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Tegnforklaring

* Høringsprocedure
flertal af de afgivne stemmer

**I Samarbejdsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

**II Samarbejdsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

*** Samstemmende udtalelse
flertal blandt Parlamentets medlemmer undtagen i de tilfælde, der 
omhandles i EF-traktatens artikel 105, 107, 161 og 300 og i EU-
traktatens artikel 7

***I Fælles beslutningsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

***II Fælles beslutningsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

***III Fælles beslutningsprocedure (tredjebehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende det fælles udkast

(Den angivne procedure er baseret på det af Kommissionen foreslåede 
retsgrundlag)

Ændringsforslag til en lovgivningsmæssig tekst

I Parlamentets ændringsforslag markeres de tekstdele, der ønskes ændret, 
med fede typer og kursiv. Når der er tale om en ændringsretsakt, markeres 
tekstdele, der er overtaget uændret fra en eksisterende bestemmelse, som 
Parlamentet ønsker at ændre, men som Kommissionen ikke har ændret, med 
fede typer. Hvis der udelades tekst i sådanne passager, indsættes [...]. 
Kursivering uden fede typer er en oplysning til de tekniske tjenestegrene, 
som vedrører elementer i den lovgivningsmæssige tekst, der foreslås rettet 
med henblik på den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller manglende tekst 
i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af de berørte 
tekniske tjenestegrene.
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Rådets henstilling om patientsikkerhed, herunder forebyggelse og 
bekæmpelse af infektioner erhvervet i sundhedsvæsenet
(KOM(2008)0837 – C6-0032/3009 – 2009/0003(CNS))

(Høringsprocedure)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (KOM(2008)0837),

– der henviser til EF-traktatens artikel 152, stk. 4, der danner grundlag for Rådets høring af 
Parlamentet (C6-0032/3009),

– der henviser til forretningsordenens artikel 51,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 
og udtalelser fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender og Udvalget om det 
Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse (A6-0000/2009),

1. godkender Kommissionens forslag som ændret;

2. opfordrer Kommissionen til at ændre sit forslag i overensstemmelse hermed, jf. EF-
traktatens artikel 250, stk. 2;

3. opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, 
Parlamentet har godkendt;

4. anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre Kommissionens forslag i 
væsentlig grad;

5. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Ændringsforslag 1

Forslag til henstilling
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Det skønnes, at mellem 8 % og 12 % af 
de patienter, der indlægges på EU's 
hospitaler, udsættes for utilsigtede 
hændelser i forbindelse med deres 
behandling.

(2) Det skønnes, at mellem 8 % og 12 % af 
de patienter, der indlægges på EU's 
hospitaler, udsættes for utilsigtede 
hændelser i forbindelse med deres 
behandling, hvilket svarer til mellem 6,7 
og 15 mio. patienter, og at over 37 mio. 
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patienter, der modtager primære 
sundhedsydelser, udsættes for utilsigtede 
hændelser.

Or. fr

Begrundelse

Det er vigtigt at præcisere og være bevidst om omfanget af dette problem og dets 
konsekvenser for folkesundheden.

Ændringsforslag 2

Forslag til henstilling
Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2a) Det skønnes, at infektioner erhvervet 
i sundhedsvæsenet gennemsnitligt 
rammer én patient ud af tyve, hvilket 
svarer til 4,1 mio. patienter i EU om året, 
og at ca. 37 000 dødsfald om året skyldes 
følgevirkningerne af en sådan infektion.

Or. fr

Begrundelse

Det er vigtigt at understrege, at infektioner erhvervet i sundhedsvæsenet er blandt de 
hyppigste og mest alvorlige årsager til skader.

Ændringsforslag 3

Forslag til henstilling
Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6a) Det vurderes, at infektioner erhvervet 
i sundhedsvæsenet er utilsigtede 
hændelser, der let kan undgås. Det er 
nødvendigt, at medlemsstaterne indfører 
redskaber, der skal nedbringe det antal 
personer i Europa, der årligt udsættes for 
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utilsigtede hændelser, med 20 %.

Or. fr

Begrundelse

Europa-Kommissionens undersøgelser bekræfter, at det er muligt at nedbringe de årlige 
utilsigtede hændelser med 20 %, da midlerne til bekæmpelse af infektioner er lette at håndtere 
og hurtigt kan iværksættes. Infektioner erhvervet i sundhedsvæsenet forårsager hvert år 
omkring 37 000 dødsfald. Det er således vigtigt at fastsætte et mål for nedbringelsen, som 
medlemsstaterne skal nå inden 2015.

