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1.0 Inledning 

1.1 Översikt av undersökningen 
 
Denna undersökning kartlägger migrationsprofilen för sjukhussektorns arbetsstyrka i Europa 
och identifierar och analyserar de initiativ inom sjukhussektorn som har inriktat sig på de 
frågor som en rörlig arbetsstyrka ger upphov till.  Europeiska federationen för 
offentliganställdas förbund (Europeiska Federation av Public Service Unions - EPSU) och 
Europeiska Sjukhusarbetsgivarnas förbund (European Hospital Arbetsgivare’ Association - 
HOSPEEM) beställde undersökning för att informera sig om utvecklingen av en social dialog 
inom sjukhussektorn, och fick stöd av den Europeiska kommissionen under budgetlinje 
04.03.03.01. 
 
Utvecklingen av en social dialog inom sjukhussektorn på europeisk nivå inleddes med en 
konferens i maj 2000. En andra konferens ägde rum 2002, och denna framhävde vikten av 
att utveckla en dialog i ljuset av utvidgningen av det europeiska samarbetet.  Konferensen 
betonade även tre nyckelfrågor för en sektoriell social dialog; frågor kring fri rörlighet av 
personer, den kompetensbrist som sjukhus i en mängd västeuropeiska länder står inför, och 
de problem som en allt större arbetsstyrka ger upphov till.  
 
HOSPEEM / EPSU-konferensen den 16-17 mars 2006 var det fjärde paneuropeiska mötet 
med huvudsyftet att formalisera en social dialog inom sjukhussektorn i EU. De första rönen 
av denna undersökning presenterades på konferensen. Denna slutrapport presenterar dessa 
forskningsrön men tar även hänsyn till konferensdeltagarnas kommentarer och från. Mer 
specifikt vill denna rapport ge en översikt av migrationsmönstren i sjukhussektorns 
arbetsstyrkor inom EU (EU-25) och fastställa sätt på vilka en sektoriell social dialog på 
europeisk nivå kan hjälpa till att ta itu med de frågor som sjukhuspersonalens migration och 
rörligheten ger upphov till.   
 
 
1.2 Migrationen i Europa  
 
Arbetsrörligheten har blivit en central fråga i den europeiska politiken på senare år, inte bara 
som en konsekvens av diskussioner rörande fri rörlighet av personer från “nya” 
medlemsstater. Fri rörlighet av personer är ju en av de fundamentala rättigheter som 
garanteras genom gemenskapslagstiftning, vilket innefattar rätten att leva och arbeta i andra 
medlemsstater. Trots dessa åtgärder, vilka omsluts i tidiga EG fördrag, har antalet arbetare 
som flyttar mellan (och förvisso även inom) medlemsstater relativt litet, som ett resultat av 
kulturella, språkliga och personliga hinder. Denna märkbara övergripande ovillighet att 
utnyttja möjligheterna av fri rörlighet skapar svårigheter när det gäller att lösa problemet med 
kompetenser klyftor och arbetsbrist inom vissa regioner och yrken. Inte minst av just den 
orsaken har den Europeiska kommissionen deklarerat 2006 som den europeiska rörlighetens 
år med en rad implementerade initiativ föra att uppmuntra rörelse av arbetare över hela 
Europa.  
 
1.2.1 En allmän lagstiftning som övervakar rörlighet av arbetare 
 
For arbetare har fri rörlighet funnits alltsedan den Europeiska gemenskapens grundande, 
vilket beskrivs i artikel 39 i EG-fördraget. Även om termen “arbetare” inte definieras i 
fördraget har den tolkats av Domstolen som en term som täcker varje person som (i) företar 
faktiskt och giltigt arbete, (ii) under ledning av någon annan (iii) för vilket denna person får 
lön, vilket följaktligen täcker gäller varje person som arbetar tio timmar i veckan samt 
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praktikanter. Det gäller dock inte egna företagare, studenter, pensionerade eller icke-aktiva 
personer, vilka täcks av andra stadgor inom EG-rätten. 
 
EG-lagstiftningen om fri rörlighet av personer (artikel 3(1c), 14 och 29-42 EG-fördraget) 
anger att medborgare av en medlemsstat är berättigad att söka tjänst inom  andra 
medlemsstaters territorium på samma villkor som infödda arbetare. Gemenskapens 
arbetskraft måste följaktligen behandlas på samma sätt som inhemska arbetare vad gäller 
anställningsvillkor, förmåner som inte är direkt bundna till anställningen, (t.ex. sociala och 
skattelättnader, yrkesutbildningar, bostadsförmåner, hjälp som syftar till att garantera en 
mininivå för uppehälle och familjeunderhåll) och fackföreningsrepresentation. 
 
Avtalet som skapar den europeiska ekonomiska området och förenar Gemenskapen med 
EFTA (European Free Trade Association), bekräftade även att medborgare av den senare 
åtnjuter samma rättigheter som EU-medborgare i fråga om fri rörlighet för arbetare. 
 
