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PR_CNS_art51am

Teckenförklaring

* Samrådsförfarandet
majoritet av de avgivna rösterna

**I Samarbetsförfarandet (första behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna

**II Samarbetsförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten

*** Samtyckesförfarandet
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter utom i de fall som 
avses i artiklarna 105, 107, 161 och 300 i EG-fördraget och 
artikel 7 i EU-fördraget

***I Medbeslutandeförfarandet (första behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna

***II Medbeslutandeförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten

***III Medbeslutandeförfarandet (tredje behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna det 
gemensamma utkastet

(Angivet förfarande baseras på den rättsliga grund som kommissionen 
föreslagit.)

Ändringsförslag till lagtexter

Parlamentets ändringar markeras med fetkursiv stil. I samband med 
ändringsakter ska de delar av en återgiven befintlig rättsakt som inte ändrats 
av kommissionen, men som parlamentet önskar ändra, markeras med fet stil. 
Eventuella strykningar ska i sådana fall markeras enligt följande: [...]. Kursiv 
stil används för att uppmärksamma berörda avdelningar på eventuella 
problem i texten. Kursiveringen används för att markera ord eller textavsnitt 
som det finns skäl att korrigera innan den slutliga texten produceras 
(exempelvis om en språkversion innehåller uppenbara fel eller saknar 
textavsnitt). Dessa förslag underställs berörda avdelningar för godkännande.



PR\765642SV.doc 3/17 PE419.906v01-00

SV

INNEHÅLL

Sida

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION ..............5

MOTIVERING ....................................................................................................................16



PE419.906v01-00 4/17 PR\765642SV.doc

SV



PR\765642SV.doc 5/17 PE419.906v01-00

SV

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till rådets rekommendation patientsäkerhet och förebyggande och kontroll 
av vårdrelaterade infektioner
(KOM(2008)0837 – C6-0032/2009 – 2009/0003(CNS))

(Samrådsförfarandet)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till rådet (KOM(2008)0837),

– med beaktande av artikel 152.4 i EG-fördraget, i enlighet med vilken rådet har hört 
parlamentet (C6-0032/2009),

– med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 
och yttrandena från utskottet för sysselsättning och sociala frågor och utskottet för den 
inre marknaden och konsumentskydd (A6-.../2009).

1. Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ändra sitt förslag i överensstämmelse 
härmed i enlighet med artikel 250.2 i EG-fördraget.

3. Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från 
den text som parlamentet har godkänt.

4. Rådet uppmanas att på nytt höra Europaparlamentet om rådet har för avsikt att väsentligt 
ändra kommissionens förslag.

5. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets 
ståndpunkt.

Ändringsförslag 1

Förslag till rekommendation
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Det uppskattas att 8–12 % av de 
patienter som tas in på sjukhus i 
EU-medlemsstaterna drabbas av negativa 
händelser under den tid de vårdas.

(2) Det uppskattas att 8–12 % av de 
patienter som tas in på sjukhus i 
EU-medlemsstaterna drabbas av negativa 
händelser under den tid de vårdas, något 
som berör mellan 6,7 och 15 miljoner 
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sjukhuspatienter och över 37 miljoner 
patienter som sökt sig till 
primärhälsovården.

Or. fr

Motivering

Det är viktigt att man är specifik och medveten om omfattningen av problemen och 
konsekvenserna för folkhälsan.

Ändringsförslag 2

Förslag till rekommendation
Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) Det uppskattas att vårdrelaterade 
infektioner i genomsnitt drabbar var 
tjugonde patient, det vill säga 4,1 miljoner 
patienter årligen i EU. Omkring 
37 000 dödsfall inträffar varje år till följd 
av sådana infektioner.

Or. fr

Motivering

Det är viktigt att påminna om att vårdrelaterade infektioner är bland de vanligaste och 
allvarligaste bland de oavsiktliga skadorna.

Ändringsförslag 3

Förslag till rekommendation
Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6a) Av de negativa, vårdrelaterade 
händelserna bedöms de vårdrelaterade 
infektionerna vara enkla att undvika. 
Medlemsstaterna måste införa verktyg för 
att minska antalet personer i EU som 
varje år drabbas av negativa händelser 
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med 20 procent. 

