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HÄLSA FÖR TILLVÄXT 

Hälsa Folkhälsa Sjukvård Epidemier Förebygga ohälsa 

EU:s tredje hälsoprogram, Hälsa för tillväxt, har som mål att underlätta för medlemsstaterna att 

hantera ekonomiska och demografiska utmaningar inom sjukvården och bidra till att invånarna kan 

hålla sig friska längre. Hälso- och sjukvården i Europa behöver anpassas till befolkningsutvecklingen 

och sociala förändringar så att medlemsländerna kan göra sjukvården mer hållbar, främja 

hälsoinnovationer, förbättra folkhälsan och skydda allmänheten från gränsöverskridande hälsohot.

Målsättning 

Hälsa för tillväxt ska hjälpa EU-länderna att effektivt 

möta sjukvårdens ekonomiska och demografiska 

utmaningar och verka för att invånarna kan hålla sig 

friska längre. Programmet har fyra mål: 

o Utveckla innovativa och långsiktigt hållbara 

hälso- och sjukvårdssystem 

o Öka tillgången till bättre och tryggare hälso- och 

sjukvård 

o Främja hälsa och förebygga ohälsa 

o Skydda människor från gränsöverskridande hot 

mot hälsan. 

Till varje mål finns ett antal prioriterade åtgärder 

knutna. Sammantaget finns 23 specificerade 

åtgärder. 

Fyra tematiska prioriteringar 

Det finns fyra tematiska prioriteringar med ett flertal 

underprioriteringar i varje grupp. 

Inom det första området ligger fokus på att främja 

hälsa, förebygga sjukdomar och verka för miljöer som 

stöder en hälsosam livsstil med hänsyn till principen 

att hälsofrågor ska beaktas inom alla politikområden. 

Detta område inkluderar bland annat 

tillhandahållandet av information och prevention av 

hälsorisker kopplade till tobak, alkohol och andra 

droger, samt information om HIV/AIDS, kroniska 

sjukdomar och cancer. 

Det andra området har fokus på att skydda EU-

medborgarna från allvarliga gränsöverskridande 

hälsorisker, något som bland annat inkluderar ökat 

samarbete över landsgränser. 

I det tredje området ingår att bidra till innovativa, 

effektiva och hållbara hälso- och sjukvårdssystem. 

Inom detta område ingår e-hälsa, det euroepiska 

innovationspartnerskapet för aktivt och hälsosamt 

åldrande (EIP AHA) och lagstiftning kopplat till 

medicintekniska produkter och gränsöverskridande 

sjukvård. 

Det fjärde området innefattar att förbättra tillgången 

till bättre och tryggare hälso- och sjukvård för EU-

medborgarna. Det inrymmer exempelvis 

patientsäkerhet och sällsynta sjukdomar. 

Tidsplan och finansiering 

Inga utlysningar har annonserats än. Årliga 

handlingsplaner kommer att utarbetas. Tidigast under 

hösten 2014 kommer de första utlysningarna.  

Projekten kommer att finansieras upp till 60 procent 

av de stödberättigande kostnaderna och upp till 80 

procent i fall där åtgärderna har ett exceptionellt 

stort nyttovärde.  

Kort om hälsa för tillväxt 
o Budget: 3,9 miljarder kr (449,4 miljoner euro)  

o Tidigare program: Tillsammans för hälsa 2008-

2013 

o Ansvarig svensk myndighet: Folkhälso-

myndigheten 
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Vem kan söka? 

Stödmottagare kan vara offentliga eller privata 

organisationer, nationella myndigheter, europeiska 

icke-statliga organisationer och internationella 

organisationer från EU:s medlemsländer, EES-länder, 

EFTA-länder, EU-kandidatländer och potentiella 

kandidatländer.

 

 

Mer information om hälsa för tillväxt 

EU-kommissionens Generaldirektorat för hälso- och konsumentfrågor – www.ec.europa.eu/health  

Folkhälsomyndigheten – www.folkhalsomyndigheten.se  

http://ec.europa.eu/health/programme/policy/2014-2020/state_of_play_en.htm
http://www.ec.europa.eu/health
http://folkhälsomyndigheten/
http://www.folkhalsomyndigheten.se/

