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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om rapport fra Kommissionen til Rådet på grundlag af medlemsstaternes rapporter om 
gennemførelsen af Rådets henstilling (2009/C 151/01) om patientsikkerhed, herunder 
forebyggelse og bekæmpelse af infektioner erhvervet i sundhedsvæsenet
(2013/2022(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Luxembourgerklæringen om patientsikkerhed af 5. april 2005,

– der henviser til sin lovgivningsmæssige beslutning af 23. april 2009 om forslag til Rådets 
henstilling om patientsikkerhed, herunder forebyggelse og bekæmpelse af infektioner 
erhvervet i sundhedsvæsenet,

– der henviser til Rådets henstilling af 9. juni 2009 om patientsikkerhed, herunder 
forebyggelse og bekæmpelse af infektioner erhvervet i sundhedsvæsenet,

– der henviser til rapport fra Kommissionen til Rådet fra november 2012 på grundlag af 
medlemsstaternes rapporter om gennemførelsen af Rådets henstilling om patientsikkerhed, 
herunder forebyggelse og bekæmpelse af infektioner erhvervet i sundhedsvæsenet,

– der henviser til forretningsordenens artikel 48,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 
og udtalelse fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender (A7-0000/2013),

Generelle bemærkninger

A. der henviser til, at patientsikkerheden1 afhænger af den sundhedsydelsernes globale 
kvalitet;

B. der henviser til antallet af informationer, der på nuværende tidspunkt er begrænset men 
stigende, i henhold til prævalensen og indvirkningen af de utilsigtede hændelser2 inden 
for sundhedssystemerne i Den Europæiske Unions medlemsstater;

C. der henviser til, at de mest hyppige utilsigtede hændelser i forbindelse med behandlinger, 
er infektioner erhvervet i sundhedsvæsenet3, hændelser i forbindelse med medicin og 
komplikationer under eller efter et kirurgisk indgreb;

                                               
1 Fastlagt af WHO som fraværet af  enhver unyttig eller potentiel skade hos en patient i forbindelse med sundhedsydelser.

2 En utilsigtet hændelse defineres som en hændelse, der medfører en skade for patienten.
3 I denne rapport er infektioner erhvervet i sundhedsvæsenet defineret som enhver infektion, der sker under eller 
som følge af en medicinsk behandling (diagnose, terapeutisk eller forebyggende) af en patient, hvis denne 
hverken var tilstede eller i inkubation ved starten af lægebehandlingen. De smitsomme mikroorganismer 
(bakterier, svampe, virus, parasitter og andre transmissible agenser) i tilfælde af infektioner erhvervet i 
sundhedsvæsenet kan stamme fra patienten selv (endogen infektion) fra et af dens naturreservater (tarme, hud, 
etc.) eller fra dennes miljø (eksogen infektion eller krydsinfektion). Infektioner erhvervet i sundhedsvæsenet 
omfatter infektioner, der er forbundet med sundhedssystemet eller de forskellige behandlingsforløb. De omfatter 
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D. der henviser til, at det skønnes, at 8 til 12 % af de indlagte patienter i Den Europæiske 
Union er ofre for utilsigtede hændelser i forbindelse med den behandling, de modtager, 
f.eks. infektioner erhvervet i sundhedsvæsenet, fejl i forbindelse med behandling, 
kirurgiske fejl, problemer i forbindelse med mangelfuldt medicinsk udstyr, diagnosefejl 
eller manglende indgriben efter lægeundersøgelser;

E. der henviser til, at selv om utilsigtede hændelser er forbundet med iboende risici ved 
nødvendige indgreb eller medicin, er andre derimod fremprovokeret af lægefejl og 
mangler eller fejl i rækken af behandlinger, som kunne undgås;

F. der henviser til, at ældre patienter, personer med svækket immunforsvar, og dem der lider 
af kroniske sygdomme og især af kroniske degenerative sygdomme, ligeledes udgør en 
gruppe, der er særligt sårbar over for utilsigtede hændelser i forbindelse med 
behandlinger;

