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Sammanfattning och kommentar  
 
 

Bakgrund, ändamål och metodik  

Den sociala och ekonomiska betydelsen av vård- och omsorgsbranschen i Europeiska 
unionen (EU) ökar allt mer. Verksamheten har ökat inom vård och omsorg och uppgick 2009 
i genomsnitt till 10 procent av all sysselsättning i alla OECD- (Organisation for Economic Co-
operation and Development) länder. Demografiska förändringar som medfört en allt äldre 
befolkning samtidigt som vi fått en mindre befolkning i arbetsför ålder leder till utmaningar 
när det gäller finansiering och rekrytering av arbetstagare inom branschen. Ökande 
efterfrågan på vård- och omsorgspersonal, den förutsedda bristen på personal samt olika 
löner och arbetsvillkor har lett till allt större rörlighet över nationella gränser för arbetsstyrkan 
i branschen. De nya medlemsstaterna (NMS) som anslöt sig 2004 (Tjeckien, Estland, 
Ungern, Lettland, Litauen, Polen, Slovenien och Slovakien – EU8)  samt 2007 (Bulgarien 
och Rumänien – EU2) har ytterligare ökat potentiell migration. Trycket på vårdbudgetar har 
intensifierats, allteftersom regeringar sedan den ekonomiska krisen 2007/2008 infört 
åtstramningsåtgärder, också som svar på den aktuella statsskuldkrisen i Europa. Ökad 
marknadsorientering och privatisering innebär ännu fler utmaningar. 

Denna studie inriktas på tre breda grupper: läkare (högutbildad personal), sjuksköterskor 
(yrkesarbetare) samt omsorgspersonal (yrkesutbildad personal, specialarbetare och 
lågkvalificerad personal som saknar utbildning). Var och en av dessa grupper styrs av olika 
former av dynamik. Studien omfattar sjukhus, vårdinstitutioner och hemvård inom offentliga 
sektorn, den vinstgivande sektorn och den ideella sektorn. 

Rapportens ändamål är att: 

 i stora drag skildra de rättsliga och kvalifikationsramarna i EU beträffande rörlighet 
över gränserna  

 identifiera migrationsmönster mellan länder  

 granska faktorer som "driver på" och "drar till sig" migration 

 studera de fackliga organisationernas roll i detta sammanhang  

 identifiera centrala utmaningar och lägga fram rekommendationer  

Utredningen omfattar tre element. För det första rapporterar vi data från en kartläggning av 
medlemsförbund i Europeiska federationen för offentliganställdas förbund (EPSU). För det 
andra rapporterar vi primärdata i form av personliga intervjuer, som genomförts i följande 
länder: Belgien, Tyskland, Irland, Italien, Nederländerna, Polen, Rumänien, Sverige och 
Storbritannien. Sex länder valdes ut till fallstudier (Tyskland, Italien, Polen, Rumänien, 
Sverige och Storbritannien). De valdes med utgång från att få med sändar- och 
mottagarländer ut ett arbetskraftsperspektiv, som i stort motsvarar etablerade EU 
medlemmar och nya medlemsstater (NMS). För det tredje utnyttjar rapporten sekundärdata 
från rapporter, akademisk litteratur och databaser. 
 
 
 

Rättsliga och institutionella ramar  
 
EU-lagar utgör grunden för en bred rättslig ram, som tillåter fri rörlighet för arbetstagare i alla 
medlemsstater. Fr.o.m. 2011 garanterades fullständig fri rörlighet för arbetstagare från de 
medlemsstater som gick med i maj 2004. De flesta medlemsstater begränsar dock tillträde 
för rumänska och bulgariska arbetstagare. Särskilda regler gäller arbetstagare som är 
anställda i en medlemsstat, men som tillfälligt utstationeras att arbeta i en annan 
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medlemsstat, samtidigt som de behåller sitt ursprungliga anställningsförhållande. 
Utstationerade anställda av det här slaget är mycket vanliga inom vården. Det kan leda till 
problem om de t.ex. utstationeras från en medlemsstat som har låga löner till en 
medlemsstat med högre löner. Om inte detta regleras kan utstationerade arbetstagare på så 
sätt utnyttjas för att bjuda under värdlandets löner. Migranter från länder utanför EU erbjuds 
visst skydd av EU:s lagar, men det är dock i stort sett upp till medlemsstater att reglera 
migration från utanför Europeiska unionen, med utgång från de egna nationella lagarna. EU 
stadgan om de grundläggande rättigheterna (december 2009) ger medborgare i tredje 
länder vissa rättigheter och utgår från principen att "alla arbetstagare har rätt till arbetsvillkor 
som respekterar deras hälsa, säkerhet och värdighet".  
 
