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11. Hälso- och sjukvårdstjänster och sociala tjänster (HSS1): bekämpa liberalisering 

och möta framtida behov 

 

1.  Ökad liberalisering inom hälso- och sjukvårdstjänster och sociala tjänster, både inom 
länder och på EU-nivå, försvagar solidariteten och sammanhållningen, förvärrar 
ojämlikheter som har en negativ påverkan på levnads- och arbetsvillkor såväl som 
jobbens kvalitet och anställningstrygghet. Marknadsprinciper och kommersiella 
intressen, inklusive att driva på för att göra vinster, går i många fall stick i stäv med 
både det allmänhetens och arbetstagarnas intressen. 

2.  Demografiska förändringar och en åldrande befolkning kommer att öka efterfrågan på 
hälso- och sjukvårdstjänster och sociala tjänster av hög kvalitet i Europa. Det finns ett 
stort behov av investeringar i sektorn och dess arbetsstyrka för att handskas med 
frågor som personalbrist och för att adressera utmaningar som har att göra med 
kvalifikationer, behov av ny kompetens och yrken, den rätta blandningen av kompetens 
och ändrade arbetsuppgifter mellan hälso- och sjukvårdspersonal och de som arbetar 
inom social omsorg. Det behövs också bättre ledningskompetens och -kapacitet. 

3.  Ökad inblandning i vinstdrivande företag, ideella organisationer och småföretag vad 
gäller leveransen av hälso- och sjukvårdstjänster och sociala tjänster har även lett till 
att ett ökat antal arbetsgivare nekar medarbetarna rätten att engagera sig fackligt och 
väljer att inte tillämpa kollektivavtalen.   

Åtgärder:  

  Sjukvårds- och sociala tjänster inför kriser och åtstramningsåtgärder 
 Utarbeta gemensamma aktioner som motverkar konsekvenserna av den finansiella 

och ekonomiska krisen och åtstramningsåtgärder i syfte att förbättra hållbar 
finansiering av personal, infrastruktur och tjänsternas kvalitet. Särskilt fokus bör 
ligga på kvinnor, som utgör ca fyra femtedelar av alla arbetstagare i branschen när 
det gäller att kämpa mot nedskärningar av jobb i den offentliga sektorn och vad 
gäller minskad tillgång till offentliga hälso- och sjukvårds tjänster och sociala 
tjänster eller som finansieras med offentliga medel, som leder till negativa effekter 
på möjligheter att jämka samma arbete och fritid. Politiskt arbete och påtryckning på 
HSS-aspekter från t.ex. EU:s interna marknadsregler, ekonomisk styrning och 
specifik politik, som ”Socialt investeringspaket” (2013), Sociala tjänster av allmänt 
intresse (SSGI), Personliga och hushållstjänster (PHS), En handlingsplan för 
sysselsättning inom hälso- och sjukvård i EU(2012) och aktivt inkluderande (2008) 
kommer att fortsätta. 

  Privatisering/marknadsorientering av hälso- och sjukvårdstjänster och 
sociala tjänster 

 Fortsätta att kämpa för sjukvårds- och sociala tjänster av hög kvalitet och mot olika 

                                                
1
 Den fasta kommittén har begärt att få inkludera en definition av området som täcks in av hälso- och 

sjukvårdstjänster och sociala tjänster, enligt följande:  
”Hälso- och sjukvårdstjänster och sociala tjänster innefattar en lång rad tjänster, inklusive men inte 
begränsade till följande: sjukhustjänster, tjänster inom primärvård och öppenvård, långsiktig sluten 
vård på äldre och/eller funktionshindrade, vård i hemmet och närsamhället inklusive hjälpare, 
mentalvård, samhällstjänster och kulturella tjänster, socialt arbete, sociala stödtjänster och 
socialbildningstjänster, barnomsorg och barnsskyddstjänster, socialt boende, anställningstjänster.”  
”Sociala tjänster” täcker en mycket stor mängd olika områden som tillhandahålls av olika nivåer av 
statliga, ideella och vinstdrivande leverantörer. Arbetsgruppen för sociala tjänster har drivits 
gemensamt av HSS och LRG. 
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former av marknadsutsättning som riskerar att försämra eller t.o.m. sänka kvaliteten 
på arbeten och/eller tjänsterna, och undergräva sjukvårdens och de sociala 
tjänsternas ekonomiska hållbarhet. I detta hänseende kommer EPSU att samla in 
fackföreningarnas strategier och metoder för att skydda och förbättra arbets- och 
lönevillkor, omfattningen av kollektivavtal, områden/frågor som omfattas av dem, 
inklusive för arbetstagare i privata företag. Utvecklingen av de olika multinationella 
företagens verksamhet inom sektorn för hälso- och sjukvårdstjänster och sociala 
tjänster kommer att övervakas och upprättandet av europeiska företagsråd inom 
hälsa och sjukvård samt social omsorg i dessa företag ska vidare stöttas. 

  Drägligt arbete/tillräckligt med personal med kvalifikationer 
 Utveckla och genomdriva strategier för anständigt arbete och skydd för 

arbetstagare inom vård och sociala tjänster mot inhuman behandling och otryggt 
arbete. 

