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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om rapporten från kommissionen till rådet på grundval av medlemsstaternas rapporter 
om genomförandet av rådets rekommendation (2009/C 151/01) om patientsäkerhet och 
förebyggande och kontroll av vårdrelaterade infektioner
(2013/2022(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av Luxemburgdeklarationen om patientsäkerhet av den 5 april 2005,

– med beaktande av sin lagstiftningsresolution av den 23 april 2009 om förslaget till rådets 
rekommendation om patientsäkerhet och förebyggande och kontroll av vårdrelaterade 
infektioner,

– med beaktande av rådets rekommendation av den 9 juni 2009 om patientsäkerhet och 
förebyggande och kontroll av vårdrelaterade infektioner,

– med beaktande av rapporten från kommissionen till rådet från november 2012 på grundval 
av medlemsstaternas rapporter om genomförandet av rådets rekommendation om 
patientsäkerhet och förebyggande och kontroll av vårdrelaterade infektioner,

– med beaktande av artikel 48 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 
och yttrandet från utskottet för sysselsättning och sociala frågor (A7-0000/2013), och av 
följande skäl:

Allmänna synpunkter

A. Patientsäkerhet1 är en av de aspekter som avgör hälso- och sjukvårdens sammantagna 
kvalitet.

B. Uppgifterna i EU-medlemsstaternas hälso- och sjukvårdssystem om negativa händelsers2

prevalens och påverkan är för närvarande begränsade men ökar konstant.

C. De vanligaste negativa händelserna i samband med vård är vårdrelaterade infektioner3, 
läkemedelsrelaterade händelser och komplikationer som uppstår under eller efter ett 
kirurgiskt ingrepp.

                                               
1 Patientsäkerhet definieras av Världshälsoorganisationen (WHO) som att en patient inte på något onödigt sätt 
ska komma till skada eller riskera att komma till skada inom hälso- och sjukvården.
2 Med en negativ händelse avses en händelse som medför att en patient drabbas av skada.
3 I denna rapport avses med vårdrelaterad infektion en infektion som uppstår under eller efter medicinsk 
behandling (i diagnostiskt, terapeutiskt eller förebyggande syfte) av en patient om den vare sig fanns eller var i 
inkubation när behandlingen påbörjades. Sjukdomsframkallande mikroorganismer (bakterier, svampar, virus, 
parasiter och andra smittagens) som orsakar vårdrelaterade infektioner kan komma från patienten själv (endogen 
smitta) från patientens egen kropp (tarmarna, huden osv.) eller från miljön (exogen smitta eller kontaktsmitta). 
Vårdrelaterade infektioner omfattar samtliga infektioner i samband med vårdsystemet eller olika vårdvägar. De 
omfattar nosokomiala infektioner (som man ådrar sig vid vårdinrättningar, i samband med sjukhusvistelse eller 



PE510.691v02-00 4/13 PR\937476SV.doc

SV

D. Man uppskattar att 8–12 procent av alla intagna patienter i EU råkar ut för någon form av 
negativ händelse i samband med den vård som utförs, till exempel vårdrelaterade 
infektioner, felbehandlingar, misstag vid operationer, problem som orsakas av fel på 
sjukvårdsutrustningen, feldiagnoser eller uteblivna åtgärder efter läkarundersökningar.

E. Vissa negativa händelser är kopplade till oundvikliga risker vid nödvändiga ingrepp eller 
nödvändig medicinering. Andra orsakas däremot av medicinska misstag och luckor eller 
brister i vårdkedjan som skulle kunna undvikas.

F. Äldre patienter, personer med nedsatt immunförsvar och personer som drabbats av 
kroniska sjukdomar, särskilt degenerativa kroniska sjukdomar, utgör också en grupp som 
är särskilt utsatt för vårdrelaterade negativa händelser.