Det är direktivet om erkännande av yrkeskvalifikationer (EG, 2005), som fastställer regler för 
ömsesidigt erkännande av yrkeskvalifikationer mellan medlemsstater och möjliggör rörlighet 
för yrkesutbildad vårdarbetskraft. Direktivet ger automatiskt erkännande av kvalifikationer för 
sju yrken inom branschen, med utgångspunkt ur en serie harmoniserade minsta krav på 
yrkesutbildning. I december 2011 aviserades nya lagstiftningsförslag, som bl.a. omfattar att 
införa ett europeiskt yrkeskort, bättre tillgång till information om erkännande av 
yrkeskvalifikationer, uppdatering av minsta krav på yrkesutbildning, att införa ett 
förvarningssystem för vårdyrken som har tillgång till automatiskt erkännande, införa 
gemensamma utbildningsramar och gemensamma utbildningsprov, samt en ömsesidig 
utvärderingsövning om reglerade yrken. Vidare bör noteras att många medlemsstater också 
har särskilda bestämmelser om registrering genom yrkesorgan, som fordrar att vårdpersonal 
visar att de har aktuella kunskaper och är kvalificerade att utöva sitt yrke.  
 
 
 

Forskningsresultat  
 
Rörlighetsmönster  
 

 Utflyttning från nya medlemsstater till EU-länder med högre inkomster måste ses i 
samband med en betydande allmän utflyttning sedan dessa stater anslöt sig till EU 
2004 och 2007. Inom ramen för en allmän bild har betydande utflyttning skett från 
NMS av arbetstagare inom vården. Tyskland och Storbritannien är de destinationer 
som mestadels anges av de flesta. Övriga destinationer påverkas av språk och/eller 
närhet. Allmänt sett var rörlighet och utflyttning högst för läkare och lägst för vårdare.  

 Situationen beträffande vårdarbetstagares rörlighet är komplicerad och tvetydig, och 
visar olika mobilitetsmönster – från offentliga till privata sektorn, från landsbygden till 
städerna, utflyttning och cirkulär migration.  

 Alla NMS länder rapporterar låg eller mycket låg inflyttning, som ersättning för 
utflödet av läkare och sjuksköterskor. Inflyttande migranter tenderar att komma från 
u-länder eller angränsande länder, som inte tillhör EU, med relativt lägre löner. 

 De nordiska länderna (och Nederländerna) rapporterar låg eller oväsentlig utflyttning. 
Mellan de nordiska länderna (Danmark, Norge och Sverige) fortsätter den kraftiga 
tendens för vårdpersonalens rörlighet som fanns redan före 2004. Undantaget till 
detta mönster är Finland, där hög in- och utflyttning av läkare och sjuksköterskor 
rapporteras.  

 Storbritannien visar en skarp diskontinuitet vad gäller invandringsmönstret för 
vårdanställda. En betydande minskning noteras av all inflyttning, och en tydlig 
skiftning av inresanden från icke-EU till EU-länder.  

 Frågeformuläret gav inte mycket om vårdpersonalens migrationstrender. Det finns 
dock en akademisk litteratur som visar en ökande tendens för cirkulär migration 
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mellan NMS och deras högre avlönade grannländer, från Polen till Tyskland, 
Slovakien till Österrike och Rumänien/Bulgarien till Italien.  

 Inom de allmänna migrationsmönstren kan en mycket mer detaljerad och "finkornig" 
bild observeras i förhållande till kompetens och sysselsättning i den privata sektorn. 
Högsta utflyttning konstateras av specialiserade läkare och sjuksköterskor inom 
narkos, radiologi, obstetrik, gynekologi, intensivvård och psykiatri. 

