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FORSLAG

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender opfordrer Udvalget om Miljø, 
Folkesundhed og Fødevaresikkerhed, som er korresponderende udvalg, til at indarbejde 
følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

glæder sig over grønbogen og over Kommissionens forslag om at udarbejde en EU-strategi 1.
for mental sundhed og er enig i, at EU-befolkningens mentale sundhed kunne forbedres 
væsentligt; er enig i, at denne forbedring er vigtig for at skabe social retfærdighed og for 
EU-befolkningens socioøkonomiske udvikling;

påpeger, at der findes mange former for psykiske sygdomme, der skaber forskellige behov 2.
og kræver forskellige former for støtte;

mener, at det ikke er tilstrækkeligt at have faciliteter til behandling af psykiske sygdomme, 3.
men at der ligeledes bør træffes foranstaltninger vedrørende aktivering af de relevante 
mekanismer til forebyggelse af psykiske lidelser, når dette er muligt; mener i denne 
forbindelse, at det er afgørende at registrere de sociale og miljømæssige faktorer og andre 
faktorer, der kan forårsage mental ustabilitet eller psykiske sygdomme blandt borgerne i 
EU;

anbefaler, at der i enhver strategi vedrørende mental sundhed tages højde for den 4.
pågældende befolknings socioøkonomiske og kulturelle forskelle;

glæder sig over, at grønbogen anerkender, at sociale og miljømæssige faktorer, som f.eks. 5.
personlige erfaringer, familieforhold og social støtte, levevilkår som f.eks. fattigdom, livet i 
storbyer og landlig isolation samt arbejdsvilkår såsom manglende jobsikkerhed, 
arbejdsløshed og lange arbejdstider spiller en rolle ved psykiske sygdomme; understreger, 
at psykiske lidelser er en af årsagerne til førtidspensionering og invalidepension; 

glæder sig over de sociale initiativer indeholdt i socialpolitikken og 6.
beskæftigelsespolitikken, der fremmer en ikke-diskriminerende behandling af personer med 
dårlig mental sundhed, den sociale integration af personer med mentale handicap og 
forebyggelsen af stress på arbejdspladsen;

understreger, at afinstitutionaliseringen af mentale sundhedstjenester og etableringen af 7.
tjenester inden for den primære pleje kan fremme den sociale integration;

bemærker, at det i grønbogen anføres, at det vigtigste mål i bekæmpelsen af dårlig mental 8.
sundhed er at yde mental sundhedspleje og mentale behandlingstjenester, der er effektive
og af høj kvalitet, gennem lægelig og psykologisk indgriben, hvilket forudsætter, at en 
passende infrastruktur og tilstrækkelige finansielle midler står til rådighed; mener imidlertid, 
at der i bekæmpelsen af dårlig mental sundhed bør gælde den samme prioritering som for 
fremme af den mentale sundhed og forebyggelse af psykiske sygdomme; finder, at 
lægebehandling ikke kan erstatte sociale faktorer, der opretholder sundhedstilstanden i 
samfundet som helhed; er af den opfattelse, at der bør lægges større vægt på forebyggelse 
af dårlig mental sundhed gennem sociale og miljømæssige tiltag som de i grønbogens afsnit 



PE 369.909v03-00 4/7 AD\610498DA.doc

DA

6.1 beskrevne, og som er tilgængelige for personer med dårlig mental sundhed;

understreger, at patienter med psykiske sygdomme bør have adgang til alle eksisterende 9.
behandlinger, der kan forbedre deres sundhedstilstand uanset sociale og økonomiske 
faktorer; anmoder derfor medlemsstaterne om at sikre, at alle behandlinger af mental 
sundhed både er tilgængelige for patienterne og dækket af sygesikringsordninger; anmoder 
medlemsstaterne om at sørge for et lægebehandlingsmæssigt sikkerhedsnet for de borgere, 
der ikke er dækket af nationale forsikringsordninger; anbefaler, at medlemsstaterne sikrer, 
at der på arbejdspladserne findes sundheds- og sikkerhedspolitikker, hvor der udtrykkeligt 
tages sigte på fremme af den mentale sundhed såvel som på forebyggelse, identificering og 
håndtering af depression og forebyggelse af selvmord, og at medlemsstaterne identificerer
og støtter arbejdspladser, hvor arbejdstagerne har en særlig risiko for at pådrage sig 
psykiske lidelser;

