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Följenot   

Till deltagarna i EPSU:s sjuk- och hälsovårdskonferens 2011  

Det här dokumentet innehåller information om konferensens uppläggning och uppföljning samt 
strukturen för diskussionerna. EPSU:s sekretariat har föreslagit flera frågor, rekommendationer och 
åtgärdspunkter för diskussion i de två arbetsgrupperna (WG) och i plenarsessionerna.  

Dokumentet är strukturerat efter fyra breda konferensteman: 

 

Europeisering av nationella hälso- och sjukvårdssystem och -tjänster (TEMA 1) 

 

Finansiering av hälsovård mot bakgrund av kris och åtstramningspolitik (TEMA 2) 

 

Gränsöverskridande rörlighet och migration av anställda i vården (TEMA 3 + WG 2) 

 

Effektiv rekryterings- och retentionspolitik / Den åldrande arbetskraften inom vården (WG 
1)  

Tema 3 tas upp i WG 2. WG 1 är tänkt som ett forum för att informera om och diskutera resultaten av 
den europeiska sociala dialogen, särskilt från 2009 och 2010, så som den förhandlats fram och 
antagits av EPSU:s medlemsorganisationer och vårdens arbetsgivare organiserade i HOSPEEM.  

Det följande stycket sammanfattar information om huvudinnehållet i arbetsgrupperna och deras 
planerade funktion (4 timmar), avsedd att tjäna som forum för utbyte och diskussion mellan 
EPSU: s medlemsförbund 

 

WG 1 ägnas åt att sprida information om resultaten av den europeiska sektorsvisa sociala 
dialogen inom sjukhussektorn efter att den formaliserades 2006. Deltagarna inbjuds att bedöma 
hur avtal, åtgärdsramar, uppförandekoder, riktlinjer etc. omsätts i praktiken av arbetsmarknadens 
parter. Den bör bli ett forum för att diskutera en mer effektiv användning, men också svårigheter 
eller misslyckanden. WG 1 är uppbyggd kring de tre temana åldrande arbetskraft i vården , 
effektiv rekryterings- och retentionsstrategi och politik

 

(på basis av EPSU-HOSPEEM:s 
åtgärdsram Rekrytering och retention

 

av den 17 december 2010) och förebyggande av våld 
från tredje part i sjukvården . 

 

WG 2 har samma tematiska fokus som TEMA 3. Det handlar först om effekterna av 
gränsöverskridande rörlighet och migration av anställda i vården 1) på deras arbets- och 
lönevillkor och sociala trygghet, 2) på patienterna, 3) på vårdens kvalitet och 4) på sjukvårds- och 
omsorgssystemen. Det andra temat gäller den pågående samråds- och grönboksprocessen som 
syftar till en översyn av den europeiska lagstiftningen om erkännande av yrkeskvalifikationer 
2012. 

 

Ordförandena i WG 1 och 2 kommer att bli ombedda att diskutera med deltagarna vilka av 
frågorna, rekommendationerna och åtgärdspunkterna som arbetsgruppen vill fokusera på och om 
andra punkter bör läggas till. 

 

Deltagarna WG 1 och 2 kommer att bli ombedda att som avslutning av arbetsgruppens arbete 
utforma en uppsättning rekommendationer och åtgärdspunkter till EPSU:s 
medlemsorganisationer, EPSU:s sekretariat och för möjliga gemensamma eller samordnade 
åtgärder. EPSU:s sekretariat rekommenderar deltagarna att 

 

där så är lämpligt 

 

också komma 
med förslag på prioriterade frågor, rekommendationer och åtgärder som är relevanta för vissa 
regioner eller grupper av länder. 

 

Rapportörerna för WG 1och 2 kommer att bli ombedda att rapportera tillbaka till plenarsessionen 
vid slutet av förmiddagssessionen den 19 oktober om de centrala frågor som diskuterats, vilka 
punkter det rått enighet eller oenighet om och de rekommendationer och åtgärder som deltagarna 
i arbetsgruppen i huvudsak enats om.     
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Nästa steg och framtiden 

 
Vi planerar att ha konferensrapporten klar i slutet av 2011. 

 
På grund av tidsbrist i förberedelsefasen av EPSU:s sjuk- och hälsovårdskonferens har vi inte 
förberett en deklaration eller resolution för diskussion vid konferensen. Vi avser att ha en 
deklaration klar vid mitten av år 2012. Detta dokument kommer sedan att diskuteras och 
fastställas av Ständiga kommittén för hälso- och socialtjänst och EPSU:s verkställande utskott. 

