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I slutet av 2006 inledde kommissionen ett samrådsförfarande baserat på ett dokument med 
titeln Health in Europe: A Strategic Approach - Discussion Document for a Health Strategy1. 
Genom samrådet kunde de berörda parterna lämna sina synpunkter på hur en ny 
hälsostrategi bör utarbetas och genomföras2. Samrådet avslutades i februari 2007 och 
kommissionen fick 153 svar. Svaren visade att de berörda parterna var positivt inställda till 
förslaget till en ny, övergripande och enhetlig strategi för hälsopolitiken under det kommande 
decenniet. Hälsa ses som något värdefullt i sig, men också som en viktig förutsättning för 
ekonomisk tillväxt i Europa, och många av respondenterna ansåg därför att det var viktigt för 
EU att investera i hälsa. 
 
De som medverkade i samrådet uttryckte i allmänhet sitt stöd för kommissionens förslag, 
dvs. att arbeta med en rad centrala hälsofrågor, fokusera mer på hälsoaspekter inom alla 
politikområden och att engagera sig mer i globala frågor. De flesta av de svarande betonade 
vikten av att vidta åtgärder på de områden där det europeiska mervärdet är tydligt och där 
problemen är gränsöverskridande. 
 
Många respondenter menade att det europeiska samarbetet borde stärkas inom en rad 
områden, t.ex. hot mot folkhälsan, ojämlikhet i hälsa, hälsoupplysning och främjandet av en 
hälsosam livsstil. Problemen med icke smittsamma sjukdomar betonades särskilt. De 
medverkande underströk också behovet av ett europeiskt hälsoinformationssystem med 
öppen tillgång till jämförbara uppgifter. När det gäller genomförandet välkomnade många av 
de svarande metoderna för strukturerat samarbete mellan medlemsstaterna, som har 
provats inom den öppna samordningsmetoden. Alternativa metoder föreslogs också, t.ex. att 
utveckla befintliga eller nya europeiska system för att övervaka genomförandet av strategin. 
 
Att utarbeta målsättningar ansågs vara av yttersta vikt för hälsostrategin och en rad förslag 
på både kortsiktiga och långsiktiga målsättningar lades fram. Respondenterna efterlyste 
resultat- och processindikatorer för att kunna övervaka vilka framsteg som görs för att 
uppfylla hälsostrategins målsättningar. Dessa indikatorer bör utarbetas i samarbete med 
medlemsstaterna. Medlemsstaterna skulle ansvara för att lämna in uppgifter och 
kommissionen skulle tillhandahålla en metod för att övervaka och utvärdera framstegen. 
 
 
Slutligen poängterade många av de svarande att strategin endast skulle bli en framgång om 
den hade tydliga kopplingar till de åtgärder som medlemsstaterna vidtar. Detta förutsätter att 
hälsomyndigheterna och andra berörda parter har ett tydligt medansvar och engagerar sig 
aktivt i utvecklingen av strategin. För att uppnå detta rekommenderade några respondenter 
att man inte bara utarbetar en EU-strategi utan också kompletterande handlingsplaner i 
medlemsstaterna. 