Anslutningen av 10 nya medlemsstater till EU den 1 maj 2004 genererade en debatt om fri 
rörlighet av personer från dessa nya medlemsstater. Man kom överens om en 
övergångsperiod av upp till sju år (Anslutningsfördraget 2003), för att ta itu med de farhågor 
som vissa av medlemsstater i EU 15 upplevde, d.v.s. att en massiv och plötslig rörlighet 
skulle inträffa och skada deras arbetsmarknader. Övergångsperioden baserar sig på ”två 
plus tre plus två”-formeln och är tillämplig på medborgare i Tjeckien, Estland, Lettland, 
Litauen, Ungern, Polen, Slovenien och Slovakien. Medborgare från Malta och Cypern är 
undantagna.  
 
Formeln innebär att medlemsstaterna i EU 15 kan begränsa tillträdet till sina 
arbetsmarknader, inledningsvis för en period på två år. Dessa restriktioner kommer att 
granskas av den Europeiska kommissionen vid tvåårsperiodens slut, efter vilken 
medlemsstaterna i EU 15 kan välja om de vill tillämpa Gemenskapens regler om rörlighet av 
arbetare till medborgare från de nya medlemsstaterna eller fortsätta med sina nationella 
regler för en ytterligare period på tre år. Fem år efter anslutningen ska medborgarna av de 
nya medlemsstaterna ha rätt att dra full fördel av rätten till fri rörlighet, förutom i de fall 
medlemsstaterna i EU 15 skulle erfara allvarliga störningar på sina inhemska 
arbetsmarknader, eller hot om sådana, i vilket fall de kan tillämpa sina nationella regler i två 
extra år. Anslutningsfördraget fordrar att arbetsmarknaderna vid slutet av dessa sju år, i maj 
2011, öppnas för samtliga medborgare i EU 25. 
 
1.2.2 Tillgång till sociala förmåner  
 
Upprättandet av tillgång till sociala förmåner är viktigt når det gäller fri rörlighet av personer. 
Det har gjorts många försök (främst på basis av prejudicerande lag) för att garantera att 
arbetarna åtnjuter fulla förmåner. Förordning 1408/71 angav grundläggande principer i fråga 
system för social trygghet och fri rörlighet av personer. De sociala förmånerna som täcks av 
förordningen omfattar förmåner vid sjukdoms och moderskap, invaliditet, hög ålder, 
efterlevande, vid olycksfall och i arbetet, arbetslöshet, familjeförmåner och 
dödsfallsersättning.  
 
Huvudproblemet när det gäller migrerade arbetare är att de antingen kan vara försäkrade två 
gånger om eller inte alls, eller, eftersom de är försäkrade i en medlemsstat för mindre än den 
minimitid som fordras, kan förlora ersättning. För att ta itu med den här situationen har EG-
rätten fastställt följande grundläggande principer vad gäller social ersättning eller fri rörlighet 
av arbetare. 
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• Arbetare ska vara underkastade lagstiftningen i inte mer än en medlemsstat år gången 
eller försäkrad bara i det land där de arbetar; 

• Det finns tillfälliga undantag för kortsiktiga arbeten utomlands, under vilka den 
migrerande arbetare förblir försäkrade i det land där hon/han brukade utföra någon typ 
av arbete;  

• Det finns även special kategorier av arbetare, såsom sjömän eller arbetare inom 
internationell transport, för vilka kan försäkras i andra länder än det där de utför någon 
typ av arbete; and 

• Specialfall har implementerats, till exempel för personer som arbetar regelbundet i fler 
än en medlemsstat. I dessa fallen försäkras de i det land de bor i.  

 
Det är viktigt att notera att det är upp till medlemsstaterna att utforma sina socialförsäkrings- 
eller sociala förmånssystem, är det Gemenskapens bestämmelser om 
socialförsäkringsskydd som bestämmer i vilket land dessa ersättningar ska betalas ut. Den 
grundläggande principen förblir densamma: migrerande arbetare skall få samma behandling 
som nationella arbetare. 
 
Förordning 1408/71 eller efterföljande ändringar ger de tekniska detaljerna för 
bestämmelserna om dessa sociala ersättningar. Då det inte är avsikten att i denna del av att 
analysera den tekniska informationen, ska vi istället analysera villkoren för några av de 
viktigaste ersättningarna för att illustrera de problem som kan uppstå och de logiska 
grunderna för dess lösande. 
 

1.2.2.1 Sjukersättning 
 
Arbetare måste veta vem som ansvarar för deras sjukersättning, i natura eller kontant, när de 
arbetar i ett annat land. Huvudprincipen när det gäller dessa ersättningar är att närhelst vissa 
förhållanden har uppfyllts innan den migrerande arbetaren blir berättigade till ersättning (t.ex. 
försäkringsår) måste den behöriga inrättningen ta i beaktande perioderna av försäkring, 
vistelse eller anställning som fullbordats under en annan medlemsstats lagstiftning 
(sammanhopningsprincipen). 
 