G. I artikel 168 i fördraget föreskrivs att EU:s insatser ska komplettera den nationella 
politiken och inriktas på att förbättra folkhälsan, förebygga ohälsa och sjukdomar hos 
människor och undanröja faror för fysisk och psykisk hälsa.

H. Vårdrelaterade infektioner, som i genomsnitt drabbar 5 procent av alla intagna patienter, 
utgör ett stort folkhälsoproblem i EU-länderna och dessutom en stor ekonomisk belastning 
för de begränsade hälso- och sjukvårdsresurserna.

I. Vårdrelaterade sjukdomar kan uppstå till följd av exponering för vårdmiljöer eller 
vårdrutiner, särskilt i hemmet (i synnerhet på grund av kontaminerade instrument eller 
medicintekniska produkter).

J. Bristande efterlevnad av grundläggande hygieniska försiktighetsregler, inte bara vid 
vårdinrättningar utan även i hemmet, leder ofta till ytterligare spridning av patogener som 
är resistenta mot antimikrobiella medel.

K. Medborgarnas ökade rörlighet inom och mellan olika europeiska vårdsystem och 
möjligheten att söka vård i andra länder än bosättningslandet gynnar dessutom den snabba 
spridningen av resistenta mikroorganismer mellan medlemsstaterna.

Genomförandet av rådets rekommendationer: stora förbättringar och ytterligare 
framsteg som behövs

1. Europaparlamentet välkomnar de åtgärder som har vidtagits på medlemsstatsnivå och som 
främst syftar till att förbättra den allmänna patientsäkerheten och minska förekomsten av 
vårdrelaterade infektioner.

2. Europaparlamentet välkomnar de åtgärder i fråga om allmän patientsäkerhet som vidtagits 
av kommissionen, som uppmuntrar medlemsstaterna att lära av varandra och föreslår 
gemensamma definitioner och en gemensam terminologi för patientsäkerhet.

3. Europaparlamentet beklagar att det hittills inte har föreslagits någon klassifikation för 
patientsäkerhet på EU-nivå (som syftar till att identifiera, förstå och analysera faktorer 

                                                                                                                                                  
kontakt med öppenvården) och infektioner som man ådrar sig vid behandling som ges utanför vårdinrättningar, 
antingen i kollektiva anläggningar (som långtids- och medellångtidsboenden och särskilt boenden för 
vårdbehövande äldre) eller i hemmet.
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som har samband med patientsäkerhet och på så sätt främja utbildning och förbättring av 
systemen).

4. Europaparlamentet beklagar att det fortfarande är alltför få medlemsstater som
– har vidtagit åtgärder för att förbättra vårdinrättningarnas information till patienterna 

om vårdrelaterade infektioner och
– stöder forskning om vårdrelaterade infektioner.

5. Europaparlamentet välkomnar kommissionens åtgärder och det samordnings- och 
övervakningsarbete som Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av 
sjukdomar (ECDC) har bedrivit för att förebygga och kontrollera vårdrelaterade 
infektioner.

6. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att fortsätta sina ansträngningar för att 
utöka insamlingen av jämförbara indikatorer för patientsäkerhet till samtliga 
medlemsstater.

7. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att fortsätta och förstärka det bilaterala och 
multilaterala samarbetet när det gäller patientsäkerhet, på nationell och/eller regional nivå.

Förbättrad patientsäkerhet i Europa, även genom förebyggande och kontroll av 
vårdrelaterade infektioner: allmänna rekommendationer

8. Europaparlamentet rekommenderar att patientsäkerheten och i synnerhet förebyggandet 
och kontrollen av vårdrelaterade infektioner får en viktig plats på såväl EU:s politiska 
dagordning som på medlemsstatsnivå och regional och lokal nivå.

a) Åtgärder som syftar till att förbättra den allmänna patientsäkerheten

9. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att fortsätta sina ansträngningar för att 
förbättra patientsäkerheten och, om detta ännu inte har gjorts, vidta nya åtgärder för att 
följa rådets rekommendationer till fullo.

