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1. INDLEDNING

2002 bliver et vigtigt år for udviklingen af Det Europæiske Fællesskabs strategi for
folkesundheden. Højst sandsynligt træder det nye program for Fællesskabets indsats for
folkesundheden1 i kraft i løbet af andet halvår 2002 og erstatter dermed de otte
eksisterende programmer på området.

Det er derfor vigtigt, at indsatsen under de eksisterende programmer så vidt muligt
forfølger de samme mål, som det nye program, der skal løbe frem til 2008.

I overensstemmelse hermed vil Fællesskabets aktuelle folkesundhedsprogrammer blive
afviklet, så de danner en naturlig overgang til det nye program.

Alle foranstaltninger under de løbende programmer i 2002 bør gennemføres under
hensyntagen til målsætningerne i det fremtidige program, og det skal udtrykkeligt fremgå,
hvordan de pågældende foranstaltninger relaterer til de nedennævnte tre områder.

Der lægges i det foreslåede nye program for Fællesskabets indsats på
folkesundhedsområdet særlig vægt på følgende tre punkter:

1. Bedre sundhedsinformation

2. Etablering af en hurtig reaktionsmekanisme

3. Indsatsen over for sundhedsdeterminanter med udgangspunkt i
forebyggelse og sundhedsfremmende foranstaltninger

Målsætningerne under disse tre punkter er:

–  Punkt 1 "Bedre sundhedsinformation": Udvikling af nye og forbedring af bestående
systemer til indsamling, analyse og formidling af data med henblik på at understøtte
udviklingen af politikker på relevante områder. Sundhedsinformationerne vil skulle
omfatte både sundhedstilstand (f.eks. skades- og sygdomsfrekvens, dødelighed og
antal rygere) og sundhedssystemer (f.eks. omkostninger, institutioner og indsatsens
effektivitet). Der vil blive gjort en særlig indsats for at finde en løsning på, hvordan
man effektivt formidler autoritative oplysninger om vigtige sundhedsspørgsmål til
offentligheden og til ansatte og myndigheder i sundhedssektoren.

                                                
1 KOM(2000) 285 af 16.5.2000 - (forefindes på følgende internetadresse:
http://europa.eu.int/comm/health/ph/general/phpolicy_new.htm)
Rådets fælles holdning nr. .... EFT ....... af .......).
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– Punkt 2 "Etablering af en hurtig reaktionsmekanisme": Overvågning, varsling og
hurtig indsats i forhold til forskellige sundhedsproblemer. Mekanismen baseres på
netværket for overførbare sygdomme og andre bestående fællesskabssystemer.
Formålet er at sikre, at der på et tidligt stadium foreligger oplysninger om et eventuelt
problem, f.eks. TSE-prionsygdomme, således at EU kan anlægge en koordineret
strategi for at løse problemet så hurtigt som muligt.

– Punkt 3 "Indsatsen over for sundhedsdeterminanter med udgangspunkt i forebyggelse
og sundhedsfremmende foranstaltninger": Indsatsten rettes mod bestemte faktorer,
f.eks. tobak, alkohol, ernæring, bestemte grupper (f.eks. socialt udstødte eller ældre)
og bestemte miljøer. Den bør være en del af en strategi, der går på tværs af sektorerne,
inddrager foranstaltninger fra andre politikområder (f.eks. socialpolitik,
arbejdsmarkedspolitik og forbrugerpolitik) og udnytter alle de beføjelser, der er givet i
traktaten.

2. PRIORITEREDE MÅL

De detaljerede mål for de tre punkter i det nye program og de forskellige indsatsområder i
de igangværende folkesundhedsprogrammer2 beskrives nærmere i bilaget til denne
samlede arbejdsplan.

                                                
2 EF-handlingsprogrammet for sundhedsfremme, sundhedsoplysning, sundhedsundervisning og
sundhedsuddannelse som led i indsatsen inden for folkesundhed, vedtaget ved Europa-Parlamentets og
Rådets afgørelse nr. 645/96/EF, EFT L 95 af 16.4.1996, s. 1, som forlænget ved Europa-Parlamentets og
Rådets afgørelse nr. 521/2001/EF af 26.2.2001.

EF-handlingsprogrammet Europa mod Kræft som led i indsatsen inden for folkesundhed, vedtaget ved
Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 646/96/EF, EFT L 95 af 16.4.1996, s. 9, som forlænget ved
Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 521/2001/EF af 26.2.2001.

EF-handlingsprogrammet vedrørende forebyggelse af aids og visse andre smitsomme sygdomme som led i
indsatsen inden for folkesundhed, vedtaget ved Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 647/96/EF,
EFT L 95 af 16.4.1996, s. 16, som forlænget ved Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 521/2001/EF
af 26.2.2001.

EF-handlingsprogrammet vedrørende forebyggelse af narkotikamisbrug som led i indsatsen inden for
folkesundhed, vedtaget ved Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 102/97/EF, EFT L 19 af
22.1.1997, s. 25, som forlænget ved Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 521/2001/EF af
26.2.2001.

EF-handlingsprogrammet vedrørende sundhedsovervågning som led i indsatsen inden for folkesundhed,
vedtaget ved Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1400/97/EF, EFT L 193 af 22.7.1997, s. 1, som
forlænget ved Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 521/2001/EF af 26.2.2001.

