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1. INLEDNING

År 2002 kommer att bli en viktig fas i utvecklingen av Europeiska gemenskapens
folkhälsostrategi. Det är mycket troligt att det nya gemenskapsprogrammet för folkhälsa1

kommer att träda i kraft under den andra halvan av 2002 och ersätta de 8 befintliga
programmen på området.

Det är därför viktigt att åtgärderna inom de befintliga programmen i största möjliga
utsträckning anpassas till prioriteringarna i det nya programmet, som kommer att gälla till
2008.

De nuvarande folkhälsoprogrammen inom gemenskapen kommer på motsvarande sätt att
utformas så att de möjliggör en övergång till det nya programmet.

Alla åtgärder som vidtas inom ramen för de befintliga programmen under 2002 skall ta
hänsyn till prioriteringarna inom det framtida programmet och det skall nämnas att de tre
programdelar som beskrivs nedan har koppling till den berörda åtgärden.

Det föreslagna nya programmet för gemenskapsåtgärder på folkhälsoområdet lägger
särskild vikt vid följande tre huvudområden:

1. Förbättring av hälsorelaterad information.

2. Inrättande av en snabb åtgärdsmekanism.

3. Åtgärder riktade mot hälsofaktorer genom förebyggande och
hälsofrämjande åtgärder.

Målet med de tre programdelarna är följande:

– Del 1 Förbättring av hälsorelaterad information: Utveckling och förbättring av system
för insamling, analys och distribution av data för att stödja politisk utveckling på
berörda områden. Informationen skulle omfatta både hälsoläge (exempelvis skador,
ohälsa, dödlighet och andel rökare) och hälsosystem (exempelvis kostnader, strukturer
och interventionseffektivitet). Särskild vikt skulle läggas vid att hitta effektiva sätt att
förse allmänheten, yrkesverksamma inom hälsosektorn och myndigheterna med
officiell information om viktiga hälsofrågor.

                                                
1 KOM (2000) 285 slutlig av den 16 maj 2000 – (tillgänglig på följande webbplats:
http://europa.eu.int/comm/health/ph/general/phpolicy_new.htm)
Rådets gemensamma ståndpunkt nr ….EGT……av den…..)
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– Del 2 Inrättande av en snabb åtgärdsmekanism för övervakning, beredskap och snabbt
ingripande när det gäller olika hälsoproblem. Denna skulle bygga på nätverket om
smittsamma sjukdomar och övriga befintliga gemenskapssystem. Syftet är att se till att
det i ett tidigt skede finns information om potentiella problem, såsom exempelvis TSE
(överförbara spongiforma encefalopatier) och prionsjukdomar, samt att möjliggöra en
samordnad EU-insats för att lösa problemen snarast möjligt.

– Del 3 Åtgärder riktade mot hälsofaktorer genom förebyggande och hälsofrämjande
åtgärder. Åtgärderna skulle inriktas på särskilda områden, som till exempel tobak,
alkohol, kost, liksom särskilda grupper (exempelvis socialt utslagna eller äldre
människor) och miljöer. Dessa skulle ingå i en sektorsövergripande strategi som skulle
omfatta åtgärder på andra politiska områden (till exempel social- och
konsumentpolitik, miljöpolitik) och utnyttja alla möjligheter som fördraget ställer till
förfogande.

2. PRIORITERINGAR

De fullständiga prioriteringarna när det gäller de tre delarna i det nya programmet och de
nuvarande folkhälsoprogrammens olika verksamhetsområden2 anges närmare i bilagorna
till denna integrerade arbetsplan.
                                                
2 Åtgärdsprogrammet för gemenskapen för främjande av och upplysning, undervisning och utbildning om
hälsa, inom ramen för verksamheten på folkhälsoområdet, som antogs genom Europaparlamentets och
rådets beslut nr 645/96/EG, EGT L 95 av den 16 april 1996, s.1, förlängt genom Europaparlamentets och
rådets BESLUT nr 521/2001/EG av den 26 februari 2001.

Programmet "Europa mot cancer", inom ramen för verksamheten på folkhälsoområdet, som antogs genom
Europaparlamentets och rådets beslut nr 646/96/EG, EGT L 95 av den 16 april 1996, s.9, förlängt genom
Europaparlamentets och rådets BESLUT nr 521/2001/EG av den 26 februari 2001.

Åtgärdsprogrammet för gemenskapen för att förebygga aids och vissa andra överförbara sjukdomar inom
ramen för verksamheten på folkhälsoområdet, som antogs genom Europaparlamentets och rådets beslut nr
647/96/EG, EGT L 95 av den 16 april 1996, s.16, förlängt genom Europaparlamentets och rådets BESLUT
nr 521/2001/EG av den 26 februari 2001.

Åtgärdsprogrammet för gemenskapen för att förebygga narkotikamissbruk inom ramen för verksamheten på
folkhälsoområdet, som antogs genom Europaparlamentets och rådets beslut nr 102/97/EG, EGT L 19 av
den 22 januari 1997, s. 25, förlängt genom Europaparlamentets och rådets BESLUT nr 521/2001/EG av
den 26 februari 2001.

