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FÖRTECKNING ÖVER ÅTGÄRDER1
Nr
ÅTGÄRDER
Tidsplan
EN MODERN STRATEGI MOT CANCER: NY TEKNIK, FORSKNING OCH INNOVATION
FÖR PATIENTCENTRERAD CANCERPREVENTION OCH CANCERVÅRD (2)
1
Flaggskeppsinitiativ: Skapa ett kunskapscentrum för cancer för att
underlätta samordningen av vetenskapliga och tekniska cancerrelaterade
2021
initiativ på EU-nivå.
2
Flaggskeppsinitiativ: Lansera ett europeiskt initiativ för bilddiagnostik
av cancer för att stödja utvecklingen av nya datorstödda verktyg för
2022
förbättrad precisionsmedicin och innovativa lösningar.
3
Åtgärder som stöder cancerförebyggande och vård genom ny
cancerforskning och ett innovativt ekosystem:
1) Göra det möjligt för cancerpatienter att på ett säkert sätt dela
elektroniska patientjournaler för förebyggande insatser och behandling
över gränser genom det europeiska hälsodataområdet.
2) Utveckla ett arkiv med digitala tvillingar inom sjukvård, inklusive för
2021–2025
mer individuell cancerbehandling.
3) Utvidga det europeiska cancerinformationssystemet (ECIS).
4) Inleda partnerskap inom Horisont Europa: initiativet för innovativ
hälsa och partnerskapet för omvandling av hälso- och
sjukvårdssystemen.
RÄDDA LIV GENOM HÅLLBAR CANCERPREVENTION (3)
4
Flaggskeppsinitiativ: Vaccinera minst 90 % av målpopulationen av
flickor i EU och avsevärt öka vaccineringen av pojkar samt investera i
2021–2030
relaterad infrastruktur för att nå målet att utrota cancerformer som
orsakas av humant papillomvirus.
Ökad kunskap om risker och bestämningsfaktorer för cancer (3.1)
5
Uppdatera och förstärka genomförandet av Europeiska kodexen mot
cancer.
1) Utveckla och lansera EU:s mobilapp för cancerprevention.
2021–2025
2) Stödja projektet Hälsokompetens för cancerprevention och
cancervård.
Ett tobaksfritt Europa (3.2)
6
Skapa en tobaksfri generation: genom att omarbeta
1) direktivet om tobaksvaror,
2) direktivet om beskattning av tobak, och
3) den rättsliga ramen om privatpersoners gränsöverskridande köp av
2021–2025
tobak i ljuset av lagförslag, och
4) uppdatera rådets rekommendation om rökfria miljöer, och
5) stödja medlemsstaternas fullständiga genomförande av
ramkonventionen om tobakskontroll.
Minskad skadlig alkoholkonsumtion (3.3)
7
Ökat EU-stöd till medlemsstater och intressenter med genomförandet av
2021–2025
bästa praxis och kapacitetsuppbyggnad för att minska alkoholrelaterade
1

Alla de åtgärder som läggs fram i denna handlingsplan behöver genomföras i linje med principerna om bättre
lagstiftning, inklusive vid behov utvärderingar och konsekvensbedömningar.

1

skadeverkningar:
1) Granskning av EU-lagstiftning angående beskattning av alkohol och
gränsöverskridande köp av alkoholprodukter,
2) Förslag om obligatorisk märkning med en förteckning över
beståndsdelar och deklaration om näringsvärden, samt hälsovarningar.
3) Stöd till medlemsstater i genomförandet av evidensbaserade korta
interventioner.
4) Minska unga människors exponering för onlinemarknadsföring av
alkoholhaltiga drycker genom övervakning av genomförandet av
direktivet om audiovisuella medietjänster.
Bättre hälsofrämjande åtgärder genom tillgång till hälsosam kost och fysisk aktivitet (3.4)
8
1) Granskning av EU:s program för frukt, grönsaker och mjölk i
skolan.
2) Förslag om obligatorisk märkning av näringsinnehåll på framsidan av
förpackningar.
3) Kommissionens rapport om genomförandet av bestämmelserna i
direktivet om audiovisuella medietjänster däribland sådana som
innehåller kommersiella meddelanden om ohälsosamma livsmedel.
2021–2025
4) Utveckla och genomföra vägledning om uppförandekoder för att
minska marknadsföring av ohälsosamma livsmedel till barn, inklusive
marknadsföring online genom bestämmelserna i direktivet om
audiovisuella medietjänster och den gemensamma åtgärden om god praxis
inom kost (Best ReMap).
5) Publicering av en studie som kartlägger skatteåtgärder och
prisåtgärder mot socker, läskedrycker och alkoholhaltiga drycker.
9
Ytterligare minskning av förekomsten av cancerframkallande
främmande ämnen i livsmedel genom att fastställa maximihalter för fler
2021–2025
av dessa främmande ämnen.
10
1) Stöd genom En hälsosam livsstil för alla för att främja en hälsosam
livsstil för alla generationer.
2) Initiativ under Vägledning till planering av hållbar mobilitet i städer
2021–2023
om kopplingen mellan transport och hälsa.
3) Omarbetning av Paketet för mobilitet i städer för att främja hållbar
och hälsosam transport och rörlighet.
Minskad miljöförstöring (3.5)
11
Anpassa EU:s luftkvalitetsnormer bättre till WHO:s riktlinjer.
2021–2023
12