EF-handlingsprogrammet vedrørende forureningsrelaterede sygdomme som led i indsatsen inden for
folkesundhed, vedtaget ved Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1296/1999/EF af 29.4.1999, EFT
L 46 af 20.2.1999, s. 1, som forlænget ved Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 521/2001/EF af
26.2.2001.

EF-handlingsprogrammet vedrørende forebyggelse af personskader som led i indsatsen inden for
folkesundhed, vedtaget ved Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 372/99/EF, EFT L 46 af
20.2.1999, s. 1.

EF-handlingsprogrammet vedrørende sjældne sygdomme som led i indsatsen inden for folkesundhed,
vedtaget ved Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1295/99/EF, EFT L 155 af 22.6.1999, s. 1.
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Bilag 1
Programmet til fremme af sundheden

I programmet til fremme af sundheden modsvarer de vigtigste
gennemførelsesforanstaltninger i 2002 de aktiviteter, der henhører under punkt 3 i det nye
program.

1. Indsatsen over for livsstilsrelaterede sundhedsdeterminanter med 
udgangspunkt i bestemte miljøer

1.1 Arbejdspladsen

Eftersom begrebet sundhed på arbejdspladsen som skabt af det europæiske
net til fremme af sundheden på arbejdspladsen (European Network for
Workplace Health Promotion - ENWHP) er generelt accepteret og anvendt
i Europa, er tiden nu moden til at virkeliggøre disse principper for sundhed
på arbejdspladsen og udbrede resultaterne af tidligere ENWHP-projekter.
Der er behov for at kortlægge og analysere, hvilke
gennemførelsesstrategier der i første omgang skal sættes i værk på
virksomhedsplan og på intermediært plan samt på nationalt plan og på EU-
plan. Endelig skal principperne bruges som eksempler på god praksis som
led i en indsats for at fremme sundheden på arbejdspladsen med deltagelse
af centrale aktører og berørte parter på området.

1.2 Sundhedssektoren

Sundhedssektorens personale synes ikke i fuldt omfang at udnytte de
muligheder, de har for i forbindelse med undersøgelse eller rådgivning af
patienter at informere dem om, hvordan de kan forbedre deres
sundhedstilstand. Der iværksættes aktiviteter med det formål at gøre
sundhedsfremme til en daglig rutine for de ansatte i sundhedssektoren.
Disse aktiviteter baseres på allerede foreliggende arbejde3 og inddrager
foreninger og organisationer, der repræsenterer sundhedssektorens
personale på EU-plan. Man bør være opmærksom på behovet for at
inddrage sundhedsfremme i uddannelsen af personale i sundhedssektoren.

                                                                                                                                                

3 Projektet "Sundhedsfremme i almenpraksis og apoteksvæsenet – et europæisk projekt", yderligere
oplysninger på internetadressen: http://www.univie.ac.at/phc/webindex.htm
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1.3 Indsatsen over for livsstilsrelaterede sundhedsdeterminanter med
udgangspunkt i bestemte grupper

1.3.1 Børn og unge

Børn og unge er sårbare grupper, og effektive sundhedsfremmende
initiativer kan være af stor betydning i indsatsen for at hjælpe disse
grupper. Der skal derfor udvikles særlige sundhedsfremmende strategier
og politikker rettet mod børn og unge.

1.4 Ældre mennesker

Set i forhold til den samlede befolkning i EU er andelen af ældre over 65
år steget støt, og det er en udvikling, som vil fortsætte. Dette giver
anledning til bekymring, ikke blot fordi behovet for sundhedsydelser må
forventes at stige, og fordi sammensætningen og tilrettelæggelsen af
sundhedsydelserne muligvis vil blive ændret, men også i lyset af de
problemer, der består i at bevare livskvaliteten for en aldrende befolkning.
Sundhedsfremmende aktiviteter kan bidrage til at løse disse problemer,
dels ved at gøre de ældre mindre afhængige af sundhedsydelser og sociale
ydelser, dels ved at hjælpe dem til at være selvhjulpne og uafhængige i
længere tid og til at bevare deres sociale kontakter. Forskellige strategier
og politikker vil derfor blive undersøgt med det formål at finde frem til,
hvordan man bedst tilrettelægger den sundhedsfremmende indsats for
ældre. Desuden vil der blive gennemført en undersøgelse af, hvordan
medlemsstaterne har reageret på anbefalingerne i Kommissionens rapport
om forebyggelse af osteoporose.

1.5 Indsatsen over for livsstilsrelaterede sundhedsdeterminanter med
udgangspunkt i bestemte emner

1.5.1 Mental sundhed

Resultaterne af tidligere projekter om udvikling af forebyggende eller
afhjælpende strategier vedrørende angst eller depression skal udbredes på
EU-plan, så de indhøstede erfaringer bliver udnyttet bedst muligt. Det skal
undersøges, hvordan ovennævnte resultater kan anvendes i praksis, og
udbyttet af denne undersøgelse skal udbredes videst muligt med det
formål at få alle berørte parter på området, herunder læger, plejepersonale
og ngo'er, til at benytte sig af dem.