Åtgärdsprogrammet för gemenskapen för hälsoövervakning inom ramen för verksamheten på
folkhälsoområdet, som antogs genom Europaparlamentets och rådets beslut nr 1400/97/EG, EGT L 193 av
den 22 juli 1997, s. 1, förlängt genom Europaparlamentets och rådets BESLUT nr 521/2001/EG av den 26
februari 2001.

Åtgärdsprogrammet för gemenskapen avseende miljörelaterade sjukdomar inom ramen för verksamheten på
folkhälsoområdet, som antogs genom Europaparlamentets och rådets beslut nr 1296/99/EG av den 29 april
1999, EGT L 46 av den 20 februari 1999, s.1, förlängt genom Europaparlamentets och rådets BESLUT nr
521/2001/EG av den 26 februari 2001.Åtgärdsprogrammet för gemenskapen avseende förebyggande av
personskador inom ramen för verksamheten på folkhälsoområdet, som antogs genom Europaparlamentets
och rådets beslut nr 372/99/EG, EGT L 46 av den 20 februari 1999, s. 1.

Åtgärdsprogrammet för gemenskapen avseende sällsynta sjukdomar inom ramen för verksamheten på
folkhälsoområdet, som antogs genom Europaparlamentets och rådets beslut nr 1295/99/EG, EGT L 155
av den 22 juni 1999, s. 1.
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Bilaga 1
Programmet "Främjande av och upplysning, undervisning och

utbildning om hälsa"

När det gäller programmet för främjande av hälsa, handlar tillämpningsprioriteringarna
för 2002 om verksamhet som planeras inom del 3 i det nya programmet.

1. ÅTGÄRDER RIKTADE MOT LIVSSTILSRELATERADE FAKTORER I VISSA
MILJÖER

1.1. Arbetsplatsen

Eftersom begreppet hälsa på arbetsplatsen, som utvecklats av Europeiska
nätverket för hälsofrämjande på arbetsplatsen (ENWHP), är generellt
accepterat och används i Europa, är det nu rätt tidpunkt att tillämpa dessa
principer om hälsa på arbetsplatsen och att sprida de resultat som erhållits
i tidigare ENWHP-projekt. Först skall tillämpningsmetoder på företags-,
mellan-, nations- och Europanivå identifieras och analyseras. Dessutom
skall de användas som exempel på bästa metoder för främjande av hälsa på
arbetsplatsen, och involvera nyckelaktörer och intressenter på området.

1.2. Hälsovårdsmiljöer

Möjligheterna för yrkesmänniskor att vidta hälsofrämjande åtgärder inom
hälsovården när de undersöker eller ger råd åt patienter tycks inte utnyttjas
fullt ut. Åtgärder som syftar till att systematiskt integrera hälsofrämjande i
hälsovårdsanställdas dagliga rutiner kommer att bygga på arbete som
redan utförts3, och innebär ett nära samarbete med föreningar och
organisationer som företräder hälsovårdspersonal på europeisk nivå. Man
skall särskilt se till att hälsofrämjande ingår i hälsovårdsutbildningar.

1.3. Åtgärder riktade mot livsstilsrelaterade faktorer för vissa
målgrupper

1.3.1. Barn och ungdomar

Både barn och ungdomar är känsliga grupper och effektiva hälsofrämjande
åtgärder kan få särskilt stor inverkan på dem. Därför skall särskilda
strategier och särskild politik utvecklas för att förbättra barns och ungas
hälsa.

                                                                                                                                                

3 Projektet "Hälsofrämjande vid allmänpraktik och allmänna apotek – ett Europaprojekt". Information
finns på följande webbplats: http://www.univie.ac.at/phc/webindex.htm
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1.4. Äldre människor

Andelen äldre människor över 65 av Europas totalbefolkning har stadigt
ökat och kommer att fortsätta att göra det. Detta ger anledning till oro, inte
bara med hänsyn till att behovet av hälsovårdstjänster kommer att öka,
liksom eventuella förändringar av tjänsternas struktur och organisation,
utan också när det gäller att upprätthålla en god livskvalitet hos en
åldrande befolkning. Hälsofrämjande åtgärder kan inriktas på dessa
aspekter, både genom att minska äldre människors beroende av tjänster
från hälsovården, samhället och välfärdssystemet, liksom genom att hjälpa
äldre människor att bibehålla sin funktionsförmåga, sitt oberoende och
sina sociala kontakter. Av denna anledning kommer strategier och politik
att analyseras i syfte att identifiera bästa metoder för hälsofrämjande
åtgärder för äldre människor. Efter kommissionens rapport om
förebyggande av osteoporos skall det dessutom analyseras hur
rekommendationerna i rapporten har efterlevts i medlemsstaterna.

1.5. Åtgärder riktade mot specifika livsstilsrelaterade hälsofaktorer
genom problembaserade strategier

1.5.1. Psykisk hälsa

Resultaten från tidigare projekt när det gäller utvecklingen av
förebyggande åtgärder och strategier för hantering av ångest och
depression skall lyftas fram och spridas på gemenskapsnivå för att se till
att bästa metoder tas efter i så stor utsträckning som möjligt. Olika sätt att
tillämpa ovannämnda resultat skall identifieras, analyseras och spridas i
breda lager i syfte att engagera alla intressenter på området, inklusive
yrkeskategorierna inom medicin och hälsovård samt icke-statliga
organisationer.

