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RESUMÉ 
 
I slutningen af 2006 iværksætte Kommissionen en høringsproces på grundlag af et 
oplæg med titlen "Health in Europe: A Strategic Approach - Discussion Document for a 
Health Strategy"1. Høringen havde til formål at give berørte parter mulighed for at 
komme med input til, hvordan en ny sundhedsstrategi bør udarbejdes og gennemføres2. 
Høringen sluttede i februar 2007. Kommissionen modtog 153 svar. Bidragene viste, at 
der er tilslutning til forslaget om en ny overordnet strategi for sundhedspolitik i det 
kommende årti. Sundhed ses som noget værdifuldt i sig selv, men også som en vigtig 
forudsætning for økonomisk vækst i Europa, og mange respondenter anerkendte derfor, 
at det er vigtigt for EU at investere i sundhed. 
 
De fleste bidragsydere gik ind for Kommissionens forslag til fremgangsmåde: Der skal 
gøres en indsats på en række helt centrale sundhedsområder, med mere fokus på 
sundhedsaspekter inden for alle politikområder og større engagement i globale 
spørgsmål. De fleste respondenter fremhævede, at det er vigtigt at gøre en indsats på 
de områder, hvor den europæiske merværdi er entydig, og hvor udfordringerne strækker 
sig på tværs af nationalgrænser. 
 
Mange respondenter gav udtryk for, at det europæiske samarbejde bør udbygges inden 
for en række områder som f.eks. trusler mod sundheden, sundhedsmæssige uligheder, 
sundhedsoplysning og tilskyndelse til sund livsstil. Problemerne med ikke-overførbare 
sygdomme blev navnlig fremhævet. Bidragsyderne understregede også, at der er behov 
for et europæisk sundhedsinformationssystem med åben adgang til sammenlignelige 
data. Med hensyn til gennemførelsen tilslutter mange respondenter sig tanken om at 
indføre et struktureret samarbejde med medlemsstaterne, hvor der anvendes metoder, 
som er blevet afprøvet inden for den åbne koordinationsmetode. Men der foreslås også 
andre metoder, f.eks. at eksisterende eller nye strukturer på europæisk niveau udvikles 
således, at de kan føre tilsyn med strategiens gennemførelse. 
 
Det blev anset for ret vigtigt med målsætninger for sundhedsstrategien, og der blev 
fremsat en række forslag til kort- og langsigtede målsætninger. Respondenterne 
fremsatte ønske om resultat- og procesindikatorer for at kunne føre tilsyn med, om der 
gøres fremskridt i retning af målsætningerne for sundhedsstrategien. De bør defineres i 
samarbejde med medlemsstaterne. Tanken var, at medlemsstaterne skulle sørge for 
data, mens Kommissionen tilvejebringer et middel til overvågning og evaluering af 
fremskridt. 
 
Endelig fremhævede mange respondenter, at strategien kun vil blive en succes, hvis 
den har tydelige forbindelser til de aktioner, der iværksættes i medlemsstaterne. Det 
forudsætter, at sundhedsmyndighederne og andre berørte har en klar følelse af 
medansvar og er aktivt involveret i udviklingen. Derfor anbefalede nogle respondenter, 
at der ikke blot udvikles en EU-strategi, men også supplerende handlingsplaner i 
medlemsstaterne. 
 

                                                 
1 http://ec.europa.eu/health/ph_overview/Documents/strategy_discussion_en.pdf. 
2 Kommissionen havde forinden iværksat en reflektionsproces med titlen "Enabling good health for all" i 2004, som skulle 
give berørte parter mulighed for at gøre sig generelle overvejelser om en sundhedsstrategis indhold og omfang. Jf. 
http://ec.europa.eu/health/ph_overview/strategy/reflection_process_en.htm. 
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