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Rådskonklusioner om kroniske luftvejssygdomme hos børn 

Rådskonklusionerne blev vedtaget uden ændringer.  

 

Rådskonklusioner om kommunikationsproblemer hos børn 

Rådskonklusionerne blev vedtaget uden ændringer.  

 

Rådskonklusioner om reduktion af social ulighed i sundhed 

Rådskonklusionerne blev vedtaget uden ændringer. 

 

Handlingsprogrammet ”Sundhed til gavn for Vækst”-programmet 2014-2020 

Formandskabet præsenterede Kommissionens forslag til et nyt handlingsprogram 

på sundhedsområdet. Kommissionen oplyste, at de overordnede mål med pro-

grammet er at samarbejde med medlemslandene med henblik på at fremme inno-

vation og bæredygtighed i sundhedsvæsenet, at fremme de europæiske borgeres 

sundhed og at beskytte dem mod grænseoverskridende sundhedstrusler.  

 

Den efterfølgende udveksling af synspunkter viste, at der er generel støtte blandt 

medlemslandene til etableringen af et nyt handlingsprogram på sundhedsområdet. 

Der var også bred opbakning til programmets overordnede fokus på sundhed som 

katalysator for vækst og til Kommissionens bestræbelser på at målrette indsatsen 

til områder med klar europæisk merværdi. Dog blev det understreget, at sundhed 

også er en værdi i sig selv. Flere lande ønskede at give sundhedsfremme og fore-

byggelse en mere fremtrædende plads i programmet, ligesom der fremkom en 

række forslag om styrket fokus på udvalgte temaer som f.eks. ulighed i sundhed og 

indsatsen mod kroniske sygdomme.  

 

Under punktet Eventuelt orienterede Kommissionen bl.a. om, at Kommissionen har 

besluttet at opsplitte forslaget om ændring af henholdsvis lægemiddeldirektivet og -

forordningen i to separate forslag, dvs. ét om lægemiddelovervågning og ét om 

information til patienterne om receptpligtig medicin (patientinformation), med hen-

blik på at sikre en hurtig vedtagelse af forslaget om lægemiddelovervågning. 

Kommissionen opfordrede samtidig landene til at indtage en konstruktiv rolle i for-

hold til forslaget om patientinformation.    

 

Danmark orienterede afslutningsvis om sit arbejdsprogram for det kommende dan-

ske formandskab, som – udover varetagelse af de bundne lovgivningssager – vil 

have tre overordnede prioriteter: for det første en innovationsdagsorden kaldet 

”Smart Health – Better Lives”, hvor det danske formandskab vil arbejde på at styr-

ke innovation og brug af sundheds- og velfærdsteknologi, for det andet bekæmpel-

se af antibiotikaresistens og for det tredje kronisk sygdom med diabetes som mo-

delsygdom.  

 

Emnet for sundhedsministrenes frokostdrøftelse var forebyggelse af neurodegene-

rative sygdomme, herunder Alzheimer’s.  
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