G. der henviser til, at det i artikel 168, TEUF fastsættes, at Unionens indsats, der skal være 
et supplement til de nationale politikker, skal være rettet mod at forbedre folkesundheden 
og forebygge sygdomme og menneskers sundhed samt imødegå forhold, der kan 
indebære risiko for den fysiske og mentale sundhed;

H. der henviser til, at infektioner erhvervet i sundhedsvæsenet, som i gennemsnit rammer 5 
% af de indlagte patienter, udgør et stort problem for den offentlige sundhed i Den 
Europæiske Unions medlemsstater, og idet de på en gang udgør et alvorligt offentligt 
sundhedsproblem og en øget økonomisk byrde, der vejer tungt på de begrænsede sanitære 
ressourcer;

I. der henviser til, at infektioner erhvervet i sundhedsvæsenet kan opstå som følge af et 
ophold i en sundhedsinstitution eller i anledning af enhver anden sundhedsforanstaltning, 
navnlig i hjemmet (især som følge af smitte fra medicinske instrumenter eller medicinsk 
udstyr);

J. der henviser til, at manglende overholdelse af de grundlæggende forholdsregler om 
hygiejne, for eksempel i sundhedsinstitutioner, og også i hjemmet, tit medfører en 
yderligere spredning af patogener, især dem der er modstandsdygtige over for 
antimikrobielle stoffer;

K. der henviser til, at borgernes stigende mobilitet inden for og mellem de europæiske 
sundhedssystemer såvel som muligheden for at nyde godt af en medicinsk behandling 
uden for deres opholdsland fremmer den hurtige spredning af resistente mikroorganismer 
fra en medlemsstat til en anden;

Gennemførelse af Rådets henstillinger: vigtige forbedringer og yderlige fremskridt, der er 
nødvendige 

                                                                                                                                                  
nosokomielle infektioner (pådraget i sundhedsinstitutioner ved hospitalsindlæggelse eller ambulær behandling) 
og infektioner pådraget ved behandling uden for sundhedsinstitutioner, enten i kollektive faciliteter (såsom 
faciliteter til lange og mellemlange ophold og især logeringsfaciliteter til svagelige ældre, osv.), eller hjemme. 
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1. bifalder de foranstaltninger, der er gennemført på medlemsstatsplan, og som især er rettet 
mod at forbedre den generelle patientsikkerhed og at nedbringe antallet af 
infektionssygdomme erhvervet i sundhedsvæsenet,

2. bifalder Europa-Kommissionens foranstaltninger til forbedring af den generelle 
patientsikkerhed gennem fremme af gensidig indlæring mellem medlemsstaterne og ved 
at forslå fælles definitioner og terminologi for patientsikkerhed;

3. beklager, at ingen klassificering vedrørende patientsikkerhed (der tager sigte på at 
identificere, forstå og analysere de faktorer, der er forbundet med patientsikkerhed, og 
således at fremme uddannelse og forbedringen af systemer) indtil videre ikke er blevet 
foreslået på EU-plan;

4. beklager det lave antal af medlemsstater, der til dato:

– har gennemført foranstaltninger med henblik på at forbedre information fra 
sundhedsinstitutionerne til patienterne om infektioner erhvervet i sundhedsvæsenet

– har støttet forskning vedrørende infektioner erhvervet i sundhedsvæsenet;

5. bifalder Kommissionens foranstaltninger og Det Europæiske Center for Forebyggelse og 
Kontrol med Sygdommes (ECDC) koordinerings- og overvågningssamarbejde på 
området for forebyggelse og bekæmpelse af infektioner erhvervet i sundhedsvæsenet;

6. opfordrer medlemsstaterne til at fortsætte deres bestræbelser med henblik på at udvide 
indsamlingen af sammenlignelige indikatorer om patientsikkerhed til alle 
medlemsstaterne;