Sjukersättning utbetalade i pengar, ersättning som ersätter inkomst (arbetarlöner, 
tjänstemannalöner), vilka suspenderats på grund av sjukdom, betalas ut i enlighet med 
lagstiftningen i försäkringslandet. Sjukersättning i natura, såsom medicinska behandlingar 
eller tandvård, mediciner eller hospitalisering, ges i enlighet med lagstiftningen i det land där 
den migrerade arbetaren bor.  
 
1.2.2.2 Pensioner 
 
Detta är en av de mest komplexa frågorna vad gäller fri rörlighet av arbetare inom EU, i 
synnerhet vad gäller godkännandet av de perioder en arbetare har varit försäkrad i andra 
medlemsstater. Migrerade arbetare behåller sin försäkringsregistrering i varje medlemsstat 
som de arbetat i fram till dess de når pensionsgrundande ålder. Varje land där de har arbetat 
i minst ett år måste betala ut en ålderspension när de nås pensionsgrundande ålder. 
Huruvida detta blir en “hög” eller “låg” pension beror på deras försäkringsregistrering i landet. 
 
Detta betyder att migrerande arbetare inte förlorar någon av sina pensionsrättigheter eller att 
de snarare än att erhålla en stor pension får flera mindre istället. Migrerande arbetare förlorar 
inte från de kortare perioderna – t.ex. mindre än 12 månader – eftersom den senaste 
medlemsstaten som man arbetat i måste bära ansvaret för att inkorporera sådana perioder. 
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Vissa tekniska frågor gällande valutakurser och postbankavgift förblir dock problematiska. 
Huvudproblemet uppstår dock ur skillnaderna i pensioneringsålder runt om i Europa vilket 
innebär att en migrerande arbetare kan bli berättigad till pension i ett land men behöva vänta 
på pension från ett annat land. 
Den Europeiska kommissionen försöker i nuläget att vidta åtgärder för att förbättra 
bärbarheten i de supplementära pensionsrättigheterna.  
 

1.2.2.3 Arbetslöshet 
 
Den grundläggande regeln i fråga om rättigheter till arbetslöshetsersättning är att de skall 
begäras i det land där den migrerande arbetaren senast var aktiv, under samma villkor som 
nationella arbetare. Om kalkylerna är baserade på en tidigare arbetarlön eller 
tjänstemannalön är det enbart de som erhållits i detta land som skall tas med i beräkningen. 
EG-rätten har också försökt förenkla sökandet efter arbete i andra medlemsstater för 
arbetslösa genom att specificera de perioder som en arbetslös individ är berättigad till dessa 
förmåner även när arbetssökandet är i andra medlemsstater, om än enbart under särskilda 
villkor. 
 
1.2.3 Lagstiftning för tredje lands medborgare  
 
Tillträde till de europeiska arbetsmarknaderna för tredje lands medborgare är föremål för 
lagstiftning på nationell nivå. Familjemedlemmar till en arbetare åtnjuter emellertid särskilda 
rättigheter oavsett deras nationalitet, de har rätt att bo med den arbetande i 
gästmedlemsstaten och har rätt till likabehandling i fråga om till exempel utbildning och 
sociala förmåner. Vissa familjemedlemmar har även rätt till arbete.  
 
Vad gäller tredje lands medborgares möjlighet att söka arbete är detta en mycket känslig 
fråga som är beroende av nationell suveränitet. EG har föreslagit att fastställa allmänna 
definitioner, kriterium och procedurer i fråga om en tredje lands medborgares inträdesvillkor 
och uppehåll, för betald ekonomisk verksamhet, med syftet att upprätta ett enhetlig nationellt 
ansökningsförfarande, samtidigt som medlemsstaternas handlingsfrihet att begränsa 
ekonomisk migration fortfarande respekterasI.  
 
Det Europeiska rådet har nyligen beslutat sig för att utvidga Förordning (EEC) No 1408/71 till 
tredje lands medborgare som är bosatt i juridisk mening i en EU-medlemsstat. Rådets 
Förordning (EC) No 859/2003 från den 14 maj 2003 I detta ämne fick laga kraft den 1 juni 
2003. Som ett resultat av detta kan tredje lands medborgare och deras familjemedlemmar 
och efterlevande nu dra fördel av de europeiska bestämmelserna om en koordination av 
socialförsäkringssystemen så länge de i juridisk mening är bosatta i en medlemsstat och i 
situationer som berör mer än en enda medlemsstat (t.ex.: en arbetare som arbetar i Belgien 
och vars barn är studerar i Frankrike kan ansöka om familjeförmåner även om barnen inte 
bor i Belgien). Särskilda bestämmelser om familjeförmåner gäller för Österrike och Tyskland. 
 
I Storbritannien finns ett antal tillgängliga system för icke-EU/ EES-medborgare som syftar till 
både att underlätta och kontrollera tillgängligheten på migrerande arbetare på den brittiska 
arbetsmarknaden. Vissa specialinitiativ har till och med inrättats för länder inom det Brittiska 
samväldet. 
 
