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Branschvis social dialogkommitté för sjukhus- och vårdsbranschen:  
Verksamhet och utfall 2018 

 
Den branschvisa sociala dialogkommittén för sjukhus- och vårdsbranschen (SSDC HS) hanterade 
under 2018 ett brett urval ärenden inom ramen för EPSU-HOSPEEM:s gemensamma arbetsprogram 
och genomförde projektverksamhet som presenteras nedan.  
 
I april 2018 på 10-års jubiléet för sin beteendekod om att etiskt rekrytera och hålla kvar personal 
över gränser som antogs i april 2008 förnyade HOSPEEM och EPSU sitt åtagande att främja, garantera 
och försvara anständiga rekryterings- och arbetsvillkor för invandrade arbetstagare från EU och 
utanför EU, på sjukhus och vårdanläggningar i Europa. I december 2018 presenterade HOSPEEM och 
EPSU beteendekoden, hur den införlivats nationellt och används av arbetsmarknadens parter vid ett 
webbinar under rubriken "Etisk rekrytering av vårdpersonal – var befinner vi oss 2018?” som 
organiserades av expertnätverket Stöd för planering och prognoser av vårdpersonal (SEPEN). 
 
Ett gemensamt EPSU-HOSPEEM projekt, som fått medel av EU-kommissionen, i syfte att Främja en 
effektiv politik för att rekrytera och hålla kvar vårdpersonal i EU genom att försäkra tillgång till CPD 
samt hälsosamma och säkra arbetsplatser som stöder säkerhet för patienter och vård av god 
kvalitet ägde rum mellan januari 2017 och december 2018. HOSPEEM-EPSU fokuserade under 2018 
på uppföljning av resultat och rekommendationer från det gemensamma HOSPEEM-EPSU projektet 
(2014-2016) inom arbetsmiljö. En konferens med arbetsmarknadens parter inom arbetsmiljö med 
namnet En sund själ i en sund kropp – ta hand om dem som tar hand om oss hölls den 23 och 24 
maj i Vilnius (i samarbete med LSADPS). Arbetsmarknadsparterna hedrades av EU:s kommissionär för 
hälsa och livsmedelssäkerhet, Dr. Vytenis Andriukaitis, närvaro. Sammanlagt närvarade över 100 
deltagare från 19 av EU:s medlemsstater och 4 länder utanför EU. En rapport om konferensen och 
video med kollegor från nationella medlemsförbund finns på EPSU:s och HOSPEEM:s webbsidor, 
tillsammans med övriga relevanta dokument.  
 
I december 2018 organiserade HOSPEEM och EPSU gemensamt en spridningsworkshop som ägde 
rum på europaparlamentet i Bryssel, med europaparlamentsledamoten Jana Žitňanská (ECR, 
Slovakien) som värd tillsammans med ledamoten Brando Benifei (S&D, Italien). De viktigaste utfallen 
av de två gemensamma projekten om kontinuerlig yrkesutveckling och livslångt lärande, samt om 
arbetsmiljö presenterades. Deltagarna diskuterade hur man i framtiden kan säkerställa hälsosamma, 
säkra arbetsplatser som stöder säkerhet för patienter och god vårdkvalitet samtidigt som ett effektivt 
utbud av tjänster också tillförsäkras. Workshopen berikades av nationella arbetsmarknadsparters 
bidrag, och samlade cirka 30 deltagare från sysselsättnings- och vårdsektorerna. Presentationerna 
från workshopen och mediaverktygslådan för att främja spridning av projektens resultat finns på 
EPSU:s och HOSPEEM:s hemsidor.  
 
HOSPEEM och EPSU enades om en rapport som sammanfattar insikter av en gemensam online 
kartläggning för att följa upp införlivning, användning och inverkan av direktiv 2010/32/EU om att 
förhindra stickskador i sjukhus- och vårdbranschen. Den bygger på 30 svar från medlemmar i 
HOSPEEM och medlemsförbund i EPSU från 20 länder. Sekretariaten har inlett ett meningsutbyte 
med GD EMPL för att ta reda på möjligheter att ta itu med kvarvarande problem, som påvisas av 
rapporten. Kartläggningen och utarbetande av rapporten, som också innehåller rekommendationer 
till arbetsmarknadsparter nationellt och på EU-nivå, till EU institutioner (i synnerhet till EU-
kommissionen och EU:s arbetsmiljöbyrå) samt till EU:s medlemsstater, var HOSPEEM:s och EPSU:s 
andra uppföljning av ett projekt 2012 och 2013 (se den slutliga rapporten på EN, FR, DE, ES och PL). 