13
14

15
16

Åtgärder för mobilitet med nollutsläpp och minskad miljöförstöring från
transport under strategin för hållbar och smart mobilitet.
Minskad exponering för farliga ämnen och strålning (3.6)
Anta en ny strategisk ram för arbetsmiljö 2021–2027.
Minska yrkesverksammas exponering för cancerframkallande ämnen
genom kontinuerliga uppdateringar av direktivet om carcinogener och
mutagena ämnen.
Omarbeta EU:s gränsvärden för asbest för att minska yrkesverksammas
exponering ytterligare.
Utreda arbetares exponering för riskfaktorer för cancer.
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2021–2025

2021–2027
2021–2025
2022–2024
2021–2024

17

18
19

20

21

22

23

24

25
26
27

Stödja medlemsstaternas genomförande av kraven i rådets direktiv om
skydd mot joniserande strålning, i synnerhet från radon.
Undersöka åtgärder för att förebygga exponering för ultraviolett
strålning, inklusive från solarier.
Lansera partnerskapet för bedömning av risker som härrör från
kemikalier inom Horisont Europa för att förstärka EU:s kapacitet för
kemikalieriskbedömning.
Förebyggande insatser mot cancer orsakad av infektioner (3.7)

2021–2025
2023
2021–2025

1) Minska förekomsten av levercancer orsakad av hepatit B-virus
(genom vaccination och investering i relaterad infrastruktur) och
förebygga levercancer orsakad av hepatit C-virus och magsäckscancer
orsakad av Helicobacter pylori (genom behandling med antivirala
2021–2030
respektive antimikrobiala läkemedel).
2) Föreslå en rekommendation från rådet om cancer som kan
förebyggas med vaccin.
FÖRBÄTTRA TIDIG UPPTÄCKT AV CANCER 4)
Flaggskeppsinitiativ: Nytt EU-stött cancerscreeningprogram:
1) Granskning av rådets rekommendation om cancerscreening,
inklusive uppdatering och förslag på möjlig utökning till andra
cancertyper.
2) Initiativ för bilddiagnostik av cancer för att stödja utvecklingen av
nya datorstödda verktyg för förbättrad precisionsmedicin och innovativa
2021–2025
lösningar.
3) Ta fram system för riktlinjer och kvalitetssäkring för screening,
diagnostik, behandling, rehabilitering, uppföljning och palliativ vård för
tjock- och ändtarmscancer samt livmoderhalscancer, och uppdatera de
befintliga riktlinjerna om bröstcancer, inklusive program för
ackreditering/certifiering.
Uppdatera det europeiska cancerinformationssystemet för att övervaka
2021–2022
och bedöma cancerscreeningprogram.
SÄKERSTÄLLA EN HÖG STANDARD PÅ CANCERVÅRDEN (5)
Flaggskeppsinitiativ: 1) Skapa ett eller flera nationella övergripande
cancercentrum i samtliga medlemsstater och EU-nätverket senast
2025.
2) Nya referensnätverk för cancer och cancertillstånd utöver de fyra
befintliga europeiska referensnätverken.
3) EU:s projekt för digital kartläggning av behandlingskapacitet och
-förmåga avseende cancer.
Flaggskeppsinitiativ: Initiativet Diagnos och behandling av cancer
för alla för att förbättra tillgången till innovativ cancerdiagnostik och
behandling.
Flaggskeppsinitiativ: Lansera det europeiska initiativet för att förstå
cancer (UNCAN.eu).
Stödja vårdpersonal som arbetar med cancersjukdomar genom
utbildningsprogrammet för olika specialistområden.
Skapa en EU-plattform för att förbättra tillgången till
cancerläkemedel som stöder användning av befintliga molekyler
3