7. opfordrer medlemsstaterne til at fortsætte og forstærke deres bilaterale og multilaterale 
samarbejde inden for patientsikkerhed på nationalt og/eller regionalt plan;

Forbedring af patientsikkerheden i Europa, herunder ved forebyggelse og bekæmpelse af 
infektioner i forbindelse med behandlinger. Generelle henstillinger

8. anbefaler, at patientsikkerheden og især forebyggelsen og bekæmpelsen af infektioner 
erhvervet i sundhedsvæsenet får en afgørende plads både på Den Europæiske Unions 
politiske dagsorden og på nationalt plan i medlemsstaterne og på regionalt og lokalt plan; 

a) Foranstaltninger med henblik på forbedring af den generelle patientsikkerhed

9. tilskynder medlemsstaterne til at fortsætte deres bestræbelser på at forbedre 
patientsikkerheden og i givet fald at indføre nye foranstaltninger for fuldt ud at afspejle 
Rådets anbefalinger;

10. tilskynder især medlemsstaterne til at indføre eller i givet fald forstærke:

– foranstaltninger med henblik på at forbedre det kendskab, som borgerne har til 
initiativer vedrørende patientsikkerhed, og fremme borgernes indflydelse på området
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– foranstaltninger til uddannelse og videreuddannelse af sundhedspersonale inden for 
patientsikkerhedsområdet

– grænseoverskridende foranstaltninger inden for patientsikkerhedsområdet

– foranstaltninger med henblik på at fremme forskning inden for patientsikkerhed;

11. tilskynder medlemsstaterne til at indføre eller i givet fald at styrke systemerne for 
indberetninger om utilsigtede hændelser, som gør det muligt at identificere ansvar i 
tilfælde af fejl i rækken af behandlinger og i stand til at lære af disse fejl;

12. tilskynder Kommissionen til at undersøge flagskibsinitiativerne og især til at fastslå, om 
en øget deltagelse fra de regionale og lokale myndigheder kunne være en passende 
løsning til med henblik på at sikre effektiviteten af de indførte foranstaltninger og de 
trufne beslutninger;

13. anmoder Kommissionen om at genoverveje kravene om indførelse af en database, hvori 
der registreres god praksis med henblik på at fremme udveksling af god praksis mellem 
medlemsstaterne;

14. tilskynder medlemsstaterne til at anvende alle relevante statistikredskaber til at beskrive 
og analysere de utilsigtede hændelser;

15. opfordrer medlemsstaterne til at prioritere en fremgangsmåde, der er baseret på faktuelle 
oplysninger, og navnlig at oprette fælles retningslinjer for alle medlemsstaterne på 
baggrund af casestudier og indhøstede erfaringer;

b) Foranstaltninger med henblik på at nedbringe antallet af infektioner erhvervet i 
sundhedsvæsenet

16. tilskynder medlemsstaterne til at fortsætte deres bestræbelser og i givet fald indføre 
supplerende foranstaltninger for at nedbringe antallet af infektioner erhvervet i 
sundhedsvæsenet for fuldt ud at afspejle Rådets henstillinger, navnlig med hensyn til:

– forebyggelse af infektioner erhvervet i sundhedsvæsenet både på og uden for 
hospitalet

– forbedring af de oplysninger, der gives til patienterne af sundhedsinstitutionerne, men 
også uden for disse institutioner

– støtte til forskningsarbejde med henblik på forebyggelse og bekæmpelse af infektioner 
erhvervet i sundhedsvæsenet;

17. tilskynder Kommissionen til at udforske muligheden for at indføre partnerskabsaftaler 
individuelt mellem Kommissionen og medlemsstaterne, eller direkte mellem 
medlemsstaterne for at forebygge og løse problemer vedrørende infektioner erhvervet i 
sundhedsvæsenet på hospitalerne, men ligeledes ved hjemmepleje;

