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1.0 Inledning 
 
Denna utredning kartlägger åldersprofilen för sjukhussektorns arbetsstyrka i Europa, samt 
identifierar och analyserar de initiativ inom sjukhussektorn som har inriktat sig på problemet 
med en åldrande arbetsstyrka. Utredningen gjordes på uppdrag av Europeiska federationen 
för offentliganställdas förbund - EPSU (The European Federation of Public Service Unions) 
och Europeiska Sjukhusarbetsgivarnas förbund - HOSPEEM (European Hospital Employers’ 
Association), vilken fick finansiellt stöd från Europeiska kommissionen under budgetlinje 
04.03.03.01. 
 
Utvecklingen av den sociala dialogen inom sjukhussektorn på europeisk nivå inleddes med 
en konferens i maj 2000. en andra konferens som underströk vikten av att utveckla en dialog 
mot bakgrund av utbredningen av det europeiska samarbetet, ägde rum 2002. Konferensen 
belyste även två nyckelfrågor för den sektoriella sociala dialogen, frågor rörande fri rörlighet 
av anställda och den kompetensbrist som sjukhusen i ett flertal västeuropeiska länder står 
inför. Medan dessa problem återstår, blir frågan om aktivt åldrande allt mer aktuell och dess 
profil fortsätter att öka, främst på grund av de demografiska förändringarna, den äldre 
arbetsstyrkans underlägsna position på arbetsmarknaden och de åtgärder under senare tid 
som olika regeringar vidtagit för att höja pensionsåldern.  
 
HOSPEEM/EPSU-konferensen 16-17 mars 2006 var det fjärde paneuropeiska mötet med 
huvudmålsättningen att formalisera den sociala dialogen inom sjukhussektorn i EU. De 
inledande rönen i denna utredning presenterades på konferensen. Förevarande slutrapport 
presenterar forskningsrönen och tar också hänsyn till konferensdeltagarnas kommentarer 
och åsikter. Mer specifikt ger rapporten en översikt av åldersprofilen på sjukhussektorns 
arbetsstyrka inom EU (EU-25), och sammanfattar även skillnaderna mellan de 'Gamla' (EU-
15) och de 'Nya' (EU-10) medlemsstaterna mer detaljerat.  
 
Förutom en översikt av sjukhussektorn, presenteras även en serie fallstudier av regionala 
och lokala initiativ som syftar till att ta itu med de utmaningar som de demografiska 
förändringarna ger upphov till och stödja realistiska åtgärder för aktivt åldrande hos 
sjukhussektorns arbetsstyrka. Nationella initiativ som understöds av såväl arbetsgivare som 
fackföreningar kommer också att beskrivas här.  
 
Avslutningsvis bedömer rapporten även olika vägar på vilka en sektoriell social dialog på 
europeisk nivå kan vara till hjälp för att angripa problemet med en åldrande arbetsstyrka.   
 
 
1.1 Metodologi 
 
Data från Eurostat har använts för att ge en översikt av mönster och tendenser den 
kvalificerade sjukvårdspersonalens åldersprofil i sjukhussektorn runt om i EU. Analysen 
gäller åldersprofilen för hälso- och socialanställda (NACE-kod N) enligt kön, och undersöker 
mönster och tendenser mellan Gamla och de Nya medlemsstaterna. Eftersom dessa 
Eurostatdata inte omfattar alla nya medlemsstater1, och som ett resultat av en viss oro över 
tillförlitligheten och representativiteten2 i Arbetskraftsundersökningen, har data på europeisk 
nivå kompletterats med statistik från nationella källor för vissa av länderna i denna utredning. 

 
1 Framförallt Cypern, Estland, Lettland och Malta.  
2 Det är möjligt att Eurostats data inte är tillförlitligt i de fall sampelstorleken på 
arbetskraftsundersökningen är låg.  
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Det är viktigt att notera att Eurostats detaljerade data för ”folkhälsoanställda” inte har 
analyserats som en del i denna utredning: i samtal med Eurostat uppdagades att datan inte 
är helt representativ och inte heller tillgänglig för samtliga medlemsstater.  
 
För att komplettera den statistiska analysen utfördes en serie telefonintervjuer med relevanta 
medverkande samhällsorganisationer från de länder som ingår i utredningen såväl som fyra 
detaljerade fallstudier. Länderna i utredningen var: Storbritannien, Irland, Italien, Danmark, 
Tyskland, Sverige, Frankrike, Tjeckien och Polen. Flera väl tillämpliga fallstudier har erhållits, 
medan den italienska fallstudien undersöker varför främjandet av aktivt åldrande inte är mer 
utbrett på de italienska sjukhusen.  
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2.0 Demografiska förändringar 
 
Befolkningen inom den Europeiska Unionen åldras som en konsekvens av låga födelsetal 
och en förhöjd livslängd. Parallellt med detta sjunker antalet unga människor som inträder i 
arbetsstyrkan. Vid år 2015 kommer en på tre människor i arbetsför ålder att vara över 50 år 
gamla och vid år 2025 kommer den årliga takten på befolkningstillväxten att vara negativ i de 
flesta EU-länder.  
 

Den ekonomiska och sociala grunden för aktivt åldrande är tydlig tydligt:  
• de ekonomiska fördelarna gällande bibehållandet av den äldre arbetsstyrkans 

kompetenser, kunskap och erfarenhet, även om produktivitet och effektiviteten hos den 
äldre arbetsstyrkan är under pågående debatt;  

• I sociala termer innebär det åldrande samhället utmaningar vad gäller socialt skydd, 
pensioner, hälso- och sjukvårdssystem.  

 
Åldrandet fortsätter att vara ett politiskt problem inom EU och aktivt åldrande har framförts 
som en lösning som kan motverka de ökande kostnaderna som en åldrande befolkning 
innebär och upprätthålla den finansiella livskraften i det sociala säkerhetssystemet.  
 
Aktivt åldrande och sysselsättning av den äldre arbetsstyrkan innefattas i både 
Lissabonstrategin, genom målsättningen att höja aktivitetskvoten av den äldre arbetsstyrkan 
till 50 procent vid år 2010, och anknuten strategiriktlinjer, såsom Riktlinje 17 i de Integrerade 
riktlinjerna för arbete och tillväxt - Implementera sysselsättningsstrategier som syftar till att 
uppnå full anställning, förbättra kvaliteten och produktiviteten på arbetsplatsen, och stärka 
social och territoriell sammanhållning (antagen i december 2005). Den nya 
Kommunikationen “Common Actions for Growth and Employment: Community Lissabon 
Programme” (“Gemensamma åtgärder för tillväxt och sysselsättning: Lissabonprogram för 
gemenskapen” (Kom (2005), 330 slut, Brussels, 20.7.05), angav faktiskt en utfästelse från 
kommissionen att hjälpa medlemsstaternas olika regeringar att utveckla strategier för aktivt 
åldrande på följande sätt:  
 

“För att locka och behålla fler människor i sysselsättning kommer Kommissionen 
att hjälpa medlemsstaterna att utveckla strategier för aktivt åldrande, vilket 
omfattar åtgärder för höjning av antalet levnadsår i god hälsa. För att komplettera 
den Europeiska socialfondens åtgärder, har Kommissionen föreslagit ett program 
för livslångt lärande för att stödja åtgärder och nätverksarbete inom området runt 
om i hela EU ”. 

 
Denna rekommendation att utveckla strategier för aktivt åldrande är i linje med politiska 
prioriterade åtgärder som ställdes i 2003 års Kok-rapport, vilken medgav att utan 
“omedelbara och drastiska åtgärder för att vända rådande tendenser, är det omöjligt att 
komma i närheten av, och än mindre uppnå, de europeiska målen för en ökning av 
sysselsättningen i den äldre arbetsstyrkan och höja utträdesåldrarna från arbetsmarknaden”. 
2005 års rapport Sysselsättning i Europa förstärker faktiskt behovet av åtgärder:  
 

“För att uppnå Stockholmsmålets sysselsättningskvot för äldre människor, räknar 
man med att sysselsättningen bland människor i åldersgruppen 55-64 måste öka 
med omkring 7.5 miljoner mellan 2004 och 2010, eller ca 1.3 miljoner per år. 
Under perioden 2000 till 2004 måste sysselsättningen i denna åldersgrupp öka 
med i genomsnitt ca 800 000 per år. Trots den senare tidens framsteg vad gäller 
sysselsättningskvoten av äldre människor måste ansträngningarna alltså 
intensifieras ytterligare om 2010-målet ska kunna uppnås.”  
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2005, utfärdade den Europeiska kommissionen en grönbok gällande demografiska 
förändringar och solidaritet mellan generationerna, som snart kommer att följas upp (Maj/Juni 
2006) av en kommunikation som analyserar gensvaren och som gör politiska 
rekommendationer angående sådana åtgärder som bör vidtas för att göra aktivt åldrande till 
en realitet. 
 
 
2.1 Sysselsättningskvoter i den äldre arbetsstyrkan 
 
Sysselsättningskvoten av den äldre arbetsstyrkan (55-64 år) inom den Europeiska unionen 
har ökat från 36 procent 2000 till 42 procent 2004 (se tabell 2.1). Ökningen är tydlig i såväl 
gamla som nya medlemsstater, sysselsättningskvoten av den äldre arbetsstyrkan inom EU-
15 som genomsnitt är emellertid ca åtta procentenheter högre än i de nya Medlemsstaterna 
(46 procent 2004 i gamla Medlemsstaterna jämfört med 38 procent inom EU-10). Vid år 2004 
kommer den upsatta sysselsättningskvoten på 50 procent bara ha uppnåtts i Danmark, 
Portugal, Estland, Finland, Sverige och Storbritannien. Samtidigt kommer emellertid färre än 
en tredjedel av alla sysselsatta i åldersgruppen 55 till 64 att vara i sysselsättning i Slovenien, 
Slovakien, Polen, Österrike, Belgien, Italien, Luxemburg, Malta och Ungern. 
 
Inom EU-15, var, år 2004, en anmärkningsvärt etablerad och ansenlig andel av den äldre 
arbetsstyrkan, i Sverige (69,1 procent), Danmark (60,3 procent) och Storbritannien (56,2 
procent), aktiva på arbetsmarknaden, särskilt om man jämför med Österrike (28.8 procent) 
och Belgien (30 procent) vid den andra änden av spektrat. Medan tendensen för 
sysselsättningskvoten dock pekade uppåt för den äldre arbetsstyrkan i Belgien, var 
sysselsättningskvoten för Österrikes del oförändras för åldersgruppen 55-64 mellan åren 
2000 och 2004.  
 
Av medlemsstaterna EU-10 har Estland (52,4 procent) och Lettland (49,9 procent) en relativt 
hög andel av den äldre arbetsstyrkan kvar på arbetsmarknaden – båda ovanför den 
genomsnittliga kvoten för EU-15. Majoriteten av medlemsstaterna i EU-10 har upplevt en 
ökning av sysselsättningskvoten som överstiger genomsnittet i EU-25 mellan år 2000 och 
2004. Dessutom har man i Slovenien och Slovakien, trots att man den lägsta andelen av 
äldre arbetskraft inom EU-25, trots detta visat tecken på tillväxt i den relativa kvoten av sina 
respektive äldre arbetsstyrkor sedan 2000 (en ökning på 6,3 procent och 5,5 procents till 29 
procent och 26,8 procent var för sig). I Polen har sysselsättningskvoten för den äldre 
arbetsstyrkan emellertid i själva verket sjunkit med ca 2,2 procent. 2004 hade Polen den 
lägsta sysselsättningskvoten för den äldre arbetsstyrkan bland EU-25.  
 

Tabell 2.1  Sysselsättningskvoten för den äldre arbetsstyrkan (55-64) 2000, 2004 och 
förändringen 2000-2004 (%) 

LAND 2000 2004 
Förändring 

2000/04 

 

LAND 

 

2000 

 

2004 
Förändring 

2000/04 

 Av. EU-15 39 46 7  Av. EU-10 33 38 5 

 Belgien 26,3 30 3,7  Tjeckien 36,3 42,7 6,4 

 Danmark 55,7 60,3 4,6  Estland 46,3 52,4 6,1 

 Tyskland 37,6 41,8 4,2  Cypern 49,4 49,9 0,5 
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LAND 2000 2004 
Förändring 

2000/04 

 

LAND 

 

2000 

 

2004 
Förändring 

2000/04 

 Grekland 39 39,4 0,4  Lettland 36 47,9 11,9 

 Spanien 37 41,3 4,3  Litauen 40,4 47,1 6,7 

 Frankrike 29,9 37,3 7,4  Ungern 22,2 31,1 8,9 

 Irland 45,3 49,5 4,2  Malta 28,5 31,5 3 

 Italien 27,7 30,5 2,8  Polen 28,4 26,2 -2,2 

 Luxemburg 26,7 30,8 4,1  Slovenien 22,7 29 6,3 

 Nederländerna 38,2 45,2 7  Slovakien 21,3 26,8 5,5 

 Österrike 28,8 28,8 0        

 Portugal 50,7 50,3 -0,4        

 Finland 41,6 50,9 9,3        

 Sverige 64,9 69,1 4,2        

 Storbritannien 50,7 56,2 5,5        

 EU-25 36 42 6        

Källa: Eurostat, Arbetskraftsundersökning, 2006 
 

Om vi tittar på de nio länderna i studien, är det enbart Italien och Frankrike från gamla 
Medlemsstaterna som har en sysselsättningskvot för äldre personal som är lägre än 
genomsnittet för EU-15. Trots detta har sysselsättningskvoten för åldersgruppen 55-64 ökat i 
båda länderna. Tjeckien, som har en genomgående högre sysselsättningskvot på den äldre 
arbetsstyrkan än den genomsnittliga kvoten för EU-10, ligger fortfarande påtagligt efter 
Lissabons målkvot.  
 
