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Ændringsforslag 19
Urszula Krupa

Forslag til henstilling
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Dårlig patientsikkerhed udgør både et 
alvorligt folkesundhedsproblem og en stor 
økonomisk belastning af de begrænsede 
sundhedsressourcer. En stor del af de 
utilsigtede hændelser kan forebygges både 
i hospitalssektoren og i den primære 
sundhedssektor,  idet de fleste af dem kan 
tilskrives systemiske faktorer.

(3) Dårlig patientsikkerhed udgør både et 
alvorligt folkesundhedsproblem og en stor 
økonomisk belastning af de begrænsede 
sundhedsressourcer. En stor del af de 
utilsigtede hændelser kan forebygges både 
i hospitalssektoren og i den primære 
sundhedssektor, idet de fleste af dem kan 
tilskrives begrænsede finansielle midler 
samt systemiske faktorer

Or. pl

Begrundelse

Systemiske faktorer hhv. organisatoriske ændringer forbedres ikke uden konstant stigende 
udgifter til sundhedssektoren. 

Ændringsforslag 20
Amalia Sartori

Forslag til henstilling
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Dårlig patientsikkerhed udgør både et 
alvorligt folkesundhedsproblem og en stor 
økonomisk belastning af de begrænsede 
sundhedsressourcer. En stor del af de 
utilsigtede hændelser kan forebygges både 
i hospitalssektoren og i den primære 
sundhedssektor, idet de fleste af dem kan 
tilskrives systemiske faktorer.

(3) Dårlig patientsikkerhed udgør både et 
alvorligt folkesundhedsproblem og en stor 
økonomisk belastning af de begrænsede 
sundhedsressourcer. En stor del af de 
utilsigtede hændelser, herunder sådanne, 
som skyldes fejldiagnose og/eller 
fejlbehandling, kan forebygges både i 
hospitalssektoren og i den primære 
sundhedssektor, idet de fleste af dem kan 
tilskrives systemiske faktorer.
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Or. it

Begrundelse

Konsekvensanalysen(KOM/2008/3005) har påvist, hvorledes de medicinske diagnoser udgør 
en af de vigtigste årsager til utilsigtede hændelser i forbindelse med behandlingen.

Ændringsforslag 21
Elizabeth Lynne

Forslag til henstilling
Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6a) Infektioner erhvervet i 
sundhedsvæsenet hører til blandt de 
utilsigtede hændelser, der let kan undgås. 
Medlemsstaterne bør træffe 
foranstaltninger, der gør det muligt at 
nedbringe det årlige antal personer i 
Europa, der udsættes for utilsigtede 
hændelser, med 20 % inden 2012 og med 
yderligere 20 % frem til 2015.

Or. en

Begrundelse

Reduktionen på 20 % bør opnås i løbet af 3 år i stedet for 6, og en yderligere reduktion på 20 
% bør være målsætningen for de efterfølgende 3 år.

Ændringsforslag 22
Urszula Krupa

Forslag til henstilling
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Undersøgelser viser, at EU's 
medlemsstater befinder sig på forskellige 
niveauer, når det gælder udvikling og 

(7) Undersøgelser viser, at EU's 
medlemsstater befinder sig på forskellige 
niveauer, når det gælder udvikling og 
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gennemførelse af effektive og omfattende 
strategier for patientsikkerhed. Hensigten 
med dette initiativ er derfor at skabe en 
ramme, der skal fremme politikudviklingen 
og den fremtidige indsats i og mellem 
medlemsstaterne med henblik på at løse de 
centrale problemer på 
patientsikkerhedsområdet, som EU står 
over for.

gennemførelse af effektive og omfattende 
strategier for patientsikkerhed. Hensigten 
med dette initiativ er derfor at skabe en 
ramme, der skal fremme politikudviklingen 
og den fremtidige indsats i og mellem 
medlemsstaterne, især styrke ansvaret for 
folkesundheden hos organer og 
institutioner på sundhedsområdet, med 
henblik på at løse de centrale problemer på 
patientsikkerhedsområdet, som EU står 
over for.

Or. pl

Begrundelse

Ansvaret for patienternes sundhed bør fremhæves.