Forbedring af patientsikkerheden i Europa, herunder forebyggelse og bekæmpelse af 
infektioner erhvervet i sundhedsvæsenet: konkrete tiltag og henstillinger 
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a) Forebyggelse

18. opfordrer medlemsstaterne til at sikre tilstrækkelige menneskelige, finansielle og 
teknologiske ressourcer, for at sikre, at den behandling, der ydes på hospitaler eller i 
hjemmet, er af højeste kvalitet, og opfordrer dem navnlig til ikke at mindske de budgetter, 
der er tildelt patientsikkerhedsområdet, hvilket udgør en af de vigtigste udfordringer for 
de europæiske sundhedssystemer ved den generelle gennemgang af udgifterne;

19. opfordrer medlemsstaterne og Kommissionen til at fremme god almindelig praksis, bl.a. 
ved hjælp af oplysningskampagner, især de praksisser, der er forbundet med hygiejne 
(håndhygiejne, sterilisering af instrumenter, osv.) på hospitalet, men ligeledes uden for 
hospitalet (og især hos patienter og deres familier);

20. opfordrer medlemsstaterne til at fastsætte specifikke sikkerhedsprotokoller for 
degenerative kroniske sygdomme og handicap, som kræver en fortsat hjælp uden for 
hospitalet (i institutioner med langt eller mellemlangt ophold, men ligeledes i hjemmet);

21. opfordrer medlemsstaterne til at anvendes de mest avancerede teknologisk tilgængelige 
midler for at kunne sikre en maksimal patientsikkerhed og især at generalisere brugen af 
personlige elektroniske kort, der indeholder alle nyttige oplysninger om patienten og 
navnlig om dennes sygdomsbaggrund;

22. understreger vedrørende hjemmepleje, at:

- tilstanden for så vidt angår patienter (særligt ældre og bevægelseshæmmede), som 
kommer hjem efter en indlæggelse, skal evalueres på en uddybende måde ved deres 
udskrivelse fra hospitalet for navnlig at evaluere og forebygge risikoen for tilbagefald

- patienterne og deres nære omsorgspersoner skal behørigt informeres, navnlig om 
hygiejnespørgsmål, overholdelse af procedurer og behandlingsforløb

- anvendelsen af medicinsk udstyr til engangsbrug skal fremmes så meget som muligt;

b) Kommunikation, oplysning og uddannelse

23. opfordrer medlemsstaterne til at indføre specifikke oplysnings- og uddannelsesaktiviteter 
vedrørende infektioner erhvervet i sundhedsvæsenet, der ikke kun er rettet mod 
sundhedspersonale (læger, sygeplejersker, sygehjælpere, osv.), men også mod nære 
omsorgspersoner og sygehjælpere til ældre;

c) Patientrettigheder 

24. opfordrer medlemsstaterne til at udpege en kontaktmyndighed eller -person på lokalt 
plaqn, der skal være ansvarlig for at give patienterne oplysninger og data om 
patientsikkerheden;

25. opfordrer medlemsstaterne til at give patienterne oplysninger om risici, sikkerhedsniveau 
og gældende foranstaltninger for at undgå, at der forekommer utilsigtede hændelser i 
forbindelse med behandlinger for at garantere patientens informerede samtykke til 
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behandlingen, som er blevet foreslået, og for at gøre det muligt for patienten mere 
generelt at erhverve kendskab inden for patientsikkerhedsområdet, og tilskynder dem til 
at informere patienterne om klageprocedurer og klageadgange i tilfælde af utilsigtede 
hændelser i forbindelse med behandlinger;

26. opfordrer medlemsstaterne og de regionale og lokale myndigheder til så vidt muligt at 
prioritere de tiltag, der er baseret på mægling i tilfælde af utilsigtede hændelser i 
forbindelse med behandlinger;