Ændringsforslag 4

Forslag til henstilling
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Informations- og 
kommunikationsteknologiværktøjer, bl.a. 
elektroniske journaler eller e-recepter, kan 
medvirke til at forbedre 
patientsikkerheden, f. eks. ved systematisk 
at screene for potentielle 
lægemiddelinteraktioner eller 
lægemiddelallergier.

(11) Informations- og 
kommunikationsteknologiværktøjer, bl.a. 
elektroniske journaler eller e-recepter, kan 
medvirke til at forbedre 
patientsikkerheden, f. eks. ved systematisk 
at screene for potentielle 
lægemiddelinteraktioner eller 
lægemiddelallergier, hvilket fremgår af
Kommissionens henstilling af 2. juli 2008 
om grænseoverskridende interoperabilitet 
mellem elektroniske 
patientjournalsystemer1.
1 EUT L 190 af 18.7.2008, s. 37.

Or. fr

Ændringsforslag 5

Forslag til henstilling
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) De foreliggende data om infektioner 
erhvervet i sundhedsvæsenet er ikke 

(15) De foreliggende data om infektioner 
erhvervet i sundhedsvæsenet er ikke 
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tilstrækkelige til, at overvågningsnettene 
kan foretage fornuftige sammenligninger 
mellem institutionerne, og til at man kan 
overvåge epidemiologien af de patogener, 
der er erhvervet i sundhedsvæsenet, og 
evaluere og fastlægge retningslinjer for 
politikker vedrørende forebyggelse og 
bekæmpelse af infektioner erhvervet i 
sundhedsvæsenet. Derfor bør man oprette 
eller udbygge overvågningssystemer på 
sundhedsinstitutionsplan og på regionalt og 
nationalt plan.

tilstrækkelige til, at overvågningsnettene 
kan foretage fornuftige sammenligninger 
mellem institutionerne, og til at man kan 
overvåge epidemiologien af de patogener, 
der er erhvervet i sundhedsvæsenet, og 
evaluere og fastlægge retningslinjer for 
politikker vedrørende forebyggelse og 
bekæmpelse af infektioner erhvervet i 
sundhedsvæsenet. Derfor bør man oprette 
eller udbygge overvågningssystemer på 
sundhedsinstitutionsplan og på regionalt og 
nationalt plan. En forbedring af 
indsamlingen af oplysninger på regionalt, 
nationalt og europæisk plan bør give 
mulighed for at lettere at kunne fastlægge 
den direkte sammenhæng mellem 
kvaliteten af de indførte politikker, 
systemer og strukturer inden for 
patientsikkerhed og de resultater, der 
opnås på området.

Or. fr

Begrundelse

Det er nødvendigt at forbedre overvågningssystemerne med henblik på at råde over mere 
detaljerede oplysninger om infektioner erhvervet i sundhedsvæsenet og med henblik på at 
kunne fastlægge sammenhængen mellem de indførte politikker, systemer og strukturer og de 
opnåede resultater. Det vil gøre det muligt at forbedre den behandling, som patienterne 
modtager, og nedbringe antallet af infektioner på hospitalerne.

Ændringsforslag 6

Forslag til henstilling
Betragtning 15 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15a) Medlemsstaterne skal kunne 
nedbringe antallet af personer, der 
udsættes for infektioner erhvervet i 
sundhedsvæsenet. Blandt de forskellige 
mulige redskaber er et vigtigt redskab 
ansættelsen af et større antal 
sygeplejersker, der er specialiserede i 
infektionskontrol.



PR\765642DA.doc 9/17 PE419.906v01-00

DA

Or. fr

Begrundelse

Ifølge Europa-Kommissionens undersøgelser er det nødvendigt at ansætte ca. 8 700 
sygeplejersker, der er specialiserede i infektionskontrol, med henblik på at sikre en hurtig og 
effektiv nedbringelse af antallet af infektioner erhvervet i sundhedsvæsenet. Det optimale 
forhold er én sygeplejerske, der er specialiseret i infektioner erhvervet i sundhedsvæsenet, til 
250 hospitalssenge.