2021–2025

2021–2025
2021–2025
2021–2025
2021–2025

inom nya områden med en harmoniserad och hållbar EU-dimension.
28
Genomföra den rättsliga ramen för kliniska prövningar.
2021–2022
29
Anta förordningen om utvärdering av medicinsk teknik.
2021
30
Presentera handlingsplanen Samira med syftet att säkerställa
kvaliteten och säkerheten hos strålningsutrustning och tillgång till
2021–2025
radioisotoper av medicinsk betydelse för diagnos och behandling.
31
1) Upprätta ett partnerskap om precisionsmedicin med syftet att
identifiera prioriteringar för forskning och utveckling inom
precisionsmedicin, stödja forskningsprojekt med relevans för prevention,
2023–2025
diagnos och behandling av cancer.
2) Utveckla en färdplan för individanpassad prevention.
32
Inleda projektet Genomik för offentlig vård tillsammans med initiativet
1+ miljoner genomer med syftet att säkerställa tillgången till stora
2021–2025
mängder genomdata för forskning, prevention och precisionsmedicin.
33
1) Inleda ett nytt projekt som använder högpresterande datorsystem
2021–2027
för att snabbt testa befintliga molekyler och nya
läkemedelskombinationer.
2) Stödja samarbetsprojekt för diagnos och behandling av cancer med
högpresterande datorsystem och artificiell intelligens.
3) Bistå forskare som arbetar med individanpassade cancerbehandlingar
med skräddarsytt stöd och nya digitala plattformar.
FÖRBÄTTRA LIVSKVALITETEN FÖR CANCERPATIENTER, ÖVERLEVARE OCH
ANHÖRIGVÅRDARE (6)
34
Flaggskeppsinitiativ: Initiativet Bättre liv för cancerpatienter:
1) Skapa ett anpassat smartkort för canceröverlevare.
2) Skapa ett europeiskt digitalt centrum för cancerpatienter för att
2021–2023
stödja utbyte av patientuppgifter och övervakning av överlevares
hälsotillstånd.
35
Ge canceröverlevare rättvis tillgång till finansiella tjänster genom att
2021–2023
utveckla en uppförandekod och ett förfarande som speglar långsiktiga
lösningar.
36
1) Inleda en studie om problem som berör återgång till arbetet.
2021–2022
2) Hantera cancerpatienters och överlevares rättigheter som personer
med funktionsnedsättning genom strategin för rättigheter för
personer med funktionsnedsättning 2021–2030.
3) Säkerställa ett fullständigt genomförande av direktivet om balans
mellan arbete och privatliv för föräldrar och anhörigvårdare.
MINSKA CANCERRELATERAD OJÄMLIKHET ÖVER EU (7)
37
Flaggskeppsinitiativ: Etablera ett register över cancerrelaterad
ojämlikhet för att kartlägga bristande jämlikhet mellan medlemsstater
2021–2022
och regioner.
38
1) Förstärka e-hälsa, telemedicin och fjärrövervakningssystem. 2)
2021–2023
Främja de europeiska referensnätverkens virtuella konsultationsmodell.
39
Förbättra resiliensen, tillgängligheten och effektiviteten hos EU:s
sjukvårdssystem med syftet att säkerställa tillgång till cancervård under
2021–2025
framtida sjukvårdskriser.
40
Integrera åtgärder för jämlikhet inom områden som hanteras av den
europeiska planen för cancerbekämpning, såsom screening och
2021–2025
cancervård av hög kvalitet.
4

41
42

SÄTTA BARNCANCER I FOKUS (8)
Flaggskeppsinitiativ: Initiativet Hjälp till barn med cancer:
Skapa ett EU-nätverk för unga canceröverlevare.
Inleda projektet Barncancer och cancer hos tonåringar och unga
vuxna: bota fler och bota bättre med syftet att omvandla den
pediatriska cancervården.

5

2021–2023
2022–2025