Or. fr

Motivering

Kommissionens undersökningar bekräftar att en minskning av de negativa händelserna med 
20 procent om året är realistisk. Metoderna för att bekämpa infektioner är välkända, och det 
går snabbt att sätta in dem. De vårdrelaterade infektionerna vållar omkring 37 000 dödsfall 
varje år. Det är alltså viktigt att sätta upp ett mål för minskningen, som medlemsstaterna 
måste uppnå senast 2015.

Ändringsförslag 4

Förslag till rekommendation
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Informations- och 
kommunikationstekniska hjälpmedel, 
t.ex. elektroniska patientjournaler eller 
elektronisk receptförskrivning, kan bidra 
till att förbättra patientsäkerheten, till 
exempel genom systematisk screening i 
syfte att upptäcka eventuella 
läkemedelsinteraktioner eller 
läkemedelsallergier.

(11) Informations- och 
kommunikationstekniska hjälpmedel, 
t.ex. elektroniska patientjournaler eller 
elektronisk receptförskrivning, kan bidra 
till att förbättra patientsäkerheten, till 
exempel genom systematisk screening i 
syfte att upptäcka eventuella 
läkemedelsinteraktioner eller 
läkemedelsallergier, enligt kommissionens 
rekommendation av den 2 juli 2008 om 
gränsöverskridande interoperabilitet för 
elektroniska patientjournalsystem1.
__________________
1 EUT L 190, 18.7.2008, s. 37.

Or. fr
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Ändringsförslag 5

Förslag till rekommendation
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Det saknas tillräcklig information om 
vårdrelaterade infektioner för att man ska 
kunna göra meningsfulla jämförelser 
mellan vårdinrättningarna genom 
övervakningsnätverk, övervaka de 
vårdrelaterade patogenernas epidemiologi 
samt utvärdera och styra strategier för 
förebyggande och kontroll av 
vårdrelaterade infektioner. 
Övervakningssystem bör därför upprättas 
eller stärkas vid vårdinrättningarna samt på 
regional och nationell nivå.

(15) Det saknas tillräcklig information om 
vårdrelaterade infektioner för att man ska 
kunna göra meningsfulla jämförelser 
mellan vårdinrättningarna genom 
övervakningsnätverk, övervaka de 
vårdrelaterade patogenernas epidemiologi 
samt utvärdera och styra strategier för 
förebyggande och kontroll av 
vårdrelaterade infektioner. 
Övervakningssystem bör därför upprättas 
eller stärkas vid vårdinrättningarna samt på 
regional och nationell nivå. Genom en 
förbättrad insamling av uppgifter på 
regional, nationell och europeisk nivå bör 
det bli lättare att fastställa de direkta 
sambanden mellan å ena sidan kvaliteten 
på de strategier, system och strukturer 
som tillämpas för att garantera 
patientsäkerheten och å andra sidan de 
resultat som uppnåtts på området.

Or. fr

Motivering

Det är nödvändigt att förbättra övervakningssystemen, så att man får mer heltäckande 
information om vårdrelaterade infektioner och kan fastställa sambanden mellan de strategier, 
system och strukturer som tillämpas och de resultat som uppnåtts. På så sätt kan man 
förbättra vården till patienterna och minska sjukhusinfektionerna.

Ändringsförslag 6

Förslag till rekommendation
Skäl 15a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15a) Medlemsstaterna måste kunna 
minska antalet personer som drabbas av 
vårdrelaterade infektioner. Bland de olika 
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verktyg som kan övervägas är det särskilt 
viktigt att rekrytera fler sjuksköterskor 
som är specialiserade på 
infektionskontroll.

Or. fr

Motivering

Kommissionens undersökningar bekräftar att det är nödvändigt att rekrytera omkring 
8 700 sjuksköterskor som är specialiserade på infektionskontroll för att man snabbt och 
effektivt ska kunna minska de vårdrelaterade infektionerna. Det optimala förhållandet är en 
sjuksköterska specialiserad på vårdrelaterade infektioner per 250 sjukhussängar.