1.5.2. Kost och fysisk aktivitet

Kost och fysisk aktivitet är viktiga och inbördes relaterade hälsofaktorer.
När det gäller kost har arbetet med formuleringen av en sammanhängande
kostpolitik på gemenskapsnivå och med utvecklingen av riktlinjer för
kosthållning redan påbörjats. Framtida insatser kommer att inriktas på1

•  barns och ungdomars kostvanor (vilka faktorer påverkar kostvanorna
och vilka hinder finns för att denna grupp skall få goda kostvanor?),

•  övervikt (hur kan man förebygga övervikt och vilka åtgärder är
effektiva för att överviktiga skall gå ner i vikt?),

•  analys av folks inställning till diet, fysisk aktivitet och amning.

När det gäller fysisk aktivitet kommer strategier att utarbetas för hur man
bättre skall integrera främjande av fysisk aktivitet i framtida planering och
polisk utformning, till exempel i skolor, på arbetsplatser, i stads- och
byggnadsplanering, samt i rekreationspolitiken.

                                                
1 jfr även 1.6
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1.5.3. Alkohol

För att stödja medlemsstaterna i utarbetandet av alkoholpolitiken, och för
att bidra till utvecklingen av ett strukturerat förhållningssätt på EU-nivå,
måste pålitlig och jämförbar information (politisk, socioekonomisk och
medicinsk) göras mer tillgänglig och utbytet av erfarenheter (av åtgärder
och politik) vidareutvecklas.

1.6. Socioekonomiska hälsofaktorer

Med utgångspunkt i redan genomfört mer allmänt arbete med politik och
insatser för minskning av socioekonomiska hälsoskillnader, kommer
åtgärderna att inriktas på att minska skillnaderna vad gäller särskilda
hälsofaktorer (som exempelvis kostvanor i socioekonomiskt missgynnade
grupper) och på strategier och insatser för att förbättra socioekonomiskt
missgynnade gruppers tillgång till hälsovård.

1.7. Åtgärder riktade mot hälsofaktorer genom utbildning

Samarbetet mellan medlemsstaterna när det gäller innehållet i
utbildningskurser om folkhälsa och hälsofrämjande arbete kommer att
vidareutvecklas.
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Bilaga 2
Programmet "Europa mot cancer"

När det gäller programmet Europa mot cancer handlar tillämpningsprioriteringarna för
2002 om verksamhet som planeras inom delarna 1 och 3 i det nya programmet.

1. FÖRBÄTTRING AV HÄLSORELATERAD INFORMATION

1.1. Följande åtgärder kommer att prioriteras:

Stöd till informations- och erfarenhetsutbyte när det gäller insamling och
spridning av tillförlitliga och jämförbara uppgifter till cancerregister
(prevalens, incidens, dödlighet, överlevnadstal och åldersgrupper).
Utveckling och förstärkning av ett europeiskt nätverk i samarbete med
Internationella centret för cancerforskning (IARC).

Studier av riskfaktorer för cancer, i synnerhet kohortstudier av cancer, diet
och hälsa (nätverket för europeisk framtidsforskning i cancer och
näringslära, European Prospective Study into Cancer and Nutrition –
EPIC), samt spridning av resultat, särskilt till berörda intressenter.

Stöd till rörlighet inom hälsovårdsyrken (särskilt lärare) mellan de
specialiserade centra i medlemsstaterna som erbjuder högkvalitativ
utbildning i syfte att förbättra de teoretiska och praktiska kunskaperna om
cancer (i synnerhet primärprevention, tidiga diagnoser,
massundersökningar och kvalitetssäkring), i de fall sådan rörlighet inte
garanteras av befintliga gemenskapsprogram.

Utarbetande av undervisningsmaterial av europeiskt intresse, som syftar
till att förbättra utbildningen för hälsovårdspersonal när det gäller
cancerfrågor, i synnerhet genom användning av interaktiva datorprogram
samt utvärdering av hur sådant material har fungerat i pilotnätverken.
Framför allt stöd till utveckling, tillämpning och utvärdering av
preventionsmoduler avsedda för hälsovårdsyrken, och av modeller som
skall fungera som stöd vid diagnos och när beslut fattas om åtgärder för
förebyggande av sjukdomsutveckling och återfallsrisker.

Främjande av initiativ och stöd till Europastudier för att öka förståelsen för
de metoder för kvalitetskontroll av åtgärder som syftar till riktig och tidig
upptäckt av sjukdomen, av förebyggande av dess utveckling, av risker för
återfall och relaterade syndrom, samt förbättra dessa metoders effektivitet,
med hänsyn tagen till psykologiska och sociala aspekter, särskilt
patienternas livskvalitet, även avseende palliativ behandling. Spridning av
slutsatserna från initiativ och studier, särskilt vid möten på EU-nivå och
erfarenhetsutbyten, kommer att utgöra en viktig del av arbetet.
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2. ÅTGÄRDER RIKTADE MOT LIVSSTILSRELATERADE FAKTORER I VISSA
MILJÖER

2.1. Följande åtgärder kommer att prioriteras:

Förbättrad spridning av och effektivitet hos budskapen om förebyggande
av cancer, särskilt rekommendationerna i Europeiska kodexen mot cancer,
genom stöd till målinriktade insatser (lärare, allmänpraktiserande läkare,
osv.) och till pilotprojekt, studier och analyser av metoder för att främja
hälsa samt utvärdering av insatser inom detta område.