Ændringsforslag 23
Thomas Ulmer

Forslag til henstilling
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Undersøgelser viser, at EU's 
medlemsstater befinder sig på forskellige 
niveauer, når det gælder udvikling og 
gennemførelse af effektive og omfattende 
strategier for patientsikkerhed. Hensigten 
med dette initiativ er derfor at skabe en 
ramme, der skal fremme politikudviklingen 
og den fremtidige indsats i og mellem 
medlemsstaterne med henblik på at løse de 
centrale problemer på 
patientsikkerhedsområdet, som EU står 
over for.

(7) Undersøgelser viser, at EU's 
medlemsstater befinder sig på forskellige 
niveauer, når det gælder udvikling og 
gennemførelse af effektive og omfattende 
strategier for patientsikkerhed. Hensigten 
med dette initiativ er derfor at skabe en 
ramme, der skal fremme politikudviklingen 
og den fremtidige indsats i og mellem 
medlemsstaterne med henblik på at løse de 
centrale problemer på 
patientsikkerhedsområdet, som EU står 
over for. Der må dog i henhold til artikel 
152 i traktaten om oprettelse af Det 
Europæiske Fællesskab ikke gribes ind i 
medlemsstaternes ansvarsområde.

Or. de
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Begrundelse

Formålet er at understrege, at dobbeltarbejde bør undgås. Der bør foretages en nøje 
evaluering af WHO's aktiviteter og Europarådets henstillinger på området for 
patientsikkerhed, og eventuelle yderligere foranstaltninger på EU-plan bør udarbejdes på en 
sådan måde, at der opstår synergier. Med henvisning til artikel 152 afvises imidlertid 
muligheden for på EU-plan at fastsætte detaljerede bestemmelser og retningslinjer for 
spørgsmål i tilknytning til patientsikkerhed.

Ændringsforslag 24
Urszula Krupa

Forslag til henstilling
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Patienterne skal oplyses og 
myndiggøres ved at blive involveret dem i 
patientsikkerhedsprocessen; de bør oplyses 
om sikkerhedsniveauer og om, hvordan de 
finder tilgængelig og forståelig information 
om klage- og erstatningsmuligheder.

(8) Patienterne skal oplyses og 
myndiggøres ved at blive involveret i 
patientsikkerhedsprocessen; de bør oplyses 
om sikkerhedsniveauer, om de ordinerede 
lægemidler og om, hvordan de finder 
tilgængelig og forståelig information om 
mulighederne for at klage til og opnå 
erstatning fra organer og institutioner på 
sundhedsområdet og medicinalfirmaer.

Or. pl

Begrundelse

Medicinalfirmaerne skal også nævnes i forbindelse med oplysningen af patienterne. 

Ændringsforslag 25
Thomas Ulmer

Forslag til henstilling
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Patienterne skal oplyses og 
myndiggøres ved at blive involveret dem i 
patientsikkerhedsprocessen; de bør oplyses 

(8) Patienterne skal oplyses og 
myndiggøres ved at blive involveret i 
patientsikkerhedsprocessen; de bør oplyses 
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om sikkerhedsniveauer og om, hvordan de 
finder tilgængelig og forståelig information 
om klage- og erstatningsmuligheder.

om sikkerhedsniveauer og om, hvordan de 
finder tilgængelig og forståelig information 
om klage- og erstatningsmuligheder. 
Kompensationen art og den procedure, 
der skal følges for at opnå kompensation, 
hører dog under den enkelte medlemsstats 
ansvarsområde.  

Or. de

Begrundelse

Det er vigtigt, at borgerne efter fejl begået af sundhedsvæsenet får ordentlig kompensation for 
de skader, dette har pådraget dem. For tilfælde, hvor mere end en EU-medlemsstat er 
indblandet, afgøres det retlige ansvar i henhold til forordningen om lovvalgsregler for 
kontraktlige forpligtelser (Rom I og II). Der må ikke gribes ind i medlemsstaternes 
kompetence på området.