1.5.2 Ernæring og fysisk aktivitet

Ernæring og fysisk aktivitet er vigtige og indbyrdes forbundne
sundhedsdeterminanter. Med hensyn til ernæring er man allerede på EU-
plan gået i gang med at formulere en sammenhængende ernæringspolitik
og udarbejde ernæringsvejledninger. I den fremtidige indsats vil der blive
lagt vægt på1:

                                                
1 Se også 1.6.
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•  Børns og unges kostvaner (hvilke faktorer påvirker kostvanerne, og
hvilke hindringer er der for sunde kostvaner i denne gruppe?).

•  Overvægt (hvordan forebygges overvægt, og hvordan bærer
overvægtige sig ad med at tabe sig effektivt?

•  Analyse af holdninger til kostvaner, fysisk aktivitet og amning.

For så vidt angår fysisk aktivitet vil der blive udviklet strategier for,
hvordan man bedst inddrager spørgsmålet om fremme af fysisk aktivitet i
den fremtidige planlægning, f.eks. i skoler, på arbejdspladser, i by- og
bygningsplanlægning og i fritidssektoren.

1.5.3 Alkohol

For at støtte medlemsstaterne i deres bestræbelser på at definere
alkoholpolitikker og bidrage til udviklingen af en samordnet strategi på
EU-plan bør der sættes mere ind på at skaffe pålidelige og
sammenlignelige informationer (politiske, socioøkonomiske, medicinske)
og på at fremme udvekslingen af oplysninger.

1.6 Socioøkonomiske sundhedsdeterminanter

På grundlag af de mere generelle politikker og interventioner, der allerede
er blevet gennemført med det sigte at nedbringe de socialt og økonomisk
betingede uligheder i befolkningens sundhed, vil aktiviteterne blive
centreret om foranstaltninger til udjævning af uligheder inden for
specifikke sundhedsdeterminanter (såsom kostvaner i socialt og
økonomisk dårligt stillede grupper) og om strategier og interventioner til
forbedring af de socialt og økonomisk dårligt stillede gruppers adgang til
sundhedspleje.

1.7 Indsatsen over for sundhedsdeterminanter med udgangspunkt i
uddannelse

Samarbejdet mellem medlemsstaterne om uddannelsesindholdet i kurser
om folkesundhed og sundhedsfremme videreudvikles.
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Bilag 2
Europa mod Kræft-programmet

I kræftprogrammet modsvarer de vigtigste gennemførelsesforanstaltninger i 2002 de
aktiviteter, der henhører under punkt 1 og 3 i det nye program.

1. BEDRE SUNDHEDSINFORMATION

1.1 Følgende aktioner vil blive prioriteret højest:

Støtte til udveksling af informationer og erfaringer vedrørende indsamling
og formidling af pålidelige og sammenlignelige data til cancerregistre
(prævalens, incidens, dødelighed, overlevelsesrater og aldersgrupper).
Oprettelse og udbygning af et europæisk net i samarbejde med Det
Internationale Kræftforskningscenter (CIRC).

Undersøgelser om kræftrisikofaktorer, navnlig kohorteundersøgelser af
sammenhængen mellem kræft, kost og sundhed (EPIC-nettet - European
Prospective Investigation into Cancer and Nutrition) og udbredelse af
resultater, især til berørte grupper.

Støtte til mobilitet af personale i sundhedssektoren (særlig undervisere)
mellem de ekspertcentre i medlemsstaterne, der tilbyder uddannelse på
højt niveau med henblik på at forbedre det teoretiske og praktiske
kendskab til kræft (især primær forebyggelse, tidlig diagnosticering,
massescreening og kvalitetssikring), i de tilfælde hvor en sådan mobilitet
ikke sikres gennem eksisterende fællesskabsprogrammer.

Udarbejdelse af undervisningsmateriale af europæisk interesse med det
formål at forbedre uddannelsen af sundhedspersonale i kræftsygdomme,
særlig ved hjælp af interaktive edb-programmer, og afprøvning af
materialets værdi i forsøgsnetværk. Særlig støtte til udvikling,
iværksættelse og evaluering af forebyggende moduler beregnet til
personale i sundhedssektoren og af modeller til støtte ved diagnosticering
og valg af foranstaltninger til forebyggelse af sygdommens udvikling og
risikoen for tilbagefald.

Fremme af initiativer og støtte til gennemførelse af europæiske
undersøgelser med det formål at få større kendskab til og forbedre
effektiviteten af metoderne til kontrol med kvaliteten af teknikker, der
tager sigte på korrekt og tidlig påvisning af sygdommen samt forebyggelse
af dens udvikling, risikoen for tilbagefald og relaterede syndromer under
hensyntagen til de psykologiske og sociale aspekter, især patienternes
livskvalitet og herunder smertestillende behandling. Formidling af
konklusionerne af disse initiativer og undersøgelser, særlig inden for
rammerne af møder og udveksling af erfaringer på europæisk plan,
kommer til at udgøre en betydelig del af arbejdet.
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2. INDSATSEN OVER FOR LIVSSTILSRELATEREDE
SUNDHEDSDETERMINANTER MED UDGANGSPUNKT I BESTEMTE MILJØER

2.1 I denne sammenhæng prioriteres følgende foranstaltninger højest:

Forbedring af formidlingen og effektiviteten af budskaber om forebyggelse
af kræft, og særlig af henstillinger under Den Europæiske Kræftkodeks,
gennem støtte til målrettede aktioner (over for lærere, praktiserende læger
osv.) og til pilotprojekter, undersøgelser og analyser af teknikker til
fremme af sundhed og til evaluering af aktioner på det pågældende
område.