Ändringsförslag 7

Förslag till rekommendation
Del I – kapitel Ia (nytt) – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ia. MINSKNINGSMÅL

Or. fr

Ändringsförslag 8

Förslag till rekommendation
Del I – kapitel Ia (nytt) – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Medlemsstaterna bör införa verktyg 
för att minska antalet personer som 
drabbas av negativa händelser på grund 
av hälsovård med 20 procent årligen i EU, 
vilket motsvarar ett mål om att minska 
dessa händelser med 900 000 fall om året 
senast 2015.

Or. fr
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Motivering

Kommissionens undersökningar bekräftar att en minskning av de negativa händelserna med 
900 000 fall om året är realistisk. Metoderna för att bekämpa infektioner är välkända, och det 
går snabbt att sätta in dem. De vårdrelaterade infektionerna vållar omkring 37 000 dödsfall 
varje år. Det är alltså viktigt att sätta upp ett mål för minskningen, som medlemsstaterna 
måste uppnå senast 2015.

Ändringsförslag 9

Förslag till rekommendation
Del I – kapitel Ia (nytt) – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Bland de olika verktygen bör 
medlemsstaterna överväga att rekrytera 
sjuksköterskor som är specialiserade på 
infektionskontroll, med målet en 
sjuksköterska per 250 sjukhussängar 
senast 2015. 

Or. fr

Motivering

Kommissionens undersökningar bekräftar att det är nödvändigt att rekrytera omkring 
8 700 sjuksköterskor som är specialiserade på infektionskontroll för att man snabbt och 
effektivt ska kunna minska de vårdrelaterade infektionerna. Det optimala förhållandet är en 
sjuksköterska specialiserad på vårdrelaterade infektioner per 250 sjukhussängar.

Ändringsförslag 10

Förslag till rekommendation
Del I – kapitel II – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Utse en eller flera behöriga myndigheter 
för patientsäkerhet inom sina territorier.

a) Utse en eller flera behöriga myndigheter 
för patientsäkerhet på regional och 
nationell nivå.

Or. fr
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Motivering

Det är viktigt att understryka att den behöriga myndigheten bör placeras på samma nivå som 
den offentliga förvaltning som har i uppdrag att övervaka folkhälsan. I vissa medlemsstater är 
det fråga om nationella myndigheter.

Ändringsförslag 11

Förslag till rekommendation
Del I – kapitel III – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Stärka det vårdhygieniska arbetet vid 
vårdinrättningarna.

b) Stärka det vårdhygieniska arbetet vid 
vårdinrättningarna och säkra högsta nivå 
av renlighet, hygien och vid behov asepsis

i) för material som används vid 
mottagning av patienter och under 
patienternas vistelse,

ii) för medicinskt och paramedicinskt 
material, elektromedicinsk utrustning som 
används för patienterna samt för 
utdelning av läkemedel, 

iii) på vårdinrättningar som ägnas åt 
patientvård.

Or. fr

Motivering

För att förebygga nosokomiala infektioner är det nödvändigt att säkra högsta möjliga nivå av 
renlighet, hygien och vid behov asepsis för allt material som patienterna kommer i kontakt 
med.

Ändringsförslag 12

Förslag till rekommendation
Del I – kapitel III – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Främja utbildning och fortbildning för 
vårdpersonal i medlemsstaterna och vid 
vårdinrättningarna.

d) Främja utbildning och fortbildning för 
vårdpersonal och paramedicinsk personal
i medlemsstaterna och vid 



PE419.906v01-00 12/17 PR\765642SV.doc

SV

vårdinrättningarna, med särskild tonvikt på 
nosokomiala infektioner och 
antibiotikaresistens hos virus.

Or. fr

Motivering

Antibiotikaresistens hos virus är en av de viktigaste orsakerna till nosokomiala infektioner 
och bör vara det dominerande inslaget i fortbildning för vårdpersonal på alla nivåer. För att 
minska de nosokomiala infektionerna är det nödvändigt att säkerställa en fördjupad och 
fortlöpande fortbildning för all personal som arbetar inom vården.

Ändringsförslag 13

Förslag till rekommendation
Del I – kapitel III – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) Förbättra patientinformationen. e) Förbättra patientinformationen via det 
sociala hälsovårdsnätverket och genom 
återkommande upplysningskampanjer via 
tidningar, radio, tv och Internet.

