
  

 
Arbetsprogram för europeiska sociala dialogen inom sjukhusbranschen  

2008-2010 
 
EPSU och HOSPEEM beslöt vid mötet med sociala dialogkommittén för sjukhusbranschen 
den 7 december 2007 att fortsätta med arbetet och det gemensamma partnerskap, som 
utvecklats under första arbetsprogrammet 2006-2007. Detta kommer att bilda grunden för 
ytterligare verksamhet för sociala dialogen inom sjukhusbranschen, som presenterats i detta 
arbetsprogram och täcker perioden 2008 till 2010. Ett treårsprogram ger kommittén för 
sociala dialogen bättre möjligheter att planera, färdigställa och följa upp ärenden, som 
prioriteras under perioden. Halvvägs under perioden kommer kommittén att granska arbetet 
för att genomföra eventuella ändringar i den planerade verksamheten och prioriteringarna, 
om det anses lämpligt.  
 
Den viktigaste prioriteten för HOSPEEM och EPSU under kommande år är att stärka den 
sociala dialogen inom sjukhusbranschen på europeisk, nationell och lokal nivå och ta vårt 
ansvar som de erkända europeiska sociala partnerskapsorganisationerna för respektive 
arbetsgivare och anställda inom sjukhusbranschen.  
 
EPSU och HOSPEEM vill därför, där så är lämpligt, aktivt ta vara på de tillfällen och 
möjligheter att påverka EU:s politiska utveckling som erbjuds arbetsmarknadens parter av 
europeiska fördraget. I detta ingår ett aktivt engagemang i europeiska samrådsförfaranden i 
de fall där initiativ kan komma att inverka på sjukhusbranschen och dess anställda, men 
också att som arbetsmarknadsparter utarbeta egna initiativ med hjälp av bilaterala och 
självständiga instrument för sociala dialogen. 
 
HOSPEEM och EPSU engagerar sig att: 
• förbättra sina organisationers representativitet inom sjukhus- och vårdbranschen i hela 

Europeiska unionen och dess kandidatmedlemmar 

• stödja utvecklingen och stärkandet av europeiska, nationella och lokala strukturer för 
sociala dialogen i förhållande till sjukhusbranschen 

• främja ett interaktivt utbyte av kunskaper och erfarenheter inom vårdbranschen och 
socialpolitiken emellan olika nationella arbetsmarknadspartsorganisationer och deras 
företrädare  

• följa och, när det lämpar sig, reagera på europeiska kommissionens sociala och 
hälsovårdspolitiska initiativ, som kommer att påverka sjukhusbranschens arbetsstyrka 
och organisation 

• upprätthålla ett aktivt arbetsförhållande med relevanta tvärsektoriella parter och 
komplettera deras verksamhet när det lämpar sig 

• utarbeta policy och instrument för att stödja en social och hållbar arbetsledning inom 
sjukhusbranschen i EU  

• främja sjukhustjänster av god kvalitet, på grundval av de delade principer som parterna 
kommit överens om i det gemensamma EPSU-HOSPEEM uttalandet om sjukvården i 
december 2007  

• främja tillämpning av jämställdhetsprinciper och lagstiftning 

• ytterligare utforska hur sjukvårdssystemens organisation påverkar arbetsorganisation 
inom sjukhusbranschen 

För att nå alla ovanstående mål engagerar sig EPSU och HOSPEEM att särskilt inrikta sig 
på följande handlingar: 
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• Stärka strukturen för sociala dialogen inom sjukhus- och vårdbranschen, med hjälp av 
sociala partnerskapsmetoder vad gäller uppbyggnad av kapacitet och samverkan: 

o i syfte att lansera gemensamma projekt för sociala dialogen på regional, nationell 
och/eller gränsöverskridande nivå 

o i syfte att stimulera och stödja nationella medlemsorganisationer att använda 
tillgängliga finansieringsresurser för sociala partnerskap under europeiska sociala 
fondens program för 2007-2013 

• Kvarhållning: utveckla ett branschinitiativ, bygga på aktuellt tvärsektoriellt arbete om att 
förena arbets- och familjeliv med särskild inriktning på arbetsorganisation  

• Skapa särskilda instrument för att leda utmaningen med en åldrande arbetsstyrka, 
genom ett ad hoc-projekt  

• Ta itu med utmaningar som hänger samman med behovet av ny kompetens genom att:  

o samla in och utbyta praktiska erfarenheter inom skola och utbildning, ledning av 
sjukvård, samt samspelet mellan teknik, IT, kompetensbehov och/eller planering av 
arbetsstyrkan och bedömning av konsekvenserna av de olika utvecklingsformerna 
för arbetsorganisation och arbetstagare, med särskild inriktning på skola och 
utbildning, samspel mellan olika kompetenser och sjukvårdsledning 

o på den grundvalen arbeta i riktning mot ett gemensamt initiativ, med utgångspunkt 
från tvärsektionella ramverket för handling på livslång utveckling av kompetens och 
kvalifikationer för att motsvara branschens behov  

• Utarbeta ett lämpligt svar på företeelsen tredjepartsvåld.    

 

HOSPEEM och EPSU anser inte att detta arbetsprogram är uttömmande. Parterna kan 
därför gemensamt bestämma att uppdatera det i förhållande till betydelsefulla utvecklingar 
inom EU. 

 

 

Bryssel, 

2008-06-23 