Fremme af projekter af europæisk dimension vedrørende bekæmpelse af
tobaksrygning.

Udvælgelse på europæisk plan og formidling af de bedste metoder til
tobaksafvænning og evaluering af virkningen af disse metoder inden for
rammerne af pilotforanstaltninger, hvor de pågældende metoder tages i
anvendelse i samarbejde med opinionsdannere og personale inden for
sundhedssektoren i medlemsstaterne.

Styrkelse af samarbejdet med Verdenssundhedsorganisationen (WHO)
med henblik på udarbejdelse af en rammekonvention om tobakskontrol og
støtte til dette formål.

Gennemførelse af undersøgelser og formidling af konklusionerne heraf for
at forbedre kendskabet til unges opfattelse af kræft, tobak, ernæring og
risici i forbindelse med overdreven UV-bestråling af huden.
Gennemførelse af analyser med det formål at gøre forebyggende
programmer for børn og unge mere effektive.
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Bilag 3
Programmet til forebyggelse af aids og visse andre smitsomme

sygdomme

I programmet til forebyggelse af aids og visse andre smitsomme sygdomme modsvarer de
vigtigste gennemførelsesforanstaltninger i 2002 de aktiviteter, der henhører under punkt
1, 2 og 3 i det nye program.

1. PUNKT 1: UNDER DETTE PUNKT HØRER KAPITEL 3 I PROGRAMMET
VEDRØRENDE FOREBYGGELSE AF AIDS OG VISSE ANDRE SMITSOMME
SYGDOMME:

1.1 "Information, undervisning og uddannelse"

En af de vigtigste opgaver i forebyggelsesindsatsen er at informere de
unge. I arbejdet med forebyggelse af hiv/aids vil opmærksomheden
desuden være særlig henledt dels på metoder, som kan bruges til at få
sårbare unge i tale, dels på kønsaspektet.

Programmet støtter inkorporeringen af aids/hiv-forebyggelse i de generelle
forebyggelsesinitiativer og fremmer initiativer vedrørende oplysnings- og
undervisningsprojekter for indvandrere i medlemsstaterne under
hensyntagen til især kulturelle og sproglige forskelle. I lyset af epidemiens
omfang i landene syd for Sahara vil man via programmet fortsat støtte
projekter/net i medlemsstaterne, der specielt er helliget forebyggelse af hiv
og andre seksuelt overførte sygdomme blandt befolkningsgrupper i Europa
fra landene syd for Sahara.

2. PUNKT 2: UNDER DETTE PUNKT HØRER KAPITEL 1 I PROGRAMMET TIL
FOREBYGGELSE AF AIDS OG VISSE ANDRE SMITSOMME SYGDOMME:

2.1 "Overvågning og kontrol med smitsomme sygdomme"

Der vil via programmet fortsat blive ydet støtte til aktiviteterne i Det
Europæiske Center for Epidemiologisk Overvågning af Aids, for så vidt
som disse aktiviteter vedrører hiv/aids og beslægtede sygdomme.

Med hensyn til overvågningen begrænser virkningerne af de nye
behandlingsformer tolkningen af kontroldataene vedrørende aids og
fremhæver behovet for at forbedre de midler, der anvendes til at overvåge
epidemien i Europa.

I programmet vil der blive givet støtte til en fortsat udvikling af initiativer
med henblik på at bevare et europaomspændende tilsynsnet, der sikrer en
præcis og detaljeret overvågning af udviklingstendenser mht. hiv og aids.
Man kunne overveje at overvåge særlige risikogrupper (f.eks.
prostituerede, stiknarkomaner eller indvandrere fra forskellige regioner)
for at supplere overvågningsdataene fra aids-registre.
Kohorteundersøgelser af eksponeringen kunne koordineres på europæisk
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plan for at få et mere detaljeret billede af udviklingen i forekomsten af hiv
i disse grupper.

Med programmet vil man arbejde for, at hiv/aids-kontrollen og
-overvågningen sker i overensstemmelse med menneskerettighederne og
uden at krænke de hiv-smittedes værdighed.

I forbindelse med overvågningen af og kontrollen med andre smitsomme
sygdomme vil der blive foretaget en prioritering under hensyntagen til
synspunkterne i ekspertgruppen vedrørende overførbare sygdomme, der
omfatter repræsentanter for de institutioner, som tager sig af
overvågningen i hver medlemsstat.

Programmet støtter forbedringer af forebyggelsen af og kontrollen med
overførbare sygdomme som led i gennemførelsen af Europa-Parlamentets
og Rådets beslutning nr. 2119/98/EF, for så vidt angår de overførbare
sygdomme og særlige sundhedsspørgsmål, der omhandles som prioriterede
i Kommissionens beslutning 2000/96/EF.

Kommissionen modtager også ansøgninger, der tager sigte på yderligere at
støtte eksisterende europæiske overvågningsnet eller etablere nye
europæiske overvågningsnet, hvor sådanne endnu ikke eksisterer. Dette vil
ske i overensstemmelse med beslutning nr. 2119/98/EF, for så vidt angår
de overførbare sygdomme og særlige sundhedsspørgsmål, der omhandles
som prioriterede i Kommissionens beslutning 2000/96/EF.