 
 

 
I Förslag till ett Rådsdirektiv, Kom (2001) 386 
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1.2.4 Gränsarbetare  
 
En gränsarbetare är en anställd person eller egen företagare som söker arbete i olika stater 
från den han/hon bor i och till vilken hon/han återvänder åtminstone en gång i veckanI. På 
grund av geografi och språk, finns stor potential för gränsarbetare i vissa länder inom EU, 
framförallt i Centraleuropa. 
 
Gränsarbetare åtnjuter i allmänhet samma förmåner som migrerande arbetare, till exempel i 
fråga om försäkring, familjeersättning och pensioner. Emellertid är villkoren annorlunda i 
fråga om sjukersättning och arbetslöshetsersättning. 
 
Vad gäller förmåner i natura för sjukdom och olycksfall i arbetet, kan gränsarbetaren välja 
vart ersättningen ska utbetalas. Vad gäller arbetslöshetsförmåner kan gränsarbetaren 
emellertid begära dessa förmåner från det land hon/han bor i. (Dessa har utvecklats genom 
en reformering av Förordning 1408/71 och Förordning 883/04). 
 
Frågor gällande beskattning är mer komplicerade och sköts huvudsakligen genom bilaterala 
avtal, även om en huvudregel likabehandling gäller för inkomstskatt. De regler som tillämpas 
påyrkar inte gränsarbetaren att betala mer skatt än en person som bor och arbetar i samma 
land som det hon/han arbetar i. Dessutom bör regler som gör det mer fördelaktigt att skattas 
som ett par snarare än som ensam person inte vara villkorliga på båda, gränsarbetaren och 
maka/make som bor i samma land.II 
 
Det finns en brist på uniform nationell data och därför även på tillförlitlig statistisk information 
i fråga om gränsarbetarnas situation inom EU. Man kan emellertid uppskatta att dessa 
arbetare utgör mindre än 0.5 % av anställda arbetare inom den Europeiska UnionenIII, där 
Luxemburg och Schweiz är de länder som mottar flest gränsarbetareIV. 
 
 
1.3 Lagstiftning som styr sjukhuspersonalens rörlig het 
 
EU:s tjänst i fråga om sjukvårdspolitiken har traditionellt varit ganska utspritt, då ansvaret för 
hälsovården 2000 var fördelat över 13 av 24 DG:s, och i allmänhet fokuserade på folkhälsa 
snarare än hälsovård mer specifikt. 1997 års Amsterdamfördrag betonade att ansvaret för 
hälsovård bör ligga på individuella medlemsstater även om vissa artiklar av fördraget 
(förordande om sjukvårdspolitiken) fördelade en del av ansvaret till Kommissionen såsom 
t.ex. främjande av hälsovård. Under senare år har ansvaret för att övervaka och mäta 
utvecklingarna inom hälsovård och socialvård legat på Kommittén för Socialskydd, som en 
del av en öppen samordningsmetod inom detta fält.  Vitboken om Tjänster av allmänt 
intresse som publicerades i maj 2004V tillkännagav en mer systematisk approach till 
hanteringen av socialvård och hälsovård av allmänt intresse på EU-nivå. En Kommunikation i 
ämnet väntas till år 2006. 
 

 
I Så som det definieras enligt förordning 1408/71 
II Kommunikation från Kommissionen – “Free movement av workers-achieving full benefits and 
potential” 2002. 
III Omdöme från Kommittén om Gränsarbetarnas Regioner : “Assessment of the situation after ten 
years of the Internal Market: Problems and Perspectives” (2005/C 43/02) 
IV Gränsarbetare inom den Europeiska Unionen, Generaldirektorat för Forskning, WORKING 
PAPER Social Affairs Series - W 16A - sammanfattning 
V http://europa.eu.int/eur-lex/en/com/wpr/2004/com2004_0374en01.pdf 
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Även om den Europeiska kommissionens roll i hälsofrågan traditionellt har varit 
fragmenterad, har Kommissionen visat stöd för den kvalificerade sjukhuspersonalens 
rörlighet under flera års tid.  Romfördraget lade de första grunderna för mobilitet och rörlighet 
av arbetare över hela EU, och ytterligare europeiska direktiv antogs 1975 (75/362/EEG och 
75/363/EEC) vilka fokuserade specifikt på att underlätta läkares inträde i medlemsstater 
genom att se till att yrkesmeriter godkändes och antas på samma sätt i alla medlemsstater. 
Dessa två direktiv slogs 1993 samman till Direktiv 93/16/EEG ("Läkardirektivet"), vilket, i 
överensstämmelse med medborgarskap och fullbordande av utbildning, väsentligen 
beviljade läkare att registrera sig i vilken annan medlemsstat som helst. Under senare år har 
detta direktiv ändrats flera gånger, och ersattes till slut med Direktiv 2005/36/EG i oktober 
2005. Jämte Läkardirektivet finns elva andra sektoriella direktiv som alla baserar sig på 
miniminormer för utbildning. En föreslagen reform för erkännande av behörigheter föreställer 
sig en konsolidering av tre allmänna systemdirektivI med tolv sektoriella direktivII vilka täcker 
sju yrken: läkare, sjuksköterska, tandläkare, veterinär, barnmorska, farmaceut och arkitektIII. 
Dessa lagstiftningsdelar sammanfogades till en enhetlig text, nämligen Direktiv 
2005/36/ECIV.  Det nya direktivet kommer att träda i kraft den 20 oktober 2007. 
 