 Svaren på frågeformuläret tyder på att mönstren för längd på vistelse (tillfällig, 
permanent, cirkulär) var mycket blandade och att hård data saknas.  

 
 
Faktorer som driver på eller hämmar vårdarbetskraftens utflyttning  
 

 Dålig lön var den vanligaste orsaken som uppgavs i enkäterna för utflyttning av 
vårdpersonal i allmänhet och från NMS i synnerhet. 

 Dåliga arbetsvillkor var det näst vanligaste skälet som uppgavs för migration, i 
synnerhet från NMS. NMS ligger i botten på tabellen för totala sjukvårdsutgifter per 
capita och totala utgifter för sjukvård som procent av bruttonationalprodukten (BNP). 
Låga utlägg och underinvestering har förvärrats av privatisering och kaotisk 
omstrukturering, vilket lett till demoralisering och försämrade arbetsvillkor i NMS.  

 Det finns belägg på att läkare och sjuksköterskor i stater med högre löner också 
flyttar mellan länder för att ta vara på bättre arbetsmarknader i form av löner. Bättre 
arbetsvillkor och/eller balans mellan arbete och privatliv nämndes också som viktiga 
faktorer. 

 Arbetsgivare, arbetsförmedlingar och enskilda initiativ sades vara lika viktiga när det 
gäller att hjälpa och underlätta utflyttning. Det finns inga tydliga mönster som visar på 
rekryteringskonsulter. Det finns inget belägg för de storskaliga, systematiska 
rekryteringsstrategier som förekommer vid migration av vårdanställda från u- till i-
länder (med undantag för Storbritannien).  

 De faktorer som särskilt, oftast nämns som hinder för vårdarbetskraftens rörlighet är 
språk, och att kvalifikationer inte erkänns. Bristande språkkunskaper gäller särskilt 
sjuksköterskor, och ett hinder mot att ta anställning var nödvändigheten att flytande 
kunna tala destinationslandets språk. Det är vanligare för läkare att kunna språk, och 
för vårdare var dessa kunskaper mindre viktiga.  

 Det finns ännu ingen enhetlig acceptans av yrkeskvalifikationer i alla EU-länder.  
 

Det var uppenbart av svar på frågeformuläret att skillnader i löner och arbetsvillkor, både 
mellan NMS och äldre medlemsstater i EU samt mellan ekonomier med högre löner, ger viss 
förklaring till utflyttning och gränsöverskridande rörlighet i EU. Denna rörlighet kompliceras 
av intern migration inom länder, från landsbygd till tätorter och från den offentliga till den 
privata sektorn. Brist på arbetskraft inom vården, särskilt vad gäller sjuksköterskor, förvärras 
av att ungdomar inte anser att yrket erbjuder en lockande karriär. 
 
 
Vårdsektorn  
 

 Åldrande befolkningar, demografiska förändringar och föränderliga sysselsättnings- 
och familjemönster över hela Europa innebär att vårdarbetsmarknaden är en av de 
mest dynamiska i EU, som enligt prognoserna ska fortsätta att expandera i framtiden. 
Efterfrågan på långsiktiga vård- och omsorgstjänster har inte motsvarats av ett 
tillräckligt utbud av vårdare. Branschen kännetecknas som ett låglöne- och 
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lågstatusyrke, vilket upplevs som ett hinder mot att få fram tillräckligt många 
arbetstagare.  

 Trots att situationen varierar från ett land till ett annat i EU finns ett betydande och 
växande beroende av migrantarbetskraft inom branschen. Det uppskattas att 
arbetstagare från NMS utgör en ökande andel av arbetsstyrkan: 7 % av EU8 
anställda arbetar inom vården i Storbritannien. I Tyskland är 19 % av löntagarna 
inom äldreomsorgen födda utomlands, och i Norge är 7,4 % av anställda inom 
sjukvården inflyttade arbetstagare. 

 I Österrike har inflyttade hemvårdassistenter, som arbetar för äldre och för 
funktionshindrade blivit föremål för stora reformer. 2006 införde regeringen ett nytt 
vårdyrke, "personlig assistent". Fördelarna med reglering är blandade, och ger 
anställda ett visst socialt skydd, men andra sociala förmåner är kopplade till att vara 
bosatt i Österrike.  