Ændringsforslag 26
Thomas Ulmer

Forslag til henstilling
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Der bør indsamles sammenlignelige 
og aggregerede data på fællesskabsplan 
med henblik på indførelse af effektive og 
gennemsigtige 
patientsikkerhedsprogrammer, -strukturer 
og –politikker, og bedste praksis bør 
udbredes i medlemsstaterne. For at lette 
den gensidige læring, skal der gennem 
samarbejde mellem medlemsstaterne og 
Europa-Kommissionen udvikles en fælles 
terminologi for patientsikkerhed og fælles 
indikatorer, idet der tages hensyn til de 
relevante internationale organisationers 
arbejde.

(10) Der bør indsamles sammenlignelige 
og aggregerede data på fællesskabsplan 
med henblik på indførelse af effektive og 
gennemsigtige 
patientsikkerhedsprogrammer, -strukturer 
og –politikker, og bedste praksis bør 
udbredes i medlemsstaterne. Disse data må 
kun anvendes til at sikre 
patientsikkerheden i forbindelse med 
bekæmpelse af behandlingsrelaterede 
infektioner.  For at lette den gensidige 
læring skal der gennem samarbejde mellem 
medlemsstaterne og Europa-
Kommissionen udvikles en fælles 
terminologi for patientsikkerhed og fælles 
indikatorer, idet der tages hensyn til de 
relevante internationale organisationers 
arbejde.
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Or. de

Begrundelse

Reglerne for databeskyttelse skal strengt overholdes ved anvendelsen af disse data. Misbrug 
skal forhindres.

Ændringsforslag 27
Kathy Sinnott

Forslag til henstilling
Betragtning 12 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12a) Ældre mennesker er mere sårbare 
over for smitsomme sygdomme under 
hospitalsophold, og der bør derfor forskes 
i denne særlige gruppes behov og tages 
skridt til at imødekomme deres behov med 
henblik på at fremme deres helbredelse og 
tilbagevenden til en ordentlig 
sundhedstilstand.

Or. en

Begrundelse

Ældre menneskers immunsystem er ofte svagere, og de har derfor større tendens end yngre 
mennesker til at pådrage sig smitsomme sygdomme, mens de er på hospitalet. Der bør forskes 
i deres ganske særlige behov, for ældre patienter bør ikke modtage en dårligere 
sundhedsmæssig behandling end andre borgere, og målet må være at helbrede alle borgere.

Ændringsforslag 28
Urszula Krupa

Forslag til henstilling
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Der bør udarbejdes en national 
strategi, som supplerer de specifikke 

(13) Der bør udarbejdes en national 
strategi, som supplerer de specifikke 
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strategier for hensigtsmæssig anvendelse af 
antimikrobielle stoffer, og som integrerer 
forebyggelse og bekæmpelse af infektioner 
erhvervet i sundhedsvæsenet i de nationale 
folkesundhedsmålsætninger og tager sigte 
på at mindske risikoen for disse infektioner 
i sundhedsinstitutionerne. Det er vigtigt, at 
der inden for rammerne af 
basisfinansieringen af ydelser på 
sundhedsområdet afsættes de nødvendige 
midler til gennemførelse af den nationale 
strategis forskellige bestanddele.

strategier for hensigtsmæssig anvendelse af 
antimikrobielle stoffer, og som integrerer 
forebyggelse og bekæmpelse af infektioner 
erhvervet i sundhedsvæsenet i de nationale 
folkesundhedsmålsætninger og tager sigte 
på at mindske risikoen for disse infektioner 
i sundhedsinstitutionerne. Det er vigtigt, at 
der inden for rammerne af 
basisfinansieringen af ydelser på 
sundhedsområdet afsættes de nødvendige 
midler til gennemførelse af den nationale 
strategis forskellige bestanddele, og at 
disse ressourcer fastholdes på et uændret 
niveau.

Or. pl

Begrundelse

Finansieringsniveauet er betydningsfuldt.

Ændringsforslag 29
Philip Bushill-Matthews

Forslag til henstilling
Betragtning 15 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15a) Medlemsstaterne og deres 
sundhedsinstitutioner bør overveje at 
tilknytte personale til på klinisk niveau at 
støtte specialsygeplejersker på skadestuer 
og i andre lokale fælles 
sundhedsfaciliteter; 

Or. en
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Ændringsforslag 30
John Bowis

Forslag til henstilling
Betragtning 16 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16a) Kommissionen bør fremsætte 
forslag til at hindre omsætningen af 
forfalskede lægemidler og de skader, som 
patienter og sundhedspersonale kan blive 
påført ved stik med kanyle.