Medan EU/ EES-medborgare erbjuds möjligheten att röra sig fritt inom Europa, finns 
restriktioner på land-till-land-basis för de som har sitt ursprung i ett land utanför  EES, vilket 
beskrivits ovan. I de flesta länder skiljer sig förordningarna för tredjelands medborgare vilka 
är utbildade och behöriga kvalificerade läkare. Storbritannien till exempel har ett program för 
migrerade arbetare med högre yrkesutbildning vilken innefattar villkor som uppmuntrar 
kvalificerad sjukhuspersonal att flytta till Storbritannien för att tjänstgöra inom hälsovården. 
De nya immigrationsreglerna, som trädde i kraft i mitten av 2007, innebär emellertid att 
kvalificerad sjukhuspersonal från tredjeland måste ha arbetstillstånd för att kunna arbeta i 
Storbritannien, och tillstånd tillerkänns enbart inom de områden där kompetensklyftorna är 
verkligt stora och där tjänsterna inte kan fyllas av en medborgare från Storbritannien eller ett 
annat EU-land. Nya poängbaserade system kommer att garantera att läkare kan komma in i 
Storbritannien utan ett fast anställningserbjudande, medan sjuksköterskor enbart beviljas 
inträde enbart med ett fast anställningserbjudande inom ett “bristområde”. I Irland, är icke-
EU/ EES-läkare berättigade till tillfällig inregistrering vilket fordrar att de klarar ett språktest 
samt TRAS-godkänns (Temporary Registrering Assessment Scheme) vilket innebär 
ytterligare utbildning och utveckling. Tillfällig registrering kan uppehållas i högst sju år.   
 
1.3.1 Rörlighetsmönster inom sjukhussektorn 
 
Under det senaste decenniet har det funnits en allmän tendens till ökad rörlighet inom 
sjukhussektorn i Europa, från tredjeland till Europa och från Europa till annat tredjeland. 
Denna rapport försöker upprätta ett mönster för arbetsmigrationen inom sektorn, vad som får 
arbetare att migrera, vilka utmaningar den ökade migrationen ger upphov till samt vad en 
social dialog kan innebära för hanteringen av dessa utmaningar.  
 
I försöken att skapa en bild av rörligheten inom sektorn uppstår svårigheterna på grund av att 
data inte finns tillgänglig. För närvarande finns inte någon jämförande data samlad för EU 25. 
Medan DG:s undersökningar för den interna marknaden och arbetskraftsundersökningen 
försökte etablera migrationsnivåer, finns stora tidsluckor i deras statistik, och för flera länder 
 

I Rådsdirektiv 89/48/EEC och 92/51/EEC och Europaparlamentet och Rådsdirektiv 1999/42/EC 
II Rådsdirektiv 93/16/EEC, 77/452/EEC, 77/453/EEC, 78/686/EEC, 78/687/EEC, 78/1026/EEC, 
78/1027/EEC, 80/154/EEC, 80/155/EEC, 85/432/EEC, 85/433/EEC, och 85/384/EEC 
III För mer information om reformen av systemet se: 2Reform of system for recognition of 
professional qualifications on SCADPlus at: http://europa.eu.int/scadplus/leg/en/cha/c11065.htm  
IV Direktiv 2005/36/EC of Europeiska Parlamentet och Rådet den 7 september 2005 om 
erkännandet av professionella kvalifikationer, OJ L 255, 30.9.2005, s.22-142 
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finns ingen tillgänglig data. Att använda nationell registerdata kan visa sig vara ett 
användbart mätinstrument och kan ge mer överensstämmande data, även om denna metod 
inte är utan sina brister heller. Registerdata samlas in på olika sätt i vare land och datan är 
därför långt ifrån jämförlig, dessutom tillhandahåller metoden enbart data för de yrken som 
erfordrar registrering enligt lag; nämligen läkare och relaterade yrken, samt sjuksköterskor 
och barnmorskor. Detta innebär att det nästan är omöjligt att övervaka migrationsnivåerna 
bland arbetare med lägre yrkeskunskaper samt arbetare på managementnivå arbetare på en 
EU-nivå.  Slutligen mäter registreringsdatan enbart avsikten eller målet att arbeta i ett visst 
land och inte en faktisk anställning. 
 