Or. fr

Motivering

Det är avgörande att patienterna får fullständig information om risker, säkerhetsnivåer och 
vilka försiktighetsåtgärder som gäller för att undvika misstag och nosokomiala infektioner. 
Det är alltså viktigt att man regelbundet anordnar upplysningskampanjer med hjälp av olika 
medier.

Ändringsförslag 14

Förslag till rekommendation
Del I – kapitel III – punkt 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) Stödja forskning. f) Stödja forskning, bland annat kring 
möjliga medicinska användningsområden 
för nanoteknik och nanomaterial.
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Or. fr

Motivering

Bland de många användningsområdena för nanoteknik och nanomaterial tillhör de 
medicinska de mest lovande. Till exempel kan en modifiering av nanostrukturerna på ytan i de 
material som används vid sjukhusbyggen i syfte att göra materialen rena eller sterila vara ett 
viktigt vapen i kampen mot vårdrelaterade infektioner.

Ändringsförslag 15

Förslag till rekommendation
Del II – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

DEL II: RAPPORT FRÅN 
KOMMISSIONEN

DEL II: ÅTGÄRDER FRÅN 
KOMMISSIONEN

Or. fr

Motivering
Bland de många användningsområdena för nanoteknik och nanomaterial tillhör de
medicinska de mest lovande. Till exempel kan en modifiering av nanostrukturerna på ytan i de 
material som används vid sjukhusbyggen i syfte att göra materialen rena eller sterila vara ett 
viktigt vapen i kampen mot vårdrelaterade infektioner.

Ändringsförslag 16

Förslag till rekommendation
Del II – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) Kommissionen uppmanas att ta fram 
ett dokument om förebyggande av 
nosokomiala infektioner, riktat till 
patienterna, på grundval av den praktiska 
handledning om förebyggande av 
nosokomiala infektioner som WHO 
utarbetat 20021.
_____________________

1 WHO, Praktisk handledning om 
förebyggande av nosokomiala infektioner, 
första utgåvan december 2002 (andra 
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utgåvan publicerad 2008).

Or. fr

Motivering

De praktiska riktlinjer som Världshälsoorganisationen (WHO) tog fram 2003 för att bekämpa 
infektioner inom hälsovården är ett verktyg som visat sig vara till stor nytta. Dessa riktlinjer 
riktar sig dock främst till vårdpersonalen. Ett europeiskt dokument som riktas särskilt till 
patienterna kan bli viktigt i kampen mot de nosokomiala infektionerna och skulle utrusta 
patienterna med grundläggande kunskaper på området patientsäkerhet.

Ändringsförslag 17

Förslag till rekommendation
Bilaga 1 – rad 1 – kolumn 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

En händelse som medför en skada hos en 
patient. Med skada avses en nedsättning i 
kroppens struktur eller funktion och/eller 
en deletär effekt av denna.

En händelse som medför en skada hos en 
patient och som inträffat under vård. Med 
skada avses en permanent eller tillfällig 
nedsättning i kroppens struktur eller 
funktion och/eller en deletär effekt av 
denna.

Or. fr

Motivering

Bland de negativa händelserna är det viktigt att man också specificerar tillfälliga 
nedsättningar i kroppens struktur eller funktion. 

Ändringsförslag 18

Förslag till rekommendation
Bilaga 2 – del 1 – punkt 7 – led ab (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ab) Stimulera forskning om bland annat 
medicinska användningsområden för 
nanoteknik och nanomaterial.
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Or. fr

Motivering

Bland de många användningsområdena för nanoteknik och nanomaterial tillhör de 
medicinska de mest lovande. Till exempel kan en modifiering av nanostrukturerna på ytan i de 
material som används vid sjukhusbyggen i syfte att göra materialen rena eller sterila vara ett 
viktigt vapen i kampen mot vårdrelaterade infektioner.
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MOTIVERING

Vårdkvaliteten i Europa förbättras ständigt, tack vare en medicinsk vetenskap som befinner 
sig i ständig utveckling och som bland annat gör det möjligt att avsevärt förkorta eller rent av 
undvika sjukhusvistelserna.

Inte desto mindre kan den medicinska behandlingen i vissa fall orsaka skador på patienternas 
hälsa. Vissa negativa effekter är kopplade till risker som är förenade med ingreppen eller 
läkemedlen, men andra framkallas av medicinska misstag som skulle kunna undvikas eller av 
infektioner som uppstår på vårdinrättningen. 