Ændringsforslag 7

Forslag til henstilling
Del I - kapitel I a (nyt) - overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ia. MÅL FOR NEDBRINGELSE

Or. fr

Ændringsforslag 8

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1) Medlemsstaterne bør indføre redskaber 
til at nedbringe det årlige antal personer i 
Europa, der udsættes for utilsigtede 
hændelser i forbindelse med behandling, 
med 20 %, hvilket svarer til målet om at 
nedbringe disse hændelser med 900 000 
tilfælde om året frem til 2015.

Or. fr

Begrundelse

Europa-Kommissionens undersøgelser bekræfter, at det er muligt at nedbringe det årlige 
antal utilsigtede hændelser med 900 000 tilfælde, da midlerne til bekæmpelse af infektioner er 
lette at håndtere og hurtigt kan iværksættes. Infektioner erhvervet i sundhedsvæsenet 
forårsager omkring 37 000 dødsfald om året. Det er således vigtigt at angive et mål for 
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nedbringelsen, som medlemsstaterne skal nå inden 2015.

Ændringsforslag 9

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2) Medlemsstaterne bør blandt de 
forskellige mulige redskaber overveje 
muligheden for at ansætte sygeplejersker, 
som er specialiserede i infektionskontrol, i 
et forhold, der senest i 2015 bør være på 
én sygeplejerske til 250 hospitalssenge.

Or. fr

Begrundelse

Ifølge Europa-Kommissionens undersøgelser er det nødvendigt at ansætte ca. 8 700 
sygeplejersker, der er specialiserede i infektionskontrol, med henblik på at sikre en hurtig og 
effektiv nedbringelse af antallet af infektioner erhvervet i sundhedsvæsenet. Det optimale 
forhold er én sygeplejerske, der er specialiseret i infektioner erhvervet i sundhedsvæsenet, til 
250 hospitalssenge.

Ændringsforslag 10

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 ansvarlige 
myndigheder for patientsikkerhed på 
regionalt og nationalt plan

Or. fr

Begrundelse

Det er vigtigt at understrege, at den kompetente myndighed skal befinde sig på samme niveau 
som den offentlige myndighed, der er ansvarlig for folkesundheden. I nogle medlemsstater 
drejer det sig om nationale myndigheder.
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Ændringsforslag 11

Forslag til henstilling
Del I - kapitel III - punkt 1 - litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) forbedre forebyggelsen og bekæmpelsen 
af infektioner på sundhedsinstitutionsplan

b) forbedre forebyggelsen og bekæmpelsen 
af infektioner på sundhedsinstitutionsplan
og sikre det højeste niveau for renhed, 
hygiejne og om nødvendigt asepsis:
i) i forbindelse med det udstyr, der 
anvendes ved modtagelse af patienter, og i 
forbindelse med deres ophold
ii) i forbindelse med medicinsk og 
paramedicinsk udstyr og de elektro-
medicinske apparater, der anvendes på 
patienterne, og ved indgivelse af 
lægemidler
iii) i forbindelse med de 
sundhedsstrukturer, der behandler 
patienter

Or. fr

Begrundelse

Med henblik på at forhindre nosokomielle infektioner er det nødvendigt at sikre det højest 
mulige niveau for renhed, hygiejne og om nødvendigt asepsis i forbindelse med alt det udstyr, 
som patienterne kommer i kontakt med.

Ændringsforslag 12

Forslag til henstilling
Del I - kapitel III - punkt 1 - litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) fremme sundhedsarbejderes uddannelse 
og videreuddannelse på medlemsstatsplan 
og sundhedsinstitutionsplan

d) fremme sundhedsarbejderes og 
paramedicinsk personales uddannelse og 
videreuddannelse på medlemsstatsplan og 
sundhedsinstitutionsplan med særlig fokus 
på nosokomielle infektioner og viras 
resistens over for antibiotika
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Or. fr

Begrundelse

Viras resistens over for antibiotika er en af de væsentligste årsager til nosokomielle 
infektioner og bør være et fremtrædende tema i uddannelsen af sundhedspersonale på alle 
niveauer. Med henblik på at mindske antallet af nosokomielle infektioner er det nødvendigt at 
sikre en grundig videreuddannelse af personale inden for alle dele af sundhedsstrukturerne.

Ændringsforslag 13

Forslag til henstilling
Del I - kapitel III - punkt 1 - litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) forbedre oplysningerne til patienterne e) forbedre oplysningerne til patienterne
via social- og sundhedsnetværket, men 
også via løbende informationskampagner 
i aviser, radio og tv og på internettet

Or. fr

Begrundelse

Det er afgørende at sikre, at patienterne modtager detaljerede oplysninger om risici, 
sikkerhedsniveau og foranstaltninger til forebyggelse af fejl og nosokomielle infektioner. Det 
er derfor vigtigt løbende at gennemføre informationskampagner via forskellige medier.

