammanställning av alla de projektförslag
som inkommit och de åtgärder som skall vidtas inom ramen för de projekt, som
godkänts för finansiering på grundval av projektledarnas årliga möten samt på
redovisningar av de projekt som redan genomförts inom programmet.

4. Prioriteringar för år 2000

4.1 Pelare A: Fastställande av hälsoindikatorer för gemenskapen

För att komplettera befintliga uppgifter på europeisk nivå och säkra uppgifternas
kvalitet och jämförbarhet prioriteras följande frågor år 2000:

Hälsotillstånd*:

- Kardiovaskulära och cerebrovaskulära sjukdomar.
- Muskuloskeletala besvär.
- Diabetes.
- Perinatal hälsa

Hälsofaktorer*:

- Kostvanor.

Hälsovårdssystem inklusive sjukhusdata.

Man kommer att prioritera att en inventering av datakällor för hälsoövervakning görs.

4.2 Pelare B: Upprättandet av ett nätverk på gemenskapsnivå för förmedling av
hälsodata

Utvärderingen av Euphin/Hiems provningssystem görs för att fastställa om det
tillhandahållna systemet uppfyller användarnas behov. Detta kommer att inbegripa
programvara, hårdvara, testdata, indikatorer, säkerhetspolitik, allmänna arbetssätt,
dokumentering, utbildning, stöd osv. Granskning av nationell lagstiftning om sociala
frågor kommer också att beaktas.
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4.3 Pelare C: Analyser och rapporter

En rapport om effekterna på de olika politikområdena kommer att utarbetas.
Inriktningen på nästa rapport om hälsosituationen i gemenskapen kommer att beslutas
i enlighet med de politiska prioriteringarna.

* Nödvändiga länkar till andra program inom kommissionen bör säkerställas.