Også influenzapandemier har fortrinsstilling, især når udbredelsen er stor
og uventet.

3. PUNKT 3 UNDER DETTE PUNKT HØRER KAPITEL 2 I PROGRAMMET TIL
FOREBYGGELSE AF AIDS OG VISSE ANDRE SMITSOMME SYGDOMME:

3.1 "Bekæmpelse af smitteoverførsel" og kapitel 4 "Bekæmpelse af
diskrimination og støtte til hivsmittede/aidssyge"

3.1.1 Programmet er i særlig grad rettet mod adfærdsrelaterede
sundhedsdeterminanter, som kan forårsage hiv-overførsel, f.eks. seksuel
adfærd.

Hovedformålet med aktiviteterne på dette område er at støtte den indsats,
der gøres for at forhindre udbredelse af hiv og seksuelt overførte
sygdomme i særligt udsatte persongrupper eller miljøer
(narkotikaafhængige forældre, prostitution, usikker sex osv.) eller til
personer, som befinder sig i særlig risikofyldte situationer (turister,
indsatte i fængsler osv.).

Med hensyn til stiknarkomaner vil der også på grund af denne smittevejs
omfang, især i visse sydeuropæiske lande, blive lagt særlig vægt på
projekter med stor rækkevidde og herunder udveksling af erfaringer inden
for dette område. Det forhold, at narkomisbruget påvirker aids-
sygdommen på forskellig måde i Syd- og Nordeuropa, kunne derfor være
et emne for en sammenlignende undersøgelse, og det samme gælder
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udviklingen i adfærden i forbindelse hermed og de forskellige måder at
indtage narkotiske stoffer på.

Projekter, som vedrører homoseksuelle og biseksuelle mænd, og som
opfylder udvælgelseskriterierne, vil blive foretrukket.

Der vil især blive lagt vægt på aktioner, som har til formål at styrke
informations-, undervisnings- og uddannelsestiltag, der henvender sig
specielt til homoseksuelle og biseksuelle mænd, og især migranter, ældre
mænd, handicappede og mænd, som dyrker sex med mænd uden selv at
opfatte sig som homoseksuelle.

Der skal sættes særlig fokus på de grupper af kvinder, som lever under
vanskelige vilkår (på grund af dårlige økonomiske eller sociale forhold
eller etniske og kulturelle barrierer), og som er mest udsatte for at blive
smittet med hiv.

3.1.2 Programmet lægger særlig vægt på sundhedsdeterminanter, som er
knyttet til diskrimination og støtte, f.eks. adgang til behandling.

Projekter vedrørende forskellige aspekter af støtte til hivsmittede/aidssyge
vil blive foretrukket. I betragtning af de muligheder, de aktuelle
behandlingsformer frembyder, vil der blive lagt særlig vægt på livskvalitet
og integrering af hiv-positive personer på arbejdsmarkedet. Der kan dog
forekomme nye former for diskrimination, efterhånden som sygdommen
bliver mere almindelig, og de involverede foreninger bliver mindre
vagtsomme.

I lyset af de nyeste muligheder for at behandle hiv-infektion og
resultaterne af disse behandlingsmuligheder, som bliver stadig bedre, vil
programmet desuden støtte initiativer, der sigter mod at fremme og øge en
tidlig påvisning af hiv blandt de personer, der er mest udsatte.

Kommissionen vil også stræbe efter at støtte aktiviteter, der skal forbedre
underprivilegerede gruppers muligheder for at få lægemidler, og arbejde
for, at de pågældende følger behandlingen.
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Bilag 4
Programmet til forebyggelse af narkotikamisbrug

I narkotikaprogrammet modsvarer de vigtigste gennemførelsesforanstaltninger i 2002 de
aktiviteter, der henhører under punkt 1, 2 og 3 i det nye program.

1. PUNKT 1: BEDRE SUNDHEDSOPLYSNINGER OG -ANALYSER

Hensigten er at indføre et omfattende informationssystem, som sætter de
politiske beslutningstagere og offentligheden i stand til at identificere og
analysere nøgledata. Dette vil fremme et bedre og mere effektivt offentligt
sundhedssystem i medlemsstaterne.

Dermed gøres det muligt at indsamle, analysere og formidle objektive,
pålidelige og sammenlignelige data om narkotikasituationen i EU.
Indsatsen støttes af Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og
Narkotikamisbrug og Europol4.

Nye kommunikationsmidler (f.eks. Internettet) til tilvejebringelse af
objektive, pålidelige og tilgængelige data om narkotika og dermed
forbundne risici vil blive afprøvet.

2. PUNKT 2: HURTIG REAKTION PÅ SUNDHEDSRISICI

Det stigende antal personer, der rejser ind i EU, og den stigende
rejseaktivitet internt i EU øger behovet for at være på vagt over for trusler
mod folkesundheden. Indsatsen tjener til at støtte medlemsstaterne og EU
i bestræbelserne på at kunne reagere hurtigt over for narkotikarelaterede
sundhedsrisici.

