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Deklaration från EPSU Paneuropeisk konferens om vård och social omsorg 

 Bättre arbetsvillkor innebär högkvalitativ vård  

Det är absolut nödvändigt att gå från applåder till konkreta åtgärder för att rädda 

vård- och omsorgssektorn  

Vi, delegaterna på EPSU:s paneuropeiska konferens om vård och sociala tjänster, kräver att 

arbetsvillkoren för vård- och omsorgspersonalen förbättras innan det är för sent. Bättre arbetsvillkor 

innebär högkvalitativ vård 

Covid-19-pandemin förvärrade de befintliga problemen inom vård- och omsorgssektorn, vilket EPSU 

och dess medlemsförbund framhöll under lång tid. Dessa problem var bland annat fanns bristande 

investeringar, privatiseringar, åtstramningsåtgärder, låg täckning av kollektivavtalen och ett utbrett 

åsidosättande av arbetsmiljöskydd. Detta ledde till försämrade arbetsförhållanden, vilket i sin tur 

bidrog till växande personalbrist. Enligt Eurofound, saknas det enbart i EU 2 miljoner vårdanställda, 

medan bristen globalt sett kommer att uppgå till cirka 180 miljoner år 2030. Dessutom rapporterar de 

flesta europeiska länder om brist på arbetskraft inom långtidsvården, vilket förvärras av att det blir 

större behov på grund av åldrande befolkning. Många arbetstagare har redan lämnat sektorn på grund 

av de dåliga arbetsvillkoren och ännu fler överväger att lämna den, samtidigt som antalet som utbildar 

sig inom sektorn minskar.  

Detta borde få varningsklockorna att börja ringa i länder och bland berörda beslutsfattare som inte 

inser hur brådskande problemet är.  

I hela den paneuropeiska regionen ser vi en utbredd oro bland vård- och omsorgspersonal. Från 

omröstningen om strejk inom NHS i Storbritannien och hotet om massuppsägning i Finland till en 

nationell demonstration med vårdpersonal i Italien och Frankrike - regionen står inför ett ökande 

missnöje inom vård- och omsorgssektorn.  

Personalen inom vård och omsorg ska inte behöva vänta på att sektorn ska kollapsa på grund av 

personalbrist. Problemen är brådskande och måste åtgärdas nu. 

Därför uppmanar vi beslutsfattare  och arbetsgivare att: 

• Inse hur brådskande krisen inom vård och omsorg är 

• Förhandla med fackföreningarna om åtgärder för att åstadkomma adekvata, 

behovsbaserade bemanningsnivåer; 

• Säkerställa att det finns fullgod offentlig finansiering och tillräckliga investeringar för att 

vård- och omsorgspersonal ska kunna tillhandahålla högkvalitativ vård som uppfyller 

vårdtagarnas behov;   

• Förhandla med fackföreningarna för att arbetstagarna ska få rimliga löner, åtminstone i nivå 

med inflationen; 

https://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2021/tackling-labour-shortages-in-eu-member-states
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• Undanta vård och omsorg från alla sparåtgärder; 

• Främja social dialog och kollektivavtalsförhandling. Detta är viktigt inte bara för att förbättra 

arbetsvillkoren utan också för att garantera en patientcentrerad vård av hög kvalitet. 

Europeiska arbetsgivare (HOSPEEM) och fackföreningar (EPSU) har nyligen antagit en  ram 

för åtgärder för rekrytering och bibehållande av personal  vilken visar vägen framåt; 

• Skydda vård- och omsorgssektorn i egenskap av det allmänintresse det utgör; förhindra 

kommersialisering av vård och omsorg; och se till att eventuella vinster som görs 

återinvesteras fullt ut för att förbättra arbetsvillkoren och vårdkvaliteten. 

Kommersialiseringen av vård och omsorg bör vändas för att säkra upp sektorns 

motståndskraft och fokusera på vårdtagarnas rättigheter;  

• Öka skyddet när det gäller arbetsmiljön, även mot psykosociala risker (psykisk ohälsa), och 

öka finansieringen av relevanta inspektioner för att garantera hälsosamma arbetsplatser;  

• Främja kollektivavtalsförhandling och skydda arbetstagare och fackföreningsmedlemmar 

från fackföreningsfientlig verksamhet; hindra företag som inte har kollektivavtal från att få 

tillgång till offentliga medel 

• Minska ojämlikheten när det gäller hälsa genom att garantera allmän tillgång till 

vårdtjänster.  

• Återskapa vårdtjänsternas offentliga karaktär och erkänn den avgörande roll som sociala 

tjänster spelar i våra samhällen;  

• Utveckla lämpliga åtgärder för att stödja arbetstagare som drabbas av effekterna av covid 

(t.ex. långtidscovid); 

På paneuropeisk nivå kräver vi följande: 

• Aktivt bidrag till utvecklingen av hälsofördraget, som bör lyfta frågan om underbemanning.  

• Förbättrat samarbete mellan relevanta europeiska organisationer, inklusive WHO-Europa, 

ILO-Europa, Europarådet och EU-institutionerna, för att ta itu med frågor inom vårdsektorn; 

• Skydd av medicinska uppgifter enligt relevanta nuvarande och framtida bestämmelser; 

• Ökad finansiering från EU:s institutioner för att förbättra utbildning, arbetsvillkor och 

arbetsmiljö för vård- och omsorgspersonal;  

•  Ett särskilt  direktiv om psykosociala risker  som ska skydda arbetstagare från 

arbetsrelaterad stress och utbrändhet; 

• En branschkommitté för social dialog inom sociala tjänster, enligt önskemål från  EPSU och 

Social Employers; 

• Implementering av den europeiska pelaren för sociala rättigheter, särskilt rätten till hälsa 

och vård; 

• Erkännande av covid-19 som arbetssjukdom i enlighet med rekommendationen 

från  rådgivande kommittén för arbetsmiljöfrågor. 

• Förbättrad och kontinuerlig dialog mellan EU-institutionerna och EPSU.  

Utöver våra krav ovan stöder konferensen en handlingsplan i Bryssel den 9e december i samband med 

europeiska hälsorådets möte. 

Antagen i Bryssel den 24 oktober 2022 

https://www.epsu.org/article/social-partners-hospital-and-healthcare-sign-framework-future-sector
https://www.epsu.org/article/social-partners-hospital-and-healthcare-sign-framework-future-sector
https://endstress.eu/
https://www.epsu.org/article/new-social-dialogue-structure-social-services-be-set
https://www.epsu.org/article/new-social-dialogue-structure-social-services-be-set
https://www.epsu.org/article/big-step-forward-health-and-care-workers-europe
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EPSU är den europeiska fackliga federationen för offentliga tjänster och representerar nästan 8 

miljoner arbetstagare, varav de allra flesta arbetar inom vård- och omsorgssektorn. 