https://www.hospeem.org/wp-content/uploads/2011/11/EPSU-HOSPEEM_Code_of_conduct_07-04-08_with_signatures-2.pdf
https://www.hospeem.org/wp-content/uploads/2011/11/EPSU-HOSPEEM_Code_of_conduct_07-04-08_with_signatures-2.pdf
https://hospeem.org/activities/socialdialogue/10-year-anniversary-hospeem-epsu-code-conduct-ethical-cross-border-recruitment-retention-hospital-sector/
https://www.epsu.org/article/employers-and-trade-unions-renew-commitment-ethical-cross-border-recruitment-and-retention
https://www.epsu.org/article/epsu-hospeem-project-2017-2018-cpd-and-msd-and-psrsw
https://hospeem.org/activities/recruitment-retention-cpd-lll-osh/
https://hospeem.org/activities/msd-psr/
https://www.epsu.org/article/addressing-musculoskeletal-disorders-and-psycho-social-risks-and-stress-work-hospital-sector
http://www.lsadps.lt/
https://www.epsu.org/article/hospital-social-partners-sound-mind-sound-body-taking-care-those-who-take-care-us
https://hospeem.org/activities/projects/social-partners-conference-on-msd-prsw/
https://www.epsu.org/article/disseminating-results-joint-work-health-and-safety-and-continuing-professional-development
https://hospeem.org/events/dissemination-workshop-on-osh-and-cpd-3dec2018-brussels/
https://www.epsu.org/article/hospeem-epsu-survey-assessment-implementation-sharps-injuries-directive-201032eu-problems
https://www.epsu.org/article/hospeem-epsu-survey-assessment-implementation-sharps-injuries-directive-201032eu-problems
http://www.epsu.org/system/files/articles/files/Final-Report-ICF-GHK-15.11.13-EN.pdf
http://www.epsu.org/system/files/articles/files/Final-Report-ICF-GHK-15.11.13-FR.pdf
http://www.epsu.org/system/files/articles/files/Final-Report-ICF-GHK-15.11.13-DE.pdf
http://www.epsu.org/system/files/articles/files/Final-Report-ICF-GHK-15.11.13-ES.pdf
http://www.epsu.org/system/files/articles/files/Final-Report-ICF-GHK-15.11.13-PL.pdf
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HOSPEEM och EPSU 

 

Branschvis social dialogkommitté för sjukhus- och vårdbranschen  
 
HOSPEEM är den europeiska arbetsgivareföreningen för sjukhus och vård. Föreningen företräder 
nationella arbetsgivarorganisationer på EU nivå, som verkar inom sjukhus- och vårdbranschen, i syfte 
att samordna sina synpunkter och åtgärder vad gäller branschen och marknaden som ständigt 
förändras. HOSPEEM bildades 2005 för att representera de europeiska sjukhus- och 
hälsovårdarbetsgivarnas intressen vad gäller personal och arbetsmarknadsrelationer. HOSPEEM har 
medlemmar i hela Europeiska unionen, både i den statliga eller regionalt styrda sjukhussektorn och i 
den privata vårdbranschen. HOSPEEM:s medlemmar är hälsovårdarbetsgivarorganisationer med 
befogenhet att förhandla löner och arbetsvillkor med respektive fackföreningsparter. HOSPEEM 
tillhör också European Centre of Employers and Enterprises providing Public services (CEEP). 
 
EPSU är den Europeiska federationen för offentliganställdas förbund och är den näst största 
federationen i den Europeiska fackliga centralorganisationen (EFS) och omfattar cirka 8 miljoner 
offentliganställda i 260 fackliga organisationer. EPSU organiserar arbetstagare inom energi-, vatten 
och avfallssektorn, vård och sociala tjänster, samt kommunal och statsförvaltning, i alla länder i 
Europa, inklusive EU:s östra grannskap. EPSU medverkar i fem branschvisa sociala dialogkommittéer, 
inklusive sjukhusbranschen (http://www.epsu.org/r/20). EPSU är Public Services Internationals (PSI) 
erkända regionalorganisation. EPSU företräder 3,5 miljoner anställda inom vård och sociala tjänster i 
Europa (från socialarbetare till läkare, sjukhusstädare, läkarsekreterare och sjuksköterskor) och 
engagerar sig i ett brett urval ärenden på deras vägnar. EPSU verkar med lagstiftningsinitiativ på EU 
nivå, bevakar och försöker påverka EU:s politik, och driver projekt inom vård och omsorg.  
 
HOSPEEM och EPSU medverkar i den europeiska sociala dialogen som de erkända 
arbetsmarknadsparterna i EU inom sjukhus- och vårdsbranschen. Den branschvisa sociala 
dialogkommittén för sjukhus- och vård grundades i september 2006. HOSPEEM och EPSU enas om ett 
gemensamt arbetsprogram, som omfattar perioder på två till tre år. Det aktuella arbetsprogrammet 
täcker perioden 2017-2019 (se EPSU och HOSPEEM:s webbsidor). Ett antal gemensamma dokument 
(uttalanden, beteendekod, åtgärdsramar, ramavtal) har antagits och många projekt och aktiviteter 
har drivits med framgång under årens lopp.  

 
 

HOSPEEM:s sekretariat 
 

Marta Branca, vice generalsekreterare  
Simone Mohrs, ansvarig funktionär 
Sara Fasoli, ansvarig för policy och projekt  
 

 

 

EPSU:s sekretariat 
 

Jan Willem Goudriaan, generalsekreterare  
 

Mathias Maucher, ansvarig funktionär 
 

 

Kontakt: s.mohrs@hospeem.eu 
s.fasoli@hospeem.eu 

 

 

Kontakt: mmaucher@epsu.org 
 

 

http://hospeem.org/
http://www.epsu.org/
http://www.epsu.org/r/20
http://www.hospeem.org/category/socialdialogue/
http://www.epsu.org/r/2
https://www.epsu.org/article/social-dialogue-hospital-sector-epsu-hospeem-work-programme-2017-2019
https://hospeem.org/our-newsletter/hospeem-epsu-joint-work-programme-2017-2019-ssdchs/
mailto:s.mohrs@hospeem.eu
mailto:s.fasoli@hospeem.eu
mailto:mmaucher@epsu.org