Den skal føre til oprettelse af et system, som gør det muligt at reagere
hurtigt på narkotikarelaterede trusler mod folkesundheden.

3. PUNKT 3: HÅNDTERING AF SUNDHEDSDETERMINANTER MED
UDGANGSPUNKT I SUNDHEDSFREMME, RISIKOREDUKTION OG
SYGDOMSFOREBYGGELSE

De bedste muligheder for at forbedre sundhedstilstanden og mindske
antallet af for tidlige dødsfald i EU består i at tage fat i de bagved liggende
årsager til dårligt helbred og gennemføre effektive sundhedsfremmende og
sygdomsforebyggende foranstaltninger. Følgende indsatsområder vil blive
prioriteret højest:

                                                
4 EU's narkotikahandlingsplan (2000-2004)
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•  udarbejdelse af en strategi for samarbejdet med civilsamfundet og
frivillige samfundsgrupper fra områder, som er hårdest belastet af
narkotikaproblemet

•  støtte til innovative bevidstgørelsestiltag, som oplyser om farerne ved
narkotika, og til programmer, der skal nedbringe risiciene ved
narkotikamisbrug og de negative følger heraf

•  udvikling af innovative strategier til forebyggelse af misbrug af
syntetiske stoffer under hensyntagen til, hvad det er for en type
personer, der bruger syntetiske stoffer

•  udvikling og gennemførelse af forebyggende aktioner og strategier for
alle aldersklasser og især for børn og unge

•  oprettelse af et net af undervisere og ansatte i sundheds- og
socialsektoren, som arbejder med stofmisbrugere.
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Bilag 5
Sundhedsovervågningsprogrammet

I sundhedsovervågningsprogrammet modsvarer de vigtigste
gennemførelsesforanstaltninger i 2002 de aktiviteter, der henhører under punkt 1 i det nye
program.

1. PUNKT 1: BEDRE SUNDHEDSINFORMATION

1.1 Opstilling af sundhedsindikatorer for Fællesskabet

1.1.1 Sundhedsstilstand:

a) trivsel og livskvalitet, herunder de pågældendes egen opfattelse af
deres sundhedstilstand

b) sygdomme/lidelser på følgende områder: åndedrætssystem,
nervesystem, mavetarmsystem, nyrer og hæmatoimmunologi

c) sygdomme/lidelser i sanseorganerne: øjne, ører

d) dental sundhedstilstand

e) ældres sundhedstilstand

f) sundheden på arbejdspladsen.

1.1.2 Sundhedsdeterminanter

a) tobak/rygning

b) alkohol.

1.1.3 Sundhedssystemer:

a) lægemidler: udgifter, forbrug, anvendelse

b) forebyggelse og screening: kilder og indikatorer angående eksistensen
af programmer - og i givet fald disses dækningsgrad - for prænatal
screening og screening af nyfødte eller angående
vaccinationsprogrammer og deres dækningsgrad

c) medicinsk udstyr.

2. UDVIKLING AF ET EU-DÆKKENDE NET FOR UDVEKSLING AF
SUNDHEDSDATA

– Overførsel af data og koordinering af databaser.
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– Grænseflade, som muliggør overførsel af data og informationer til
systemet for udveksling og overvågning af sundhedsinformationer
(HIEMS).

3. ANALYSER OG RAPPORTER

– Evaluering af hvordan forskellige politikker påvirker sundheden, f.eks.
landbrugspolitik, transportpolitik, politikker vedrørende sikre kemiske
produkter og produktsikkerhed i almindelighed, skattepolitik og
politikker vedrørende det indre marked.

– Oversigt over eksisterende netværk.

– Oversigt over ordninger, procedurer og ansvar i medlemsstaterne for så
vidt angår tilvejebringelse, ajourføring, formidling og anvendelse af
sundhedsinformationer.

– Udvikling af sammenlignelige data og sundhedsovervågning i
kandidatlandene.

– Den næste rapport om sundhed i EU fokuserer på den
ernæringsmæssige sundhedstilstand.
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Bilag 6
Programmet til forebyggelse af personskader

I personskadeprogrammet modsvarer de vigtigste gennemførelsesforanstaltninger i 2002
de aktiviteter, der henhører under punkt 1, 2 og 3 i det nye program.  Hovedformålet er at
indsamle data (Afsnit 1: Dataindsamlingsprojekter) og foretage epidemiologiske
undersøgelser (Afsnit 2: Epidemiologiske projekter):

1. PUNKT 1: BEDRE SUNDHEDSINFORMATION

1.1 (Afsnit 1: Dataindsamlingsprojekter)

- Indsamling i alle medlemsstater af repræsentative og sammenlignelige
data om personskader i hjemmet eller i fritiden, årsagen til skaderne og
omstændighederne omkring skadens opståen samt eventuelt
involverede genstande. Indsamlingen og opstillingen foregår efter
aftalte procedurer og datastrukturer og ved hjælp af en
kodningsmanual.

- Overførsel af de indsamlede data til Den Europæiske Unions netværk
for udveksling af oplysninger om folkesundhed (European Union
Public Health Information Network - EUPHIN), så politiske
beslutningstagere, eksperter og forskere kan få adgang til dem.