 I Italien fylls en stor del av äldres och funktionshindrades efterfrågan på hemvård av 
invandrade vårdare, som anställs privat och bor inneboende eller är timanställda. 
Lagen Bossi-Fini 2002 reglerade hushållsarbete och hemvård. Försök gjordes att 
integrera vårdare genom utbildning och språkkurser, med blandat resultat. 

 Det finns många specifika svårigheter för facket att organisera vårdare, bl.a. att 
arbetet är så genusbundet, isolering i hemmet, många invandrare som arbetar med 
vård och omsorg har en osäker rättslig status, att utbudet är fragmenterat mellan 
privata, offentliga och ideella sektorer, och att många vårdare är egenföretagare.  

 I ett antal länder (t.ex. Tyskland, Italien, Nederländerna och Storbritannien, bl.a.) har 
fackföreningar verkat mycket framgångsrikt med både EU och ickedokumenterade 
invandrare. Initiativ har förekommit beträffande rekrytering och orientering, rättslig 
hjälp, kontakter med lokala samhällen, kamp mot främlingsfientlighet inom facket i 
stort, kampanjer för löner man kan leva på (i motsats till minimilöner), särskilda 
rådgivningskontor och kampanjer för arbetsklausuler i offentliga avtal för att 
motarbeta dumpning. 

 
 
Fackets roll  
 

 I länder där partsförhållandet och korporativistiska arrangemang är förankrade (t.ex. 
Norge, Sverige och Finland) har diskussioner om migration varit inbyggda i 
processen. I länder som saknar korporativistiska arrangemang förekommer 
diskussioner med regeringen eller statliga organ om migration (Bulgarien, Slovakien 
och Storbritannien). 

 De flesta som svarat på frågeformuläret rapporterar att inga särskilda satsningar 
gjorts att rekrytera invandrare. Intervjuer i Storbritannien, Tyskland, Italien och 
Nederländerna visade dock en rad initiativ att stödja och ge råd åt invandrare och 
hjälpa dem att integreras. 

 Marburger Bund, fackförbundet som företräder läkare i Tyskland, uppmuntrar 
invandrade läkare att gå med i facket och erbjuder tjänster som t.ex. att kolla deras 
arbetsavtal; de stimulerar också utflyttade läkare att gå med i facket i 
destinationslandet. Storbritannien har de mest utvecklade strategierna för rekrytering 
och integrering av invandrare. Royal College of Nursing (RCN) har en särskild 
avdelning som ger information till invandrare.  

 Det finns begränsade exempel på gränsöverskridande samarbete, i synnerhet i det 
nordiska nätverket länder. I Storbritannien har en polsk ombudsman utstationerats 
från OPZZ förbundet att arbeta med polska och andra invandrare från NMS. I 
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Tyskland har Marburger Bund ett ömsesidigt avtal med förbund i Tjeckien, 
Nederländerna och Schweiz.  

 Norge har antagit EPSU-HOSPEEM:s (Europeiska federationen för 
offentliganställdas förbund och Europeiska sjukhus och vårdarbetsgivares förening) 
beteenderegler, Världshälsoorganisationens (WHO) Globala beteenderegler om 
internationell rekrytering av vårdpersonal och anställning av invandrare. I 
Storbritannien finns det beteenderegler för internationell rekrytering av yrkesutbildad 
vårdpersonal (2004) som getts ut av sjukvårdsdepartementet. I Finland, Sverige och 
Nederländerna har arbetsgivare och fackliga organisationer antagit EPSU-
HOSPEEM:s beteenderegler. Respondenter från många andra länder bekräftade inte 
att EPSU-HOSPEEM:s regler faktiskt använts, vare sig i samband med social dialog 
eller i förhållande till relevanta departement eller regionala eller kommunala 
myndigheter – av ett antal orsaker.  

 
 
Inverkan av invandring av vårdarbetstagare  
 

 Inverkan av invandring av vårdarbetstagare uppskattas av enskilda, som åtnjuter 
sysselsättningsmöjligheter som kanske inte erbjuds i hemlandet. Bland andra 
eventuella fördelar ingår utbildning och kunnande, bättre tillfällen till befordran och 
bättre arbetsvillkor vad gäller tider, semester och arbetsbörda.  