 
I juni 2012 avslutas det projekt för vilket vi fått stöd från VU:s budget för den sociala dialogen. Då 
kommer vi också att ha två forskningsrapporter, 

o den ena om Europeiseringen av nationella hälso- och sjukvårdssystem och den inre 
marknadens inverkan på anställda och patienter (av dr Rita Baeten, OSE, B), 

o den andra om "Gränsöverskridande rörlighet för arbetskraften i vården: Utmaningar för 
rekrytering, kvalifikationer, arbetsförhållanden och arbetsrätt (författare: Prof. Jane Hardy 
m.fl., University of Hertfordshire, UK)  

***   

TEMA 1: Europeiseringen av nationella hälso-och sjukvårdssystem och -tjänster: 
effekter på arbetskraften i vården, på patienterna, på vårdkvaliteten och på 
vårdsystemen  

Prioriterade frågor för EPSU: medlemsorganisationer 

  

När gränsöverskridande rörlighet för patienter/socialtjänstens klienter är/blir verklighet i de flesta 
av EU:s medlemsstater: 

o Hur kan då regeringarnas och de offentliga sjukvårdshuvudmännens möjlighet att förverkliga 
nationellt/regionalt fastställda mål säkerställas? 

o Hur kan hälso-och sjukvårdssystemen regleras och organiseras så att offentliga myndigheter 
fortfarande kan garantera tillgänglighet för alla, överkomliga priser, kvalitet, kontinuitet, 
ekonomisk hållbarhet och principen om lokala/regionala tjänster? 

o Hur kan man stärka/skydda patienternas rättigheter (t.ex. till klagomål, upprättelse, dataskydd, 
yrkesansvar, ersättning för kostnader) och kvaliteten på behandlingen vid vistelse/resa 
utomlands utan att samtidigt främja medicinsk turism på bekostnad av tillgänglighet, lika 
tillgång och kvalitet på tjänster i hemlandet och nära hemmet?  

 

Nya möjligheter och utmaningar för vårdpersonal som härrör från gränsöverskridande samarbete 
mellan offentliga myndigheter, vårdgivare, sjukförsäkringsbolag?  

Frågor 

  

Vilka erfarenheter och problem när det gäller gränsöverskridande rörlighet för 
patienter/användare av sociala tjänster har registrerats av EPSU:s medlemsorganisationer? 

o Fall 1: Du kommer från ett land där fler patienter reser utomlands för behandling än de som 
tas emot i sjukvården/socialtjänsten i hemlandet (t.ex. på grund av långa vårdköer, brist på 
kapacitet för en viss typ av behandling etc.) 

o Fall 2: Du kommer från ett land där det finns ett (betydande) inflöde av patienter (t.ex. på 
grund av kortare/inga väntelistor, bättre kvalitet i behandlingen, specialiserade 
behandlingsanläggningar, lägre priser)  

 

Upplever du eller förväntar du dig att behandling av utländska patienter 

o sannolikt kommer att leda till mer ojämlikhet i ditt land när det gäller tillgången till sjukvård för 
alla och för vårdens kvalitet? 

o används/kommer att användas av berörda inhemska aktörer för att bygga in mer konkurrens i 
de nationella sjukvårdssystemen, t.ex. som en följd av fler kontrakt med privata vårdgivare? 
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Har gränsöverskridande behandling av patienter blivit ett ämne på dagordningen för 
arbetsmarknadens parter inom sjukvården? Om ja, vilka problem är det som tas upp/bevakas?  

Rekommendation 

 
Se nedan under åtgärdspunkter; detta är också de åtgärder som rekommenderas för EPSU:s 
medlemsorganisationer  

Åtgärdspunkter 

  

Övervakar ditt fackförbund införlivandet av direktivet om patienträttigheter vid gränsöverskridande 
hälso-och sjukvård (2011/24/EU) av den 9 mars 2011 i den nationella lagstiftningen? 
Medlemsstaterna har frihet att besluta om proceduren, vilka institutioner som ska beröras och i 
vilken utsträckning man kommer att använda de nya möjligheterna till gränsöverskridande 
samarbete med tanke på följande aspekter: 

o Främjande av gränsöverskridande hälso-och sjukvård i gränsregioner; 

o Synen på frågor om säkerhet och professionellt ansvar; 

o Etablering av referenscentra för behandlingar som kräver specialistkunskap och för sällsynta 
sjukdomar; 

o Kostnadsersättning (för försening, behandlingsprocedurer, uteslutning av vissa kostnader, 
beräkning och ersättning av kostnader i händelse av naturaförmåner); 

o Förhandsgodkännande av behandlingar utomlands; 

o Nationella samordningscentras funktionssätt.   