Or. en

Ændringsforslag 31
Linda McAvan

Forslag til henstilling
Del I – kapitel I a (nyt) – punkt 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Medlemsstaterne bør træffe 
foranstaltninger, der gør det muligt at 
nedbringe det årlige antal personer i 
Europa, der udsættes for utilsigtede 
hændelser i forbindelse med behandling, 
og opfordres til at sætte sig ambitiøse 
lokale og nationale mål. 

Or. en

Ændringsforslag 32
Elizabeth Lynne

Forslag til henstilling
Del I – kapitel I a (nyt) – punkt 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Medlemsstaterne bør træffe 
foranstaltninger, der gør det muligt at 
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nedbringe det årlige antal personer i Den 
Europæiske Union, der udsættes for 
utilsigtede hændelser i forbindelse med 
behandling, med 20 % svarende til en 
reduktion af antallet af sådanne 
hændelser med 900 000 om året frem til 
2012. En reduktion på yderligere 20 % 
bør opnås inden 2015. 

Or. en

Begrundelse

Reduktionen på 20 % bør opnås i løbet af 3 år i stedet for 6, og en yderligere reduktion på 20 
% bør være målsætningen for de efterfølgende 3 år.

Ændringsforslag 33
Linda McAvan

Forslag til henstilling
Del I – kapitel I a (nyt) – punkt 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Med henblik på at nedbringe antallet af 
utilsigtede hændelser i forbindelse med 
behandling opfordres medlemsstaterne til 
at fastsætte lokale og nationale mål for 
ansættelsen af sundhedspersonale med 
speciale i infektionskontrol.

Or. en

Begrundelse

For at forbedre patientsikkerhedsstandarderne er der behov for mere sundhedspersonale med 
speciale i infektionskontrol. Det nøjagtige antal ansatte afhænger dog af, hvilken type 
behandling der foretages på hospitalet, så måltallene bør fastsattes på lokalt og nationalt 
plan.
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Ændringsforslag 34
Urszula Krupa

Forslag til henstilling
Del I – kapitel II – punkt 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) udpege den eller de ansvarlige 
myndigheder for patientsikkerhed på deres 
område

a) udpege den eller de på de forskellige 
niveauer inden for den statslige og 
kommunale forvaltning ansvarlige 
myndigheder for patientsikkerhed på deres 
område og føre tilsyn med samt 
koordinere foranstaltningerne til 
forbedring af folkesundheden

Or. pl

Begrundelse

I mange medlemsstater finder der ingen organer - sådan som der gør i Polen - hvor 
foranstaltningerne på sundhedsområdet koordineres regionalt.

Ændringsforslag 35
Amalia Sartori

Forslag til henstilling
Del I – kapitel II – punkt 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) støtte udviklingen af sikrere systemer, 
processer og værktøjer, herunder 
anvendelse af informations- og 
kommunikationsteknologi.

c) støtte udviklingen af sikrere systemer, 
processer og værktøjer, der er lette at 
anvende, herunder anvendelse af 
informations- og 
kommunikationsteknologi.

Or. it

Begrundelse

Ved udviklingen af systemer, processer og værktøjer skal der tages hensyn til brugernes krav 
og kapacitet.
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Ændringsforslag 36
Urszula Krupa

Forslag til henstilling
Del I – kapitel II – punkt 2 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) oplyse patienterne om 
behandlingsrisici og indføre retslige 
procedurer, der kan gøre det nemmere på 
grund af sundhedsmæssige skader at gøre 
fordringer gældende over for 
medicinalfirmaerne. 

Or. pl

Begrundelse

I EU's nye medlemsstater er mange skadelidte patienter ikke bevidste om deres rettigheder og 
ved ikke, hvilken erstatning de kan få fra hvem.