27. støtter indførelsen af erstatningssystemer (og navnlig erstatninger i tilfælde af utilsigtede 
hændelser i forbindelse med behandlinger), som harmoniseres på EU-plan;

d)  Diagnose og tilsyn

28. opfordrer medlemsstaterne til at tilskynde og fremme indberetninger og optagelser af 
oplysninger inden for patientsikkerhed, både fra sundhedspersonalet, men ligeledes fra 
patienter og deres nærmeste;

29. tilskynder medlemsstaterne til at vedtage standardkriterier for at kunne identificere 
forskellige smittesteder for infektioner erhvervet i sundhedsvæsenet (og herunder 
strukturer uden for hospitalet) og at fortsætte deres bestræbelser på at indsamle 
sammenlignelige og opdaterede data på området generel patientsikkerhed og infektioner 
erhvervet i sundhedsvæsenet;

30. opfordrer navnlig medlemsstaterne, der gennemfører nationale punktuelle undersøgelser 
om prævalens for infektionerne erhvervet i sundhedsvæsenet, som er udarbejdet på 
baggrund af en harmoniseret metodologi, der er udviklet af ECDC, til regelmæssigt at 
forny disse undersøgelser, og tilskynder dem, der ikke gennemfører nationale punktuelle 
undersøgelser om prævalens for infektioner erhvervet i sundhedsvæsenet, som er 
udarbejdet på baggrund af en harmoniseret metodologi, der er udviklet af ECDC, til at 
iværksætte sådanne undersøgelser;

31. anbefaler, at der oprettes arbejdsgrupper på regionalt og lokalt niveau, som arbejder med 
specifikke spørgsmål inden for patientsikkerhed, f.eks. grupper, der specifikt arbejder 
med forebyggelse af ulykker blandt ældre, nedbringelse af operationsrisici eller med 
nedbringelse af risiko for medicineringsfejl;

e) Europæisk og internationalt samarbejde

32. opfordrer medlemsstaterne og Kommissionen til at styrke samarbejdet, herunder med 
WHO og OECD, med det mål at standardisere foranstaltningerne, definitionerne, 
terminologien og indikatorerne inden for patientsikkerhed;

33. opfordrer medlemsstaterne til, hvor disse eksisterer, at dele referencer for god praksis 
inden for generel patientsikkerhed og navnlig, hvor disse eksisterer, at dele referencer for 
god praksis inden for forebyggelse og kontrol af infektioner erhvervet i sundhedsvæsenet 
og overførelse af multiresistente bakterier;
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34.  støtter ECDC i dens støtte- og standardiseringstiltag for overvågelse af infektioner 
erhvervet i sundhedsvæsenet, og opfordrer især denne til at fortsætte sin udvikling af 
indikatorer for infrastruktur og praksisser;

35. opfordrer medlemsstaterne til at indføre en fælles database for indsamling af oplysninger 
om utilsigtede hændelser i forbindelse med behandlinger og for øvrigt støtte alle 
indsamlingssystemer på området (herunder dem, der er oprettet på grundlag af fortrolige 
erklæringer);

f)  Overvågning og rapportering 

36. tilskynder medlemsstaterne og Kommissionen til at forlænge tilsynet med 
gennemførelsen af henstillingen vedrørende patientsikkerhed, herunder forebyggelse og 
bekæmpelse af infektioner erhvervet i sundhedsvæsenet, mindst to år;

37. tilskynder medlemsstaterne til at styrke deres samarbejde med ECDC inden for området 
for forebyggelse og bekæmpelse af infektioner erhvervet i sundhedsvæsenet; tilskynder 
især de nationale myndigheder til at henvende sig regelmæssigt til ECDC med henblik på 
gennemførelse af revisioner på stedet og til at offentliggøre de rapporter, som ECDC 
fremlægger, og understreger í den henseende nødvendigheden af at sikre en tilstrækkelig 
og varig finansiering, inden for rammerne af de fremtidige finansielle rammer, af ECDC 
for at tillade denne at afslutte sin koordinerings- og overvågningsopgave;

38. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, 
Regionsudvalget og medlemsstaterne.
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BEGRUNDELSE

Patientsikkerhed: en stor udfordring for folkesundheden i Den Europæiske Union

Adgangen til sikre sundhedsydelser er hjørnestenen i et sundhedssystem af god kvalitet. Det 
handler ligeledes om en anerkendt grundlæggende rettighed, som Den Europæiske Union, 
dens institutioner og EU-borgerne værdsætter. Følgelig har patienterne ret til at forvente, at 
alle bestræbelser bliver iværksat for at garantere deres sikkerhed.

