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Till ledamöterna i EPSU:s fasta kommitté för 
sociala tjänster och sjukvårdsfrågor  
Cc: Till medlemsförbund som verkar inom 
sjukvård och sociala tjänster   

EPSU:s sjuk- och hälsovårdskonferens 2011 
Europeisering av sjukvårdspolitik och sjukvårdssystem och  

gemensamma utmaningar för vårdarbetstagare   

18-19 oktober 2011 
RIN Grand Hotel, Bukarest 

 

Re:CFP/MM/gd 
Kontaktperson: Mathias Maucher 

 

mmaucher@epsu.org  

 

2011-07-18  

Sekretariatets förslag att EPSU ska arrangera en årlig europeisk branschkonferens 
med inriktning på olika branscher godkändes av EPSU:s styrelsemöte den 9-10 
november 2009. Denna andra konferens är för sociala tjänster och sjukvårdsfrågor. Vi 
har därför nöjet att bjuda er att delta i EPSU:s europeiska sjukvårdskonferens, som 
äger rum i Bukarest den 18 och 19 oktober 2011 på RIN Grand Hotel. En karta över 
området bifogas för information.   

Konferensen börjar tisdagen den 18 oktober kl. 10.30 (registrering börjar kl. 10.00) 
och slutar onsdagen den 19 oktober 2011 kl. 13.30.  

En middag arrangeras för alla deltagare kvällen den 18 oktober i centrala Bukarest. 
Vidare information meddelas senare.   

Intresserade deltagare erbjuds efter konferensen, den 19 oktober 2011, en guidetur 
på rumänska riksdagen, troligen med början kl.14.30 (tid: 1,5 till 2 timmar). Ytterligare 
information återfinns under "PRAKTISKA UPPLYSNINGAR".  

Syftet med konferensen är att överblicka och diskutera tre breda ämnesområden: 

 

Europeisering av statliga sjukvårdssystem/vårdpolitik: Arbetsmarknadsparternas 
roll i vårdsektorn  

 

Finansiering av vården mot bakgrund av krisen och åtstramningspolitik i Europa  

 

Gränsöverskridande rörlighet för vårdanställda: Utmaningar beträffande 
rekrytering, kvalifikationer, arbetsvillkor och en garanti för kollektiva 
arbetstagarrättigheter.   
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Bakgrundsmaterial för konferensen ska utarbetas, som vi delvis beställer av forskare 
(vi får ekonomiskt stöd från Europeiska kommissionen för vår konferens samt för viss 
forskning och en publikation) för att täcka konferensens tre huvudområden. Vi ska 
också försöka arbeta i riktning mot en EPSU deklaration/motion, t.ex. om hållbar 
finansiering av sjukvårdssystem och -tjänster i Europa. Mer detaljerad information följer 
snart.  

Konferensen föregås av 35:e mötet med fasta kommittén för sociala tjänster och 
sjukvårdsfrågor, som äger rum förmiddagen den 18:e oktober 2011, från kl. 08.30 
till 10.15. En särskild inbjudan till det mötet följer, och ett förslag till dagordning kommer 
att skickas ut i god tid. På anmälningsblanketten kan du redan nu anmäla dig både till 
konferensen och fasta kommittén - och om du har för avsikt att delta i bägge möten ber 
vi dig vara vänlig att anmäla det.  

Språk  
Aktiv tolkning (dvs. du får lyssna till och tala språket) erbjuds till och från nio språk: 
engelska, franska, tyska, tjeckiska, italienska, rumänska, ryska, spanska och svenska.   

Praktiska upplysningar  
Se bifogade fil med praktiska detaljer om ekonomiskt bistånd, resor och inkvartering, 
tolkning, hur man tar sig till hotellet och balans mellan kvinnor och män.   

Registrering och visum  
Fyll i och skicka tillbaka bifogade anmälningsblankett senast den 8 september 2011. 
Fyll i information om alla fyra möten/aktiviteter den 18+19 oktober för att hjälpa oss att 
planera.   

Vi kommer att behöva ytterligare upplysningar från deltagare som kräver visum till 
Rumänien. När du väl anmält dig får du ett brev med en inbjudan från EPSU med 
ytterligare information om hur man gör. Se också rubriken "PRAKTISKA 
UPPLYSNINGAR".  

Med vänliga hälsningar   

Carola FISCHBACH-PYTTEL 
EPSU:s generalsekreterare  

 

Lista över bifogade handlingar: finns på http://www.epsu.org/a/7364 (område endast 
för medlemmar - om nödvändigt klicka på knappen refresh! användarnamn: Workers, 
lösenord: 8million)  

 

Preliminärt konferensprogram (dokumentet översätts) 

 

Praktiska upplysningar om ekonomiskt bistånd, resor och inkvartering, tolkning, 
hur man tar sig till hotellet och balans mellan kvinnor och män (dokumentet 
översätts)   

 

Anmälningsblankett  

 

Karta över området kring hotellet   
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