Genom att undersöka tillgänglig data och den lagstiftning som gäller inom EU blir det 
emellertid möjligt att skissa upp en bild, om än fragmenterad, av migrationen inom 
sjukhussektorn. Då vissa länder har infört restriktioner för migration inom sektorn, såsom 
exempelvis Italien, sanktionerar andra fri rörlighet utan restriktioner. I Italien, till exempel, är 
EU-medborgare berättigade att ansöka om sjukvårdstjänster och de som klarar ett offentligt 
prov beviljas inträde. Begränsningar är emellertid görs dock på högre tjänster; lediga platser 
som offentlig manager måste fyllas av italienska medborgare och på så sätt inskränks 
rörligheten för läkare och kvalificerad högre sjukvårdspersonalI. Ytterligare exempel får man 
om man undersöker rörligheten mellan grannländer: rörligheten mellan de nordiska länderna 
har traditionellt varit hög sedan 1960-talet och 2001 var ca hälften av de läkare som inte 
utbildats i Danmark norrmän.   
 
Genom att använda en kombination av registreringsdata, LFS data och andra 
undersökningar, en allmän översikt av migrationsmönster i utvalda länder kan hittas i tillägget 
till denna rapport. Detta kapitel ger en mer djuplodande analys av rörelse till Storbritannien 
och Irland, två länder för vilka data finns tillgänglig. 
 
1.3.2 Rörlighet inom sjukhussektorn – fall i Storbritannien och Irland  
 
Storbritannien har erfarit en 290 % ökning på utomeuropeiska sjuksköterskor under 8 års tid 
med nivån på internationellt rekryterade sjuksköterskor (IRN:s) på en nivå på 4.9 % av  den 
totala vårdarbetsstyrkan. Då denna siffra är relativt liten, om man tar i beaktande den nivå av 
nytillträdda i registret under de senare åren, är det möjligt att se hur ökningen i IRN: s har 
påverkat vårdarbetsstyrkans struktur. Här utgör nivån för utomeuropeiska registreringar en 
klart högre procentkvot av registreringar än 4.9 % vilket gäller för arbetsstyrkan i vidare 
mening.  
 
Figur 1.1 visar procentkvoten för första registreringar 2004-2005 till registret Nursing and 
Midwifery Council från Storbritannien, EES och Utom Europa (tredjeland). Den omfattning i 
vilken EES har försett den brittiska sjukhussektorn med sjuksköterskor är minimal om man 
jämför med antalet tillträden från tredjeland. Registerdata visar att under 2004-05, försåg 
EES enbart 1,193 (3.6 %) första registreringar av totalt 33,257. Storbritannien tillträden utgör 
den klart högsta procentkvoten (60 %), även om tillträden från tredjeland utgjorde 34.5 % av 
de nya sökande för året.  

 
I Silvana Dragonetti,  National Health Service i Italien: 
(http://www.eurocarenet.org/IMG/doc/_italian_situation_about__recruitment_of_nurses.doc) 
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Figur 1.1  Ursprungsländer för tillträdande till St orbritanniens vårdregister 2004-2005 

 
NMC:s registeranalys 2005 

 
Dessutom tycks oron vad gäller immigrationens som ett resultat av anslutningen även vara 
till ogrundad när ursprunglig registreringsdata för EU10 analyseras. Tabell 1.1 visar antalet 
tillträden till de brittiska vård- och barnmorskeregistren för året som följde på anslutningen. 
EU10-tillträden till registret utgör bara 0.69 % av det totala antalet registreringar, 19 % av 
EES-registreringar och 1.8 % av internationella registreringar. Registreringar från Polen 
utgjorde majoriteten av sjuksköterskeregistreringar inom EU10. Tyvärr är data för EU10 inte 
tillgänglig för föregående år, och därför är det svårt att se om en förändring skedde som ett 
resultat av anslutningsprocessen.  

 

Tabell 1.1  Tillträden till Storbritannien vårdregi ster från EU10 – 2004/2005 

Land Antal tillträden 

Polen 133 

Tjeckien 23 

Ungern 22 

Slovakien 22 

Litauen 17 

Malta 7 

Estland 5 

Cypern  2 

Lettland 0 

Slovenien 0 

TOTALT 231 
NMC Registeranalys, 2005  

 

Upptagning i det brittiska registret 2004-2005  
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När man jämför antalet första registreringar till det brittiska registret under senare år, visar 
datan att från året innan, 2003-2004, ökade antalet registreringar från EES något. Brittiska 
registreringar upprätthöll mer eller mindre samma nivå, medan utomeuropeiska registreringar 
sjönk med 2,600. Den största ökningen av utomeuropeiska registreringar inträffade mellan 
2000 och 2002, då nivån höjdes från 8,403 till 15,064. Denna höjda nivå av rekryteringar var 
till stor del ett svar på publikationen av NHS PlanI 2001, ett politiskt dokument för NHS vars 
centrala syfte var målet att utöka vårdpersonalen med 20 000 personer.  
 

Figur 1.2 visar nivåförändringarna vad gäller utomeuropeiska rekryteringar i Storbritannien. 
Indien är det enda land som har visat en ökning år efter år av tidiga vårdregistreringar.  
"fattigare" länder såsom till exempel Filippinerna och Sydafrika har sett en övergripande 
ökning över en åttaårig period, medan registreringsnivåerna från ”rikare” länder såsom till 
exempel Australien och USA förblivit ganska konstanta.  