Sundhedssektoren er et område med høj risiko, idet de utilsigtede hændelser i forbindelse med 
behandlingerne (og ikke med det behandlede medicinske problem) kan medføre alvorlige 
læsioner, komplikationer eller lidelser, og endog dødsfald blandt patienter, der er under 
behandling. Hvis visse utilsigtede hændelser er forbundet med iboende risici ved nødvendige 
indgreb og medicin, er andre derimod fremprovokeret af lægefejl og mangler eller fejl i 
rækken af behandlinger, som kunne undgås.

Det vurderes således, at mellem 30-40 % af de utilsigtede hændelser i forbindelse med 
behandlinger, både i hospitalssektoren og i sektoren for lokale behandlinger, ikke kan undgås. 
Blandt disse utilsigtede hændelser findes sig infektioner erhvervet i sundhedsvæsenet. Ifølge 
vurderingerne berører infektioner erhvervet i sundhedsvæsenet i gennemsnit 5 % af de 
indlagte patienter, dvs. 4,1 million mennesker hvert år i Den Europæiske Union, og medfører 
direkte 37 000 dødsfald blandt disse. Infektionerne erhvervet i sundhedsvæsenet ville kunne 
undgås i mindst 20 % af tilfældene. Ældre og personer med svagt immunforsvar er særligt 
sårbare over for sådanne infektioner, og udviklingen af antibiotikaresistens komplicerer ofte 
bekæmpelsen af infektioner erhvervet i sundhedsvæsenet.

Frem for alt bidrager patientsikkerheden til forbedring af livskvaliteten. Men de skader, der er 
forvoldt patienterne ved de utilsigtede hændelser i forbindelse med behandlinger, pålægger 
ligeledes samfundet en betydelig byrde, hvis vægt er stadig stigende under en økonomisk 
krise. For eksempel er hændelsen med Clostridium difficile-infektionerne, som udgør ca. 5 % 
af det samlede antal af infektioner erhvervet i sundhedsvæsenet i Europa og menes at 
forårsage 2 % af genindlæggelserne på hospitalet, stigende i visse medlemsstater, og deres 
finansielle indvirkning på de europæiske sundhedssystemer er vurderet til 3,7 millioner EUR i 
2013.  Udover de tydelige fordele, den giver patienterne, udgør enhver investering inden for 
patientsikkerhedsområdet derfor en potentiel kilde til besparelse. Den prioritet, der gives 
patientsikkerheden, medfører således en nedbringelse af udgifterne med hensyn til behandling 
af patienter, der har været ofre for utilsigtede hændelser i forbindelse med behandling, og 
derved en bedre anvendelse af finansielle og menneskelige ressourcer. For at nå disse mål kan 
patientsikkerhedsområdet styrkes betydeligt på forskellige måder.

Sammenfatning af Rådets henstillinger om patientsikkerhed og forebyggelse og 
bekæmpelse af infektioner erhvervet i sundhedsvæsenet

Således har Rådet i sin henstilling (2009/C 151/01) af 9. juni 2009 foreslået gennemførelse af 
en række foranstaltninger med henblik på forbedring af patientsikkerheden i Den Europæiske 
Union.
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a) I henstillingens første kapitel om patientsikkerhed generelt beder Rådet 
medlemsstaterne træffe en række foranstaltninger med henblik på så vidt muligt at 
minimere de skader, der påføres patienter under behandlinger. Blandt de foreslåede 
foranstaltninger findes navnlig:
– støtte oprettelse og udarbejdelse af nationale politikker og programmer for 

patientsikkerhed
– patientindflydelse
– oprettelse af sanktionsfrie (blame-free) indberetnings- og læringssystemer i 

forbindelse med utilsigtede hændelser
– fremme af sundhedsarbejderes uddannelse og videreuddannelse på 

patientsikkerhedsområdet
– udvikling af forskning i patientsikkerhed.