***  

TEMA 2: Finansiering av hälsovård mot bakgrund av kris och åtstramningspolitik i 
Europa  

Utmaningar/problem för EPSU:s medlemsorganisationer 

  

Gemensamma utmaningar: åldrande befolkning med nya och förändrade behov, ökning av 
kroniska sjukdomar, ökande patientförväntningar, tekniska innovationer och deras spridning, 
växande vårdkostnader  

 

Trenden mot högre arbetsintensitet/arbetsbelastning, men också nya roller (i multifunktionsteam)  

 

Högre förekomst av sjukdomar, invaliditet och utbrändhet/lämnar yrket på grund av stress, fysisk 
och psykiska påfrestningar  

 

Över hela Europa ser vi 

 

som en följd av den ekonomiska och finansiella krisen och växande 
offentliga underskott 

 

en betydande och fortsatt press på de offentliga budgetarna och redan 
genomförda eller planerade nedskärningar (i vissa medlemsstater på begäran av IMF/EU), som 
bland annat avser solidaritetsbaserade program/åtgärder inom vård och omsorg.  

Frågor 

  

Vilka politiska åtgärder har genomförts eller planeras i ditt land för att minska utgifterna för hälso- 
och sjukvården, både på efterfråge- och på utbudssidan?  

 

Har detta varit någon av de åtgärder som anges på s. 9 i publikationen OECD (2010): OECD 
Health Ministerial Meeting. Health System Priorities when Money is Tight , 
http://www.oecd.org/dataoecd/14/31/46098466.pdf? 

  

Har det varit någon av de åtgärder som anges i avsnitt 4, Health system efficiency, effectiveness 
and sustainability issues eller i avsnitt 6 Main challenges ahead to contain costs and make the 

http://www.oecd.org/dataoecd/14/31/46098466.pdf?
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health systems more efficient i publikationen EC/EPC (AWG ) (2010); Joint Report on Health 
Systems 

 
se 

http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/occasional_paper/2010/op74_en.htm? 

  
Hur kan man garantera rättvis och allmän tillgång till högkvalitativa och prisvärda 
sjukvårdstjänster i förhållande till (ofta) knappa ekonomiska resurser och/eller brist på kvalificerad 
vårdpersonal?  

 

Hur kan man bäst säkra finansiering för yrkesutbildning och kontinuerlig vidareutbildning i syfte 
att främja kvalitet och säkerhet i vården genom att även utnyttja EU:s strukturfonder?  

 

Hur stor vikt/hur mycket pengar bör läggas på hälsofrämjande åtgärder och förbyggande av 
sjukdom/funktionshinder?  

 

Vad gör/planerar de fackliga organisationerna i ditt land när det gäller åtgärdspunkterna nedan?  

Rekommendationer/åtgärdspunkter 

  

Till arbetsgivare: Främja attraktiva arbetsmiljöer, arbetsvillkor och professionella 
utvecklingsmöjligheter för att motivera vårdpersonalen och för att garantera kvaliteten och 
säkerheten i vården  

 

Till offentliga myndigheter/sjukvårdshuvudmän/försäkringsbolag: Förbättra effektiviteten i hälso-
och sjukvårdsutgifterna (t.ex. via prissättning och ersättning för läkemedel, med strikt gate-
keeping, baserad på en öppenvårdssektor med hög kvalitet som kan minska kostsamma 
sjukhusvistelser, eller på omorganiserade interna processer) och kombinera detta mål med en 
ambition att minska ojämlikheter när det gäller hälsa (eftersom dessa som regel är kopplade till 
ett högre genomsnittligt hälsotillstånd)  

 

Till regeringar: Investera i hälsa och social omsorg 

 

även med hjälp av intäkter från en skatt på 
finansiella transaktioner som ytterligare källa till finansiering 

 

eftersom dessa sektorer på ett 
viktigt sätt bidrar till både ekonomisk tillväxte och sysselsättning liksom till social sammanhållning 
och integration  

 

Till alla: Försvara solidaritetsbaserade system (skatter, sociala avgifter) för vård och omsorg som 
offentliga tjänster 

 

i det allmännas intresse och för allmännyttans skull  

 