 Problemen med att förlora utbildad vårdarbetskraft återkommer i vissa delar av 
Europa och inom en del specialområden. Detta gäller särskilt NMS, dock i mindre 
skala än vad som gäller mellan i- och u-länder.  

 Allmänt sett minskar utflyttning gruppen möjliga vårdarbetstagare. Inom 
utflyttningsländerna kan inverkan vara större på landsbygd än i städer. Det är dock 
viktigt att understryka att skalan och inverkan varierar mellan NMS. Samtidigt som 
Rumänien har brist på vissa former av kompetens inom vården, rapporteras det i 
mycket mindre utsträckning från andra länder. Tillgänglig statistik pekar på att antalet 
polska sjuksköterskor som arbetar utanför landet är mycket litet.   

 En källa till förargelse i utflyttningsländer är att utbildning av vårdarbetstagare 
finansieras av offentliga medel och att dessa arbetstagares kompetens exporteras 
därefter till mottagarländer, utan någon kompensation. Motsatsen gäller för 
mottagarländer, som kan fylla brister i vårdarbetsstyrkan med personer som 
rekryteras utan investering i utbildningskostnader.  

 
 

Utmaningar  
 

 Kostnader för och klarhet i att erkänna kvalifikationer över gränser  

 att yrkesorganisationer och fackföreningar bör dela med sig information om löner och 
rättigheter och skyldigheter i avtal för läkare, sjuksköterskor och vårdpersonal  

 bristande språkkunskaper 1) som hinder mot rörlighet, vilket leder till 2) 
sysselsättning under kvalifikationsnivån  

 främjande, användning och bevakning av EPSU-HOSPEEM:s uppförandekod om 
etisk gränsöverskridande rekrytering och bibehållande (2008) samt WHO:s 
beteenderegler om internationell rekrytering av sjukvårdspersonal (2010), bevakning 
av arbetsgivares eller rekryteringsförmedlingars rekryteringsförfaranden samt att 
svartlista rekryteringsförmedlingar, som inte följer principerna för etisk rekrytering 

 representation för invandrare i yrkesorganisationer och fackföreningar  
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 att förhindra social dumpning i privata (både ideella och vinstgivande/kommersiella) 
sektorn  

 (invandrade) vårdares osynlighet och avskildhet  

 diskriminatorisk behandling av icke-EU invandrare inom vården  

 förbättra/underlätta tillgång för icke-dokumenterade arbetstagare till 
medborgarrättigheter  

 problem som upplevs i utflyttningsländer både för deras sjukvårdssystem och med 
hänsyn till löner och arbetsvillkor för vårdanställda som blir kvar när ett betydande 
antal övriga vårdarbetstagare (i ett visst yrke eller område) flyttar ut 

 

Forskargruppen vill vidare framkasta att det föreligger ett behov för bättre insamling av och 
tillgång till statistik. Dessutom vill vi understryka vikten av de utmaningar som utredningen 
uppvisat i samband med de åtstramningsåtgärder som genomdrivs i större delen av Europa, 
och konsekvenserna av att göra invandrare till syndabockar, samt yttersta högerns 
expansion. 
 
 
 

Rekommendationer  
 
Följande rekommendationer har utformats som svar på de utmaningar, som studien 
identifierat, men har också tagits fram gemensamt av forskargruppen tillsammans med 
EPSU:s sekretariat. 
 

 Förbättra öppenhet i förfaranden och effektiviteten i det aktuella systemet med 
gränsöverskridande erkännande av kvalifikationer, och erbjuda information om 
administrativa förfaranden för erkännande av kvalifikationer.  

 Att utbilda vårdare och intyga deras kompetens och kvalifikationer och jämförbarhet i 
hela Europa, integrering av hemvårdare i lokala nätverk för offentliga tjänster samt att 
identifiera och arbeta med samhällsgrupper och NGO 

 Visa var det finns upplysningar om löner och avtalsenliga rättigheter och skyldigheter 
för läkare, sjuksköterskor och vårdare, granska hur tillgänglig informationerna är 
(språk och format) samt utforska huruvida det finns initiativ att starta en 
informationsinsamling för upplysningar av detta slag. 