For øvrigt opfordredes medlemsstaterne i henstillingen til at udveksle viden, erfaring og 
bedste praksis samt klassificere og måle patientsikkerheden på EU-plan ved at samarbejde 
med hinanden og med Kommissionen og andre berørte europæiske og internationale 
organisationer.

b) Det andet kapitel vedrører forebyggelsen og bekæmpelsen af infektioner erhvervet i 
sundhedsvæsenet: Medlemsstaterne opfordredes til på det relevante plan at vedtage og 
gennemføre en strategi til forebyggelse og bekæmpelse af infektioner erhvervet i 
sundhedsvæsenet. Inden for rammerne af den foreslåede strategi blev der foreslået 
specifikke foranstaltninger for forebyggelse og bekæmpelse af infektioner erhvervet i 
sundhedsvæsenet på nationalt og regionalt plan og i sundhedsinstitutioner (navnlig 
indførelsen af aktive overvågningssystemer, udarbejdelsen og tilrådighedsstillelsen af 
retningslinjer, indførelsen af programmer til uddannelse og videreuddannelse af 
sundhedspersonale, oplysningsforanstaltninger til patienterne og støtte til 
forskningsarbejde vedrørende infektioner erhvervet i sundhedsvæsenet).

Opfølgning på Rådets henstillinger om patientsikkerhed og forebyggelse og bekæmpelse 
af infektioner erhvervet i sundhedsvæsenet: foreløbig status 

Kommissionen forelagde i november 2012, på baggrund af rapporterne fra medlemsstaterne, 
en status over de foranstaltninger, som medlemsstaterne har truffet, for at efterkomme 
henstillingerne.
De fleste af medlemsstaterne har erklæret at have foretaget en række af de anbefalede 
foranstaltninger:

– vedrørende den generelle patientsikkerhed har de fleste medlemsstater gjort 
patientsikkerheden til en prioritet i de offentlige sundhedspolitikker

– vedrørende uddannelse inden for patientsikkerhedsområdet har de fleste lande 
gennemført foranstaltninger i sundhedsinstitutionerne

– vedrørende indberetningssystemerne har de systemer, der er blevet oprettet, gjort 
det muligt at lære af eksisterende fejl, og de er blevet betydeligt forbedret, men 
forbliver imidlertid ufuldkomne

– vedrørende patientrettighederne er der blevet gennemført betydelige bestræbelser, 
hovedsageligt i hospitalsmiljøet

– vedrørende forskningsarbejdet fremhæver rapporten indførelsen af nationale 
forskningsprogrammer om patientsikkerhed i alle medlemsstaterne
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– vedrørende forebyggelse af og kontrol med infektioner erhvervet i 
sundhedsvæsenet har de fleste medlemsstater forenet flere forskellige 
foranstaltninger med henblik på forebyggelse og bekæmpelse af infektioner 
erhvervet i sundhedsvæsenet, generelt i forbindelse med strategier i henhold til 
fornuftig brug af antimikrobielle stoffer, der anvendes i humanmedicin, og/eller 
strategier for patientsikkerhed. 

Samtidig er der blevet truffet foranstaltninger på europæisk plan med finansiering af 
adskillige initiativer, især inden for rammerne af EU-handlingsprogrammet for sundhed og 
det 7. rammeprogram for forskning (til et samlet beløb på 16 millioner EUR).