10. Europaparlamentet uppmanar särskilt medlemsstaterna att genomföra eller i förefintliga
fall förstärka

– åtgärder för att förbättra medborgarnas kunskap om initiativ som rör patientsäkerhet 
och stärka medborgarnas ställning på detta område,

– åtgärder för utbildning och fortbildning i patientsäkerhet för vårdpersonal,
– gränsöverskridande åtgärder för patientsäkerhet, och

– åtgärder för att främja forskning om patientsäkerhet.
11. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att införa eller i förefintliga fall förstärka 

system för rapportering och återkoppling om negativa händelser, som gör det möjligt att 
fastställa ansvar i händelse av brister i vårdkedjan.

12. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att undersöka flaggskeppsinitiativen, särskilt 
för att fastställa om ett ökat deltagande av regionala och lokala myndigheter skulle kunna 
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vara en lämplig lösning för att säkerställa effektiviteten hos de åtgärder som vidtas och de 
beslut som fattas.

13. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt beakta kraven på upprättande av 
en databas för att främja utbytet av bästa praxis mellan medlemsstaterna.

14. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att använda alla relevanta 
statistikinstrument för att beskriva och analysera negativa händelser.

15. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att prioritera en evidensbaserad hållning 
och särskilt att fastställa gemensamma riktlinjer för alla medlemsstater, på grundval av 
fallstudier och erfarenhetsutbyten.

b) Åtgärder för att minska förekomsten av vårdrelaterade infektioner

16. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att fortsätta sina ansträngningar och, om 
detta ännu inte har gjorts, vidta kompletterande åtgärder för att minska förekomsten av 
vårdrelaterade infektioner, i syfte att följa rådets rekommendationer till fullo, särskilt i 
fråga om

– förebyggande av vårdrelaterade infektioner, såväl på som utanför sjukhus,
– förbättrad patientinformation från vårdinrättningar men även från annat håll, och

– stöd till forskning om förebyggande och kontroll av vårdrelaterade infektioner.

17. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att undersöka möjligheten att införa 
partnerskapsavtal enskilt mellan kommissionen och medlemsstaterna eller direkt 
medlemsstaterna emellan för att förebygga och lösa problemen med vårdrelaterade 
infektioner på sjukhusen men även när det gäller vård i hemmet.

Förbättrad patientsäkerhet i Europa, även genom förebyggande och kontroll av 
vårdrelaterade infektioner: konkreta åtgärder och rekommendationer 

a) Förebyggande åtgärder

18. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att säkerställa att det finns tillräckliga 
mänskliga, finansiella och tekniska resurser för att den vård som ges inom öppenvården i 
närsamhället eller sjukhusvården är av högsta möjliga kvalitet. Parlamentet uppmanar dem 
särskilt att vid den allmänna utgiftsöversynen inte minska sina budgetar för 
patientsäkerhet, som utgör en viktig utmaning för de europeiska vårdsystemen.

19. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna och kommissionen att främja bästa 
allmänna praxis, även genom informationskampanjer, särskilt all praxis som rör hygien 
(handhygien, sterilisering av instrument och så vidare) på sjukhus men även utanför 
sjukhus (särskilt hemma hos patienterna och deras familjer).

20. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att fastställa särskilda säkerhetsprotokoll 
för degenerativa och funktionsnedsättande kroniska sjukdomar som kräver kontinuerlig 
assistans utanför sjukhuset (på långtids- och medellångtidsboenden men även i hemmet).
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21. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att använda de mest avancerade tekniska 
hjälpmedel som finns för att garantera maximal patientsäkerhet, särskilt för att öka 
användningen av elektroniska namnkort med all nödvändig information om patienten och 
särskilt om patientens sjukdomsbakgrund.