Ændringsforslag 14

Forslag til henstilling
Del I - kapitel III - punkt 1 - litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) støtte forskning. f) støtte forskning, bl.a. i mulige 
medicinske anvendelser af 
nanoteknologier og nanomaterialer.

Or. fr
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Begrundelse

Nanoteknologier og nanomaterialer har mange forskellige anvendelsesmuligheder, og 
mulighederne i sundhedssektoren er blandt de mest lovende. Eksempelvis kan ændringen af 
nanostrukturerne i overfladerne på de materialer, der anvendes i forbindelse med opførelsen 
af hospitaler, med henblik på at gøre dem hygiejniske eller sterile være et vigtigt redskab i 
bekæmpelsen af infektioner erhvervet i sundhedsvæsenet.

Ændringsforslag 15

Forslag til henstilling
Del II - overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

DEL II: KOMMISSIONENS RAPPORT DEL II: KOMMISSIONENS TILTAG

Or. fr

Begrundelse

Nanoteknologier og nanomaterialer har mange forskellige anvendelsesmuligheder, og 
mulighederne i sundhedssektoren er blandt de mest lovende. Eksempelvis kan ændringen af 
nanostrukturer i overfladerne på de materialer, der anvendes i forbindelse med opførelsen af 
hospitaler, med henblik på at gøre dem hygiejniske eller sterile være et vigtigt redskab i 
bekæmpelsen af infektioner erhvervet i sundhedsvæsenet.

Ændringsforslag 16

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a) Kommissionen opfordres til på basis 
af den praktiske vejledning om 
forebyggelse af nosokomielle infektioner, 
der blev udarbejdet af 
Verdenssundhedsorganisationen i 20021, 
at udarbejde et dokument rettet mod 
patienter om forebyggelse af nosokomielle 
infektioner.
1WHO, praktisk vejledning om 
forebyggelse af nosokomielle infektioner, 
første udgave, december 2002 (anden 
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udgave udgivet i 2008).

Or. fr

Begrundelse

De praktiske retningslinjer for kontrol af infektioner i sundhedsstrukturerne, der blev 
udarbejdet af Verdenssundhedsorganisationen i 2003, er et redskab, der har vist sig meget 
nyttigt. Retningslinjerne er imidlertid specifikt rettet mod sundhedspersonalet. Et europæisk 
dokument, der er specifikt rettet mod patienterne, kan vise sig vigtigt i bekæmpelsen af 
nosokomielle infektioner og vil give patienterne mulighed for at indhente grundlæggende 
viden om patientsikkerhed.

Ændringsforslag 17

Forslag til henstilling
Bilag I - linje 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 skader patienten, og 
som opstår under medicinsk behandling. 
Skaden indebærer en permanent eller 
midlertidig svækkelse af kroppens struktur 
eller funktion og/eller enhver anden 
skadelig virkning i forbindelse dermed.

Or. fr

Begrundelse

Det er vigtigt at præcisere, at en midlertidig svækkelse af kroppens struktur eller funktion 
også er en utilsigtet hændelse.

Ændringsforslag 18

Forslag til henstilling
Bilag II - del 1 - punkt 7 - litra a a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) ved at stimulere forskning, bl.a. i 
medicinske anvendelser af 
nanoteknologier og nanomaterialer.
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Or. fr

Begrundelse

Nanoteknologier og nanomaterialer har mange forskellige anvendelsesmuligheder, og 
mulighederne i sundhedssektoren er blandt de mest lovende. Eksempelvis kan ændringen af 
nanostrukturer i overfladerne på de materialer, der anvendes i forbindelse med opførelsen af 
hospitaler, med henblik på at gøre dem hygiejniske eller sterile være et vigtigt redskab i 
bekæmpelsen af infektioner erhvervet i sundhedsvæsenet.
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BEGRUNDELSE

Kvaliteten i den europæiske sundhedssektor bliver hele tiden bedre takket være en medicinsk 
videnskab i konstant fremdrift, hvilket bl.a. gør det muligt at forkorte indlæggelsesperioder 
væsentligt eller endda helt undgå indlæggelser.