Ændringsforslag 37
Urszula Krupa

Forslag til henstilling
Del I – kapitel II – punkt 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) giver relevante oplysninger om 
omfanget og typer af samt årsager til fejl, 
utilsigtede hændelser og nærfejl

a) giver relevante oplysninger om 
omfanget og typer af samt årsager til fejl, 
utilsigtede hændelser og nærfejl, samt 
hvilke personer der er ansvarlige herfor

Or. pl

Begrundelse

Patienten må vide, hvem der er ansvarlig for hvad.
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Ændringsforslag 38
Thomas Ulmer

Forslag til henstilling
Bilag I – kapitel II – punkt 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Medlemsstaterne bør oprette eller 
udbygge systemer for indberetning og 
læring i forbindelse med utilsigtede 
hændelser, der

udgår

a) giver relevante oplysninger om 
omfanget og typer af samt årsager til fejl, 
utilsigtede hændelser og nærfejl
b) tilskynder sundhedsarbejdere til aktiv 
indberetning ved at indføre et 
indberetningsmiljø, der er åbent og fair. 
Disse indberetninger bør adskilles fra 
medlemsstaternes disciplinære systemer 
og procedurer for sundhedsarbejdere,  og 
de juridiske spørgsmål i forbindelse med 
sundhedsarbejderes retlige ansvar bør 
præciseres.

Or. de

Begrundelse

Obligatorisk indførelse af fejlrapporteringssystemer for hele EU bør afvises. Noget sådant 
ville stride mod princippet om, at medlemsstaterne alene bærer ansvaret for sundhedsvæsenet 
og dettes organisering. 

Ændringsforslag 39
John Bowis

Forslag til henstilling
Del I – kapitel II – punkt 3 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) gøre det muligt på fortrolig måde at 
udveksle oplysninger mellem 
sundhedsmyndighederne i forskellige 
medlemsstater om sundhedspersonale, der 
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er blevet fundet skyldige i uagtsomhed 
eller uregelmæssigheder.  

Or. en

Ændringsforslag 40
Christofer Fjellner

Forslag til henstilling
Del I – kapitel II – punkt 4 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) tilbyde hensigtsmæssig uddannelse og 
oplæring af alle sundhedsarbejdere i en 
korrekt brug af medicinsk teknologi i 
overensstemmelse med de i 
brugsanvisningen anførte funktioner og 
specifikationer, således at sundhedsfarer 
og bivirkninger kan forebygges, herunder 
sådanne, som opstår ved genbrug af 
udstyr. 

Or. en

Begrundelse

Sundhedspersonalet skal besidde den bedst mulige viden om funktionen af de produkter, de 
anvender i behandlingerne. Kun med denne viden er de i stand til at minimere den risiko for 
patienterne og dem selv, som opstår ved en forkert anvendelse af medicinsk udstyr, f.eks. ved 
at genbruge udstyr, som er udformet og fremstillet med henblik på kun at blive brugt en gang 
til kun en patient.

Ændringsforslag 41
Thomas Ulmer

Forslag til henstilling
Del I – kapitel II – punkt 5 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) indsamle og udveksle sammenlignelige 
data og oplysninger om typer og antal af 
patientsikkerhedsresultater på EU-plan for 

c) indsamle og udveksle sammenlignelige 
data og oplysninger om typer og antal af 
patientsikkerhedsresultater på EU-plan for 
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at lette den gensidige læring og fastsætte 
prioriterede områder.

at lette den gensidige læring og fastsætte 
prioriterede områder. Omfanget af og 
midlerne til dataindsamlingen samt 
anvendelsen af dataene skal tilpasses den 
forventede nyttevirkning. Der må kun 
indsamles data, som er formålstjenlige (en 
nedbringelse af behandlingsbetingede 
infektioner gennem gensidig 
erfaringsudveksling). Medlemsstaterne 
har det fulde ansvar for prioriteringen af 
eventuelle følgeforanstaltninger, da dette 
hører under forvaltningen af 
sundhedssystemerne. 

Or. de

Begrundelse

Det af medlemsstaterne krævede samarbejde med Kommissionen i forbindelse med 
klassificering, kodificering og dataindsamling må ikke føre til, at Kommissionen får ret til at 
drage konklusioner på grundlag af de samlede data.