Europeiska kommissionens undersökningar visar att 8–12 procent av sjukhuspatienterna i 
EU:s medlemsstater råkar ut för negativa händelser. I absoluta tal handlar det om mellan 
6,7 och 15 miljoner patienter. Till detta kommer de omkring 37 miljoner patienter som sökt 
sig till primärhälsovården och som varje år drabbas av negativa effekter som direkt är 
kopplade till den givna vården. 

Till de vanligaste negativa effekterna av vården hör infektioner som uppkommit på sjukhus 
och andra vårdinrättningar. Sådana infektioner drabbar i genomsnitt en sjukhuspatient av 
tjugo, sammanlagt 4,1 miljoner patienter om året. 

Ännu mer oroande är att de nosokomiala infektionerna årligen leder till omkring 
37 000 dödsfall och hör till de vanligaste och allvarligaste oavsiktliga skadorna. 

Bland de faktorer som gynnar framväxt och spridning av nosokomiala infektioner återfinns
 utveckling av antibiotikaresistens hos virus, 
 hög sjukhusbeläggning,
 många patientförflyttningar,
 otillräckliga anvisningar till patienterna från personalens sida,
 bristande handhygien och brister i diverse infektionsförebyggande åtgärder,
 felaktigt handhavande av vårdutrustning.

I de flesta fall går det att undvika negativa effekter kopplade till vården i allmänhet och 
nosokomiala infektioner i synnerhet. Andelen på 8–12 procent av patienterna som varje år 
råkar ut för negativa effekter på grund av mottagen vård kan och bör minskas.

För att göra detta måste EU och dess medlemsstater först och främst bli medvetna om 
omfattningen av företeelsen genom insamling av uppgifter på regional, nationell och 
europeisk nivå. Uppgifterna kan sedan utnyttjas för att fastställa säkrare samband mellan 
kvaliteten på de strategier, system och strukturer som tillämpas och de resultat som uppnåtts i 
samband med arbetet med att förbättra patientsäkerheten.

Det är också viktigt att medlemsstaterna kan sätta upp tydliga mål för att förbättra den vård 
som ges till medborgarna. En minskning av de vårdrelaterade infektionerna på 20 procent 
senast 2015 är ett önskvärt och realistiskt mål. Metoderna för att bekämpa infektionerna är 
välkända och det går snabbt att sätta in dem. Folkhälsan är en grundläggande angelägenhet 
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och en rättighet. Att 37 000 människor varje år avlider i infektioner som de fått till följd av 
mottagen vård är en alltför hög siffra, som är oacceptabel för EU-medborgarna.

För att uppnå målet att minska dessa infektioner med 900 000 fall om året (dvs. med 20 %) 
senast 2015 måste medlemsstaterna och EU-institutionerna införa de nödvändiga verktygen, 
var och en inom sitt behörighetsområde. Bland andra strategier är det särskilt önskvärt att

 öka tillgången till sjuksköterskor som är specialiserade på infektionskontroll,
 främja utbildning och fortbildning för vårdpersonal och paramedicinsk personal, med 

särskild tonvikt på nosokomiala infektioner och på den antibiotikaresistens hos virus 
som orsakar dessa,

 stödja forskningen på området, med särskild uppmärksamhet på ny teknik.

Med tanke på subsidiaritetsprincipen bör EU-institutionerna, företrädesvis kommissionen, 
spela en viktig roll för att underlätta utbyte av uppgifter och bästa praxis.  Föredraganden 
skulle framför allt vilja uppmana kommissionen att ta fram ett dokument till patienterna för 
att förebygga nosokomiala infektioner och presentera detta för parlamentet och rådet.

Sammanfattningsvis vill föredraganden lyfta fram behovet av en konkret och snar reaktion 
som kan leda till en snabb och varaktig minskning av de nosokomiala infektionerna i Europa. 
Därför är det nödvändigt att sätta upp mål för medlemsstaterna, även om de inte är bindande. 
Kommissionen bör också inom tre år underrätta parlamentet om de framsteg som 
medlemsstaterna och EU uppnått på området.