Vad gäller kön ökade sysselsättningskvoten för den kvinnliga äldre arbetsstyrkan med 7 
procent mellan 2000 och 2004, jämfört med en ökning på 5 procent hos motsvarande 
manliga grupp. Medan den genomsnittliga sysselsättningskvoten för manliga äldre personal 
emellertid var 53 procent 2004, var den motsvarande kvoten för kvinnor fortfarande ca 20 
procentenheter lägre vid 33 procent. Skillnader på den manliga och kvinnliga 
sysselsättningskvoten mellan gamla och nya medlemsstater är tydlig, även om den manliga 
sysselsättningskvoten är 4 procentenheter lägre i EU-10 vis a vis EU-15, och fast det finns 
en skillnad på 9 procentenheter för motsvarande kvinnlig siffra.  
 
Tabell 2.2  Jämförelse av sysselsättningskvoten på den manliga och den kvinnliga 
äldre arbetsstyrkan, 2004 
2004 Kvinnor Män 

EU – 25 33 % 53 % 
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EU – 15 37 % 55 % 

Nya medlemsstater 28 % 51 % 
Eurostat, 2006 
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3.0 Åldersprofil för sjukhussektorns arbetsstyrka 

De arbetskraftsutmaningar som sjukhussektorn står inför kan vara mångfasetterade och 
komplexa. Tillgången på personal kan påverkas av sociodemografiska, ekonomiska och 
politiska faktorer. Den åldrande arbetsstyrkan inom sjukvårdssektorn är en viktig 
sociodemografisk faktor som påverkar, inte bara arbetskraftsstyrningen på varje sjukhus och 
offentlig uppläggningen av politiken på nationell och europeisk nivå, men även kan ha en 
direkt effekt för varje medborgare i Europa om den åldrande arbetsstyrkan inom sektorn 
leder till reella arbetskraftsunderskott vid en tidpunkt då efterfrågan på hälso- och sjukvård 
ökar. Innan vi går vidare till en analys av de utmaningar som en åldrande ger upphov till, och 
diskuterar framgångsrika metoder för att svara på dessa utmaningar, kommer detta kapitel ta 
en närmare titt på åldersprofilen på arbetsstyrkan inom sektorn för sjukvård och socialvård. 
Den inleds med att bedöma hur starkt de demografiska förändringarna påverkar sektorn 
jämfört med till 11 andra nyckelsektorer, innan den går över till en mer detaljerad analys på 
land- och Europanivå.  
 
Bild 3.1 nedan visar förändringen i antalet anställda i åldrarna 55-64 efter sektor mellan åren 
2000 och 2004. Med undantag av jordbrukssektorn, har ökningen av antalet 55-64-åringar 
ökat inom samtliga sektorer. Sjukvårdssektorn och den sociala sektorn (NACE kod N) har 
genomgått den största ökningen i antalet anställda i denna åldersgrupp inom EU-25. Mellan 
2000 och 2004 ökade antalet anställda i åldrarna 55 till 64 inom sjukvårdssektorn och den 
sociala sektorn med omkring 600 000 personer.  
 
Bild 3.1  Förändring av sysselsättningsnivåerna för människor i åldrarna 55-64 efter 
sektor, 2000 - 2004 

Förändring av anställningsnivåerna mellan 2000 och 2004 för människor i åldrarna 
55-64 efter sektor
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  Källa: 
Eurostat/LFS, 2005 

Tabell 3.1 nedan ger en översikt av sysselsättningen inom sjukvårdssektorn och den sociala 
sektorn efter ålderskohort vid kvartal 2, 2000 och kvartal 2, 2005 för EU-25, EU-15 och EU-
10. Tabellen visar på en generell ökning av sysselsättningen för EU-25 på 13,4 procent från 
16.9 miljoner till 19,2 miljoner. Men, medan sysselsättningen inom sjukvårdssektorn och den 
sociala sektorn ökade med 15,3 procent inom EU-15, minskade den med 1.8 procent inom 
EU-10.  Tabellen visar även på en märkbar ökning av den äldre arbetsstyrkan för EU-25, EU-
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15 och EU-10. Vad gäller sysselsättningsstrukturen efter ålderskohorter, skiljer sig 
förändringsmönstret mellan åren 2000 och 2005 mellan EU-15 och EU-10.  
 
Inom EU-15 inträffade samtliga ålderskohorter förutom två (åldrarna 15-19 och 30-34) en 
ökning av sysselsättningen, den största andelsökningen uppträdde dock i de äldre 
åldersgrupperna. Mönstret för sysselsättningstillväxten bland de äldre åldersgrupperna är 
också tydlig för EU-10, där är den emellertid förenad med ett mycket lägre basantal än för 
EU-15 och länkat till minskningar i fem av de yngre ålderskohorterna.  
 

Tabell 3.1  Anställning (1000’tal) inom sjukvårdssektorn och den sociala sektorn samt 
procentuell förändring 2000 - 2005 

ÅLDER ÅR 

EU-25 % förändring 

2000- 2005 

EU-15 % förändring 

2000- 2005 

EU-10 % förändring 2000- 

2005 

15 - 19 2000k02 275  269  6  

  2005k02 271 -1,5 267 -0,7 4 -33,3 

20 - 24 2000k02 1077  966  111  

  2005k02 1152 7,0 1074 11,2 78 -29,7 

25 - 29 2000k02 1822  1635  187  

  2005k02 1927 5,8 1736 6,2 191 2,1 

30 - 34 2000k02 2336  2099  237  

  2005k02 2273 -2,7 2035 -3,0 238 0,4 

35 – 39 2000k02 2658  2395  263  

  2005k02 2651 -0,3 2406 0,5 245 -6,8 

40 – 44 2000k02 2742  2431  311  

  2005k02 3048 11,2 2764 13,7 284 -8,7 

45 – 49 2000k02 2452  2102  350  

  2005k02 2944 20,1 2618 24,5 326 -6,9 

50 – 54 2000k02 1940  1703  237  

  2005k02 2464 27,0 2223 30,5 241 1,7 

55 – 59 2000k02 1095  1000  95  

  2005k02 1668 52,3 1536 53,6 132 38,9 

60 – 64 2000k02 398  365  33  

  2005k02 622 56,3 568 55,6 54 63,6 

65 – 69 2000k02 98  81  17  

  2005k02 135 37,8 115 42,0 20 17,6 

Totalt  2000k02 16893  15046  1847  

  2005k02 19155 13,4 17342 15,3 1813 -1, 8 
Källa: Eurostat, 2006 

Tabell 3.2 nedan visar andelen av anställda efter ålderskohort inom sjukvårdssektorn och 
den sociala sektorn. De rödmarkerade siffrorna visar på en ökning och de blåmarkerade 
siffrorna visar på en minskning av sysselsättningstillskottet för ålderskohorten för sektorn i 
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procent. För EU-25, EU-15 och EU-10 skedde en ökning i det relativa 
sysselsättningstillskottet för åldrarna 50 – 69 inom sjukvårdssektorn och den sociala sektorn 
upp från omkring en femtedel 2000 (EU-25 - 21 procent, EU-15 – 20,8 procent och EU-10 – 
20,6 procent) till omkring en fjärdedel 2005 (EU-25 – 25,5 procent, EU-15 – 25,7 procent och 
EU-10 – 24,7 procent).  
 

Tabell 3.2  Andel (%) av anställda inom sjukvårdssektorn och den sociala sektorn efter 
åldersgrupp, 2000 - 20053 

Åldersgrupp EU-25 
     2000                 2005 

EU-15 
     2000                2005 

NMS 
     2000                2005 

Total (1000-
tal) 16893 19155 15046 17342 1847 

 
1813 

15 – 19 1,6 1,4 1,8 1,5 0,3 0,2 

20 – 24 6,4 6,0 6,4 6,2 6,0 4,3 

25 – 29 10,8 10,1 10,9 10,0 10,1 10,5 

30 – 34 13,8 11,9 14,0 11,7 12,8 13,1 

35 – 39 15,7 13,8 15,9 13,9 14,2 13,5 

40 – 44 16,2 15,9 16,2 15,9 16,8 15,7 

45 – 49 14,5 15,4 14,0 15,1 18,9 18,0 

50 – 54 11,5 12,9 11,3 12,8 12,8 13,3 

55 – 59 6,5 8,7 6,6 8,9 5,1 7,3 

60 – 64 2,4 3,2 2,4 3,3 1,8 3,0 

65 – 69 0,6 0,7 0,5 0,7 0,9 1,1 

Källa: Eurostat, 2006 

Inom EU-15 har det även skett en ökning i sysselsättningstillskottet för åldrarna 45-49 vilket 
inte är tydligt inom EU-10, där sysselsättningstillskottet för denna åldersgrupp har gått ned.  
För EU-10, skedde en ökning av det relativa tillskottet för åldersgrupperna 25-29 och 30-34 
även om denna ökning i absoluta termer enbart representerar omkring 5 000 anställda.  
 
I fråga om kön, visar Eurostatdatan också att även om det finns en väsentligt högre andel 
kvinnliga anställda inom sjukvårdssektorn, kommer denna tendens så småningom att bli den 
omvända bland de äldre åldersgrupperna (åldrarna 60 och över). Data visar på en skarp 
minskning i antalet kvinnlig anställda inom EU-10 och EU-15 från 50 års ålder medan 
sysselsättningen bland äldre manliga anställda inom sektorn fortsätter att vara mycket mer 
oföränderlig, med en mindre uttalad minskning i sysselsättningsgraden, så att de sysselsatta 
männen i åldersgruppen 60-70 överstiger de sysselsatta kvinnorna. Även om 
sjukvårdssektorn inom EU-10 till storleken är mindre än EU-15, är tendensen i fråga om 
sysselsättningen hos de två könen icke desto mindre likartad. 
Då man analyserar åldersprofilen för sjukhussektorns personal i de nio länderna i 
undersökningen mer ingående (på basis av Eurostatdatan), visar följande tabell 3.3 på att 

 
3 Notera att datainsamlingen i vissa av de nya medlemsländerna är något fragmenterad, varför 
denna information endast skall ses  som indikerande. 
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Sverige har den största andelen av äldre i sin arbetsstyrka. I Sverige är 21,6 procent av 
sjukvårdspersonalen 55 år eller äldre, medan äldre anställda utgör den lägsta andelen av 
hälso- och sjukvårdsanställda i Tjeckien (enbart 5,5 %). Den äldre arbetsstyrkan utgör även i 
Polen en tämligen liten andel av alla anställda, bara 8,5 procent.   
 

Tabell 3.3  Andel (%) anställda inom sjukvårdssektorn och den sociala sektorn efter 
åldersgrupp, 2005 

 
Danmark Tysk

land 
Frankrike Irland Italien Sverige Storbrit

annien 
Tjeckien Polen 

15 – 19 20,2 0 0 0 0 10,3 8,7 0 0,0 

20 – 24 4,1 8,4 5,5 7,6 2,2 2,8 1,5 22,3 4,2 

25 – 29 8,3 10,6 9,6 13,0 7,2 8,0 10,7 4,0 11,9 

30 – 34 8,1 10,4 12,4 14,1 15,1 10,1 12,2 4,6 16,7 

35 – 39 11,6 14,7 14,4 13,5 16,3 6,4 2,7 48,6 0,3 

40 – 44 10,8 17,2 15,8 13,0 17,0 14,1 16,7 4,4 20,8 

45 – 49 12,3 15,2 15,7 13,0 17,0 13,8 15,2 5,0 25,2 

50 – 54 10,4 12,3 14,8 11,9 14,7 12,8 13,2 5,5 12,2 

55 – 59 10,4 7,1 9,7 9,2 7,6 13,2 12,3 4,1 4,9 

60 – 64 3,0 3,4 1,9 4,9 2,4 7,7 5,4 1,1 2,3 

65 – 69 0,8 0,7 0,2 0 0,6 0,7 1,5 0,3 1,3 
Källa: Eurostat, 2006  

Om vi går vidare till att bedöma förändringarna i åldersprofilen under de senaste fem åren, 
visar Eurostatdata att antalet äldre personal (55+) bland vissa av åldersgrupperna 
fördubblades eller nära på under de senaste 5 åren. Antalet 60 till 64-åringar bland den 
kvalificerade hälso- och sjukvårdspersonalen fördubblades exempelvis under denna 
femårsperiod i Danmark, och antalet 55 till 59-åringar mer än fördubblades i Tjeckien. Antalet 
anställda inom den irländska sjukvårdssektorn ökade mer jämnt över samtliga åldersgrupper 
under den senaste femårsperioden; varje ålderskohort upplevde faktiskt en övergripande 
ökning. Tabell 3.4 visar att antalet anställda i åldrarna 55 till 64 i den polska sjukvårdssektorn 
minskade något, vilket är en motsatt tendens till de andra länderna i undersökningen. Denna 
tendens liknar den tendens av övergripande minskningar av antalet äldre personal i Polen.  