 EPSU:s medlemsförbund bör undersöka möjligheter att i sitt urval tjänster till 
invandrare inom vården (inom ett särskilt yrke) erbjuda granskning av arbetsavtal 
och/eller arbetsvillkor. 

 Undersöka om ömsesidiga överenskommelser om tillfälligt fackligt medlemskap är 
möjligt. 

 I de fall där det finns ett betydande antal oorganiserade invandrare bör strategier 
utforskas om att organisera, rekrytera och integrera invandrare och att granska 
resultaten av eventuella kampanjer med detta syfte. 

 Fackliga organisationer bör förbättra utbildning av förtroendevalda och/eller 
personalföreträdare i företagsnämnder och deras kännedom av frågor och 
utmaningar beträffande etisk rekryteringspraxis, anställnings- och avtalsfrågor, 
arbets- och lönevillkor samt introduktion av invandrade arbetstagare inom vården  

 Gratis fortlöpande passande språkstöd av arbetsgivare och/eller offentliga 
myndigheter i mottagarländer, samt att språkstöd ska erbjudas både som del av 
yrkesutbildning och som fristående språkkurser. 
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 EPSU:s medlemsförbund ska fortsätta sprida medvetenhet om innehållet i och 
potentialen hos EPSU-HOSPEEM:s uppförandekod om etisk gränsöverskridande 
rekrytering och bibehållande samt att bevaka dess användning, med utgång från den 
gemensamma EPSU-HOSPEEM utvärderingsrapporten (2012). 

 Offentliga myndigheter och arbetsgivare bör systematiskt bevaka 
arbetsförmedlingars verksamhet i syfte att säkra etisk rekryteringspraxis och att vidta 
sanktioner mot dem ifall exploatering uppdagas, i enlighet med EPSU-HOSPEEM:s 
uppförandekod om etisk gränsöverskridande rekrytering och bibehållande 

 Fackliga organisationer bör främja ILO:s konvention om hushållsarbetare 

 EPSU:s medlemsförbund bör förbättra samarbetet med regeringar och offentliga 
myndigheter på alla nivåer och verka i riktning mot bättre rättsligt skydd för arbets- 
och sysselsättningsvillkor för vårdanställda i enskilda hushåll, i små och medelstora 
företag eller är egenföretagare (inklusive falska egenföretagare), då det som regel är 
svårt eller omöjligt att nå ut till dem eller att få kollektivavtal att omfatta dem  

 Inkludera sociala/arbetsklausuler om löner som avtalats i kollektivavtal eller 
lagstiftning eller andra löne- och arbetsvillkor i offentliga avtal för privata (ideella och 
vinstgivande/kommersiella) utförare i samband med offentlig upphandling till stöd för 
principen om lika lön för lika arbete i ett visst territorium. 

 EU bör uppmuntra och driva på regeringar att investera i sjukvård i syfte att förbättra 
hållbar finansiering av sjukvårdssystem, kvaliteten på sjukvårdstjänster, göra 
vårdyrken mer lockande och även arbetsvillkoren för den vårdpersonal som inte 
migrerar och stannar kvar hemma  

 Granska eventuella kompensationsarrangemang som redan existerar mellan 
utflyttnings- och mottagarländer och undersöka utarbetande av 
kompensationssystem eller -avtal, tillsammans med arbetsgivarorganisationer, 
institutioner som förvaltar sjukvårdssystem (socialförsäkrings- eller sjukvårdstjänster), 
relevanta statliga departement, och när så är lämpligt, EU institutioner. 

 Främja rättvis behandling av icke-EU vårdanställda genom att t.ex. ge dem rösträtt i 
värdlandet i kommunalval efter fyra års vistelse (motsvarar seden i de flesta EU 
länder) och underlätta tillgång till naturalisering eller medborgarskap i värdlandet. 

 Stöda eller bli medlem i lämpliga organisationer som verkar mot rasism och 
främlingsfientlighet och fundera på att ta fram material som förklarar värdet av 
invandrare, i synnerhet inom sjukvård och sociala tjänster, och att motarbeta myter 
om migration. 

 