1.2 (Afsnit 2: Epidemiologiske projekter)

- Færdiggørelse af de sammenlignelige indikatorer for skader i hjemmet
og i fritiden og for forsætlige skader i umiddelbar sammenhæng med
udviklingen af fælles basisindikatorer for forebyggelse af personskader
i medlemsstaterne (f.eks. angående forskningsinvesteringer,
gennemførelsesbeføjelser og uddannelsestiltag)

- Bedre anvendelse og større sammenlignelighed af statistikker over
årsagerne til dødsfald som følge af personskader i EU.

- Etablering af forbindelser til relevante informationskilder med data om
personskader inden for områder såsom forbrugerbeskyttelse
(produktsikkerhed), Eurostat, sikkerhed på arbejdspladsen og
transport, og undersøgelse af disse datas sammenlignelighed og
kompatibilitet med de eksisterende data fra overvågningssystemet for
ulykker i hjemmet og i fritiden.

- Undersøgelser af hvordan basisindikatorerne for personskader gøres
mere sammenlignelige på tværs af EU.

- Analyse af udviklingen i ulykker i hjemmet og i fritiden og deres
følger i perioden 1996-2001 og prognoser for den fremtidige
udvikling.

- Støtte til nettet for forebyggelse af personskader med henblik på at
koble dets aktuelle aktioner sammen med det nye handlingsprogram
om folkesundhed.
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2. PUNKT 2: ETABLERING AF EN HURTIG REAKTIONSMEKANISME

2.1 (Afsnit 2: Epidemiologiske projekter)

- Oprettelse af en gruppe bestående af kompetente myndigheder,
producenter og detailhandlende med henblik på at gennemgå og
analysere data om og udviklingen i produktsikkerheden for på dette
grundlag at fastlægge de ønskede foranstaltninger til forebyggelse af
risici og nødforanstaltninger.

3. PUNKT 3: INDSATSEN OVER FOR SUNDHEDSDETERMINANTER MED
UDGANGSPUNKT I FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMMENDE
FORANSTALTNINGER

3.1 (Afsnit 2: Epidemiologiske projekter)

- Analyse af forholdet mellem politikkerne og foranstaltningerne til
forebyggelse af personskader og resultaterne i medlemsstaterne på
grundlag af resultatoversigter.  Ved hjælp af en sådan overvågning og
benchmarking af bestræbelserne på at forebygge personskader er det
muligt at indkredse den bedste praksis.
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Bilag 7
Programmet vedrørende sjældne sygdomme

I programmet vedrørende sjældne sygdomme modsvarer de vigtigste
gennemførelsesforanstaltninger i 2002 de aktiviteter, der henhører under punkt 1 og 2 i
det nye program.

1. PUNKT 1: UNDER DETTE PUNKT HØRER AKTION 1, 2 OG 3 I
PROGRAMMET VEDRØRENDE SJÆLDNE SYGDOMME:

1.1 Aktion 1: "Europæisk informationsnetværk vedrørende sjældne
sygdomme"

Projekter baseret på eksisterende databaser, der anvender internetteknologi
og så vidt muligt omhandler sjældne sygdomme i almindelighed eller
vigtige grupper af sjældne sygdomme (såsom genetiske sygdomme) og
bidrager til at øge patienters, forældres og eksperters viden, foretrækkes,
f.eks.:

•  udvikling af brugervenlige og pålidelige offentlige
informationssystemer, der understøtter eksisterende løsninger

•  udvikling af ekspertsystemer til udveksling af informationer og viden

•  Løsninger til harmonisering og styring af offentlige systemer og
ekspertsystemer.

I henhold til forordning (EF) nr. 45/20015 bør principperne om
databeskyttelse gælde for alle former for oplysninger om en identificeret
eller identificerbar person. I første omgang foretrækkes projekter og
systemer, der ikke indeholder sådanne oplysninger.

Informationssystemet skal indeholde de oplysninger, der er anført i
emnelisten i bilaget til EF-handlingsprogrammet vedrørende sjældne
sygdomme. Der er tale om følgende oplysninger:

sygdommens navn, synonymer, en generel sygdomsbeskrivelse,
symptomer, årsager, epidemiologiske data, forebyggende foranstaltninger,
standardbehandlinger, kliniske forsøg, diagnostiske laboratorier og
speciallægeklinikker, forskningsprogrammer samt en liste over kilder,
hvor yderligere oplysninger om sygdommen kan indhentes.

                                                
5 EFT L 8 af 12.1.2001, s. 1: Europa-Parlamentets og Rådets forordning om beskyttelse af fysiske personer

i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri
udveksling af sådanne oplysninger.
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Oplysningerne i baserne skal være godkendte data, som ajourføres
løbende. Støttemodtageren skal sørge for godkendelse med bistand fra
videnskabelige sundhedseksperter. Oplysningerne skal opfylde de
almindelige kriterier, der er opstillet for vurdering af kvaliteten af
sundhedsdata på Internettet.

1.2 Aktion 2: "Uddannelse i sjældne sygdomme"

Projekter, som vedrører tilrettelæggelse af uddannelses- og
efteruddannelseskurser for fagfolk med henblik på at forbedre muligheden
for tidlig diagnosticering, identifikation, behandling og forebyggelse af
sjældne sygdomme, foretrækkes. Sådanne databaser skal så vidt muligt
omfatte sjældne sygdomme i almindelighed, vigtige grupper af sjældne
sygdomme (f.eks. genetiske sygdomme) eller i det mindste et betydeligt
antal af dem.