Tabell 3.4  Antalet (1000-tal) anställda inom de äldre åldersgrupperna (55 - 64) mellan 
2000 och 2005 

 DK TY FR I IT SV SB TR P 

2000 48 345 ej 
tillgänglig 

15 107 124 404 28 60 

2005 86 429 349 26 161 152 595 51 59 
Källa: Eurostat, 2006 

 
 
Angående åldersprofilen för olika personalkategorier inom sjukhussektorn, visar statistiken 
från HOPE att antalet läkare i Europa under 45 år sjönk med 20 procent mellan åren 1995 
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och 20004. Samtidigt ökade antalet läkare över 45 med 50 procent5. I Frankrike har 
genomsnittsåldern på läkare ökat från 42,4 till 47 mellan åren 1990 och 2000. Medan 55 
procent av de franska läkarna var under 40 år 1985, var endast 23 procent av läkarna under 
40 år 2000. I Tyskland har förändringen inte blivit så drastisk; genomsnittsåldern för 
sjukhusläkare ökade från 38 till 40 mellan 1992 och 2002. Tendenserna var de motsatta i 
England där genomsnittsåldern på sjukhusläkarna faktiskt minskade från 39,3 år till 39,2 år 
mellan 1992 och 2002. 
 
I Sverige har genomsnittsåldern på sjukhusläkare ökat sedan det tidiga nittiotalet. 
Genomsnittsåldern på sjukhusläkare ökade från 42 år till 45 år mellan 1994 och 20026. 
Tabell 3.5 nedan visar åldersprofilen för svenska läkare år 2005 (medlemmar av Sveriges 
Läkarförbund). Även om tabellen inte är fullständigt representativ för sjukhussektorn visar 
den på vissa intressanta könsskillnader för äldre anställda. Ca 31 procent av alla svenska 
läkare är 55 år gamla, men medan åldersgruppen 55 och över representerar enbart 24,3 
procent av den kvinnliga arbetsstyrkan, representerar den 36 procent av den manliga 
arbetsstyrkan. Denna statistik är alltså i linje med analysen av könsskillnader i Eurostatdatan, 
vilken visar att manliga anställda i sjukvårdssektorn tenderar att arbeta längre än sina 
kvinnliga kollegor. 

Tabell 3.5  Åldersprofil för svenska läkare år 2005 (i % av den totala arbetsstyrkan)  

 KVINNOR MÄN TOTALT 

ÅLDER Antal 
anställda 

% av 
arbetsstyrkan 

Antal 
anställda 

% av 
arbetsstyrkan 

Antal 
anställda 

% av 
arbetsstyrkan 

< 29 808 6,7 461 2,8 1269 4,5 

30 – 34 1487 12,3 1128 6,9 2615 9,2 

35 – 39 1502 12,5 1517 9,3 3019 10,6 

40 – 44 1529 12,7 1886 11,6 3415 12,0 

45 – 49 1988 16,5 2454 15,1 4442 15,7 

50 – 54  1821 15,1 2978 18,3 4799 16,9 

55 – 59 1914 15,9 3566 21,9 5480 19,3 

60 – 64 1011 8,4 2301 14,1 3312 11,7 

Totalt 12060 100 16,291 100 28351 100 

Svenska Läkarförbundet, 2005 

Vad gäller genomsnittsåldern för sjuksköterskor var 2002 genomsnittsåldern på de svenska 
sjuksköterskorna 44 år, medan genomsnittsåldern på en engelsk sjuksköterska var 40 år. 
Mellan 1994 och 2002 ökade genomsnittsåldern på sjuksköterskorna från 41 till 44 år7. Den 
franska omsorgssektorn bevittnade en förändring på 5,5 år på sin vårdpersonal mellan åren 
1990 och 2000, genomsnittsåldern gick från 37,5 år till 43 år. I England ökade 
genomsnittsåldern på sjuksköterskor från 38 till 40 år, även om vissa särskilda vårdområden 
där uppvisade en mycket starkare ökning (särskilt bland barnmorskor). 

 
4 HOPE (2004) “Healthcare workforce i Europe: Problems and solutions”. 
5 Ibid. 
6 Ibid. 
7 Ibid. 
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Följande tabell ger en mer detaljerad analys av åldersprofilen för sjuksköterskor och 
barnmorskor i Storbritannien under det senaste decenniet. Medan över hälften av 
sjuksköterskorna och barnmorskorna (53,3 procent) för 10 år sedan, var under 40 år gamla, 
är ca 62,4 procent av alla sjuksköterskor och barnmorskor nu i åldrarna 40 och över. Mer än 
en av fyra sjuksköterskor och barnmorskor (28 procent) är idag i åldrarna 50 och över, 
jämfört med en av fem (20,6 procent) för tio år sedan.  

Tabell 3.6  Åldersprofil för sjuksköterskor och barnmorskor i Storbritannien 

Ålder  1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

< 25 4,1 3,6 3,2 3,0 2,9 2,1 2,2 2,1 2,0 1,9 

25-29 12,8 11,8 10,9 10,3 9,9 7,3 8,9 8,5 8,4 8,3 

30-39 36,4 36,1 35,7 34,8 33,7 31,3 30,6 29,4 28,3 27,4 

40-49 25,2 26,7 27,6 28,6 29,6 32,2 32,3 33,3 33,9 34,4 

50-54 9,4 10,3 11,0 11,3 11,6 12,8 11,5 11,5 11,6 11,9 

55 > 11,2 11,5 11,7 12,3 12,3 13,2 14,5 15,3 15,7 16,1 
Källa:  UK Nursing och Midwifery Council, 2005 

Statistik från Danmark i fråga om sjukhussektorns arbetsstyrka i Köpenhamnsregionen visar 
att nästan en tredjedel av alla anställda inom sjukhussektorn skall pensioneras inom 10 till 15 
år; 32,4 procent av alla anställda är 50 år eller äldre (se tabell 3.7 nedan). Bara en femtedel 
av all personal inom sjukhussektorn är män, men deras andel av den totala arbetsstyrkan 
ökar med deras ålder. Medan de manliga anställda utgör 13,5 procent av alla anställda i 
åldrarna 20 till 30, representerar de 27,1 procent av alla anställda över 60 år. Denna statistik 
visar även på vissa inkonsekvenser i Eurostatdatan vad gäller antalet unga människor (under 
20 år) anställda inom sjukvårdssektorn.  

Tabell 3.7  Åldersprofil för sjukhussektorns arbetsstyrka i Köpenhamnsregionen 2004 

 KVINNOR MÄN TOTALT 

Ålder Antalet 
anställda 

% av  
arbetsstyrkan 

Antalet 
anställda 

% av  
arbetsstyrk

an 

Antalet 
anställda 

% av  
arbetsstyrka

n 

< 20 397 0,6 103 0,7 500 0,6 

20 – 30 8527 11,9 1337 8,9 9864 11,4 

30 – 40 18797 262 3,69 22,5 22166 25,6 

40 – 50 21734 30,3 4230 28,3 25964 30,0 

50 – 60 18791 26,2 4652 31,1 23443 27,1 

60 > 3375 4,7 1256 8,4 4631 5,3 

Totalt 71621 100,0 14947 100,0 86568 100,0 

Källa: Dansk Sygeplejeråd 

Avslutningsvis visas andelen av äldre personal för olika personalkategorier inom 
sjukvårdssektorn (engelska NHS) i tabellen 3.8 nedan. Tabellen visar att supportpersonal för 
närvarande har den äldsta åldersprofilen då 18,2 procent av all supportpersonal är över 55 
år. Chefspersonal och administratörer kommer på andra plats med 14,5 procent. Detta visar 
på en intressant tendens i Storbritannien där faktiskt kvalificerad hälso- och sjukvård är yngre 
än de som har icke-medicinska uppgifter.  
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Tabell 3.8  Andelen äldre personal i (%) av olika kategorier av anställda, NHS i 
England, 2003 

Personalgrupp 55 - 64 65 + 

Medicin och tandvård 10,7 0,9 

Omvårdnad, barnmorskor 9,8 0,1 

Allierad kvalificerad 
sjukvårdspersonal 

8,6 0,2 

Forskning och kvalificerad 
personal 

8,9 0,4 

Hälso- och sjukvård ass & 
supportpersonal 

17,7 0,5 

Chefspersonal & administration 14,1 0,4 
Källa: NHS 2003 
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4.0 Utmaningar orsakade av en åldrande arbetsstyrka 

Två nyckelpunkter som kom fram i det föregående kapitlet angående hälso- och 
sjukvårdssektorerna var: en allmän tendens av ökad sysselsättning, vilket resulterat i en 
kompetensbrist och en snabbt åldrande arbetsstyrka. Sjukvårdssektorns arbetsstyrka åldras 
faktiskt snabbare än någon annan ekonomisk sektor. Enligt förefintliga studier förväntas 
sysselsättningen fortsätta öka, och baserat på aktuella tendenser kommer arbetsstyrkan att 
fortsätta åldras. Undersökningar i till exempel Storbritannien uppskattade en ökning på ca 4 
procent årligen inom en kortsiktig framtid, under de senaste månaderna har NHS 
nedskärningar av arbetstillfällen emellertid orsakat stora rubriker i tidningarna, vilket 
motsäger de tendenser som pekar på en konstant ökning8. 
 
Om man tittar framåt utgör åldrandet ett trefaldigt dilemma (vilket ofta brukar benämnas 
‘tredubbelt åldrande’) för sjukvårdssektorn:  
• förlust av kvalificerad personal  
• oförmåga att rekrytera unga människor 
• en ökande efterfrågan på hälso/sjukhustjänster.  
 
Detta kapitel undersöker frågor och de sätt på vilka den åldrande arbetsstyrkan förväntas 
påverka sektorn inom kommande decennier. 
 
 
4.1 Förlust av kvalificerad personal/oförmåga att rekrytera unga människor 
 
Inom en kontext av sysselsättnings tillväxt- och kompetensbrist, har sjukhusen tvingats ta itu 
med frågor som planering av arbetskraft och personalresurser orsakade av förlusten av 
kvalificerad arbetskraft och oförmågan att rekrytera unga människor till sektorn (i vissa länder 
anses en karriär inom sjukhussektorn, framförallt omsorg, inte som attraktiv på grund av de 
relativt låga lönerna). Omfattningen av de problem som sektorn står inför kan illustreras på 
följande sätt: I Storbritannien uppskattade man 2001 att NHS vid år 2008 skulle behöva öka 
sin arbetsstyrka med 200 000 vilket omfattar: 15 000 nya konsulter och praktiserande läkare, 
35 000 sjuksköterskor och barnmorskor, 30 000 terapeuter och forskare och 27 000 hälso- 
och sjukvårdsassistenter9. Dessutom väntas ett underskott på 25 000 läkare till år 2020; 
• Sociala partners från Holland har beräknat att den holländska sjukhussektorn kommer 

att drabbas av underskott på 25 000 sjuksköterskor inom det kommande decenniet;  
• Ca 50 procent av de franska sjuksköterskorna förväntas gå i pension innan år 2015;  
• Ca 100 000 brittiska sjuksköterskor förväntas gå i pension innan slutet av detta 

decennium.  
 
Ytterligare en komplikation knuten till förlusten av äldre personal inom sjukvårdssektorn är 
sannolikheten av en breddad kompetensklyfta. Det finns ingen lika för lika-ersättning av 
äldre, erfaren personal som lämnar sektorn och blir ersatt av någon yngre och nyligen 
utbildad. Ett utträde ur arbetsmarknaden betyder i grund och botten att år av kompetens och 
expertis helt enkelt försvinner. Därför är det av högsta vikt för sektorn att se till att olika 
mekanismer kommer på plats som utnyttjar den äldre arbetsstyrkans kompetenser och 
expertis. De åtgärder som vidtas för att utnyttja den äldre arbetsstyrkans kompetenser och 
expertis ska emellertid inte diskriminera eller vara till nackdel för personal inom de andra 
åldersgrupperna: då sektorn redan erfar problem med att rekrytera från en minskande 
 

8 Workforce Development Confederation, 2004 
9 Ibid.  
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arbetspool av unga människor måste den vara uppmärksam på samtliga anställdas behov, 
och inte enbart den äldre arbetsstyrkans.  
 
