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RESUMÉ TIL BORGERNE 

Hvad er problemet som forslaget forsøger at løse? 

Patientsikkerhed, der defineres som en patients ret til at undgå unødvendige skader eller 
potentielle skader i forbindelse med sundhedsydelser, giver i stigende grad anledning til 
bekymring overalt i verden. Det vurderes, at mellem 8 % og 12 % af de patienter, der 
indlægges på EU's hospitaler, rammes af utilsigtede hændelser i forbindelse med deres 
behandling. Det drejer sig bl.a. om infektioner erhvervet i sundhedsvæsenet, der i gennemsnit 
berører en ud af tyve hospitalspatienter hvert år, medicinrelaterede fejl, f.eks. patienter, der 
modtager forkert medicin eller forkerte dosis, kirurgiske fejl, fejl i forbindelse med medicinsk 
udstyr, diagnosefejl og manglende opfølgning på undersøgelsesresultater. Mange af disse 
problemer kan undgås. 

I de 27 EU-medlemsstater er man i forskellig grad opmærksom på problemet med utilsigtede 
hændelser i sundhedssystemerne, og der afsættes derfor ikke lige mange ressourcer til løsning 
af problemet. Kommissionen har allerede på mange forskellige områder truffet konkrete 
foranstaltninger for at løse patientsikkerhedsproblemet. Disse foranstaltninger har dog mest 
være rettet mod specifikke risikokilder som f.eks. lægemidlers sikkerhed, medicinsk udstyr og 
resistens over for antimikrobielle stoffer. Forslaget bygger på de hidtidige resultater på 
området og er tænkt som en integreret strategi med anbefalinger til en målrettet indsats for at 
øge patientsikkerheden på EU-plan og forstærke medlemsstaternes indsats, så alle potentielle 
årsager til skader på patienter mindskes.  

Hvordan løser dette forslag problemet? 

Kommissionens meddelelse og forslag til en henstilling fra Rådet om patientsikkerhed, 
herunder forebyggelse og bekæmpelse af infektioner erhvervet i sundhedsvæsenet, har til 
formål at forpligte alle EU-landene politisk, således at der kan findes en løsning på dette 
problem. Det forventes, at medlemsstaterne med støtte fra Kommissionen gennemfører en 
række henstillinger til praktiske forbedringer af patientsikkerheden enten individuelt eller 
kollektivt. 

Hvorfor bør EU handle? 

EU kan støtte medlemsstaterne i deres bestræbelser på at øge patientsikkerheden og 
koordinere deres aktioner. EU kan især sørge for, at patientsikkerhed får politisk vægt og 
synlighed, at der bliver en bedre udnyttelse af ressourcerne gennem EU-dækkende 
dataindsamling og udveksling af bedste praksis, og at der arbejdes for en bæredygtig indsats 
for patientsikkerheden på fællesskabsplan. 
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Hvordan kommer forslaget til at virke? 

Dette initiativ fratager ikke medlemsstaterne nogen beføjelser på sundhedsområdet. En 
henstilling fra Rådet er et retligt instrument, som giver medlemsstaterne frihed til at 
tilrettelægge deres sundhedsydelser på nationalt plan på samme måde som hidtil, og som 
samtidig tackler den store udfordring, der ligger i at forbedre patientsikkerheden og reducere 
antallet af infektioner erhvervet i sundhedsvæsenet på en måde, som passer til de enkelte 
landes sundhedssystemer.  

Hvornår får forslaget virkning? 

Forslaget vil snart blive forelagt til behandling i Ministerrådet og Europa-Parlamentet. Der 
kan på nuværende tidspunkt ikke siges noget om, hvor lang tid denne proces vil tage. 
Kommissionen håber, at behandlingen vil gå hurtigt, således der kan drages fordel af forslaget 
så hurtigt som muligt. 