1.3 Aktion 3 "Tværnationalt samarbejde om sjældne sygdomme"

Projekter vedrørende tværnationalt samarbejde og oprettelse af netværk,
som promoveres af "paraplyorganisationer" (organisationer, som har et
interessefællesskab og/eller repræsenterer andre organisationer),
foretrækkes. Sådanne organisationer skal så vidt muligt dække sjældne
sygdomme i almindelighed, vigtige grupper af sjældne sygdomme (f.eks.
genetiske sygdomme) eller i det mindste et betydeligt antal af dem.

2. PUNKT 2: UNDER DETTE PUNKT HØRER AKTION 4 I PROGRAMMET
VEDRØRENDE SJÆLDNE SYGDOMME:

2.1 "Overvågning og hurtig varsling om ophobninger af sjældne
sygdomme"

I sagens natur foreligger der kun informationer og viden om sjældne
sygdomme i fragmentarisk form. Projekter til udvikling af systemer, der
forbedrer metoderne til systematisk indsamling, analyse og formidling af
viden om sjældne sygdomme, foretrækkes. Endvidere foretrækkes
projekter, som vedrører tidlig varsling om og hurtig reaktion på
ophobninger af sjældne sygdomme. Ved udvikling af ekspertsystemer bør
der tages særlig hensyn til principperne om databeskyttelse og emnelisten,
jf. 1.1.
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Bilag 8
Programmet vedrørende forureningsrelaterede sygdomme

I programmet vedrørende forureningsrelaterede sygdomme modsvarer de vigtigste
gennemførelsesforanstaltninger i 2002 de aktiviteter, der henhører under punkt 1, 2 og 3 i
det nye program.

1. PUNKT 1:

1.1 Forbedring af sundhedsoplysning og -analyser

Ved hjælp af aktioner i programmet, der forbedrer kendskabet til
forureningsrelaterede sygdomme, for at bidrage til en bedre forståelse af
forurenende stoffers betydning for sygdommes opståen og forværring i EU
på de områder, der i programmet anses for at være vigtigst. Ansøgeren bør
stræbe efter at udarbejde informationssystemer, netværk og andre
mekanismer til beskrivelse, forståelse og vurdering af sammenhængen
mellem forurening og vigtige sundhedsspørgsmål for at give de politiske
beslutningstagere mulighed for at kunne prioritere ved:

•  at bruge eksisterende databaser vedrørende forureningsrelaterede
sygdomme og forureningseksponering og ved at gøre opmærksom på
deres sammenhæng (f.eks. forureningskilders toksikologi)

•  at bruge en fælles fremgangsmåde til indsamling af data om disse
sygdomme eller ved at sikre, at databaserne kan sammenlignes

•  at støtte udvikling af netværk, der indsamler relevante data

•  at samordne og behandle oplysninger på fællesskabsplan (f.eks.
ved at sammenligne sådanne sygdommes udbredelse og/eller forekomst
med data om miljøfaktorer i de forskellige dele af EU).

Det ses gerne, at der etableres samarbejde med internationale og nationale
organisationer om aktiviteterne på dette område. Der tages hensyn til
aktioner, metoder og procedurer, der er opnået enighed om i forbindelse
med Fællesskabets statistiske program.

2. PUNKT 2:

2.1 Hurtig reaktion på sundhedsrisici:

Ved hjælp af aktioner i programmet, der skal forbedre kendskabet til og
forståelsen af, hvordan forureningsrelaterede sygdomme og dermed også
de sundhedsrisici, som disse sygdomme udgør, håndteres. I projekterne:

•  støttes og videreudvikles udvekslingen af informationer mellem
offentligheden, medier, videnskabsmænd, nationale og internationale
institutioner samt ansatte i sundhedssektoren og andre interesserede
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•  udvikles fælles fremgangsmåder til undersøgelse af håndteringen
af forureningsrelaterede sygdomme.

3. PUNKT 3:

3.1 Håndtering af sundhedsdeterminanter med udgangspunkt i
sundhedsfremme, risikoreduktion og sygdomsforebyggelse

•  Aktioner med henblik på en evaluering af
omkostningseffektiviteten af folkesundhedsaktiviteter til forebyggelse,
kontrol og håndtering af forureningsrelaterede sygdomme.

•  Aktioner til afklaring/undersøgelse af offentlighedens opfattelse af
forureningsrelaterede sundhedsrisici i hele EU og af virkningen af
forskellige politikker vedrørende forurening og sundhed.

I forbindelse med gennemførelsen i 2002 vil der blive lagt særlig vægt på:

a) netværksaktiviteter

b) udvikling og effektiv anvendelse af informationssystemer vedrørende sundhed

c) tiltag, der sigter mod harmoniserede eller justerede fremgangsmåder

d) tværfagligt samarbejde, der også omfatter samfundsvidenskaberne

e) tiltag, der omfatter formidling af resultater af eksisterende projekter under
programmet, og som samler relevant viden og forbereder fremtidige fællesskabsaktioner
inden for sundhed og miljø (f.eks. indendørsluftkvalitet, boligforhold, forebyggelse af
astma og allergier).
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