Medicinske procedurer kan i visse tilfælde medføre skader på patienters helbred. Visse 
utilsigtede virkninger skyldes de risici, der er forbundet med indgrebene eller lægemidlerne. 
Andre skyldes lægefejl, der kunne have været undgået, eller infektioner, der opstår på 
behandlingsstedet.

Kommissionens undersøgelser viser, at 8 % og 12 % af de patienter, der indlægges i EU-
medlemsstaterne, udsættes for utilsigtede hændelser. Det svarer til mellem 6,7 og 15 mio. af 
de patienter, der indlægges. Hertil kommer, at omkring 37 mio. patienter, der modtager 
primære sundhedsydelser, hvert år udsættes for utilsigtede virkninger, der er direkte forbundet 
med behandlingen. 

Blandt de hyppigste utilsigtede virkninger af behandlingen er infektioner, som patienter 
pådrager sig på hospitaler og andre behandlingssteder. Sådanne infektioner rammer 
gennemsnitligt én patient ud af tyve eller i alt 4,1 mio. patienter om året.

Det er endnu mere bekymrende, at nosokomielle infektioner hvert år er årsag til 37 000 
dødsfald og er blandt de hyppigste og mest alvorlige årsager til skader.

De faktorer, der bidrager til udvikling og spredning af nosokomielle infektioner, er bl.a.:
 viras udvikling af resistens over for antibiotika
 høj belægningsgrad på hospitalerne
 øget overførsel af patienter
 personalets utilstrækkelige behandling af patienterne
 manglende respekt for håndhygiejne og praksis for forebyggelse af infektioner
 forkert anvendelse af behandlingsudstyr.

I størstedelen af tilfældene kan de utilsigtede virkninger af den generelle behandling, og især 
nosokomielle infektioner, undgås. Procentdelen på 8-12 % af patienterne, der årligt pådrager 
sig utilsigtede virkninger af deres behandling, kan og skal nedbringes.

EU og medlemsstaterne skal til dette formål først og fremmest undersøge fænomenets omfang 
ved at indsamle oplysninger på regionalt, nationalt og europæisk plan. Disse data vil kunne 
bidrage til at fastlægge sammenhængen mellem kvaliteten af de indførte politikker, systemer 
og strukturer og de resultater, der opnås, for så vidt angår forbedringen af patientsikkerheden.

Det er også vigtigt, at medlemsstaterne har klare målsætninger for forbedringen af den 
behandling, som deres borgere modtager. Det er således både ønskeligt og muligt at nedbringe 
antallet af infektioner erhvervet i sundhedsvæsenet med 20 % inden 2015, da midlerne til 
bekæmpelse af infektioner er lette at håndtere og hurtigt kan iværksættes. Folkesundheden er 
et primærprodukt og en rettighed. 37 000 dødsfald om året som følge af infektioner efter 
behandlinger er et for højt tal og er uacceptabelt for EU-borgerne.
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Med henblik på at nå målet om at nedbringe antallet af infektioner med 900 000 tilfælde om 
året frem til 2015 (nedbringelse på 20 %) opfordres medlemsstaterne og de europæiske 
institutioner til i medfør af deres respektive kompetencer at indføre de nødvendige redskaber.
Blandt andre politikker er det muligt at: 

 øge tilstedeværelsen af sygeplejersker, der er specialiserede i infektionskontrol
 fremme uddannelse og videreuddannelse af sundhedspersonale og paramedicinsk 

personale med særlig fokus på nosokomielle infektioner og de bagvedliggende viras 
resistens over for antibiotika

 støtte forskning på området med særlig fokus på nye teknologier.

I overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet skal de europæiske institutioner og især 
Kommissionen spille en væsentlig rolle i at fremme udveksling af data og bedste praksis.  
Ordføreren mener især, at det er ønskeligt at opfordre Kommissionen til at udarbejde et 
dokument vedrørende forebyggelse af nosokomielle infektioner, som er rettet mod 
patienterne, og forelægge det for Parlamentet og Rådet.

Ordføreren ønsker til slut at understrege, at det er nødvendigt at finde konkrete og hurtige 
løsninger, som kan bibringe en punktuel og varig reduktion af antallet af nosokomielle 
infektioner i Europa. Hun mener således, at der er behov for at fastlægge mål for 
medlemsstaterne, om end de ikke vil være bindende. Hun mener endvidere, at Kommissionen 
bør opfordres til at aflægge rapport til Europa-Parlamentet, inden der er gået tre år, om de 
fremskridt, som medlemsstaterne og EU har opnået på området.