Främjande av projekt med en europeisk dimension rörande kampen mot
tobaksrökning.

Urval på en europeisk nivå, och spridning av de bästa metoderna för
rökavvänjning och utvärdering av deras verkan inom ramen för
pilotinsatser i vilka dessa metoder tillämpas i samarbete med
opinionsbildare och sjukvårdspersonal i medlemsstaterna.

Stärkande av samarbetet med Världshälsoorganisationen i fråga om
utvecklingen av en global ramkonvention om tobakskontroll (FCTC) och
därmed relaterat stöd.

Genomförande av studier och spridning av slutsatserna av dessa som
möjliggör förbättring av kunskapen om hur ungdomar uppfattar cancer,
tobak, kostvanor och risker förknippade med alltför stor hudexponering
för ultravioletta strålar. Genomförande av analyser som har till syfte att
effektivisera förebyggande program för barn och ungdomar.
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Bilaga 3
Programmet "Förebyggande av aids och andra överförbara

sjukdomar"

När det gäller programmet Förebyggande av aids och andra överförbara sjukdomar,
handlar tillämpningsprioriteringarna för 2002 om verksamhet som planeras inom delarna
1, 2 och 3 i det nya programmet.

1. DEL 1: UNDER DENNA DEL FALLER KAPITEL 3 I PROGRAMMET OM
AIDS/ÖVERFÖRBARA SJUKDOMAR:

1.1. "Information, undervisning och utbildning"

En av prioriteringarna när det gäller den förebyggande politiken är
utbildning av unga. Dessutom skall särskild uppmärksamhet ägnas åt att
nå ut till utsatta ungdomar, samt åt könsfrågor i samband med
förebyggande av hiv/aids.

Programmet skall främja att frågor om förebyggande av hiv/aids integreras
i allmän förebyggande politik, och uppmuntra initiativ som syftar till att
upplysa och utbilda utflyttare i medlemsstaterna samtidigt som särskild
hänsyn tas till kulturella och språkliga skillnader. Med hänsyn till hiv-
epidemins omfattning i Afrika söder om Sahara, kommer programmet att
fortsätta att stödja projekt/nätverk som är särskilt inriktade på
förebyggande av hiv och andra sexuellt överförbara sjukdomar bland olika
grupper i Europa med härkomst i Afrika söder om Sahara.

2. DEL 2: UNDER DENNA DEL FALLER KAPITEL 1 I PROGRAMMET OM
AIDS/ÖVERFÖRBARA SJUKDOMAR:

2.1. "Övervakning och kontroll av överförbara sjukdomar"

Programmet kommer att fortsätta att stödja den verksamhet i europeiska
centret för epidemiologisk övervakning av aids som rör hiv/aids och
relaterade sjukdomar.

Utifrån ett övervakningsperspektiv innebär effekterna av nya behandlingar
att möjligheterna att tolka övervakningsdata för aids begränsas, och de
belyser behovet av att förbättra verktygen för övervakning av epidemin i
Europa.

Programmet kommer att stödja vidareutvecklingen av initiativ som syftar
till att bibehålla ett Europaomfattande övervakningsnätverk för precis och
detaljerad övervakning av trender som rör hiv och aids.
Observationspopulationer (till exempel sexarbetare, sprutnarkomaner och
inflyttade grupper från olika områden) skulle kunna övervakas som ett
komplement till övervakningsinformationen i aidsregistren. Kohortstudier
av exponering skulle kunna samordnas på Europanivå för att få en mer
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detaljerad bild av trender när det gäller hiv-incidensen i dessa
populationer.

Programmet kommer att uppmuntra till att utveckling av hiv/aids-
övervakning och hiv/aids-kontroll sker med beaktande av mänskliga
rättigheter och de hivsmittades värdighet.

Prioriteringarna när det gäller övervakning och kontroll av andra
överförbara sjukdomar kommer att fastställas med beaktande av
synpunkter från expertgruppen för överförbara sjukdomar, som innehåller
representanter för de institutioner som ansvarar för övervakningen i
respektive medlemsstat.

Programmet stödjer förbättringar av förebyggande och kontroll av
överförbara sjukdomar genom tillämpning av Europaparlamentets och
rådets beslut 2119/98/EG i fråga om de prioriterade överförbara sjukdomar
och särskilda hälsofrågor som anges i kommissionens beslut 2000/96/EG.

Kommissionen kommer också att beakta ansökningar som vill ge
ytterligare stöd till befintliga europeiska övervakningsnätverk eller som
vill utveckla nya europeiska övervakningsnätverk där sådana ännu inte
finns. Detta kommer att ske i enlighet med bestämmelserna i beslut
2119/98/EG för de prioriterade överförbara sjukdomar och särskilda
hälsofrågor som anges i kommissionens beslut 2000/96/EG.