Till alla: Minska löneskillnaderna mellan könen och låglönerna genom kollektivavtal, t.ex. med 
särskilda jämställdhetsinriktade lönehöjningar och åtgärder för att hantera ojämlika löner på 
arbetsplatsen 

http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/occasional_paper/2010/op74_en.htm?
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TEMA 3 + WG 2: Gränsöverskridande rörlighet och migration: möjligheter och risker 

 
politiska och rättsliga ramar som behövs 

 
arbetsmarknadens parters och den sociala 

dialogens roll för att hantera utmaningar och utveckla lösningar  

Utmaningar 

  
Begåvningsflykt 

 
och (de sociala konsekvenserna av) vårdflykt mot bakgrund av förvärrade 

asymmetrier efter EU-utvidgningarna 2004 och 2007 

o Ingen eller låg avkastning på investering i yrkesutbildning eller kompetensutveckling på grund 
av gränsöverskridande rörlighet för vårdpersonal 

o Personalbrist, särskilt när det gäller specialiserad vårdpersonal och på landsbygden på grund 
av vårdpersonalens rörlighet (av tillfällig/säsongsberoende/permanent natur)  

 

Löne- och arbetsvillkor, socialt skydd och rättslig ställning för (ofta kvinnliga migrerande) 
omsorgsarbetare i privata hushåll, särskilt i dygnet runt-vård, både som anställda och 
egenföretagare, ej täckta genom social dialog/kollektivavtal  

 

Erkännande av yrkeskvalifikationer som förvärvats i ett annat EU-land/ett tredje land, nyligen eller 
för många år sedan (hur blir man Fit for practice då?); språkkunskaper för migrerande 
arbetstagare; introduktion på arbetsplatsen; löner och arbetsvillkor  

 

Säkra kvalitet och garantera jämförbarhet av yrkeskvalifikationer enligt systemet för automatiskt 
erkännande eller den allmänna ordningen (specialiserad vårdpersonal) i ett perspektiv för 
förbättring av kompetens, lönevillkor och status  

Frågor 

  

Vilken betydelse har denna fråga i ditt fackliga arbete/i ditt land?  

 

Vad kräver din fackliga organisation av regeringen/offentliga myndigheter i ditt land för att hantera 
och minska riskerna för osäkra arbetsförhållanden, låga löner och låg status för (kvinnlig, 
migrerande) vårdpersonal i institutioner och i öppen vård/i privata hushåll?  

 

Vad gör/planerar de fackliga organisationerna i ditt land när det gäller att möta de utmaningar 
som anges ovan och andra problem i samband med gränsöverskridande rörlighet eller migration, 
på nationell, regional, sektoriell eller lokal nivå?  

 

Förekommer erfarenhetsutbyte och samarbete med arbetsgivarna? Står arbets- och lönevillkor 
och den sociala situationen för migrerande arbetstagare på dagordningen för branschvis social 
dialog?  

 

Känner du till och/eller har du använt Uppförandekoden från 2008 (se nedan)?  

 

Känner du till och/eller har du använt och/eller har du gett feedback till WHO på WHO:s globala 
uppförandekod för internationell rekrytering av hälsopersonal (2010), jfr 
http://www.who.int/hrh/migration/code/practice/en/index.html Om ja, hur ser du på samspelet 
mellan WHO:s och EPSU-HOSPEEM:s uppförandekoder (kompletterar eller ersätter de varandra 
etc.)?  

Åtgärdspunkter 

  

Uppföljning av hur 2008 års uppförandekod har genomförts, med sikte på spridning av, anslutning 
till och efterlevnad av instrumentet  

 

Sprida resultaten av de expertkunskaper som kommer fram när det gäller de fackliga 
organisationernas möjlighet till åtgärder (ensamma eller tillsammans med partnerorganisationer) 
för att förbättra den faktiska ekonomiska situationen, den sociala integrationen och det rättsliga 
skyddet för migrerande arbetstagare inom långvårds-/äldrevårdssektorn  

http://www.who.int/hrh/migration/code/practice/en/index.html
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WG 1: Möta de utmaningar som hänger samman med den åldrande arbetskraften i 
vården och hitta effektiva strategier och åtgärder för att rekrytera och behålla personal  

Utmaningar 

  
Förbättra/försvara goda arbetsförhållanden och lön, en god arbetsmiljö och en modern 
arbetsorganisation med hänsyn till behovet att bättre förena arbete och familjeliv och av 
tillräckliga och skräddarsydda utbildningsmöjligheter   

 

Data- och evidensbaserad personalplanering inom hälso- och sjukvården (genom att följa etiska 
rekryteringsprinciper), prognostisering av kvalifikationer, anpassning av kompetensmixen  

 

Arbeta för mångfald och bättre jämställdhet i vårdens arbetskraft  

Frågor 

  

Är de tre frågor som behandlas i denna WG - dvs den åldrande arbetskraften i vården , effektiv 
rekryterings- och retentionsstrategi och -politik , förebyggande av våld från tredje part i 
sjukvården 

 

prioriterade frågor för EPSU:s medlemsorganisationer? Om inte, varför?  