22. I fråga om vård i hemmet betonar Europaparlamentet
– att tillståndet hos patienter (särskilt äldre och personer med begränsad rörlighet) som 

återvänder hem efter en sjukhusvistelse bör bedömas noggrant när de lämnar 
sjukhuset, särskilt för att bedöma och förebygga fallrisken,

– att patienter och deras närståendevårdare bör få lämplig information, särskilt om frågor 
som rör hygien, respekt för förfaranden och läkemedelsordination, och

– att användning av medicinsk engångsutrustning bör rekommenderas i möjligaste mån.

b) Informationsspridning och utbildning

23. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att vidta åtgärder för att ge särskild 
information och utbildning om vårdrelaterade infektioner, inte bara till hälso- och 
sjukvårdspersonal (läkare, sjuksköterskor, undersköterskor och så vidare) utan även till 
exempelvis närståendevårdare och andra vårdare.

c) Patienträttigheter 

24. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att på lokal nivå fastställa en myndighet 
eller kontaktperson som ska ansvara för att ge patienterna information och uppgifter om 
patientsäkerhet.

25. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att ge patienterna information om riskerna, 
säkerhetsnivån och de åtgärder som vidtas för att undvika vårdrelaterade negativa 
händelser, för att garantera att patienten får ge sitt uttryckliga medgivande till den 
behandling som rekommenderas och för att patienten mer allmänt ska få kännedom om 
patientsäkerhet. Parlamentet uppmanar vidare medlemsstaterna att informera patienterna 
om klagomålsförfaranden och möjligheter till prövning om vårdrelaterade negativa 
händelser skulle uppstå.

26. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna och regionala och lokala myndigheter att i 
möjligaste mån främja ett medlingsbaserat tillvägagångssätt om vårdrelaterade negativa 
händelser skulle uppstå.

27. Europaparlamentet uppmuntrar införande av ersättningssystem (särskilt för gottgörelse i 
händelse av vårdrelaterade negativa händelser) som harmoniseras på EU-nivå.

d) Diagnos och uppföljning

28. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att uppmuntra till och främja rapportering 
och återkoppling av information i fråga om patientsäkerhet, från vårdpersonalens men 
även patienternas och de närståendes sida.
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29. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att anta standardiserade kriterier för att 
identifiera olika platser där spridning av vårdrelaterade infektioner har ägt rum (inklusive 
andra inrättningar än sjukhus) och att fortsätta sina ansträngningar att samla in jämförbara 
och aktuella uppgifter i fråga om allmän patientsäkerhet och vårdrelaterade infektioner.

30. Europaparlamentet uppmanar särskilt de medlemsstater som gör nationella 
punktprevalensundersökningar om vårdrelaterade infektioner med hjälp av ECDC:s 
harmoniserade metod att regelbundet göra dessa undersökningar. De dem som inte gör 
nationella punktprevalensundersökningar om vårdrelaterade infektioner med hjälp av 
ECDC:s harmoniserade metod uppmanas att genomföra sådana undersökningar.

31. Europaparlamentet rekommenderar inrättande av regionala eller lokala arbetsgrupper som 
arbetar med specifika frågor när det gäller patientsäkerhet. Det kan till exempel inrättas 
arbetsgrupper som arbetar särskilt med att förebygga olyckor bland äldre, minska risken 
vid operationer eller minska risken för felmedicinering.

e) Europeiskt och internationellt samarbete

32. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna och kommissionen att stärka samarbetet, 
även med Världshälsoorganisationen (WHO) och Organisationen för ekonomiskt 
samarbete och utveckling (OECD), för att införa standarder i fråga om åtgärder, 
definitioner och terminologi samt indikatorer som rör patientsäkerhet.

33. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att i förefintliga fall dela med sig av 
system för god praxis i fråga om allmän patientsäkerhet och i synnerhet att i förefintliga 
fall dela med sig av system för god praxis i fråga om förebyggande och kontroll av 
vårdrelaterade infektioner och överföring av multiresistenta bakterier.

34. Europaparlamentet stöder ECDC i dess stöd- och standardiseringsåtgärder för 
övervakningen av vårdrelaterade infektioner. Parlamentet uppmanar särskilt ECDC att
fortsätta utveckla indikatorer i fråga om infrastruktur och praxis.

35. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att upprätta en gemensam databas för att 
samla in uppgifter om vårdrelaterade negativa händelser och att dessutom främja alla 
insamlingssystem på detta område (även sådana som har upprättats på grundval av 
sekretessbelagda förklaringar). 

 f) Övervakning och rapportering 

36. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna och kommissionen att förlänga 
övervakningsperioden när det gäller resultatet av rekommendationen om patientsäkerhet, 
inbegripet förebyggande och kontroll av vårdrelaterade infektioner, med ytterligare minst 
två år.

37. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att stärka sitt samarbete med ECDC inom 
området för förebyggande och kontroll av vårdrelaterade infektioner. Parlamentet 
uppmanar särskilt de nationella myndigheterna att regelbundet begära att ECDC genomför 
kontroller på plats och att offentliggöra de rapporter som ECDC har lagt fram för dem. 
Vidare betonar parlamentet i detta avseende vikten av att i framtida budgetramar 
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säkerställa ett tillräckligt och varaktigt stöd till ECDC så att ECDC kan fullfölja sitt 
samordnings- och övervakningsuppdrag.

38. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, 
kommissionen, Regionkommittén och medlemsstaternas regeringar.
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MOTIVERING

Patientsäkerhet: en stor folkhälsoutmaning i Europeiska unionen

Tillgången till säker hälso- och sjukvård är en grundval för hälso- och sjukvårdssystem av hög 
kvalitet. Det är även en erkänd grundläggande rättighet som Europeiska unionen, dess 
institutioner och EU-medborgarna värdesätter. Patienterna har följaktligen rätt att vänta sig att 
alla ansträngningar görs för att garantera deras säkerhet.

Hälso- och sjukvården är ett område som är förenat med stora risker eftersom negativa 
händelser i samband med vård (och inte i samband med den medicinska åkomma som 
behandlas) kan medföra allvarliga skador, komplikationer och lidande och till och med leda 
till att patienter avlider. Vissa negativa händelser är kopplade till oundvikliga risker vid 
nödvändiga ingrepp eller nödvändig medicinering. Andra orsakas däremot av medicinska 
misstag och luckor eller brister i vårdkedjan som skulle kunna undvikas.
Man uppskattar att 30–40 procent av de vårdrelaterade negativa händelserna, inom såväl 
sjukhusvården som öppenvården i närsamhället, skulle kunna undvikas. Bland dessa negativa 
händelser finns vårdrelaterade infektioner. Vårdrelaterade infektioner drabbar 
uppskattningsvis i genomsnitt 5 procent av alla intagna patienter, det vill säga 4,1 miljoner 
personer varje år i EU, och är den direkta orsaken till att 37 000 av dessa avlider. 
Vårdrelaterade infektioner skulle kunna undvikas i minst 20 procent av fallen. Äldre och 
personer med nedsatt immunförsvar är särskilt känsliga för sådana infektioner, och 
utvecklingen av antibiotikaresistens gör det ofta svårare att bekämpa dem.

Patientsäkerheten bidrar framför allt till en förbättrad livskvalitet. De skador som patienter får 
till följd av vårdrelaterade negativa händelser medför dock även en tung börda för samhället, 
som blir ännu tyngre i tider av ekonomisk kris. I vissa medlemsstater ökar exempelvis 
förekomsten av Clostridium difficile-infektioner, som utgör cirka 5 procent av alla 
vårdrelaterade infektioner i Europa och är den misstänkta orsaken i 2 procent av de fall då 
patienter får läggas in på nytt. De ekonomiska effekterna på de europeiska 
hälso- och sjukvårdssystemen uppskattades 2013 till 3,7 miljoner euro. Förutom att ge 
uppenbara vinster för patienterna utgör samtliga investeringar på patientsäkerhetsområdet 
därför en potentiell besparingsmöjlighet. Den prioritet som ges åt patientsäkerhet bidrar 
således till lägre kostnader för behandling av patienter som drabbats av vårdrelaterade 
negativa händelser och även till en bättre användning av finansiella och mänskliga resurser. 
För att nå dessa mål kan patientsäkerheten förbättras betydligt på olika sätt.