Utbredda influensaepidemier kommer också att prioriteras, särskilt om det
handlar om kraftig och oförutsedd incidens.

3. DEL 3 UNDER DENNA DEL FALLER KAPITEL 2 I PROGRAMMET OM
AIDS/ÖVERFÖRBARA SJUKDOMAR:

3.1. "Smittskyddsåtgärder", och kapitel 4: "Bekämpning av
diskriminering samt stöd till hivsmittade och aidssjuka"

3.1.1. Programmet kommer att prioritera de hälsofaktorer som kan kopplas till
beteenden som kan orsaka spridning av hiv, till exempel sexuellt beteende.

Huvudmålet med de åtgärder som vidtas på detta område är att
understödja insatser för att förhindra spridning av hiv och sexuellt
överförda sjukdomar i riskgrupper eller vid sådana omständigheter som
medför en förhöjd risk. Det rör sig om droganvändning bland föräldrar,
prostitution och riskfyllda sexuella relationer etc., eller när särskilda
omständigheter föreligger (vid resor, på kriminalvårdsanstalter etc.).

När det gäller sprutnarkomaner kommer, med hänsyn till detta
spridningssätts omfattning framför allt i vissa sydeuropeiska länder,
storskaliga projekt som rör erfarenhetsutbyten på området att prioriteras. I
linje med detta kan de olika konsekvenser som användningen av droger
haft på aidsepidemin i södra respektive norra Europa bli föremål för en
jämförande studie, liksom hur olika beteenden utvecklats i detta avseende
och olikheter i sättet som drogerna används på.
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Projekt som rör manliga homosexuella samt bisexuella som uppfyller
urvalskriterierna kommer att prioriteras.

Prioritet kommer i synnerhet att ges åt åtgärder som syftar till att stärka
informations-, utbildnings- och preventionsåtgärder som riktas specifikt
till manliga homo- och bisexuella, framför allt till migrerande, äldre män,
funktionshindrade och män som har sex med män utan att betrakta sig
som homosexuella ("non-identitaires").

Särskild vikt måste läggas vid de grupper av kvinnor som lever under
svåra förhållanden (på grund av dåliga ekonomiska och sociala
förutsättningar eller etniska och kulturella hinder) och som löper störst
risk att smittas av hiv.

3.1.2. Programmet kommer att prioritera de hälsofaktorer som är kopplade till
diskriminering och stöd, som till exempel tillgång till behandling.

Projekt som gäller de olika aspekterna av stöd till människor med hiv/aids
kommer att prioriteras. Med tanke på de möjligheter som befintliga
behandlingar erbjuder kommer särskild uppmärksamhet att ägnas åt hiv-
positiva människors livskvalitet och integreringen av dem i arbetslivet.
Nya typer av diskriminering kan faktiskt uppstå allteftersom sjukdomen
blir mer av en vardagsföreteelse och organisationerna mindre vaksamma.

Med hänsyn till den senare tidens och de ständigt förfinade formerna för
behandling av hiv-smittan, kommer programmet att stödja initiativ som
syftar till att uppmuntra till tidig upptäckt av hivsmittade i riskgrupperna.

Kommissionen kommer också att stödja åtgärder som syftar till att
förbättra tillgången till läkemedel för missgynnade personer, samt till att
föreskrifterna för läkemedlen efterlevs.
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Bilaga 4
Programmet "Förebyggande av drogmissbruk"

När det gäller drogmissbruksprogrammet handlar tillämpningsprioriteringarna för 2002
om verksamhet som planeras inom delarna 1, 2 och 3 i det nya programmet.

1. DEL 1: FÖRBÄTTRING AV HÄLSORELATERAD INFORMATION OCH ANALYS

Avsikten är här att inrätta ett omfattande informationssystem som gör det
möjligt för politiskt ansvariga och allmänheten att identifiera och
analysera viktiga data. Detta kommer att göra det enklare att tillhandahålla
bättre och effektivare hälsovård i medlemsstaterna.

Denna prioritering kommer att främja insamling, analys och spridning av
objektiva, tillförlitliga och jämförbara data om droganvändningen inom
EU, med stöd av Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och
narkotikamissbruk (ECNN) och Europol4.

Nya kommunikationsvägar (till exempel Internet) för att erbjuda objektiv,
tillförlitlig och lättillgänglig information om droger och de risker de är
förknippade med kommer att undersökas.

2. DEL 2: ATT SNABBT REAGERA PÅ HÄLSOFAROR

De ökande folkströmmarna till och inom gemenskapen ställer krav på
ökad vaksamhet för att undvika hot mot folkhälsan. Denna prioritering
kommer att innebära stöd för medlemsstaterna och gemenskapen när det
gäller att snabbt reagera på drogrelaterade hälsofaror.

Denna prioritering kommer att främja utvecklingen av snabba
reaktionssystem vid hot mot folkhälsan som har koppling till droger.