 

Figur 1.2 Förändringar i tillträden till Storbritan niens vårdregister 

 
NMC Registeranalys, 2005 

 

En viktig faktor att ta hänsyn till när man tolkar den brittiska statistiken är att en majoritet av 
IRN:s hämtats från den privata sektorn och därför inte är underkastad samma riktlinjer för 
rekrytering och god praxis som de inom NHS (se del 4.2.1 om etisk rekryteringspraxis).  
 

Irland har erfarit liknande mönster i sina tillträden till vårdregistret som i Storbritannien. Figur 
1.3 visar ett extremt stort antal utomeuropeiska registreringsansökningar som mottagits av 
Bord Altranais (den irländska vårdnämnden) 2005 – 2438 av totalt 2982 ansökningar. På 
grund av förändringar i  vårdkvalifikationsstrukturen kunde emellertid ingen irländsk 
vårdstudent fullborda sin utbildning 2005 och arbetsgivarna var därför tvingade att 
kompensera för underskottet genom att rekrytera utomeuropeiska sjuksköterskor. Av alla 
sökande till det irländska vårdregistret från EES var Storbritannien den största leverantören 
med 117 sjuksköterskor, medan Polen var på andra plats med 34 sökande. Indien var utan 
tvekan den största leverantören av vårdpersonal till Irland 2005, då över hälften av det totala 
antalet sökande (1709) var av indisk nationalitet. Registreringsdata för 2001 och 2002 visar 
 

I Department av Health, 2001  NHS Plan: a plan for investment, a plan for reform 
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att en majoritet av registreringar gjordes av irländska sjuksköterskor medan Filippinerna 
bemannade det näst största antalet förstagångsregistranter båda åren. Indien bidrog med 
mycket få registranter 2001 och 2002, vilket indikerar att detta antal har ökat dramatiskt 
under senare år.  

 

Figur 1.3  Ursprungsländer för tillträde till det i rländska vårdregistret 2005 

 
An Bord Altranais 
 

Slutligen, det är minst lika viktigt att komma igång att det även har skett en betydande mängd 
utåtriktad migration från både Storbritannien och Irland. Tabell 1.2 visar graden av migration 
bland Storbritanniens sjuksköterskor till de tio mest populära destinationerna, där siffrorna 
visar de som registrerats vid NMC men är bosatta i ett annat land. Australien har förblivit det 
vanligaste destinationslandet för brittiska sjuksköterskor under de senaste fem år minst, och 
med det högsta antalet bekräftade anhållningarna till NMC sedan 2000. Det är intressant att 
notera att antalet bekräftade anhållningar från Australien har mer än fördubblats till 4,393 
under perioden 2000 till 2005. Likaledes har antalet anhållningar från USA fyrdubblats till 
2190 under 2005, medan antalet anhållningar från EES ökade från 827 till 1284.   
 

Tabell 1.2  Brittiskt utbildade sjuksköterskor boen de och registrerade utomlands 
Land Antal sjuksköterskor 

Australien 5415 

Irland 4472 

Sydafrika 2197 

USA  2076 

Nya Zeeland 1971 

Kanalöarna 1484 

Kanada 961 

Isle av Man 852 

Hong Kong 766 
NMC Registeranalys 2005 

 

Bilagan till denna rapport ger ytterligare detaljer om graden av utåtriktad migration för vissa 
utvalda länder. 

Sökande till det irländska registret - 2005  
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2.0 Utforskande av migrationen inom sektorn 

2.1 Motiv för migration: arbets- och social migrati on kontra ekonomisk 
migration  

 
Genom att förstå motiven bakom arbetsmigration inom sjukhussektorn blir det möjligare för 
arbetsgivare och samhällspartners att utveckla approacher som försöker angripa de belysta 
orsakerna och därigenom förbättra kvarhållandet av arbetskraft inom utbildnings- eller 
medborgarlandet eller faktiskt uppmuntra etisk migration från överbemannade länder till de 
med underskott av kvalificerad personal. Det ges två nyckelkategorier av orsaker för 
migration by de inom sjukhussektorn som flyttar mellan länder: de som kan klassas som 
social- eller arbetsmigration, och de som kan klassas som ekonomisk migration. Dessa 
faktorer utforskas mer ingående nedan.  
 
Figur 2.1 tillhandahåller en kategoriseringen av nyckelmotiv för migration som angavs i två 
undersökningar av internationellt rekryterad kvalificerad hälsovårdspersonal i Storbritannien 
och FrankrikeI.   
 