  Försvara och främja principen om lika lön för lika arbete på samma ställe, såväl 
som lika lön för arbete av lika värde på samma plats. 

  Främja på relevant central, regional och/eller lokal nivå definitionen och 
tillämpningen av förhållandet mellan personal och patienter och system för 
prognoser och uträkningar av kvantitativa och kvalitativa behov som somliga 
personalkategorier för att säkerställa att sjukvårds- och socialvårdsinstitutioner och 
-tjänster och avdelningar fungerar som de ska. 

  Kräva lämplig finansiering och långsiktiga offentliga investeringar i vård och sociala 
tjänster. 

  Förbättra samhällets erkännande för vård och omsorgsarbete, bekämpa 
undervärdering av arbeten inom branschen och stödja arbetstagarna att bli mer 
yrkesmedvetna. 

  Stödja rekrytering och att hålla kvar sjukvårds- och socialvårdsarbetstagare genom 
bättre anställningsvillkor, bl.a. genom att använda GD SANCO:s modeller för god 
praxis om hur vårdanställda hålls kvar och bättre personalledning. 

  Social dialog, kollektiva förhandlingar och kollektivavtal 
 Stärka partsförhållandet och social dialog inom sjukvårds- och 

socialvårdsbranschen på europeisk, nationell, regional och lokal nivå, i synnerhet 
genom att inrätta eller stödja gemensam verksamhet eller projekt med lämpliga 
arbetsgivarorganisationer, som arrangeras på medlemsstats- och/eller EU nivå. 

  Främja tillämpning och bevakning av inverkan av branschövergripande och 
branschvis europeisk sociala dialogtexter om de fackliga organisationernas roll och 
förbättring av anställnings-, arbets- eller lönevillkor. 

  Arbetsmiljö (OSH) inom hälso- och sjukvårdstjänster och sociala tjänster 
 Ta fram ett arbetspaket om OSH som ska användas både under EPSU:s eget 

arbete och verksamheten i samband med den sociala dialogen tillsammans med 
HOSPEEM. Gemensamma åtgärder av EPSU:s medlemsförbund och med 
relevanta arbetsgivare inom sjukvården kommer att lanseras för att förebygga 
risken från och för att minska de negativa konsekvenserna av muskel- och 
skelettbesvär och hudsjukdomar. Exempel på god praxis och riktlinjer kommer att 
tas fram för att tillämpa resultaten från relevanta branschöverskridande initiativ 
(t.ex. hantera våld från tredje part och trakasserier) eller branschspecifika initiativ 
(förebygga stickskador från medicinska verktyg; åldrande arbetsstyrka). Åtgärder 
för att ytterligare institutionalisera fackföreningarnas roll i tillämpningen och 
övervakningen av nationell och europeisk lagstiftning om arbetsmiljö kommer att 
antas eller stöttas. 
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  Kvalifikationer/kunskap/kompetens hos arbetstagare inom hälsa och sjukvård 
samt social omsorg 

 Säkerställa en uppföljning av det omarbetade direktivet 2005/36/EG om 
erkännande av yrkeskvalifikationer. 

  Påverka arbetet som utförs i utskott och arbetsgrupper i gränssnittet mellan 
arbetsmarknaden och yrkeskvalifikationer för att bl.a. handskas med insamling och 
utbyte av information, och om så är lämpligt förbereda förordningar beträffande 
kompetensmix och skiftande arbetsuppgifter. 

  Gränsöverskridande migration av hälso- och sjukvårdspersonal/etiska 
rekryteringsmetoder 

 Bekämpa oetisk praxis vid gränsöverskridande rekrytering av arbetstagare in 
sjukvård och sociala tjänster, bl.a. genom att främja principerna i EPSU-
HOSPEEM:s uppförandekod om etisk gränsöverskridande rekrytering och 
bevarande av vårdpersonal (2008) samt Världshälsoorganisationens globala 
uppförandekod om internationell rekrytering av vårdpersonal (2010). 

  Sätta tryck på EU och nationella regeringar om att investera i vård, att göra 
vårdyrken och vårdarbetstagares arbetsvillkor lockande både i länder som sänder 
ut och tar emot personal, och förbättra samarbetet med regeringar och offentliga 
myndigheter på alla nivåer att arbeta för bättre rättsligt skydd för invandrare som 
arbetar som vårdare i privata hushåll, i små och medelstora företag eller som 
egenföretagare (inklusive s.k. egenföretagare). 

  Stödja lämpliga intressenter att minska de negativa konsekvenserna av flykt av 
kompetens och kvalificerade personer och vårdflykt i avsändarländer. 

  Dela informationer om innehåll och framgångar för strategier och kampanjer för att 
organisera, rekrytera och integrera invandrare. Tecknandet av bilaterala avtal 
mellan fackföreningar som är anslutna till EPSU och EFS täcker in en rad frågor 
som är till förmån för medlemmarna, inklusive möjligheten för ömsesidiga avtal för 
tillfälligt medlemskap i fackföreningar, kommer att främjas. 

 