Ændringsforslag 42
Linda McAvan

Forslag til henstilling
Del I – kapitel II – punkt 6 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) fremme mulighederne for at 
samarbejde og udveksle erfaring og bedste 
praksis mellem hospitalsledelserne, 
behandlerteams og patientgrupper over 
hele EU for så vidt angår 
patientsikkerhedsinitiativer på lokalplan.

Or. en
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Ændringsforslag 43
Elizabeth Lynne

Forslag til henstilling
Del I – kapitel III – punkt 1 – litra -a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-a) tilbyde effektive mekanismer for 
risikovurdering, herunder diagnostisk 
screening af patienter inden indlæggelse, 
for hurtigt at identificere tilstande, som 
kræver yderligere 
sikkerhedsforanstaltninger.

Or. en

Begrundelse

Det er af afgørende betydning, at patienternes tilstand vurderes inden indlæggelsen, og at 
patienter med infektioner, som f.eks. multiresistente MRSA-bakterier, hurtigt diagnosticeres 
og behandles for at beskytte deres helbred og for at hindre dem i at overføre infektioner til 
andre patienter og sundhedspersonalet. 

Ændringsforslag 44
Elizabeth Lynne

Forslag til henstilling
Del I – kapitel III – punkt 1 – litra -a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-aa) sikre hensigtsmæssig beskyttelse af 
sundhedspersonalet ved hjælp af 
vaccination, postekspositionsprofylakse, 
rutinemæssig screening, udlevering af 
personligt beskyttelsesudstyr og 
anvendelse af medicinsk teknologi, der 
nedsætter eksponeringen for 
blodtransmitterede infektioner.

Or. en
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Begrundelse

Sundhedspersonalet risikerer hver dag at blive smittet med potentielt dødelige infektioner, og 
de kan sprede infektioner til patienter og bringe dem ud i lokalsamfundet.

Ændringsforslag 45
Elizabeth Lynne

Forslag til henstilling
Del I – kapitel III – punkt 1 – litra -a b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-ab) sikre effektiv forebyggelse og kontrol 
med infektioner i langtidspleje- og 
rehabiliteringsfaciliteter.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt ikke at overse langtidsplejefaciliteterne. Tætte beboelsesforhold, 
bygningsdesign, brugen af mange forskellige lægemidler, liggesår og brugen af kateter gør 
plejehjem meget sårbare over for fremkomst og spredning af multiresistente MRSA-bakterier 
og andre infektioner.

Ændringsforslag 46
Salvatore Tatarella

Forslag til henstilling
Del I – kapitel III – punkt 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- fremme håndhygiejnen blandt 
sundhedspersonalet

Or. en

Begrundelse

Infektioner spredes gennemgående via sundhedspersonalets hænder og hænderne hos andre 
mennesker, der kommer i kontakt med inficerede patienter eller med omkringliggende 
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overflader. 

Ændringsforslag 47
Amalia Sartori

Forslag til henstilling
Del I – kapitel III – punkt 1 – litra b b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

bb) forbedre forebyggelse og bekæmpelse 
af sygdomsspredning mellem det 
medicinske og det paramedicinske 
personale samt inden for sidstnævnte 
gruppe ved at iværksætte en profylaktisk 
politik omfattende bl.a. den fornødne 
vaccination af personalet

Or. it

Begrundelse

Det medicinske og paramedicinske personale er ikke alene udsat for faren for smitsomme 
sygdomme og sundhedsplejerelaterede infektioner, men er også potentielle smittebærere af 
sidstnævnte.  Medlemsstaterne skal derfor sørge for at sikre beskyttelsen af både personalet 
og patienterne. Blandt de forskellige instrumenter til at mindske forekomsten af 
sundhedsplejerelaterede sygdomme er det også vigtigt at foretage regelmæssig vaccination af 
personalet. 

Ændringsforslag 48
John Bowis

Forslag til henstilling
Del I – kapitel III – punkt 1 – litra f a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fa) indberette ethvert udbrud af en 
sundhedsplejerelateret infektion til Det 
Europæiske Center for Forebyggelse af 
og Kontrol med Sygdomme.