Sammanfattning av rådets rekommendation om patientsäkerhet och förebyggande 
och kontroll av vårdrelaterade infektioner

I rådets rekommendation (2009/C 151/01) av den 9 juni 2009 förordas därför att ett antal 
åtgärder vidtas för att förbättra patientsäkerheten i EU.

a) I rekommendationens första avsnitt, som handlar om allmän patientsäkerhet, uppmanas 
medlemsstaterna att vidta ett antal åtgärder för att minimera risken för att patienter 
lider skada vid hälso- eller sjukvård. Särskilt följande åtgärder rekommenderas:
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– Att stödja upprättande och utveckling av nationella strategier och program om 
patientsäkerhet.

– Att stärka patienternas ställning.
– Att upprätta system för rapportering och återkoppling om negativa händelser.
– Att främja åtgärder för utbildning och fortbildning i patientsäkerhet för 

vårdpersonal.
– Att utveckla forskningen på området.

I rekommendationen uppmanas medlemsstaterna även att utbyta kunskaper, erfarenheter och 
bästa praxis och att klassificera och mäta patientsäkerheten på EU-nivå genom att samarbeta 
med varandra och med kommissionen samt med andra berörda europeiska och internationella 
organ.

b) Det andra avsnittet rör förebyggande och kontroll av vårdrelaterade infektioner. 
Medlemsstaterna uppmanas att på lämplig nivå anta och införa en strategi för 
förebyggande och kontroll av vårdrelaterade infektioner. Inom ramen för den 
rekommenderade strategin förordas vårdhygieniska åtgärder på medlemsstatsnivå eller 
regional nivå eller vid vårdinrättningarna (särskilt upprättande av aktiva 
övervakningssystem, utarbetande och tillhandahållande av riktlinjer, genomförande av 
utbildning och fortbildning för vårdpersonal, åtgärder för information till patienterna 
och stöd till forskningen om vårdrelaterade infektioner).

Resultatet av rådets rekommendation om patientsäkerhet och förebyggande och 
kontroll av vårdrelaterade infektioner: en första utvärdering 

I november 2012 offentliggjorde kommissionen, på grundval av rapporter från 
medlemsstaterna, en sammanställning av de åtgärder som medlemsstaterna har vidtagit för att 
rätta sig efter rekommendationen. 
De flesta medlemsstater uppgav att de vidtagit flera av de åtgärder som anges i 
rekommendationen:

– När det gäller den allmänna patientsäkerheten har de flesta medlemsstater byggt in 
patientsäkerhet som en prioriterad fråga i hälsopolitiken.

– När det gäller utbildning i patientsäkerhet har de flesta länder vidtagit åtgärder vid 
vårdinrättningarna.

– När det gäller system för rapportering och återkoppling har de inrättade systemen 
möjliggjort information om befintliga brister och förbättrats avsevärt, men det 
finns dock utrymme för ytterligare förbättringar.

– När det gäller att stärka patienternas ställning har betydande ansträngningar gjorts, 
främst i sjukhusmiljön.

– När det gäller forskningen framhäver man i rapporten inrättandet av nationella 
forskningsprogram om patientsäkerhet i samtliga medlemsstater.

–  När det gäller förebyggande och kontroll av vårdrelaterade infektioner har de flesta 
medlemsstater vidtagit olika åtgärder för att förebygga och kontrollera 
vårdrelaterade infektioner, generellt sett i linje med strategierna för återhållsam 
användning av antimikrobiella medel inom humanmedicin och/eller strategier för 
patientsäkerhet.
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Samtidigt har åtgärder vidtagits på EU-nivå, särskilt i form av finansiering av flera initiativ, i 
synnerhet inom ramen för EU:s program på hälsoområdet eller det sjunde ramprogrammet för 
forskning (till ett sammanlagt belopp på 16 miljoner euro).