Att förstå skälen till varför människor lämnar sektorn är en viktig utmaning för framtiden. 
Generellt sett tenderar välutbildad personal att stanna på arbetsmarknaden längre än de 
med lägre utbildning. I studier inom sjukvårdssektorn har man emellertid funnit att en höjning 
av arbetsbelastningen, en brist på erkännande, långa arbetsdagar, behovet att kompromissa 
med vårdkvaliteten, en brist på stöd, stela karriärstrukturer och kontinuerliga förändringar är 
några av de viktigaste arbetsrelaterade faktorerna som påverkar ett tidigt utträde från 
arbetsmarknaden. NEXT-undersökningen gick mycket långt i ansträngningarna att förstå 
anledningarna till utträdet från arbetsmarknaden i fråga om vårdyrkena: utredningen fann att 
utbildningsnivåerna är något som påverkar om sjuksköterskorna vill pensionera sig tidigare 
och att avsikten att lämna arbetet även påverkas av typen av arbetsförhållanden, såsom 
nämndes ovan.  
 
 
4.2 Efterfrågan på hälso- och sjukvård 
 
Tredje dimensionen är en ökande efterfrågan på hälso- och sjukhustjänster i takt med att 
befolkningen som använder dessa tjänster också åldras. Följande siffror ger ett exempel på 
den förväntade ökningen för den äldre åldersgruppen för år 2030:  
• 55 till 64 år gamla med 15,5 % 
• 65 till 79 är gamla med 37,4 % 
• Gruppen över 80 år förväntas öka med 57 %. 
 
På senare tid har flera länder upplevt en ökning i andelen kvinnor som skriver in sig på 
medicinska fakulteter. Detta har även konsekvenser för planering av arbetsstyrkan inom 
sjukhussektorn på längre sikt (på grund av karriäruppbrott och deltidsarbete). 
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5.0 Gensvar på utmaningar 

Främjande av realistiska strategier för ett aktivt åldrande är en av de viktigaste politiska 
redskapen för att ta itu med effekterna av en åldrande arbetsstyrka. Från början tenderade 
de politiskt ansvariga att identifiera aktivt åldrande enbart med strategier som uppmuntrar 
människor att arbeta längre. På senare tid har en europeisk konsensus skapats kring idén att 
strategier för aktivt åldrande bör fokusera kring en livscykelapproach som inbegriper 
åtminstone fem ytterligare dimensioner: tillgång till utbildning och nya kompetenser genom 
hela det verksamma yrkeslivet (LLL), arbetsstyrkans hälsa och välbefinnande, ändrade 
attityder till den äldre arbetsstyrkan, kvaliteten på arbetsförhållande & miljö och flexibla 
arbetsåtgärder. Den Europeiska kommissionen har faktiskt rekommenderat medlemsstaterna 
att:  
• Erbjuda stimulerande åtgärder som uppmuntrar anställda att pensionera sig senare 

och arbetsgivare att anställa och behålla den äldre arbetsstyrkan. 
• Stödja tillgång till utbildning för alla oavsett ålder och utveckla strategier för livslångt 

lärande, framförallt arbetsplatsutbildning för den äldre arbetsstyrkan som är 
underrepresenterad i utbildningsprogrammen. 

• Förbättra arbetskvaliteten för att skapa attraktiva, säkra och anpassningsbara 
arbetsmiljöer genom hela yrkeslivet, vilket omfattar åtgärder för deltidsarbete och 
karriäruppehåll. 

 
Detta kapitel diskuterar olika strategier och initiativ från hela Europa som har inriktat sig på 
att angripa problemet med de demografiska förändringarna inom sjukhussektorn. Exempel 
har rekommenderats av nationella sociala partnerorganisationer eller andra professionella 
inom sjukvårdssektorn och har implementerats av individuella sjukhus, hälsostiftelser 
och/eller samhällspartners - eller är nationella program/avtal. De flesta exemplen tenderar att 
komma från länder där strategierna för aktivt åldrande har kommit längst, såsom 
Storbritannien och de nordiska länderna. Denna forskning har förvisso funnit tydliga tecken 
på att, även om uttrycket aktivt åldrande numera utnyttjas i stor utsträckning i de 
anglosaxiska länderna, på sjukhus och inom sjukvårdssektorn, är det inte erkänt på lika bred 
front i många av de södra och östeuropeiska länderna. I det här kapitlet kommer vi emellertid 
även att titta på några exempel från andra länder såsom Irland, där bibehållandet av den 
äldre arbetsstyrkan är ett politiskt område på stark frammarsch, och vi kommer även att 
undersöka situationen för aktivt åldrandestrategier inom den italienska sjukhussektorn.  
 
 
5.1 En vittomfattande strategiapproach 
 
Det första fallstudieexemplet karaktäriseras av en av de mest vittomfattande 
strategiapproacherna till aktivt åldrande inom sjukhussektorn.  
South Downs NHS South Downs är en hälsostiftelse i södra England som erbjuder sjukhus, 
sociala tjänster och hälsotjänster till människor i Brighton- och Hoveregion. För närvarande 
sysselsätter den 2,061 människor i åldrarna 16 till 74. Förutom en åldrande arbetsstyrka 
finns det även andra faktorer som påverka South Downs NHS South Downss beslut att 
utveckla dessa strategier: rekryteringssvårigheter vad gäller att locka till sig yngre personal; 
ökande inhysningskostnader; förlust av kompetenser vilka varit svåra att ersätta (som en 
konsekvens av en obligatorisk pensioneringsålder)10; krav från personal och ledning och 
införandet av en ny ålderslagstiftning i Storbritannien. 

 
10 togs bort 2003  
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South Downs NHS South Downs strategi för aktivt åldrande består av fyra olika 
ståndpunkter: 
• Att främja arbete inom sjukvårdssektorn bland yngre människor  
• Locka tidigare anställda att återgå till arbetet 
• Strategier i fråga om pensionering och sysselsättning av den äldre arbetsstyrkan 
• Den äldre arbetsstyrkans välbefinnande och utbildning.  
 
Vart och ett av dessa ståndpunkter diskuteras för sig nedan.  
 
a)A. Att främja arbete inom sjukvårdssektorn bland yngre människor.  
För att kunna upprätthålla en balanserad arbetsstyrka i framtiden, eftersträvar South Downs 
att behålla den äldre arbetsstyrkan såväl som locka unga lokala människor in i sektorn. 
Tidigare har South Downs normalt anställt en mindre mängd yngre personal, delvis på grund 
av att många av posterna har krävt yrkesmässig behörighet och/eller tidigare erfarenhet.  
South Downs har arbetat hårt för att locka till sig nyexaminerade, yngre sjuksköterskor inom 
alla vårdområden, genom ett närmare samarbete med det lokala sjuksköterskeprogrammet. 
Därutöver har man även granskat sina möjligheter att vinna arbetslivserfarenhet genom att 
med lokala skolor och högskolor för att puffa för fördelarna med att arbeta inom hälso- och 
sjukvårdssektorn. Deras arbete har bland annat inneburit införandet av Avdelningschefers 
Riktlinjer för Arbetserfarenhetsplaceringar. För att kunna engagera ännu yngre människor, 
har South Downs arbetat med det lokala Education Business Partnership och även ökat 
sittaktiva deltagande i bransch- och karriärdagar. 
 
b)B. För att locka tidigare anställda att återgå till arbetet. 
Som en del i sjuksköterskornas utbildningsprogram har South Downs varit banbrytare i fråga 
om nya utbildningsprojekt, såsom placeringar i olika samhällsinramningar. South Downs har 
även ett nära samarbete med Brighton och Hove Councils’ Supported Employment Team för 
att uppmuntra människor som tidigare var anställda inom sjukvårdssektorn att återvända. 
Många av de människor som varit i kontakt med projektet har en god kompetensbas men 
upplever sig vara diskriminerade eller saknar självförtroende på grund av sin höga ålder. 
Genom projektet erbjuder South Downs anställningsplaceringar på sjukhus eller 
socialvårdsinramningar och ger människor information om olika karriärmöjligheter.  
 
c)C. Strategier i fråga om pensionering och sysselsättning av den äldre arbetsstyrkan 
Även om South Downs alltid har visat viss flexibilitet gentemot personal som önskat arbeta 
efter att ha uppnått den statliga pensionsåldern, tog en ny policy om äldre anställda, som 
infördes 2003, tog bort den obligatoriska pensioneringsåldern. Den nya policyn gav personal 
en rätt att fortsätta arbeta så länge de själva önskade.  
South Downs främjar även en rad alternativ för att stödja människor att arbeta efter den 
statliga pensionsåldern. Följande alternativ finns tillgängliga: 
≡• flexibelt arbete 
≡• tidig pensionering  
≡• tidig pensionering och återgång till NHS 
≡• nedtrappning - reducering av arbetstimmar under perioden som leder upp till en 

planerad pensionering 
≡• ’step down’ – flytta ned till en lägre graderad post under perioden som leder upp till 

pensioneringen 
≡• sabbatsår före pensioneringen (genom South Downs policy för sabbatsår) 
≡• arbeta “som vanligt” med pensionering vid 60-65 
≡• pensionering vid 60-65 och återgång till NHS 
≡• fortsätta arbeta efter 65 
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≡• fortsätta att göra pensionsinsatser upp till 70 års ålder om NHS-sysselsättning och 
maximala insatsnivå inte har uppnåtts. 

 
Förändringarna som identifieras ovan var resultatet av en fullständig genomgång av South 
Downs pensionerings- och sysselsättningsstrategier. Denna granskning genomfördes av en 
gemensam personalkommitté, chefen för South Downs och olika 
fackföreningsrepresentanter. 
 
d)D. Den äldre arbetsstyrkans välbefinnande och utbildning 
South Downs är engagerad i främjandet av jämlikhet och mångfald och i att tackla den 
åldersrelaterade diskrimineringen på arbetet. Samtliga av South Downs anställningschefer 
måste delta i en utbildningskurs för rekrytering och bibehållande, som täcker diskriminering 
såväl som pension. Ingen referens till ålder (övre eller lägre) görs i någon av 
rekryteringslitteraturen annat än om lagstiftningen, försäkring eller någon fråga om 
registrering kräver det.  
 
All personal uppmuntras att ta utbildningskurser under sin arbetskarriär.  South Downs 
stöder program för personlig utveckling och livslångt lärande vilka omfattar en Return till 
Learn-kurs. Många kursdeltagare finns i den äldre arbetsstyrkan.  
 
For viss personal kan hälsa och arbetsinsats försämras med åldern, även om South Downs 
medger att detta inte alltid är fallet. Problem kring hälsa och arbetsinsats som kan uppstå 
behandlas som en kapacitetsfråga på samma sätt som för vilken personalmedlem som helst.  
South Downs understryker även det värde för mångfalden som en äldre person kan tillföra 
arbetsgruppen. En förståelse för en organisations/avdelnings/yrkes historia kan till exempel 
vara lika viktigt som att kunna arbeta på en hög fysisk aktivitetsnivå.  
 
En nyligen utförd personalundersökning visar att en mycket stor andel av personalen har 
anhörigansvar. South Downs är mån om att hjälpa den personal som har omvårdnadsansvar 
genom att hjälpa att balansera deras hem- och arbetsåtaganden. Detta kan i sin tur göra det 
möjligt för dem att fortsätta arbeta när de annars skulle ha övervägt att gå i pension. 
 
5.1.1 Genomslag 
 
Vid bedömningen av genomslaget av strategin, är den första upptäckten att ökningen av 
antalet människor som ville fortsätta arbeta efter att de uppnått den statliga pensionsåldern 
inträffade redan inom ett år efter att strategin infördes. Antalet personal i åldrarna över 65 
ökade från 17 anställda till 26 under strategins första verksamma år. Samtidigt har South 
Downs även lyckats locka fler yngre människor men också människor i åldrarna 55 och över 
(se Figur 5.1).  
Det finns även anekdotiska belägg för att vissa anställda sökte arbete hos South Downs 
senare i karriären just eftersom de ville ha valmöjligheter för att fortsätta arbeta efter 65 års 
ålder. 
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Bild 5.1 Åldersprofil för arbetsstyrkan, 2002 - 2005 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Representanterna för South Downs anser att införandet av dessa strategier även har lett till 
en bättre förståelse av frågor relaterade till arbetslivsbalans och en utbredd erkännande av 
flexibelt arbete. Feedback från en personalundersökning som gjordes nyligen visar faktiskt 
att även personalen stöder strategins utvecklande.  
 