Or. en



PE421.189v01-00 20/25 AM\771247DA.doc

DA

Ændringsforslag 49
John Bowis

Forslag til henstilling
Del I – kapitel III – punkt 1 – litra f b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fb) gennemføre oplysningskampagner for 
offentligheden og for sundhedspersonalet 
med henblik på at begrænse 
adfærdsformer, der kan føre til 
antimikrobiel resistens 

Or. en

Ændringsforslag 50
Linda McAvan

Forslag til henstilling
Del II – punkt 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1a) Kommissionen bør overveje, på 
hvilke områder den nuværende 
fællesskabslovgivning kan strammes for 
at forbedre patientsikkerheden, f.eks. ved 
at sørge for, at de faglige 
reguleringsmyndigheder i tilfælde, hvor 
fagfolk inden for sundhedsområdet 
bevæger sig over grænserne inden for EU, 
udveksler informationer om eventuelle 
disciplinærsager mod enkeltpersoner og 
ikke kun oplysninger om deres 
grundlæggende kvalifikationer.

Or. en
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Ændringsforslag 51
Hanne Dahl

Forslag til henstilling
Bilag 1 – række 1 – kolonne 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

En begivenhed, der skader patienten.
Skaden indebærer en svækkelse af 
kroppens struktur eller funktion og/eller 
enhver anden skadelig virkning i 
forbindelse dermed.

En begivenhed, der er en følge af en 
behandling eller ophold på sygehus, og 
som ikke skyldes patientens sygdom, og 
som samtidig enten er skadevoldende eller 
kunne have været skadevoldende, men 
forinden blev afværget eller i øvrigt ikke 
indtraf på grund af andre 
omstændigheder. Omfatter både på 
forhånd kendte og ukendte hændelser og 
fejl.

Or. da

Begrundelse

Vi mener, at denne definition er mere præcis og dækkende, fordi den inkluderer to væsentlige 
forhold:

1. at det handler om skader som ikke skyldes patientens sygdom

2. hændelse der kunne have ført til en skade – men opdages i tide. Det er vigtigt for, at 
en sådan hændelse kan registreres og dermed også i fremtiden undgås

Ændringsforslag 52
Urszula Krupa

Forslag til henstilling
Bilag 1 – række 4 – kolonne 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

En institution, hvor sundhedsarbejdere yder 
sekundære eller tertiære sundhedsydelser.

En velgørende eller offentlig eller ikke-
offentlig institution, hvor frivillige eller 
sundhedsarbejdere yder sekundære eller 
tertiære sundhedsydelser.

Or. pl
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Begrundelse

Definitionen gengiver i sin oprindelige ordlyd ikke forskellene i den måde, sundhedsvæsenet 
er organiseret på i de enkelte medlemslande inden for EU, og tager ikke hensyn til, at 
klinikker, sygehuse eller palliativbehandlingsfaciliteter drives af kirkelige ordner, 
religionsfællesskaber og velgørende institutioner samt stiftelser.

Ændringsforslag 53
Thomas Ulmer

Forslag til henstilling
Bilag 1 – række 9 – kolonne 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Patienters ret til at undgå unødvendige 
skader eller risiko for skader som følge af 
sundhedsydelser.

Fravær of uønskede begivenheder, hvor 
der ved en uønsket begivenhed forstås en 
skadelig hændelse, der i højere grad 
skyldes behandlingen end sygdommen. 
Disse uønskede begivenheder kan være af 
undgåelig eller uundgåelig karakter.

Or. de

Ændringsforslag 54
Thomas Ulmer

Forslag til henstilling
Bilag 1 – række 1 – kolonne 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Sundhedsprofessionelle, der arbejder i
kliniske afsnit/afdelinger og fungerer som 
forbindelsesled mellem deres 
afsnit/afdelinger og teamet for 
infektionsforebyggelse og -bekæmpelse. 
Forbindelsespersonalet for 
infektionsbekæmpelse medvirker til 
fremme af forebyggelse og bekæmpelse af 
infektioner i deres afsnit/afdelinger og 
sørger for feedback til teamet for 
infektionsforebyggelse og -bekæmpelse.