mener, at gode arbejdsforhold fremmer den mentale sundhed, og at virksomhederne derfor 10.
bør indføre politikker, der støtter arbejdstagere, der kan udvikle eller som allerede lider af 
dårlig mental sundhed;

mener, at medlemsstaterne bør gøre en aktiv indsats for at uddanne og ansætte 11.
sundhedsplejepersonale;

mener, at det kan være nødvendigt at yde økonomisk støtte til personer, der plejer 12.
pårørende med dårlig mental sundhed; mener desuden, at der også skal ydes støtte til 
selvhjælpsgrupper;

mener for så vidt angår forebyggelse og passende pleje, at et fængsel ikke er et 13.
hensigtsmæssigt miljø for personer med dårlig mental sundhed, og at der bør gøres en aktiv 
indsats for at finde alternativer;

mener i betragtning af, at politifolk kan komme i kontakt med personer, der udviser tegn på14.
dårlig mental sundhed, at de som led i deres uddannelse bør undervises i at håndtere 
sådanne situationer;

glæder sig over, at det i grønbogens afsnit 6.1 erkendes, at det for at forbedre EU-15.
befolkningens mentale sundhed er vigtigt at fremme mental sundhed og forebygge dårlig 
mental sundhed; mener, at alle bestræbelser bør udfoldes for at etablere bæredygtige
forbindelser på tværs af sektorer under anvendelse af tværsektorielle og tværfaglige 
fremgangsmåder;

kræver, at der træffes foranstaltninger til bekæmpelse af stigmatisering, krænkelse af 16.
menneskerettighederne og forskelsbehandling, for så vidt angår mennesker med dårlig 
mental sundhed, og at der gøres en aktiv indsats for at fremme deres sociale integration; 
mener, at brugere, familier og plejepersonale er vigtige partnere i udviklingen af tjenester 
på arbejdspladsen og i samfundet; understreger betydningen af kurser for at skabe øget
bevidsthed på arbejdspladsen; mener, at brugere, familier og plejepersonale er vigtige 
partnere i udviklingen af tjenester, og opfordrer derfor til, at de gives større indflydelse og 
inddrages i alle aspekter af planlægningen og driften af tjenesterne;
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understreger arbejdsgivernes afgørende rolle i forbindelse med ansættelse og fortsat 17.
beskæftigelse af personer, der har været psykisk syge, og EU's rolle i bekæmpelsen af den 
stigmatisering og forskelsbehandling, som personer, der har været psykisk syge, udsættes 
for; påpeger, at beskæftigelsesrammedirektivet 2000/78/EF indeholder en ramme for 
forebyggelse af forskelsbehandling på grund af handicap, og at det skal gennemføres fuldt 
ud; mener, at det er afgørende, at dårlig mental sundhed anerkendes som et handicap i alle 
medlemsstater;

bemærker, at der ifølge grønbogen er væsentlige forskelle på selvmordshyppigheden i de 18.
forskellige medlemsstater; finder, at de socioøkonomiske, miljø- og sundhedsmæssige
faktorer, der er ansvarlige for disse forskelle, bør undersøges, ligesom følgerne af de 
ovennævnte faktorer for borgernes mentale sundhed; anbefaler, at medlemsstaterne støtter 
netværk for personer med mentale lidelser og adfærdsforstyrrelser samt deres familier, 
vurderer og slår til lyd for politikker og programmer med sigte på at formindske 
stigmatisering og social udelukkelse og gennemfører offentlige oplysningsprogrammer til 
forbedring af offentlighedens kendskab til årsager til, symptomer på og 
behandlingsmuligheder for mentale lidelser;

bemærker derudover, at der bør fastlægges betingelser for brugen af de tilgængelige 19.
fællesskabsinstrumenter, som f.eks. det syvende forskningsrammeprogram, med henblik på
udvikling af forskningsmuligheder og støtte til forskning i mental sundhed i EU;

minder også Kommissionen om, at personer med handicap og kroniske sygdomme er 20.
sårbare og har særlig brug for støtte til at forebygge udvikling af depression og andre 
mentale sygdomme;