5.1.2 Lärdomar 
 
South Downs erfarenheter har visat att man, genom att tilldela personalen rättigheter (istället 
för enbart ledningen) och att, till all personal, främja ett långsiktigt engagemang i nya 
strategier på bred front, har lett till personalens snabba upptagande av nya strategier och 
ägande.  South Downs skrev till all sin personal och gav information om deras valmöjligheter 
och gav även avdelningscheferna utbildning om den nys strategin. Flexibla val för 
pensionering och den nya strategin befrämjas även på andra sätt: vid anföranden, årliga 
personalkonferenser, rekryteringsmässor, i personalhandboken, via intranet, i det månatliga 
informationsbladet, vuxenutbildningsveckor och vid prepensioneringskurser två gånger om 
året. 
 
Personal som vill gå I pension uppmuntras att skriva in sig på någon av pre-
pensioneringskurserna, som har blivit mycket populära. Dessa kurser, som ges av South 
Downss avdelning för personalresurser ger information om flexibla pensioneringsalternativ 
liksom en möjlighet att diskutera pensioner. Strategin uppmuntrar även personalen och 
ledningen att föra en dialog om olika pensioneringsplaner. Tidiga diskussioner om 
pensionering innebär att pensioneringarna är välplanerade och att båda parter är aktivt 
engagerade i hälso- och kapacitetsfrågorna om de skulle uppstå.  
 
De nationella samhällspartnersorganisationerna spelade också en roll i utvecklingen av 
denna strategi.  South Downs använde sig av "femvägstekniken", vilken använts av NHS 
Modernisation Agency för att omforma sina pensionsstrategier. De drog även fördelar från 

South Downs NHS personalåldersprofil 2002 - 2005 
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NHS IWL11 standardnormer vilka har utvecklats i samarbete med olika sociala partners. 
Fackföreningarna och personalkoordinatorerna stödde också utvecklingen av strategin. 
Fackföreningarna konsulterades under utvecklingsprocessen och deras åsikter togs under 
övervägande i upprättandet av strategin.  
 
Detta fall visar hur viktig det är att ha såkallade 'åldersförsvarare’ som tar upp problemet med 
en åldrande arbetsstyrka inom ett separat hälsoklinik, stiftelse eller sjukhus. I det här fallet 
var den en äldre medlem inom avdelningen för personalresurser. Det är också lika viktigt för 
dessa 'åldersförsvarare’  att vinna engagemang från ledning och representanter inom 
personalen för att garantera en fullständig implementering och kontinuitet i det fall någon 
skulle lämna South Downs. I stiftelsens specifika fall, var South Downs ordförande, styrelse- 
och fackföreningsrepresentanter mycket involverade och engagerade i utvecklingen av 
dessa strategier redan från starten.   
 
När genomslagskraften av de olika strategierna som införts skulle utvärderas, påpekade 
South Downs att det har varit strategipaketen som visat sig vara mest effektiva – snarare än 
enbart vissa delelement. Det har varit viktigt för South Downs att tillhandahålla en god 
arbetsmiljö och flexibla arbetsval för den äldre arbetsstyrkan för att inte förlora kvalificerade 
arbetskraft enbart på grund av deras ålder, men det har även varit viktigt att engagera unga 
människor för att forma en bas för South Downsl långsiktiga rekryteringsstrategier. Flexibla 
arbetsval har dessutom visat sig fördelaktiga både för att behålla äldre och yngre personal.  
South Downs medger emellertid att det finns områden för vidare utveckling, främst i fråga om 
uppföljning, pensionsplaneringsintervjuer och tillgång & upptagning av utbildning. 
 
 
5.2 Att angripa problemet genom kollektiv förhandling på nationell nivå 
 
Kollektiva förhandlingar på nationell nivå har även använts för att motverka de effekter som 
en åldrande arbetsstyrka inom sjukhussektorn har gett upphov till. I Belgien har sociala 
partners inom sjukvårdssektorn till exempel förhandlat fram reducerade arbetstimmar för den 
äldre arbetsstyrkan (32 timmar vid 55 års ålder).  
 
De danska landstingen, lokala myndigheterna och fackföreningarna har förhandlat fram en 
strategi för äldre’-ramavtal med målsättningen att stödja ansträngningar att behålla den äldre 
personal inom den lokala och regionala statliga sektorernas arbetsstyrkor (som omfattar 
sjukhusen). Som ett alternativ till att lämna yrkeslivet kan anställda människor i åldrarna 60 
och äldre, som vill gå i pension, istället ta ett arbete avsett för äldre personal med möjlighet 
till reducerade arbetstimmar där de fortfarande bibehåller full pension.  
 
Avtalet tar hänsyn till den anställdas ålder, tjänstetid (tidigare och nuvarande anställning 
inom sektorn), såväl som ifall de är berättigade till delpension, partiell lön eller någon annan 
form av tilläggskompensation. Arbetare och tjänstemannapersonal i åldrarna 52 och över är 
berättigade till detta. Ramavtalet kan vara flexibelt och motiverade: 
• De kan vara tidsbundna eller utan någon tidsgräns;  
• Det kan avtalas fram i förväg, när en person pensionerar sig efter 62 års ålder utdelas 

en särskild bonus; 
• Ett lönetillägg kan utdelas om lönen för en tjänst inriktad för äldre personal är lägre än 

för den tidigare positionen;  
• Om förändringen till en tjänst inriktad för äldre personal innebär en reducering av en 

normal heltidstjänst kan ett tillägg i vissa fall avtalas fram;  

 
11 “UK National Health Service – programme on Improving Working Lives”. 
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• För avtal som etablerats den 1 april 2002 kan tjänstemannapersonal som byter till en 
tjänst inriktad för äldre personal få rätt att få sin pension beräknad efter den lön och 
yrkesstatus som de hade i sin tidigare position (detta val är inte tillgängligt för 
arbetarpersonal);  

• Om lönen för den tjänst som är inriktad på äldre personal reduceras påtagligt, kan upp 
till 2 års extra pensionsålder läggas till för tjänstemannaanställda och arbetaranställda 
som har uppnått 55 års ålder vid tiden för växlingen till en tjänst inriktad på äldre 
personal och som arbetar upp till en ålder av 62. 

 
I vissa fall kan emellertid stimulansåtgärder för att personal skall stanna i arbete gälla 
förbättringar av personens arbetsmiljö. En annan valmöjlighet är "mentorsavtal". Genom 
sådana avtal kan personalen gå med på att stanna längre i arbete för att agera mentor för 
yngre personal i utbyte mot a) högre lön; b) tilläggs till pensionsberättigande; eller c) en 
blandning av dessa förmåner.  
 
 
5.3 Att bevara den äldre arbetsstyrkans välbefinnande och motivation  
 
En tidigare analys av anledningarna till varför kvalificerad hälso- och sjukvårdspersonal kan 
tänkas vilja lämna sitt yrke tidigare eller pensionera sig tidigt visade att såväl ett fysiskt som 
ett mentalt välbefinnande hos arbetsstyrkan och en god arbetsmiljö är av största betydelse 
för en lång karriär i hälso- och sjukvårdssektorn. Uppsalas Universitetssjukhus är ett 
exempel på ett enskilt sjukhus som har undersökt den äldre arbetsstyrkans arbetsmiljö 
sedan mitten av nittiotalet. 
 
Sjukhuset har över 8 000 anställda. Genomsnittsåldern för de anställda 1995 var 41,3 år och 
den uppskattades då stiga till 55 vid år 2010. Vid mitten av 1990-talet insåg sjukhuset vikten 
av att garantera en attraktiv och tilltalande arbetsmiljö för den äldre arbetsstyrkan.  
 
Arbetet att utveckla dessa områden började med att genomföra en undersökning och 
intervjuer med sjukhuspersonal för att bättre förstå den äldre arbetsstyrkans behov och 
önskemål.  Sjukhuset utvecklade därefter åtgärderna som gensvar på feedback från 
personalen. Dessa åtgärder inkluderade ett bättre tillhandahållande av kontinuerlig utbildning 
och handledning för den äldre arbetsstyrkan, och angripande av frågor rörande arbetsmiljö 
och arbetstimmar.  
 
En person från en av sjukhusenheterna spelade en avgörande roll för utformningen och 
implementeringen av dessa åtgärder. Denna fallstudie visar emellertid på vikten av att 
sjukhusledningen ”köper” dessa åldrandestrategier eftersom många av åtgärderna under 
årens lopp gradvis har mattats av - efter det att de individer som utvecklade strategierna 
lämnat arbetsplatsen. Idag fokuserar de flesta av sjukhusets åtgärder på tidigt förebyggande 
av stressrelaterade sjukdomar eller fysiska problem genom ett 'hälsocenter’ för personal som  
undersöker arbetsstyrkans övergripande mentala och fysiska välbefinnande. Detta center 
riktar sig till alla anställda och inte bara den äldre personalen.  
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5.4 Utveckling av flexibel sysselsättning och pensioneringsalternativ  
 
Forskning gjord av British Department of Work and Pensions visar att många äldre 
människor skulle föredra att fortsätta sitt arbete efter uppnådd pensionsålder och att äldre 
människor ville vara oberoende så länge som det var möjligt12. För närvarande är det de med 
små pensioner som med störst sannolikhet fortsätter arbeta efter den statliga pensionsåldern 
infallit, vilket antyder att det är en finansiell nödvändighet för vissa att fortsätta arbeta och en 
önskan om fortsatt arbetstillfredsställelse för andra13. 
 

Under perioder av låg sysselsättning fanns en uppfattning i de flesta länder att en fast 
pensionsålder var nödvändig för att garantera arbetstillfällen för yngre människor. Nu 
befinner sig sjukvårdssektorn professionella och andra i en situation där stora grupper av 
människor vill eller behöver fortsätta att arbeta efter att ha uppnått den statliga 
pensionsåldern och är fulltkapabla att göra det också. Samtidigt kan flexibla 
pensioneringsalternativ uppmuntra vissa att skjuta upp pensioneringen genom att välja 'ett 
långsamt nedtrappningsalternativ, eller uppmuntra vissa att reducera arbetsdeltagandet vid 
ett tidigare skede hellre än att pensionera sig tidigt, och på så sätt förbättra bibehållandet av 
den äldre arbetsstyrkan. 
 

Hertfordshire Partnership NHS South Downs och Bexley Care South Downs är två bra 
exempel på individuella hälsostiftelser i Storbritannien som har utvecklat åtgärder för flexibelt 
arbete och infört flexibla pensioneringsalternativ.  
 

Herefordshire Partnership NHS South Downs är en sjukvårdsstiftelse i södra England där en 
tredjedel av all medicinsk och supportpersonal är i åldrarna 50 eller äldre. Detta innebär att 
en stor andel av de anställda kommer att fatta beslut om arbete och pensionering i en nära 
framtid. Följaktligen har stiftelsen infört tre alternativ för flexibelt arbete: 
• ’Nedtrappning’ – som ett alternativ till att pensionera sig rakt av kan den anställda välja 

att trappa ned genom att arbeta färre dagar/timmar än de redan gör.  
• ‘ta ett steg ned’ - för personal som skulle avstå från den press och det ansvar som 

deras nuvarande roll innebär hellre än att lämna sitt arbete helt och hållet, d v s ta ett 
steg ned till ett mindre krävande arbete som dock tar till vara på deras kompetenser 
och erfarenheter.  

• Anmäla sig att arbeta för stiftelsens Personal Bank Bureau – gå i pension och sedan 
välja att arbeta på “efterbehovbasis”, och på så sätt få en möjlighet att fritt välja antalet 
arbetstimmar. 

 
Bexley Care South Downs är en sjukvårdstiftelse i Londonregionen och har godkänts som en 
Age Champion Employer (åldersförsvarararbetsgivare) av British Department of Work and 
Pensions.  South Downs har omkring 700 anställda inom hälso- och sjukvårdsyrkena. Deras 
strategier utvecklades i samarbete med fackföreningsrepresentanter och består av följande 
element: 
• Strategi för flexibel pensionering 
• Pre-pensioneringskurser 

 
12 Hayden et al – “Research Report No.102 Attitudes and Aspirations of Older People: a 
Qualitative Study”. Department of Work and Pensions. 
13 Disney et al – “Research Report No.72 dynamics of retirement: analyses of retirement 
surveys”. Department of Work and Pensions. 
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• Rekrytering av en Age Champion Leader som samarbetar med arbetsledningen, 
representanter för de anställda och personal som kan garantera att ålderjämlikheten är 
i främsta rummet för alla Bexley Care åtgärder. 

• Uppdatera alla HR-strategier och riktlinjer tillsammans med with fackföreningarna för 
att garantera de inte diskriminerar någon åldersgrupp. 