3. DEL 3: ÅTGÄRDER RIKTADE MOT HÄLSOFAKTORER GENOM
HÄLSOFRÄMJANDE, RISKMINSKANDE OCH SJUKDOMSFÖREBYGGANDE
INSATSER

Den största potentialen för ett förbättrat hälsoläge och ett minskat antal
förtida dödsfall inom EU ligger i att åtgärda de underliggande orsakerna
till ohälsa genom effektiva hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande
åtgärder. Följande åtgärdsområden anses vara prioriterade:

•  Inrättande av en strategi för samarbete med samhällsorganisationer och
frivilligorganisationer i de områden som är hårdast drabbade av
droganvändning.

                                                
4 EU:s handlingsplan för narkotikabekämpning (2000–2004)
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•  Stöd till innovativa metoder för att öka medvetenheten om de faror som
är förknippade med droger, och till program som syftar till att minska
riskerna med och de negativa konsekvenserna av droganvändning.

•  Utveckling av innovativa metoder för förebyggande av missbruk av
syntetiska droger, samtidigt som hänsyn tas till de egenskaper som
kännetecknar användare av syntetiska droger.

•  Utveckling och genomförande av förebyggande insatser och strategier
för alla åldersgrupper, i synnerhet barn och unga.

•  Inrättande av ett nätverk av utbildare och yrkesverksamma inom
hälsosektorn och den sociala sektorn som arbetar med droganvändare.
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Bilaga 5
Programmet "Hälsoövervakning"

När det gäller programmet för hälsoövervakning handlar tillämpningsprioriteringarna för
2002 om verksamhet som planeras inom del 1 i det nya programmet.

1. DEL 1: FÖRBÄTTRING AV HÄLSORELATERAD INFORMATION

1.1. Fastställande av gemenskapsindikatorer för hälsa

1.1.1. Hälsosituationen:

a) Funktionsförmåga och livskvalitet, inklusive självuppfattad hälsa.

b) Sjukdomar/störningar på följande områden: respiratoriska,
neurologiska, gastroenterologiska, nefrologiska och hemato-
immunologiska.

c) Sjukdomar/störningar som rör sinnena: ögon, öron.

d) Tandhälsa.

e) Äldres hälsa.

f) Hälsa på arbetet.

1.1.2. Hälsofaktorer:

a) Tobak/rökning.

b) Alkohol.

1.1.3. Hälsosystem:

a) Farmaceutiska produkter: Utgifter, konsumtion, användning.

b) Förebyggande åtgärder och undersökningar: Uppgiftskällor och
indikatorer för hur tillgängliga och utbredda program som
förebyggande prenatala och neonatala undersökningar är, eller
vaccinationers utbredning.

c) Medicinsk teknisk utrustning.

2. UTVECKLING AV ETT GEMENSKAPSOMFATTANDE NÄTVERK FÖR UTBYTE
AV HÄLSORELATERAD INFORMATION

– Uppladdning av data och databassamordning.

– Gränssnitt för att underlätta överföringen av data och information till
systemen för utbyte och övervakning av hälsoinformation (HIEMS).
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3. ANALYSER OCH RAPPORTERING

– Bedömning av olika politiska områdens hälsopåverkan, som
jordbrukspolitik, transportpolitik, kemikalie- och
produktsäkerhetspolitik, finanspolitik och inre marknaden.

– Inventering av befintliga nätverk.

– Inventering av mekanismer, förfaranden och ansvarsområden inom
medlemsstaterna när det gäller produktion, underhåll, spridning och
användning av hälsorelaterad information.

– Utveckling av jämförbara data och hälsoövervakning i
kandidatländerna.

– Nästa gemenskapsrapport om hälsosituationen bör fokuseras på läget i
fråga om kostvanor.
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Bilaga 6
Programmet "Förebyggande av personskador"

När det gäller programmet för förebyggande av personskador handlar
tillämpningsprioriteringarna för 2002 om verksamhet som planeras inom delarna 1, 2 och
3 i det nya programmet. Huvudsyftet med dem är att samla in uppgifter (Avdelning 1:
projekt för insamling av uppgifter) och att genomföra epidemiologiska undersökningar
(Avdelning 2: epidemiologiska projekt).

1. DEL 1: FÖRBÄTTRING AV HÄLSORELATERAD INFORMATION

1.1. (Avdelning 1: projekt för insamling av uppgifter)

- Insamling av representativa och jämförbara uppgifter i alla
medlemsstater om personskador i hemmet och på fritiden, deras orsak
och omständigheterna kring händelsen samt produkter som varit
inblandade. Insamlingen kommer att ske i enlighet med överenskomna
förfaranden, datastrukturer och en kodningsmanual.

- Uppladdning av insamlade uppgifter genom European Union Public
Health Information Network (Euphin) för att göra uppgifterna
tillgängliga för politiskt ansvariga, experter och forskare.

1.2. (Avdelning 2: epidemiologiska projekt)

- Färdigställande av jämförbara indikatorer för skador som uppstår i
hemmet eller på fritiden och självförvållade skador, parallellt med
utveckling av gemensamma kärnindikatorer för skadeförebyggande i
medlemsstaterna (exempelvis med koppling till
forskningsinvesteringar, efterlevnaden av lagar och
utbildningsinsatser).

