KORTFATTAT REFERAT
Arbetsgruppen för hälsa, med Europeiska kommissionens vice ordförande Maroš Šefčovič som
ordförande
Fredagen den 22 oktober 2021 kl. 14.00–16.00
1. Inledande kommentarer från ordföranden
Arbetsgruppens första möte hölls i hybridformat. Ordföranden Maroš Šefčovič välkomnade
medlemmarna och underströk i sin inledande kommentar att arbetsgruppens roll var att förbereda
arbetet i konferensens plenarförsamling. Han informerade medlemmarna om de idéer som hittills
uttryckts på den flerspråkiga digitala plattformen på temat hälsa och om de prioriterade ämnen på
hälsoområdet som fastställts under den första sessionen i europeisk medborgarpanel nr 3 samt de senaste
EU-initiativen på hälsoområdet. Han betonade att mötet hade två syften, dels att utbyta tankar om de
pågående hälsodebatterna på plattformen och i de europeiska medborgarpanelerna (se
webbsändningarna), dels att lära känna varandra. Arbetsgruppens medlemmar bjöds därefter in att yttra
sig.
2. Diskussion
Talarna underströk betydelsen av att utveckla ett gott samarbete inom gruppen och att hämta in underlag,
särskilt från medborgarna. Man lyfte även fram nyttan med att koppla ihop arbetet i närbesläktade
arbetsgrupper, t.ex. klimat- och miljögrupperna. Diskussionerna kretsade kring följande ämnen:


En del röster höjdes för starkare samarbete och samordning på EU-nivå, gränsöverskridande
driftskompatibilitet mellan hälso- och sjukvårdssystem och bättre EU-beredskap inför framtida
hälsoutmaningar. Vissa menade att det nuvarande EU-samarbetet kring covid-19-vacciner och covid19-intyg är ensamt i sitt slag men att ytterligare samordning av den nationella politiken borde
diskuteras och att samordningen borde stärkas.



Vissa framhöll att hälsans globala dimension måste tas i beaktande.



Även behovet av investeringar i hälso- och sjukvårdssektorn togs upp. Vissa underströk att det är
avgörande med investeringar innan hälsokriser uppstår och att dessa har visat sig otillräckliga under
covid-19-pandemin. Vissa nämnde kopplingarna mellan ekonomi och hälsa.
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Vissa talare ansåg att den europeiska planen för cancerbekämpning borde fungera som förebild i
samband med andra sjukdomar och framhöll behovet av likabehandling och kunskapsutbyte. En del
lyfte även fram rollen för BECA-utskottet (det särskilda utskottet för cancerbekämpning).



Andra medlemmar tog upp betydelsen av forsknings- och utvecklingssatsningar och ville se mer
datautbyte inom hälso- och sjukvårdssektorn. Ett förslag handlade om att EU borde bli världsledande
inom hälso- och sjukvård. Vissa tillfogade att telemedicintjänster borde vidareutvecklas.



Utmaningarna med ett hälsosamt åldrande och de växande vårdbehoven hos äldre lyftes också fram.



Vissa ansåg att det behövs en handlingsplan för kroniska sjukdomar och sällsynta sjukdomar, liksom
för hjärt- och kärlsjukdomar och neurologiska sjukdomar.



Andra medlemmar betonade att hälsa är en hjärtefråga för medborgarna och att EU måste komma
närmare folket. Vissa talade sig varma för mer motståndskraftiga vårdtjänster, moderna vårdsystem
och gemensamma verktyg och mekanismer på EU-nivå. En del tog även upp behovet av att förbättra
tillgången till läkemedel och hälso- och sjukvårdstjänster för alla, minimikvalitetsnormer för
vårdtjänster i hela EU och bättre hantering av framtida kriser. Andra pekade på skillnaderna mellan
medlemsstaterna i fråga om tillgång till hälso- och sjukvård.



Vissa talade om EU:s beroende av tredjeländer på hälsoområdet, t.ex. i fråga om råvaror,
medicintekniska produkter och läkemedel, särskilt under covid-19-pandemin, och tryckte på behovet
av att säkra EU:s strategiska oberoende och hälsomässiga suveränitet för att undvika brister och
trygga leveranskedjorna.



De nationella vårdsystemens hållbarhet, vårdsystemens fragmentering på den inre marknaden,
tillgång till kvalitetsmedicin och läkemedelsstrategin var andra frågor som togs upp av deltagarna.



En idé handlade om att inrätta en EU-fond för att bygga sjukhus och stödja forskning, en annan om
att skapa ett EU-hälsopass för att ge EU-medborgare möjlighet till lämplig hälso- och sjukvård i alla
EU-länder.



En del talare menade att man bör titta på var EU ger mervärde och var befogenheter bör flyttas över
till EU-nivå. En del andra ansåg att EU:s roll bör förtydligas, åter andra att medlemsstaternas
befogenheter bör bevaras.



När det gäller förebyggande hälsa framhöll vissa att hälsokompetens och hälsoutbildning bör starta
redan i den tidiga barndomen. Att öka medvetenheten om betydelsen av en hälsosam livsstil kan
förebygga många sjukdomar och minska kostnaderna. Vissa tillfogade att sexualundervisning,
preventivmedel och födelsekontroll också behöver mer uppmärksamhet.



Vissa talare ansåg att psykisk hälsa är en prioritering som måste uppmärksammas och hänvisade
framför allt till covid-19-pandemins negativa konsekvenser för den psykiska hälsan.

3. Avslutande kommentarer från ordföranden
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Ordföranden avslutade sammanträdet med att tacka alla medlemmar för deras bidrag och
sammanfattade inläggen och förslagen. Han underströk att de speglade dagens utmaningar på
hälsoområdet och framhöll det ömsesidiga beroendet mellan hälsa och en frisk naturlig miljö, säkra och
hälsosamma livsmedel, ekonomi och klimatförändringar. Avslutningsvis påminde han om att
arbetsgruppens roll är att bidra med underlag till plenarförsamlingens debatter och förslag genom att
diskutera rekommendationerna från de nationella och europeiska medborgarpanelerna och bidragen på
den flerspråkiga digitala plattformen på temat hälsa.
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