• En mekanism har utvecklats som kontrollerar ålder på den personal som ansöker om 
intern eller extern utbildningskurser – för att garantera att inga fördomar existerar i 
upptagningen av utvecklingsmöjligheter över hela arbetsstyrkan. 

• Regelbundna personalundersökningar för att kartlägga personalens uppfattningar 
(moral, välbefinnande etc.). 

 
Intervjuer med Bexley Care visade att många medlemmar av personalen redan har dragit 
fördel av Bexley Care strategi för flexibel pensionering, och tidigare rön visar att de är nöjda 
med det nya arrangemanget.  Bexley Care har även funnit att främjande av strategier för 
aktivt åldrande hjälper dem att behålla personalen med kunskaper, kompetenser och 
erfarenheter, vilket har en positiv effekt på rekryteringskostnaderna och patientvården. 
Uppgifter från personalundersökningar och Bexley Cares egna intervjuer har visat att 
personalen ser flexibel pensionering som ett sätt att hjälpa dem fortsätta arbeta. De 
garanterar att deras kompetenser och kunskaper inte går förlorade och de kan hjälpa till i 
mentorskapet av annan personal inom arbetsgruppen. 
 
 
5.5 Att hantera kunskapsöverföring  
 
Det är viktigt att kunskap, erfarenhet och kompetenser av erfarna läkare och sjuksköterskor 
överförs till yngre professionella inom hälso- och sjukvårdsområdet. Ikävoimat käyttöön - 
projektet är ett pilotprojekt som utvecklats av Kanta-Häme sjukhuset och Kanta-Hämes 
regionala sjukhusstiftelse i Finland. Projektet har som målsättning att identifiera och 
implementera metoder för att förbättra hanteringen av förändringar i arbetsstyrkans 
demografi – genom bättre hantering av överföringen av tysta kunskaper och erfarenheter 
från den äldre arbetsstyrkan till den yngre. Projektet implementeras mellan 2006 och 2008 
som ett pilotprojekt vid en av sjukhusenheterna. Efter en tvåårig pilotperiod är målet att 
strömlinjeforma rutinerna i samtliga av sjukhusenheterna såväl som nationellt som ett 
redskap för god praxis för andra sjukhus, sjukvårdsstiftelser och utbildningsinstitutioner.  
Projektet syftar till att: 
• Förbättra patientorienterad vård på basis av bättre lagarbete. 
• Höja arbetsstyrkans mentala och fysiska välbefinnande. 
• Stödja utvecklingen av medbestämmandeledarskap. 
 
Projektet är för närvarande ännu i ett tidigt skede och därför inte tillräckligt slutgiltigt för att 
anmärkningar om huruvida det varit framgångsrikt eller ej ska kunna göras. Projektet följer 
emellertid på nära håll de erfarenheter från det nationella finska programmet om åldrande 
som till övervägande del ansetts som en framgång i fråga om att bibehålla den äldre 
arbetsstyrkan i sysselsättning, och projektet är länkat till det aktuella nationella 
arbetskraftsutvecklingsprogrammet TYKES. 
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5.6 Mekanismer för bättre arbetskraftsplanering 
 
En kortsiktig approach till rekrytering inom sjukhussektorn är inte längre effektiv i de 
europeiska länder där en betydande arbetskraftsbrist fortfarande är utbredd. En kortsiktig 
approach kan fortfarande vara tillräcklig i vissa Sydeuropeiska länder där tillgången på hälso- 
och sjukvårdspersonal överstiger den aktuella efterfrågan, men denna approach kan dock 
inte anses vara hållbar på lång sikt. 
 
Arbetskraftsplanering är en fortlöpande process för att forma arbetsstyrka och på så sätt 
garantera att den har kapaciteten och förmågan som krävs för att leverera dess tjänster. 
Samhällspartners kan spela en viktig roll i denna process genom att erbjuda de redskapen till 
sjukhus och hälsostiftelser. Sjukvårdssektorns arbetsgivarorganisation i Storbritannien, NHS 
Employers UK, till exempel, är i färd med att utveckla ett redskap för sjukvårdssektorns 
arbetsgivare för att underlätta åldersprofilering och långsiktig arbetskraftsplanering. 
Redskapet fungerar på så sätt att ett antal människor i sysselsättning på ett visst sjukhus, 
och antalet som lämnar och anländer efter ålder, sätts in i profileringsinstrumentet. Antalet 
bör sättas in för så många år som det finns tillgänglig data.  Redskapet kommer att kunna 
visa vilken effekt nuvarande mönster har på arbetsstyrkans åldersprofil i framtiden. 
Dessutom kan detta göras på iterativ basis, på jämförbar årsbasis, för att visa på påverkan 
över tid av alla slags initiativ och positive action som gjorts för att avlägsna 
åldersdiskriminationen.  Redskapet kommer att publiceras till våren 2006.  
 
 
5.7 Ergonomiska strategier och H&S 
 
Att arbeta inom sjukhussektorn kan vara fysiskt krävande, men arbetsgivare kan också 
arbeta proaktivt för att bygga upp strategier som kan möjliggöra för den äldre arbetsstyrkan 
att förbli i sysselsättning, även om deras fysiska förmåga skulle minska (vilket naturligtvis inte 
är fallet med alla äldre anställda). Dessa strategier omfattar, till exempel, förändringar i 
antalet arbetstimmar och bättre samarbete mellan den yngre och den äldre arbetsstyrkan.  
 
Varbergs Sjukhus i Sverige är ett sjukhus som har försökt angripa detta problem. På senare 
år har svenska hälso- och sjukvårdsstrategier förändrats vad gäller leverans av tjänster; från 
sjukhusbaserad vård till samhällsbaserad vård. Detta ledde till betydande nedskärningar av 
personal på sjukhuset i Varberg.  Friställande av personal gjordes på basis av hur länge den 
anställda varit i tjänst, vilket ledde till en allt äldre arbetsstyrka. Detta ledde även till att äldre 
personal vårdade ännu äldre patienter och snart såg sjukhusen en tydlig ökning i låg 
motivation och sjukledigheter och högre nivåer av tidig pensionering.  
 
Som ett svar på denna utveckling ville sjukhuset genomföra prova förändringar på tre olika 
avdelningar. Dessa förändringar inkluderade förändringar av arbetsmiljö och erbjudande om 
utbildning om arbetskapacitet. Dessutom fick avdelningarna även rekrytera ny yngre 
personal för att balansera sjuksköterskornas åldersprofil.  
 
Projektets genomslag begränsade sig till två av avdelningarna. Åtgärderna vid en av 
avdelningarna fokuserade emellertid på att förändra skiftplaner till att arbeta längre pass men 
färre dagar. Denna förändring gjorde att de anställda kände att de hade mer tid att avsluta 
sitt jobb och möta annan personal för att diskutera patientvård.  Effekterna för den enskilda 
anställda var mycket positiva i detta fall.  
 
Ett annat exempel är Sjukhusgruppen i Ile de Franceregionen som har genomfört 
undersökningar om arbetsergonomi och mekaniseringen av tyngre sysslor på sjukhusen.  
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5.8 Att undanröja åldersdiskrimineringen 
 
Vissa arbetsgivare inom sjukhussektorn och generellt antar fortfarande, ofta omedvetet att 
den äldre arbetsstyrkan är mindre flexibel duglig eller flitiga. Det finns emellertid tillgänglig 
forskning som klart visar att dessa uppfattningar i generella termer är felaktiga. Av dem som 
till exempel arbetar efter pensionsåldern, rapporterar 76 % av männen och 71 % av 
kvinnorna att deras hälsa är utmärkt eller god jämfört med 54 % och 49 % av icke-anställda i 
liknande ålder14. Detta antyder att människor är realistiska när det gäller sin egen förmåga 
och fortsätter att arbeta bara om deras hälsa är tillräckligt god. Vissa studier visar att den 
äldre arbetsstyrkan faktiskt är mer motiverad i sitt arbete än sina yngre kollegor15. 
 
I en nära framtid kommer sjukhusen, precis som vilken annan arbetsgivare som helst, att bli 
tvungna att granska sina gällande strategier i fråga om rekrytering, befordran, bibehållande 
av arbetskraft, arbetsförhållanden och pensionering, för att se till att ingen av åtgärderna 
diskriminera någon åldersgrupp. Ministerrådet antog år 2000 ett anställningsdirektiv om 
likabehandling (Employment Directive on Likabehandling, EU-rådets direktiv 2000/78/EC). 
Det fastställer ett allmänt ramverk för likabehandling vid anställning och yrkesutbildning och 
vägledning och är utformat för att bannlysa diskriminering på grund av ålder, sexuell 
läggning, handikapp och religion/tro. Direktivet kräver också att medlemsstaterna, innan år 
2006, inför lagstiftning som förbjuder direkt och indirekt diskriminering.  Direktivet 
understryker även att samhällspartners och social dialog har en viktig roll att fylla i fråga om 
att bekämpa diskriminering på grund av ålder, genom att granska arbetsplatsens rutiner, 
uppträdandekoder och utbyte av god praxis. 
 
Som svar på detta har NHS Employers UK publicerat en praktisk orientering för 
sjukvårdssektorns arbetsgivare i Storbritannien om den nya lagstiftningen om 
åldersdiskriminering – vilken kommer att träda i kraft 2006.  Orienteringen innefattar även en 
checklista som ska hjälpa arbetsgivarna inom sjukvårdssektorn att täcka in en rad väsentliga 
sysselsättningsrutiner och strategier (vilka omfattar rekrytering, utbildning, befordran, 
trakasseri, pensionering och entledigande av personal)16.  NHS Employers UK medger också 
att det är viktigt för arbetsgivare att höja personalens medvetenhet och förändra deras 
attityder till den äldre arbetsstyrkan från ekonomisk styrningssynpunkt. Man uppskattar att 
kostnaderna för rättsanspråk gjorda på basis av indirekt eller direkt åldersdiskriminering kan 
nå upp till 93 miljoner £ på bara ett år (över 134 miljoner €)17.  
 
Såsom tidigare fallstudier redan visat har många brittiska hälsostiftelser (som omfattar South 
Downs och Bexley) systematiskt granskat alla sina sysselsättningsstrategier från rekrytering 
till bibehållande för att se till att deras rutiner inte är åldersdiskriminerande.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
14 McKay and Smeeton – “Research Summary: Working after state pension age: quantitative 
analysis. Department av Work and Pensions”, översikt publiserad av Age Positive. 
15  TNO Work Situation Survey 2002. 
16 http://www.nhsemployers.org/excellence/excellence-361.cfm 
17 Daily Telegraph / Cranområde School av Management 03/02/05 
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5.9 Tillgång till lärande genom hela yrkesbanan 
 
Tillgång till handledning och utbildning genom hela arbetslivet är en av huvudprinciperna 
bakom aktivt åldrande. Flera studier18 har visat att högt utbildade anställda är mindre 
benägna att pensionera sig tidigt. Det är följaktligen av största vikt att de attityder som utgör 
hinder för utbildning för en viss andel av den äldre arbetsstyrkan adresseras av arbetsgivare 
inom sjukhussektorn. Vissa inom den äldre arbetsstyrkan tycker exempelvis att de är för 
gamla för att utbilda sig och andra saknar självförtroende på grund av att de varit borta från 
utbildningsmiljön under så många år. I vissa fall kan den äldre arbetsstyrkan tidigare ha 
förbisetts eller den äldre arbetsstyrkan kan själv tycka att yngre kollegor borde ges förtur till 
utbildning.  
 
I Sverige har Kommunal antagit en proaktiv roll gentemot utbildning inom sektorn och arbetar 
för närvarande med landstinget och andra partners i ett projekt för en hållbar 
kompetensutveckling i fråga om sjukvårdssektorns arbetsstyrka.  
 
Bexley Care Trust i Storbritannien har infört en mekanism för att kontrollera åldern på den 
personal som ansöker till interna eller externa handledarkurser – för att garantera att alla 
anställda har samma möjligheter att utvecklas. 
 
 
5.10 Ett irländskt perspektiv 
 
Hälsovårdsektorn är en av de största arbetsgivarna på Irland, och står för 9,5 procent av den 
totala sysselsättningen. Sysselsättningen inom sektorn har ökat kraftigt, mellan 1998 och 
2003 ökade till exempel sysselsättningen inom sektorn med 51 procent19.  Eurostats data 
visade att sysselsättningen inom hälso- och sjukvårdssektorn ökade bland alla 
åldersgrupperna mellan 2000 och 2005. En senare undersökning rapporterade dessutom om 
vakanser i sektorn och om en övergripande vakanstakt på sex procent20.  
 