 

Vad har EPSU:s medlemsorganisationer gjort under de senaste åren eller vad planerar de för 
den närmaste framtiden för att främja/försvara en effektiv rekryterings- och retentionspolitik? 

o Insamling av befintlig praxis, utformning och genomförande av åtgärder, produktion av 
verktyg/handböcker, etc.? Exempel på instrument som används? 

o Diskussioner och förhandlingar inom ramen för den sociala dialogen? 

o Införande av god praxis i kollektivavtal eller lokala avtal? Om ja, vilka aspekter har tagits upp 
där? 

o Andra aktiviteter 

 

ange vilka!  

 

För att möta de utmaningar som den åldrande arbetskraften i vården innebär, 

o har det i ditt land tagits initiativ liknande dem som identifierats i studien (t.ex. alternativ för 
långsam nedtrappning, nedvarvning/långsammare utfasning, hantering av 
kunskapsöverföring, bättre möjligheter till kompetensutveckling, förändring i arbetstid/deltid, 
minskat skiftarbete, definition av individuella anpassningsbehov, se nedan)? Vilka andra 
initiativ har tagits? (Jfr också dokumentet Background information on EPSU-HOSPEEM Work 
on the Ageing Workforce på webbadressen http://www.epsu.org/a/7283 i avsnittet Follow-up 
section , http://www.epsu.org/IMG/pdf/SSDC-HS-16.09.11-Background-Info-WG-Ageing-
Workforce-ALL-2.pdf) 

o utvecklas de, förhandlas de och genomförs de gemensamt med arbetsgivarna? 

o vilka frågor bör beaktas/fokuseras av EPSU-HOSPEEM:s beredningsgrupp (i funktion från 
november 2011 för en period av högst 9 månader)?  

 

Vilka framgångar har man haft när det gäller förebyggande av tredjepartsvåld i vården, och hur?  

Rekommendationer 

  

Identifiera, sprida, främja god praxis, åtgärder och program för att effektivt rekrytera och behålla 
personal, om möjligt i samarbete med arbetsgivarna  

 

Implementera personalcentrerade policies som värderar kompetens; bygg karriärvägar som är 
anpassade till livscykeln och åldern och till arbetsorganisationen och arbetsprocesserna  

Åtgärdspunkter 

  

Se punkterna ovan under Frågor och Rekommendationer , som ska omsättas i handling 
(åtgärdspunkter)  

http://www.epsu.org/a/7283
http://www.epsu.org/IMG/pdf/SSDC-HS-16.09.11-Background-Info-WG-Ageing-
http://Workforce-ALL-2.pdf
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EPSU + EPSU-HOSPEEM referensdokument 

 
TEMA 1 

 
EPSU:s analys och bedömning av direktivet om patienträttigheter vid gränsöverskridande 
hälso-och sjukvård (2011/24/EU), 28 februari 2011, http://www.epsu.org/a/7308 

TEMA 2 

 
Gemensam deklaration om hälso- och sjukvårdstjänster den 7 december 2007, 
http://www.epsu.org/a/3615 

 
Rigadeklarationen om förstärkt social dialog inom sjukhussektorn i Baltikum den 26 maj 2011, 
http://www.epsu.org/a/7724 

TEMA 3/WG 2: 

 

EPSU-HOSPEEM:s uppförandekod för etisk gränsöverskridande rekrytering och uppföljning 
från sjukvårdspersonalen av den 7 april 2008, http://www.epsu.org/a/3715 

 

EPSU:s svar på VU-samråd/grönbok omen översynen av direktiv 2005/36/EG om erkännande 
av yrkeskvalifikationer, den 24 mars 2011 för första samrådsomgången, 
http://www.epsu.org/a/7448, och den 20 september 2011 för andra omgången 
http://www.epsu.org/a/7993 

WG 1 

 

EPSU-HOSPEEM (2006): Studien Realistisk politik för aktivt åldrande inom sjukhussektorn , 
http://www.epsu.org/a/7410 + http://www.epsu.org/a/7283, dokumentet Background 
information on EPSU-HOSPEEM Work on the Ageing Workforce [Bakgrundsinformation om 
EPSU-HOSPEEM:s arbete om den åldrande arbetskraften] (i avsnittet Follow-up section ), 
http://www.epsu.org/IMG/pdf/SSDC-HS-16.09.11-Background-Info-WG-Ageing-Workforce-
ALL-2.pdf 

 

EPSU (2010): Pay and the gender wage gap in health and social care [Lön och löneskillnader 
mellan könen inom vård och omsorg], http://www.epsu.org/a/6271 (februari 2010) [författare: 
Jane Lethbridge] 
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