Rapporterne, der er udarbejdet af medlemsstaterne og sammenfattet af Kommissionen, viser, 
at der på trods af de opnåede fremskridt siden 2009 stadig kan foretages forbedringer.

Ordførerens holdning og sammenfatning af dennes vigtigste anbefalinger

Ordføreren bemærker, at visse foranstaltninger, som Rådet har anbefalet med henblik på at 
forbedre patientsikkerheden i medlemsstaterne, indtil videre kun er blevet gennemført af et 
begrænset antal medlemsstater, og at forbedringer stadig er mulige både ved 
hospitalsbehandlinger såvel som ved lokale behandlinger, navnlig inden for 
patientindflydelse, generel uddannelse af sundhedspersonale og plejere, og at fortsatte 
bestræbelser på indførelse af en europæisk nomenklatur i spørgsmålet om patientsikkerhed, 
eller udarbejdelse af europæiske retningslinjer for normer for patientsikkerhed er nødvendige. 
Vedrørende mere specifikt infektionerne erhvervet i sundhedsvæsenet bemærker ordføreren 
for øvrigt, at visse foranstaltninger, der er foreslået af Rådet for at forebygge og bekæmpe 
infektioner erhvervet i sundhedsvæsenet i medlemsstaterne indtil videre kun er blevet 
gennemført i et begrænset antal lande, og at forbedringer stadig er mulige, navnlig på området 
patientoplysning og støtte til forskningsarbejde til forebyggelse og bekæmpelse af infektioner 
erhvervet i sundhedsvæsenet. 

Ordføreren tilskynder især medlemsstaterne til at indføre (eller forstærke, hvis disse findes) 
foranstaltninger til borgerindflydelse inden for patientsikkerhed og til forebyggelse og 
bekæmpelse af infektioner erhvervet gennem kontakt med sundhedsvæsenet, foranstaltninger 
for uddannelse og videreuddannelse af sundhedspersonale, men også af patienter og deres
hjælpere, grænseoverskridende foranstaltninger og foranstaltninger til fremme af forskning 
inden for patientsikkerhed og infektioner erhvervet i sundhedsvæsenet. Denne opfordrer 
medlemsstaterne til at fortsætte bestræbelserne vedrørende harmonisering af klassificeringer 
og indsamling af sammenlignelige indikatorer. Ordføreren opfordrer medlemsstaterne og de 
regionale og lokale myndigheder til så vidt muligt at prioritere de tiltag, der er baseret på 
mægling i tilfælde af utilsigtede hændelser i forbindelse med behandlinger og tilskynder til 
oprettelse af harmoniserede erstatningssystemer på EU-plan.

I en situation, hvor de europæiske befolkninger ældes, og udviklingen af resistens over for 
antimikrobielle stoffer er foruroligende, vil ordføreren understrege, at patientsikkerheden og 
især forebyggelsen og bekæmpelsen af infektioner erhvervet i sundhedsvæsenet bør have en 
central plads både på Den Europæiske Unions dagsorden og på nationalt, regionalt og lokalt 
plan. Ordføreren understreger især nødvendigheden af, at medlemsstaterne afsætter midler, 
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navnlig budgetmæssige, der er tilstrækkelige for patientsikkerheden. Vedrørende forebyggelse 
og bekæmpelse af infektioner erhvervet i sundhedsvæsenet understreger han merværdien, som 
ECDC har bidraget med ved sine koordinerings- og overvågningsforanstaltninger, og 
understreger nødvendigheden af, inden for rammerne af de fremtidige perspektiver, at sikre en 
tilstrækkelig og varig finansiering fra ECDC for at muliggøre fuldførelsen af dennes 
koordinerings- og overvågningsopgave.

I Rådets henstilling opfordres Kommissionen til at afgøre, i hvilket omfang de foreslåede 
foranstaltninger er effektive. Eftersom visse tiltag først er påbegyndt for nylig eller endnu 
ikke iværksat, støtter ordføreren forslaget om at udarbejde en anden statusrapport i juni 2014.