Den irländska befolkningens demografi är något yngre än demografiska strukturen i de flesta 
'gamla' medlemsstater. Följaktligen har aktivt åldrande traditionellt inte setts som en fråga 
med hög politisk prioritet som i många av de andra länderna. I förhållande till sysselsättning 
inom sjukvårdssektorn, har den irländska sjukvårdssektorns intressenter traditionellt använt 
immigration som en nyckelstrategi för att hantera arbetsbrist. År 2000 antog till exempel de 
Irländska myndigheterna ett förslag om ”snabbvisum” för att underlätta för immigrationen av 
riktigt kvalificerad personer som inte är medborgare i EEA.  
 
Medan immigrationen har gett ett enormt tillskott till hälsovårdsyrkena i Irland, kan inte den 
ensam lösa bristen på sektoriell kompetens. Immigrationen kan faktiskt inskränka 
möjligheterna för unga irländare och bibehållandekvoterna för de invandrade anställda är 
lägre än för deras irländsk födda kollegor. Dessutom är det inte någon garanti att Irland 
kommer att fortsätta att attrahera kvalificerad hälsovårdspersonal i samma utsträckning som 
under de senaste åren. 
 
 
 

 
18 t.ex. dansk statistik: Seniors and arbetsmarknaden.  
  Finländsk statistik: Early exit from working life among åldrande employees 
19 National statistics office. 
20 SLMRU unit i FÁS 
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Därför är en av de allra senaste strategierna som de irländska samhällspartnerna och 
regeringen tillsammans har övervägt är att öka äldre, erfaren kvalificerad sjukvårdspersonals 
medverkan på arbetsmarknaden. Denna fråga har blivit alltmer aktuell efter avskaffandet av 
den obligatoriska pensionsåldern för de nytillträdande inom offentlig service. I april 2004 
infördes en särskild pension för offentliga tjänster (diverse åtgärder) Akt 2004.  Denna åtgärd 
avskaffade den obligatoriska pensionsåldern för nytillträdande offentliganställda och höjt 
minimistandardåldern för pensionering från 60 till 65 år.  
 
Som ett gensvar på dessa förändringar, har den irländska arbetsgivarorganisationen för 
sjukvårdssektorn, HSE-EA, samlat en arbetsgrupp för att utreda frågor som har att göra med 
sysselsättningen av den äldre arbetsstyrkan (med tonvikt på hälsa och ergonomi).  
Arbetsgruppen studerar frågor kring de anställdas behörighet, duglighet och kapacitet i alla 
skeden av arbetslivet, medan de fortfarande tar hänsyn till att den naturliga 
åldrandeprocessen kan påverka balans/fingerfärdighet, syn, hörsel, bindande funktioner, 
fysisk styrka och beslutsfattande. Ett av syftena med denna arbetsgrupp var att identifiera 
initiativ för att stödja den äldre arbetsstyrkans funktionsduglighet och undersöka hur de kan 
utföra sina jobb effektivt, inklusive proaktiva företagshälsovård, flexibelt arbete, förbättrad 
ergonomi och reducering av den manuella hanteringen av komponenter.  
 
Ett pilotinitiativ implementeras just nu på sjukhuset Adelaide and Meath i Dublin. Adelaide 
and Meath, som omfattar det nationella barnsjukhuset (AMNCH) är ett de största sjukhusen i 
Irland. ´Det är ett offentligt frivilligt undervisningssjukhus, och erbjuder barn, vuxna, 
psykiatrisk och åldersrelaterad hälsovård. AMNCH har 3 000 anställda av vilka ca 2 700 
arbetar heltid.  
 
Införandet av lagen on nya pensionsregler gjorde att sjukhuset bestämde sig för att 
undersöka den äldre arbetsstyrkan behov och krav på sina arbetsgivare och arbetsplats. Det 
uppmuntrade även sjukhuset att studera potentiella risker för åldersdiskriminering. Därför 
påbörjade sjukhuset tillsammans med HSE-EA ett pilotprojekt som syftade till att garantera 
att strategierna för rekrytering, urval, befordran, progression och bibehållande, såväl som 
sjukhusets rutiner är helt skyddade från någon form av direkt eller indirekt 
åldersdiskriminering och för att garantera att anställningsförhållandena på sjukhuset ser till 
att hålla kvar, locka till sig och möjliggöra för den äldre arbetsstyrkan att utveckla sin 
potential och göra en full insats. Projektets bestämda mål var dessa:  
• Att identifiera hinder för rekrytering och val av äldre personal  
• Att undersöka befordran av den äldre arbetsstyrkan och möjligheterna som finns inom  

organisationen  
• Att främja medvetenheten om fördelarna med en äldre arbetsstyrka på hela sjukhuset.  
 
Projektet implementeras just nu och består av två faser. Fas 1 har utgjorts av etableringen av 
Styrgruppen vilken innefattar väsentliga interna och externa intressenter (se rutan nedan), ett 
förtydligande av pilotprojektets grundregler och utvecklingen givna ramar för forskning enligt 
följande:  
• Forskning om den äldre arbetsstyrkan och sysselsättning – undersöka de problem som 

kan uppstå för den äldre arbetsstyrkan i Irland generellt och inom hälso- och 
sjukvården framförallt.  Arbetet utnyttjar forskning som publicerats i Irland, andra EU-
medlemsstater och internationella organisationer, organ och institut, och utforskar 
exempel på god praxis och förnyelse i Irland och andra länder. 

• Granskning av rekryterings-, urvals- och progressionsstrategier, praxis och rutiner vid 
AMNCH – för att omfatta en åldersmångfald bland befintlig personal, samt undersöka 
intern och extern rekrytering under de senaste tolv månaderna.  
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Interna intressenter:  
• HR-manager 
• Personal involverad i rekrytering och urval, utbildning och utveckling, 

företagshälsovård, pension 
• En sjukvårdsrepresentant;  
• Bolagskommitté gemensam ordförande 
• Representanter från IMPACT och SIPTU.  
 
Externa intressenter:  
• Partnerorganisationer för Equal at Work 
• NCAOP, National Council on Ageing and Older People  
• Age & Opportunity 
• Age Action Ireland 
• eller expertorgan och grupper som representerar de äldres intressen i 

Irland  
 

Fas två kommer att koncentrera sig på att strömlinjeforma åtgärderna i samarbete med 
sjukvårdssektorns expertgrupper, användargrupper samt hälso- och sjukvårdsleverantörer, 
och spridningsåtgärder genom personalmöten & intranätplatser, Equal at Work-projektmöten, 
publikationer, webbplatser och evenemang. Projektets resultat kommer att skrivas ned och 
publiceras tillsammans med riktlinjer för god praxis för anställning av den äldre arbetsstyrkan 
vid AMNCH. 
 
 
5.11 Ett italienskt perspektiv 
 
Den italienska befolkningen åldras och den sannolika livslängden ökar, nativiteten sjunker 
och sysselsättningskvoten hos den äldre arbetsstyrkan, som låg på 303 % 2003, är låg. Ett 
tidigt utträde från arbetsmarknaden genom en kultur av tidig pensionering lever kvar, även 
om steg har tagits under de senaste tio åren att reformera pensioner och pensionering. Innan 
år 1992, tilläts den italienska offentliga sektorns anställda att pensionera sig efter 20 eller 15 
år i tjänst oavsett ålder. Efter 1997, måste de anställda ha varit åtminstone 35 år i tjänst och 
ha uppnått minst 53 års ålder eller alternativt 36 år i tjänst oberoende av ålder före sin 
pensionering. Dessutom har pensionsreformen progressivt öka pensioneringsåldern. 
Emellertid har inga no aktiva åtgärder följt på den höjda pensionsåldern för att tillmötesgå 
den äldre arbetsstyrkan på arbetsmarknaden. För att förstå hur detta påverkar 
sjukvårdssektorn, skall följande problem undersökas nedan: 
• sjukvårdssektorns struktur/kollektiv förhandling; och 
• de problem som sjukvårdssektorn står inför och samhällspartnernas verksamheter i 

fråga om aktivt åldrande.  
 
5.11.1  Sjukvårdssektorns struktur och systemet med kollektiva förhandlingar  
 
På senare år har det italienska nationella hälsosystemet (NHS, National Health System) 
genomgått en period av flera viktiga reformer som syftat till att öka effektiviteten och 
servicekvaliteten och bromsa hälsoutgifterna. En av reformerna har hanterat enbart 
sjukvårdssektorn och andra med offentlig sysselsättning som helhet, inklusive NHS. 
Reformerna har antagit den privata sektorns arbetsrutiner (vilka beskrivs som privatisering - 
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aziendalizzazione). En av viktigaste reformerna från 1997–1998 var decentraliseringen av de 
statliga funktionerna till det regionala planet. I denna kontext har NHS hela organisationen 
överflyttats till regional nivå.  
 
Inom detta ramverk har lokala sjukvårdsenheterna (USL - Unità Sanitaria Lokalae) ersatts av 
lokala sjukvårdsbolag och sjukhusbolag (ASL eller AO –aziende sanitarie lokala eller aziende 
ospedaliere) som verkar på samma sätt som de traditionella privata bolagen: de ansvarar för 
budgetmanagement, organisation och personalfrågor (rekrytering och lönesättning).  
 
Reformen om offentlig sysselsättning har påverkat alla offentliga förvaltningar, NHS 
inberäknad, vilket haft som konsekvens två olika nivåer av kollektiva förhandlingar: nationella 
och lokala. Förhandlingar på nationell nivå sker mellan ARAN21 och de sektoriella 
fackföreningarna med förbund. De nationella kollektiva kontrakten fastställer arbetsrelationer, 
rättigheter och skyldigheter, arbetstimmar, löner och andra sociala och ekonomiska förmåner 
samt avslutningsvis regler för förhandlingar på lokal nivå (särskilt de relaterade till 
produktivitet).  
 
På lokal nivå har sjukvårdsbolagen främst fokuserat på förhandlingar omkring frågor som det 
nationella avtalet förflyttat till lokal nivå. Dessa är länkade till produktivitet, övertid, lika 
möjligheter, arbetssäkerhet, utbildning etc. Karriärmanagement av personal ligger på 
sjukvårdsbolagens bord och nationella kontrakt fastställer enbart de generella principer, 
regler och rutiner som garanterar uniformitet av regelverket.  
 
5.11.2 Problem som sjukvårdssektorn står inför och samhällspartnernas åtgärder i 

fråga om aktivt åldrande 
 
De snabba förändringarna av arbetsstyrkans ålder betyder att det finns ett behov av radikala 
förändringar i hanteringen av den åldrande arbetsstyrkan inom sjukhussektorn, eftersom 
vårdkvaliteten i framtiden, delvis, kommer att vara beroende av denna åldrande personals 
arbetsinsats och produktivitet, och därför även på det effektiva utnyttjandet av den äldre 
arbetsstyrkan. Samtidigt har personal under den senare halvan av sina arbetsliv blivit mer 
medvetna om behovet av att förbättra sin möjlighet att bli anställd och sina karriärmöjligheter. 
En annan fråga är hur man skall utnyttja äldre och mer erfaren personal för andra aktiviteter, 
såsom handleda och utbilda yngre personal.  
 
I de redan befintliga bestämmelserna (lagar och nationella kontrakt) i Italien finns inga 
specifika regler som skyddar den äldre arbetsstyrkan, men däremot mer generella regler 
som kan tillämpas på alla sorts personal. För att vara mer exakt, slår italienska lagar och 
generella sysselsättningskontrakt fast följande: 
• Åldersgränsen för att delta i offentliga prov för offentliga förvaltningstjänster har 

avskaffats enligt lag. 
• Sysselsättningskontrakt och Sirchia-lagen för sjuksköterskor22 möjliggör för 

sjukvårdssektorns anställda att återgå i tjänst efter en uppsägning. 
• Regionala bestämmelser och lokala förhandlingar gör ett fortgående deltagande i 

utbildningar (LLL) obligatoriskt. Återutbildning av den äldre arbetsstyrkan har på 
senare tid ansetts särskilt viktigt. Det aktuella tillhandahållandet av utbildning har 
emellertid varit ett ämne för starka debatter, särskilt bland fackföreningarna. 

 
21 ARAN är den byrå som bildades 1993 vilken juridiskt representerar offentliga förvaltningar i de 
nationella kollektiva förhandlingsprocesserna. 
22 Se nedanför mer information.  
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• Sysselsättningskontrakten och lokala förhandlingsreglerna om att befordringar skall 
ges på basis av merit och erfarenhet och att karriärstopp inte ska påverka 
befordringsmöjligheterna. 

• Deltidsarbete kan användas för att möta den äldre arbetsstyrkans behov (framförallt 
genom att reducera deras arbetstimmar och undvika arbete i skift). Detta används 
emellertid främst av unga kvinnor med familj eller socialt missgynnad personal. Inom 
sjukvårdssektorn är deltidsarbete begränsat till 25 % av alla anställda. Ytterligare 10 % 
är möjligt i fall av speciella familjesituationer eller sociala situationer. Detta förhållande 
bedöms emellertid av varje individuell sjukvårdsbolag för sig. Tillämpningen av denna 
flexibilitet med den växande bristen på sjuksköterskor har förvärrat situationen på vissa 
sjukhus, vilket placerar bördan av den växande mängden skiftarbeten på annan 
personal för att garantera en jämn leverering av tjänster. 