De rapporter som medlemsstaterna har upprättat och som sammanställts av kommissionen 
visar att det, trots de framsteg som har gjorts sedan 2009, fortfarande finns utrymme för 
förbättringar.

Föredragandens ståndpunkt och sammanfattning av de viktigaste rekommendationerna 

Föredraganden konstaterar att vissa åtgärder som rådet rekommenderar för att förbättra 
patientsäkerheten i medlemsstaterna än så länge bara har vidtagits av ett begränsat antal 
medlemsstater och att det fortfarande finns utrymme för förbättringar när det gäller såväl 
sjukhusvård som annan vård, särskilt i fråga om patienternas ställning, utbildning av 
hälso- och sjukvårdspersonal och vårdgivare i vidare bemärkelse. Vidare konstaterar 
föredraganden att det krävs fortsatta ansträngningar för att upprätta europeiska nomenklaturer 
i fråga om patientsäkerhet och införa europeiska riktlinjer för bestämmelser om 
patientsäkerhet. Föredraganden konstaterar för övrigt, särskilt när det gäller vårdrelaterade 
infektioner, att vissa åtgärder som rådet rekommenderar för att förebygga och kontrollera 
vårdrelaterade infektioner i medlemsstaterna hittills bara har genomförts av ett begränsat antal 
länder och att det fortfarande finns utrymme för förbättringar, särskilt när det gäller 
patientinformation och även stöd till forskning om förebyggande och kontroll av 
vårdrelaterade infektioner.

Föredraganden uppmanar i synnerhet medlemsstaterna att vidta (eller stärka befintliga) 
åtgärder för att stärka medborgarnas ställning i fråga om patientsäkerhet och förebyggande 
och kontroll av vårdrelaterade infektioner, åtgärder för utbildning och fortbildning av 
vårdpersonal men även patienter och deras vårdare, gränsöverskridande åtgärder och åtgärder 
för att främja forskning om patientsäkerhet och vårdrelaterade infektioner. Föredraganden 
uppmanar medlemsstaterna att fortsätta sina ansträngningar för harmonisering av 
klassifikationer och insamling av jämförbara indikatorer. Föredraganden uppmanar 
medlemsstaterna och regionala och lokala myndigheter att i möjligaste mån främja ett 
medlingsbaserat tillvägagångssätt när vårdrelaterade negativa händelser inträffar och 
uppmuntrar införandet av harmoniserade ersättningssystem på EU-nivå.

Med tanke på den åldrande befolkningen i EU och den oroväckande utvecklingen av resistens 
mot antimikrobiella medel betonar föredraganden att patientsäkerheten, och särskilt 
förebyggande och kontroll av vårdrelaterade infektioner, bör få en viktig plats såväl på 
EU:s politiska dagordning som på medlemsstatsnivå och regional och lokal nivå. 
Föredraganden framhåller särskilt vikten av att medlemsstaterna avsätter tillräckliga medel, 
särskilt budgetmedel, för patientsäkerhet. När det gäller förebyggande och kontroll av 
vårdrelaterade infektioner framhåller föredraganden det mervärde som ECDC ger genom sin 
samordnings- och övervakningsverksamhet. Vidare betonar föredraganden vikten av att i 
framtida budgetramar säkerställa ett tillräckligt och varaktigt stöd till ECDC så att ECDC kan 
fullfölja sitt samordnings- och övervakningsuppdrag.

I rådets rekommendation uppmanas kommissionen att bedöma i vilken utsträckning de 
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föreslagna åtgärderna fungerar effektivt. Eftersom vissa åtgärder har inletts alldeles nyligen 
eller ännu inte har vidtagits stöder föredraganden förslaget om att utarbeta en andra rapport i 
juni 2014.