Sundhedsprofessionelle, der arbejder inden 
for de forskellige områder og fungerer 
som forbindelsesled mellem deres 
arbejdsområde og teamet for 
infektionsforebyggelse og -bekæmpelse.  
Forbindelsespersonalet for 
infektionsbekæmpelse medvirker til 
fremme af forebyggelse og bekæmpelse af 
infektioner i deres arbejdsområde og 
sørger for feedback til teamet for 
infektionsforebyggelse og -bekæmpelse.
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Or. de

Begrundelse

Der må her foretrækkes en neutral definition for klart at understrege, at der forekommer 
infektioner ikke alene på hospitaler, men også inden for andre områder af sundhedsvæsenet, 
f.eks. hos praktiserende læger. Også her skal der stilles krav om den højst mulige 
patientsikkerhed, så andre personer ved en efterfølgende behandling ikke udsættes for fare. 

Ændringsforslag 55
Thomas Ulmer

Forslag til henstilling
Bilag 2 – kapitel 1 – punkt 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) godkende og lette anvendelsen af 
informations- og 
kommunikationsteknologiske værktøjer, 
som f.eks. brugsanvisninger i elektronisk 
format, for at øge brugernes forståelse af 
lægemidlerne 

Or. en

Begrundelse

Ved at øge sundhedspersonalets forståelse for lægemidlernes virkemåde og anvendelse 
mindskes sandsynligheden for, at disse anvendes forkert, og dermed risikoen for de patienter, 
som behandles med disse lægemidler. Forståelsen af lægemidlerne vil kunne øges væsentlig 
ved at bruge nye kommunikationsformer, såsom elektroniske brugsanvisninger, herunder 
billeder eller film.

Ændringsforslag 56
Urszula Krupa

Forslag til henstilling
Bilag 2 – kapitel 1 – punkt 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) formidle oplysninger til patienter om a) formidle oplysninger til patienter om 
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klageprocedurer og tilgængelige retsmidler 
og erstatningsmuligheder i tilfælde af 
skader i forbindelse med sundhedsydelser 
og om betingelserne herfor

klageprocedurer og tilgængelige retsmidler 
samt eventuelle skadeserstatninger 
gennem offentlige og private organer i 
tilfælde af skader i forbindelse med 
sundhedsydelser og om betingelserne 
herfor

Or. pl

Begrundelse

Dette hjælper patienten eller dennes familie til at kræve deres ret. 

Ændringsforslag 57
Christofer Fjellner

Forslag til henstilling
Bilag 2 – kapitel 1 – punkt 4 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) tilbyde hensigtsmæssig uddannelse og 
oplæring af alle sundhedsarbejdere i en 
korrekt brug af medicinsk teknologi i 
overensstemmelse med de i 
brugsanvisningen anførte funktioner og 
specifikationer, således at sundhedsfarer 
og utilsigtede virkninger kan forebygges, 
herunder sådanne, som opstår ved 
genbrug af udstyr.

Or. en

Begrundelse

Sundhedspersonalet skal besidde den bedst mulige viden om funktionen af de produkter, de 
anvender i behandlingerne. Kun med denne viden er de i stand til at minimere den 
helbredsrisiko for patienterne og dem selv, som opstår ved en forkert anvendelse af medicinsk 
udstyr, f.eks. ved at genbruge udstyr, som er udformet og fremstillet med henblik på kun at 
blive brugt en gang til kun en patient.
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Ændringsforslag 58
Amalia Sartori

Forslag til henstilling
Bilag 2 – kapitel 2 – punkt 1 – litra a – led 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– integrere infektionsforebyggelses- og 
infektionsbekæmpelsesforanstaltninger i 
patientbehandlingsplanerne

– integrere infektionsforebyggelses- og 
infektionsbekæmpelsesforanstaltninger i 
patientbehandlingsplanerne, herunder den 
fornødne vaccination af personalet

Or. it

Begrundelse

Det medicinske og paramedicinske personale er ikke alene udsat for faren for smitsomme 
sygdomme og sundhedsplejerelaterede infektioner, men er også potentielle smittebærere af 
sidstnævnte.  Medlemsstaterne skal derfor sørge for at sikre beskyttelsen af både personalet 
og patienterne. Blandt de forskellige instrumenter til at mindske forekomsten af 
sundhedsplejerelaterede sygdomme er det også vigtigt at foretage regelmæssig vaccination af 
personalet.  