• För att garantera ett effektivt bruk av anställda med hälsoproblem (både unga och 
gamla), skall lokala förhandlingar och sjukhusspecifika bestämmelser göra det möjligt 
för anställda att bli omplacerade till mindre krävande jobb.  

• Anställda på privatsjukhus kan fortsätta arbeta heltid eller deltid efter den lagliga 
pensioneringsåldern, men denna regel är fortfarande inte tillämplig i den offentliga 
sektorn.  

 
Dessa exempel visar att även om särskilda bestämmelser eller lagar inte existerar för den 
äldre arbetsstyrkan, kan andra strategiska och systematiska åtgärder användas för att tackla 
problemet med en åldrande arbetsstyrka inom sjukhussektorn. Till skillnad från andra länder, 
såsom Storbritannien23, Frankrike, Tyskland och Sverige där kompetensbristen är tydlig 
bland läkare24, tycks det finnas något större problem med kompetensbrist bland läkare i 
Italien, annat än vad gäller radiologer och narkosläkare. Det finns dock en kronisk 
kompetensbrist bland sjuksköterskor, för vilka underskottet bedöms ligga på ca 40,00025. 
Denna siffra är klart högre än den siffra som nämns i HOPE-rapporten26. För att bekämpa 
bristen på sjuksköterskor, har den italienska regeringen implementerat Sirchia-lagen med det 
specifika syftet att främja rekryteringen av sjuksköterskor. Lagen bidrar dock även med 
stimulansåtgärder för att få förefintlig personal att stanna i arbete och möjligheter för ett 
återinträde på arbetsmarknad för pensionerade sjuksköterskor på antingen temporära eller 
deltidskontrakt, även om fackföreningarna har visat viss oro över spridningen av kortsiktiga 
sysselsättningskontrakt och lönenivåer. Även om den inte presenteras som en strategi för 
aktivt åldrande per se, söker den icke desto mindre att angripa förlusten av kvalificerad 
personal i sektorn.  
 
Trots Sirchia-lagen och ansträngningar att behålla personalen, förekommer en allmän 
uppfattning om att vårdyrket är ansträngande och krävande, och att ett tidigt utträde från 
arbetsmarknaden av den anledningen är berättigad. Sjukvårdspersonal ses faktiskt som 
olämplig för att utföra fysiska eller mentalt krävande arbeten efter att de uppnått en viss ålder 
och en senare studie som gjorts på ämnet visar att en av fem sjuksköterskor vill lämna 
vården27.  
 
 

 
23 Not, England identifierad i  HOPE- rapporten 
24  “Healthcare Workforce i Europa: problems and solutions – Final Report av HOPE’s study group 
on workforce issues”, Bryssel, 12 maj 2004 
25 Avsikt att lämna våden i Italien 
26 Op cit, sid 6 
27 Nästa  studie "Work and health av nurses i Europe”.  
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5.11.3 Uppdykande problem  
 
Det finns uppgifter som tyder på att italienska nationella samhällspartners har räknat in 
åtgärder för aktivt åldrande fastän aktivt åldrande som koncept inte är grundmurat i Italien, 
varken generellt eller mer specifikt inom sjukvårdssektorn, trots en kronisk kompetensbrist, 
särskilt bland sjuksköterskor. Nationella kontrakt framförhandlade av samhällspartners 
innefattar åtgärder som syftar till att förbättra vårdyrket. Dessa åtgärder angriper den första 
dimensionen av aktivt åldrande, d v s stimulansåtgärder för anställda att pensionera sig 
senare och för arbetsgivare att anställa och behålla den äldre arbetsstyrkan. 
 
När det gäller att flytta strategierna och åtgärderna för aktivt åldrande framåt, skulle 
samhällspartnerna på nationell och lokal nivå kunna fokusera sina aktiviteter på att:  
• höja kvaliteten på arbetsförhållanden och även att garantera effektiv och högkvalitativ 

service;  
• säkerställa att sjukhusen är anpassade till den äldre arbetsstyrkans behov;   
• förändra attityder till aktivt åldrande bland hälsovårdspersonal;   
• främjande av utbildning för den äldre arbetsstyrkan; 
• underlätta karriärprogression; 
• erbjuda ytterligare stimulansåtgärder för att personalen skall arbeta längre. 
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6.0 Slutsatser 
Denna rapport har visat att sjukhussektorn, på lokal, nationell och europeisk nivå står inför 
utmaningar att utveckla strategier för att uppväga personal och kompetensbrister, såväl som 
inför en segrad efterfrågan på service. Ett av huvudproblemen för sektorn är dock att idén 
om aktivt åldrande ännu inte blivit erkänt på bred front i alla delar av Europa: en utmaning 
här är alltså att få det som i grund och botten är ett anglosaxiskt koncept accepterat i de 
södra och östra delarna av Europa. En sektoriell social dialog på europeisk nivå kan spela en 
viktig roll i hanteringen av denna utmaning.  

För det andra är det viktigt på alla nivåer att den äldre arbetsstyrkans potentiella bidrag 
erkänns och att mekanismer kommer på plats som garanterar att de kan göra en effektiv 
insats för att minska den sektoriella kompetensbristen. Åldersdiskrimineringslagstiftning och 
anknutna strategiutvecklingar har gjort skillnad i fråga om att angripa åldersdiskriminering: 
det är emellertid viktigt att arbetsgivarna inte gör antaganden i fråga om den äldre 
arbetsstyrkans ‘förmåga’: varje individ är unik och det bör inte förutsättas att deras ålder 
hindrar dem från att göra sitt jobb.  

Åldrandet och kompetensbristen inom sjukvårdssektorn är en multidimensionell utmaning, 
vilket manifesteras på olika sätt. En nyckeldimension kommer att bli att sporra individerna 
själva: i vissa fall är det förväntningarna på tidig pensionering som skall utmanas, men de 
“kulturella normerna” att inte arbeta efter en specifik ålder måste också förändras - sociala 
modeller är i fara om beroendeproportionerna fortsätta att stiga.  

Beteenden kommer inte nödvändigtvis att förändras över en natt, men exempel på god 
praxis, människor som vill fortsätta arbeta som ‘åldersförsvarare’ ger belägg för att börja 
angripa och förändra tendenser som den massiva förlusten av kvalificerad personal. 
Åldrandet är emellertid enbart en dimension av förvaltningen av arbetsmarknaden och kan 
inte behandlas för sig. Åldrandet måste ses inom en kontext av aktiv 
arbetsmarknadsförvaltning, en roll som samhällspartnerna måste dela på alla nivåer.  

Går vi till europeisk nivå finns en nyckelroll att spela i främjandet av sektoriella intressen på 
europeisk nivå, såväl som att dela med sig av och sprida exempel på god praxis till 
samhällspartners på nationell och subnationell nivå över hela Europa. För att stödja framtida 
åtgärder finns verkligen ett behov att stärka den tillgängliga basen av belägg och genomföra 
ytterligare forskning för att fördjupa förståelsen för de specifika problem som sektorn står 
inför som kan bidra till att göra det möjligt för samhällspartnerna att genomföra förändringar. 
Detta diskuteras i sin tur nedan.  
 

I fråga om att höja medvetenheten finns en mängd åtgärder som skulle kunna vara 
användbara:  
• Höja medvetenheten om vikten av åldrandets behovssidodimension: en åldrande 

befolkning behöver tillgång till en hälso- och sjukvård som möter deras behov.  
• Uppmuntra samhällspartners på nationell nivå att spela en roll i utvecklingen av 

strategier för aktivt åldrande, vilket rekommenderas av Kommissionen i “Common 
Actions for Growth and Employment: The Community Lisbon Programme”.   

• Utmana kulturella normer i vissa länder, vilket handlar om att bryta synsättet att en 
tidig pensionering/utträde arbetsmarknaden är nödvändigt. Det finns även ett behov av 
att bättre förstå vad de anställda själva vill. Vilka är villkoren för att uppmuntra 
deltagande – man måste dock vara aktsam om att föreslagna förändringar inte har en 
negativ verkan på yngre anställda i sektorn. De mest framgångsrika inställningarna till 
åldermanagement är faktiskt också de där man tar hänsyn till alla anställda snarare än 
att sikta in sig enbart och specifikt på den äldre arbetsstyrkan. Sådana ingripanden kan 
möjligen komma för sent för att kunna upprätthålla arbetsförmåga och 
anställningsbarhet, eller i värsta fall till och med stigmatisera den äldre arbetsstyrkan. 
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Samhällspartners kan även anta en aktiv roll på europeisk nivå för att se till att sektoriella 
åldrandefrågor behåller en hög profil/i offentlighetens ögon. Detta skulle till exempel kunna 
inkludera gensvar på den Europeiska kommissionens Kommunikation om demografiska 
förändringar (våren 2006). Det är även lika viktigt att höja medvetenheten om vikten av 
denna utmaning. Demografer, akademiker, kvalificerad hälso- och sjukvårdspersonal och de 
politiskt ansvariga har diskuterat de sociala och ekonomiska verkningarna av en åldrande 
arbetsstyrka i ett år redan. Men framtiden är ännu inte här, och olika nationella hälso- och 
sjukvårdssystem och individuella sjukhus har förberett sig på förändringar på olika skalor och 
många har ännu inte undersökt den organisatoriska kapaciteten att besvara dessa 
utmaningar under nästföljande år. Avslutningsvis kan den sociala dialogprocessen på 
europeisk nivå spela en roll i främjandet att höja medvetenhet på nationell och subnationell 
nivå i fråga om dess roll och bidrag till livscykelmanagement.  
 
Förutom ansträngningarna att säkra de ekonomiska fördelarna för anställda inom sektorn, 
finns ett behov av att utforska icke-finansiella fördelar.  De fallstudier som presenterades 
tidigare i rapporten illustrerar de tillvägagångssätt som används för att göra sektorn mer 
attraktiv för nytillträdande i olika åldrar. Belöningar är viktiga, men även arbetsförhållanden/-
mönster och arbetslivsbalans spelar en viktig roll för att locka och behålla kvar anställda. 
Särskilt i Storbritannien visar fallstudierna hur ett paket av åtgärder kan bidra till att locka nya 
och tidigare anställda in i sektorn såväl som att behålla den äldre arbetsstyrkan i 
sysselsättning. Dessa exempel skulle mycket väl kunna användas för att utveckla riktlinjer för 
sektoriell god praxis.  
 

Del 1.1 om utredningsmetodologi satte fokus på problem med tillgänglighet av data i fråga 
om sysselsättning inom sektorn för sjukvård och social omsorg. Det är angeläget att en 
robust och tillförlitlig bas med belägg finns tillgänglig för att stödja medvetandehöjande 
åtgärder. Statistiska tjänster bör uppmuntras som ger detaljerad information om 
sysselsättningen inom sektorn (t.ex. konsekvent data om sysselsättning efter yrkesgrupp) på 
regelbunden basis.  
 
För att komplettera NEXT arbete skulle vidare forskning vara av värde. Följande problem 
skulle då kunna utredas i sin helhet och rönen vidarebefordras:  
• Varför personal (andra än sjuksköterskor) lämnar sektorn;  
• Vad skulle uppmuntra anställda att stanna kvar inom sektorn/återvända till sektorn.  
 

Man skulle möjligen kunna tänka sig att denna typ av forskning skulle utforska problem 
såsom arbetsmiljö; stress på arbetsplatsen, arbetsmönster (t.ex. möjlighet att göra avbrott i 
karriären, flexibla arbetstimmar) och belöningar: behovet av att arbeta med de frågor som 
skapar försämrad arbetshälsa.  
 
På nationell nivå, måste samhällspartners arbeta tillsammans för att garantera 
pensionsåtgärdernas varaktighet och flexibilitet. Detta uträttas bäst genom att hålla kvar 
anställda inom arbetsstyrkan så länge som möjligt, men pensionssystemen måste även bli 
tillräckligt flexibla för att tillåta olika flexibla pensioneringsalternativ, vilket vissa av 
fallstudierna beskrivit. Anställda är mer benägna att lämna arbetsmarknaden helt och hållet 
om de upplever att ett val som t.ex. deltidsarbete, side-stepping eller att flytta ned 
karriärmässigt kommer att påverka deras slutlön negativt. Fallstudierna har faktiskt visat att 
detta inte nödvändigtvis behöver vara fallet, men de anställda måste ha tillgång till detaljerad 
information om alla alternativ som finns tillgängliga och dess inverkan på den slutlika 
pensionen. I vissa länder är det nödvändigt att garantera att sådana åtgärder är i linje med 
andra strategier, vilka omfattar skatteregler relaterade till de individer som tar del i de 
partiella pensioneringsalternativen. 