- Förbättring av jämförbarheten i statistik för skaderelaterade
dödsorsaker inom Europeiska unionen.

- Utveckling av kopplingar till relevanta informationskällor om skador
från områden som konsumentskydd (produktsäkerhet), Eurostat,
säkerhet på arbetsplatsen och transporter, liksom undersökning av
deras jämförbarhet och förenlighet med befintliga uppgifter i
informationssystemet "Home and Leisure Accidents" (HLA).

- Översikt över hur man skall anpassa kärnindikatorerna för skador så att
de blir mer jämförbara i hela gemenskapen.

- Analyser av utvecklingstendenserna för personskador i hemmet och på
fritiden och deras konsekvenser mellan 1996–2001, samt prognoser för
framtiden.

- Stöd till nätverket för förebyggande av skador för att det skall koppla
ihop sina nuvarande åtgärder med det nya handlingsprogrammet för
folkhälsan.
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2. DEL 2: INRÄTTANDE AV EN SNABB ÅTGÄRDSMEKANISM

2.1. (Avdelning 2: epidemiologiska projekt)

- Inrättande av en grupp bestående av myndigheter med ansvar för
kontroll av lagstiftningens efterlevnad, producenter och
produktåterförsäljare, för att granska och analysera data och tendenser
för produktsäkerhet, i syfte att fastställa krav för förebyggande av faror
och nödlägesåtgärder.

3. DEL 3: ÅTGÄRDER RIKTADE MOT HÄLSOFAKTORER GENOM
FÖREBYGGANDE OCH HÄLSOFRÄMJANDE VERKSAMHET

3.1. (Avdelning 2: epidemiologiska projekt)

- Analyser av förhållandet mellan skadeförebyggande politik och
åtgärder och utfallet i medlemsstaterna, med hjälp av poängkort.
Denna kontroll och resultatmätning av åtgärderna inom den
skadeförebyggande verksamheten bidrar till att fastställa bästa
metoder.
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Bilaga 7
Programmet "Sällsynta sjukdomar"

När det gäller programmet för sällsynta sjukdomar handlar tillämpningsprioriteringarna
för 2002 om verksamhet som planeras inom del 1 och 2 i det nya programmet

1. DEL 1: UNDER DENNA DEL FALLER ÅTGÄRDERNA 1, 2 OCH 3 I
PROGRAMMET OM SÄLLSYNTA SJUKDOMAR:

1.1. Åtgärd 1: "Europeiskt informationsnätverk om sällsynta sjukdomar"

Prioritet kommer att ges åt projekt som bygger på befintliga databaser och
som använder Internetteknik. De bör i största möjliga utsträckning
behandla sällsynta sjukdomar i allmänhet, eller betydelsefulla grupper av
sällsynta sjukdomar (som till exempel ärftliga sjukdomar) och skall bidra
till att öka kunskapen hos patienter, föräldrar och experter. Exempel på
sådana projekt är

•  utveckling av användarvänliga och pålitliga offentliga
informationssystem som stödjer befintliga lösningar,

•  utveckling av expertsystem för utbyte av information och kunskaper,

•  lösningar för harmonisering och administration av allmänna och
expertinriktade system.

Enligt förordning (EG) nr 45/20015 skall principerna för dataskydd gälla
all information som rör en person som är identifierad eller kan identifieras.
I ett första skede kommer prioritet att ges åt projekt och system som inte
innehåller sådan information.

När det gäller informationssystemens innehåll kommer sådant innehåll att
uppmuntras som framgår av förteckningen i bilagan till
åtgärdsprogrammet för gemenskapen avseende sällsynta sjukdomar.
Informationssystemen skall omfatta

sjukdomarnas namn, synonymer, en allmän beskrivning av sjukdomen,
symptom, orsaker, epidemiologiska data, förebyggande åtgärder,
standardbehandlingar, kliniska studier, diagnostiska laboratorier, och
specialistkonsultationer, forskningsprogram samt en förteckning över

                                                
5 EGT L 8 av den 12 januari 2001, s. 1. "Europaparlamentets och rådets förordning om skydd för enskilda

då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria
rörligheten för sådana uppgifter."
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informationskällor från vilka ytterligare uppgifter om sjukdomen kan
hämtas.

Uppgifterna i databaserna kommer att behöva bekräftas och uppdateras
fortlöpande. Mottagaren av anslaget måste se till att sådant bekräftande
sker med assistans av vetenskaplig hälsoexpertis. Informationen skall
uppfylla de allmänna kriterier som utvecklats för att kvalitetsbedöma
hälsorelaterad information på Internet.

1.2. Åtgärd 2: "Utbildning om sällsynta sjukdomar"

Prioritet kommer att ges åt projekt som anordnar utbildning och
vidareutbildning för yrkesverksamma på området i syfte att förbättra tidig
upptäckt, identifiering, behandling och förebyggande när det gäller
sällsynta sjukdomar. Dessa kurser bör i största möjliga utsträckning
behandla sällsynta sjukdomar i allmänhet, viktiga grupper av sällsynta
sjukdomar (som exempelvis ärftliga sjukdomar) eller åtminstone en
betydande del av dem.