er af den opfattelse, at brug af tvang er yderst kontraproduktiv ved behandling af dårlig 21.
mental sundhed; er enig i, at tvangsindlæggelse af patienter og/eller tvungen behandling i 
nærsamfundet kun bør vælges, når mindre restriktive frivillige alternativer har slået fejl; 
understreger, at effektive mekanismer til sikring af menneskers grundlæggende rettigheder 
bør indgå i de processer og procedurer, der er forbundet med tvangsindlæggelse og 
tvungen behandling; slår til lyd for en afinstitutionalisering og understreger betydningen af 
pleje i nærsamfundet;

er også af den opfattelse, at en bedre orientering af offentligheden, arbejdsmarkedets parter22.
og andre ansvarlige organer om dårlig mental sundhed og forebyggelses- og 
behandlingsmulighederne samt øget integration af psykisk syge og personer med handicap i
arbejdslivet kan føre til en større samfundsmæssig accept og forståelse;

mener, at målet om at fremme mental sundhed bør prioriteres højere i de nationale 23.
sundhedssystemer af hensyn til den indvirkning, den har på det personlige, familiemæssige 
og sociale velfærd, og i overensstemmelse med WHO's og ILO's henstillinger;

mener, at det er nødvendigt at anvende flere ressourcer på at fremme mental sundhed 24.
gennem forebyggende forskningstiltag, især under henvisning til EU's aldrende befolkning 
og den deraf følgende stigning i antallet af tilfælde af neurodegenerative lidelser som f.eks. 
Alzheimer og parkinsonisme;
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understreger den øgede medikalisering af livssituationer, hvoraf visse i stigende grad 25.
defineres som sygdomme og som sådanne behandles medicinsk;

bemærker, at ansvaret for organisering og finansiering af sundhedspleje, herunder 26.
sundhedspleje for psykisk syge, udelukkende hviler på de nationale regeringer;

understreger, at mental sundhed både er et helbredsspørgsmål og et socialt spørgsmål;27.
påpeger også, at den stigende forekomst af psykiske sygdomme og de forbedrede, men 
bekostelige, behandlingsmuligheder udgør en betydelig udfordring for de nationale 
socialsikringssystemer;

understreger, at der er store forskelle i udgifterne til mental sundhed i de enkelte 28.
medlemsstater, både i absolutte tal og som en procentdel af de samlede sundhedsudgifter;

understreger med hensyn til EU's beskæftigelsesstrategi både den mentale sundheds 29.
indflydelse på beskæftigelsen og arbejdsløsheds indflydelse på den mentale 
sundhedstilstand;

understreger dels behovet for en bedre information af offentligheden om mentale 30.
sundhedsspørgsmål og dels den afgørende betydning af en rettidig påvisning af mentale 
sygdomme, der ofte er vanskelige at diagnosticere, for at mindske både den 
sundhedsmæssige og den sociale og økonomiske indvirkning;

mener, at der er behov for grundig forskning i årsagerne til de eksisterende forskelle i 31.
tilrettelæggelsen af og adgangen til lægebehandling og social pleje af personer med mentale 
lidelser såvel som til behandlingens forskellige resultater; mener endvidere, at en sådan 
forskning kræver fælles definitioner og metodologier, og at de grundlæggende elementer i
plejen af psykisk syge skal være kvalitet, differentiering, kompleksitet og kontinuitet; 
mener endelig, at de lægebehandlings- og socialforsorgsinstitutioner, der ikke opfylder 
ovennævnte krav, ikke bør deltage i sundhedsplejen;

mener, at plejen af psykisk syge skal være sammenhængende for at undgå unødvendig eller 32.
ubegrundet langvarig hospitalsindlæggelse af patienter, hvis sygdom kan behandles 
ambulant i institutioner med kvalificeret personale; mener, at det altid er nødvendigt at 
sikre terapeutisk kommunikation med patientens sociale baggrund og at give patienten 
adgang til sociale tjenester og et nyttigt program, der sigter på at maksimere patientens 
sociale og beskæftigelsesmæssige potentiale; mener derfor, at medlemsstaterne bør stille de 
nødvendige midler til rådighed for at støtte finansieringen af selvstændige boliger og 
beskæftigelse til egnede patienter og sørge for permanent og hensigtsmæssig social- og 
sundhedspleje for andre patienter.
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