1.3. Åtgärd 3: "Nationsövergripande samarbete om sällsynta sjukdomar"

Prioritet kommer att ges åt projekt för nationsövergripande samarbete och
nätverksbildning som stöds av paraplyorganisationer (organisationer som
samlar och/eller representerar andra organisationer). Dessa organisationer
bör i största möjliga utsträckning behandla sällsynta sjukdomar i
allmänhet, viktiga grupper av sällsynta sjukdomar (som exempelvis
ärftliga sjukdomar) eller åtminstone en betydande del av dem.

2. DEL 2: UNDER DENNA DEL FALLER ÅTGÄRD 4 I PROGRAMMET OM
SÄLLSYNTA SJUKDOMAR:

2.1. "Kontroll, övervakning, system för tidig varning avseende
anhopningar av fall av sällsynta sjukdomar"

Det ligger i sällsynta sjukdomars natur att information och kunskaper om
dem är fragmenterade. Prioritet kommer att ges åt utveckling av system
som förbättrar den systematiska insamlingen, analysen och spridningen av
kunskaper om sällsynta sjukdomar. Dessutom kommer prioritet att ges åt
projekt som gäller tidig varning om och snabba reaktioner på anhopningar
av fall av sällsynta sjukdomar. Utvecklingen av expertsystem skall särskilt
ta hänsyn till principerna om dataskydd och förteckningen över systemens
innehåll, jfr 1.1.
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Bilaga 8
Programmet "Miljörelaterade sjukdomar"

När det gäller programmet om miljörelaterade sjukdomar handlar
tillämpningsprioriteringarna för 2002 om verksamhet som planeras inom delarna 1, 2 och
3 i det nya programmet.

1. DEL 1:

1.1. Förbättring av hälsorelaterad information och analys

Genom åtgärder inom programmet skall informationen om miljörelaterade
sjukdomar förbättras i syfte att bidra till en ökad förståelse om
föroreningars roll när det gäller att orsaka och förvärra sjukdomar inom
gemenskapen, på de prioriterade områden som omfattas av programmet.
De som ansöker om stöd skall ha som mål att utveckla
informationssystem, nätverk och andra mekanismer för att beskriva, förstå
och bedöma förhållandet mellan föroreningar och viktiga hälso-endpoints
för att göra det möjligt för politiskt ansvariga att fastställa prioriteringar
genom att

•  använda befintliga databaser med anknytning till miljörelaterade
sjukdomar och föroreningar, och främja en sammankoppling av dem
(exempelvis om miljöfarliga ämnens toxikologi),

•  använda gemensamma metoder för att samla in data om dessa
sjukdomar eller garantera jämförbarhet mellan databaser,

•  uppmuntra utveckling av nätverk som samlar in relevanta
uppgifter,

•  granska och bearbeta information i gemenskapsomfattande skala
(till exempel genom att jämföra sådana sjukdomars prevalens och/eller
incidens med data om miljöfaktorer i en annan del av gemenskapen).

Samarbete med internationella och nationella organisationer uppmuntras
inom ramen för de åtgärder som omfattas av detta område.
Åtgärder, metoder och förfaranden som överenskommits inom
gemenskapens statistikprogram kommer att beaktas.

2. DEL 2:

2.1. Att snabbt reagera på hälsofaror

Genom åtgärder inom programmet skall kunskaperna om och förståelsen
för hanteringen av miljörelaterade sjukdomar, och därmed de hälsorisker
som dessa sjukdomar medför, förbättras. Projekten skall göra följande:
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•  Stödja och utveckla informationsutbyte mellan allmänheten,
media, forskare, nationella och internationella institutioner samt
yrkesverksamma inom hälsovården och andra intressenter.

•  Utveckla gemensamma metoder för att studera hanteringen av
miljörelaterade sjukdomar.

3. DEL 3:

3.1. Åtgärder riktade mot hälsofaktorer genom stöd till hälsofrämjande,
riskminskande och sjukdomsförebyggande insatser

•  Åtgärder för att bedöma nyttan i förhållande till kostnaderna för
allmänna hälsoåtgärder för att förebygga, kontrollera och åtgärda
miljörelaterade sjukdomar.

•  Åtgärder för att klargöra/studera den allmänna uppfattningen om
miljörelaterade risker för hälsan i hela gemenskapen, och olika
politiska inriktningars inverkan på föroreningar och hälsa.

Genomförandet år 2002 kommer särskilt att fokusera på följande:

a) Nätverksåtgärder.

b) Utveckling och effektiv användning av hälsoinformationssystem.

c) Strategier som syftar till att uppnå harmoniserade eller väl avpassade metoder.

d) Mellandisciplinärt samarbete, som inkluderar samhällsvetenskapliga ämnen.

e) Strategier som innefattar spridning av resultat från programmets befintliga projekt och
som för samman relevanta kunskaper och förbereder framtida gemenskapsåtgärder på
hälso- och miljöområdet (till exempel luftkvalitet inomhus, bostadsförhållanden,
förebyggande av astma och allergier).
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