Figur 2.1  Motiv för migration – arbete, social och  ekonomisk 

 
 
Tre olika studier har försökt etablera orsakerna till migrationen bland kvalificerad 
sjukvårdspersonal, av vilka två utfördes i StorbritannienII och en utfördes i Frankrike. 
Studierna kom fram till att orsakerna till migration varieras mycket beroende på det 
destinationsland personalen söker sig till. Bland tredjelands sjuksköterskor i Storbritannien, 
var ekonomiska motiv det vanligaste bland sjuksköterskor från Filippinerna och Sydafrika, 
även om ekonomiska motiv inte nämndes av en enda svarande från Australien. Andra 
studier av EES-medborgare som arbetar i Frankrike och Storbritannien fann emellertid att 

 
I J Buchan et al. Internationally recruited nurses in London: profile and implications for policy, 2005, 
Kings Fund and C Thayer, Survey av European doctors working in France, presentation till La 
Conférence Européenne des Ordres et des Organismes d'attribution similaire (CEOM). 
II J Buchan et al. Internationally recruited nurses in London: profile and implications for policy, 2005, 
Kings Fund and C Jinks et al, Mobile medics?  mobility av doctors in  EES. Health Policy, 2000, 54 
s. 45-64 
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ekonomiska motiv kom mycket långt ned på listan; bara 19 % av EES-läkarna i den franska 
undersökningen nämnde ekonomisk vinning som ett motiv för att flytta – av dem var de flesta 
ursprungligen från Polen.  
 

Tabell 2.1  Ekonomi som ett motiv för läkare att mi grera till Frankrike 

Bättre financiell ställning i Frankrike 

Land Nej  % Ja  % 

Storbritannien 21 95 % - - 

Nederländerna 34 92 % - - 

Tyskland 147 75 % 33 17 % 

Italien 67 66 % 11 11 % 

Grekland 17 65 % 4 15 % 

Belgien 234 65 % 93 26 % 

Polen 21 54 % 11 28 % 

Spanien 36 51 % 13 19 % 

Alla läkare 637 67 % 186 19 % 
C Thayer, “European doctors working in France” 

 
När man istället tar kvalificerad EU/EES personals rörlighet i beaktande, är orsakerna knutna 
till framsteg i karriären vanliga; en undersökning som gjordes i Storbritannien 2000 visade att 
två av de största orsakerna för migration var brist på jobb och specialisering i 
ursprungslandet, och bättre möjligheter till utbildning i destinationslandet. Detta bekräftades 
av den undersökning som gjordes i Frankrike vilken visade att 30 % av spanska läkare och 
28 % av belgiska läkare upplevde att de skulle få mer karriärsflexibilitet i Frankrike.  
 
Flytt på grund av personliga orsaker gällde framförallt sjuksköterskorna från Australien, Nya 
Zeeland och USA. Inom denna grupp gavs ingen annan orsak för migrationen som svar på 
undersökning. Detta visades återigen i den franska undersökningen, i vilken 48 % av de 
svarande svarade att de hade önskat ett “miljöombyte” när de flyttade. Sociala orsaker 
såsom till exempel att ansluta sig till familj var ovanliga bland de svarande men vanligast 
bland de från Afrika och Indien.  
 
Slutligen, och kanske mest tänkvärt, visade undersökning som gjordes bland läkare i 
Frankrike att språkkompetenser var den mest inflytelserika faktorn när det gällde att fatta 
beslutet om att flytta. 73 % av de svarande angav franska språkkunskaper som en faktor 
som talade för en flytt. Detta svar var vanligast bland brittiska och belgiska läkare.  
 
 
2.2 Målinriktad och aktiv rekrytering  
 
Det är sant att en majoritet av världens hälsovårdsinstitutioner lider av underskott på 
kvalificerad sjukvårdspersonal. Då det har noterats att svårigheterna att definiera och mäta 
personalunderskottet är enorma - USA, med en rapporterad sjuksköterska till en 
befolkningskvot på 773 sjuksköterskor för en befolkning på 100 000, rapporterar ett 
vårdunderskott, liksom Uganda, med en rapporterad sjuksköterska: befolkningskvot på ca 6 
sjuksköterskor för en befolkning på 100 000 – Världshälsoorganisationen observerade 2003 
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att “den mest kritiska fråga som hälsovårdssystemen står inför är underskottet på de 
människor som får dem att fungera”I.  
 
På den mest grundläggande nivån, skulle man sammanfattningsvis kunna säga att 
underskottet på kvalificerad sjukhuspersonal finns det finns en obalans mellan nivån på 
erfordrade kompetenser (antal läkare och sjuksköterskor till exempel) och faktisk 
tillgänglighet på denna personal. En ökande och åldrande befolkning har globalt höjt 
efterfrågan på hälsovårdssystemen och därigenom ökat behovet på utbildad och behörig 
personal.  
 
De ovannämnda svårigheterna att mäta personalunderskott innebär att det blir svårt att 
sammanställa en heltäckande bild av situation i Europa. I Storbritannien mäts underskottet till 
exempel i termer av antalet NHS-tjänster som står lediga i mer än tre månader. En brist på 
data för EU10 gör det svårt att etablera huruvida ett underskott på kvalificerad personal är 
reell, antaganden kan emellertid göras när man mäter antalet läkare och sjuksköterskor som 
anställts i olika länder över tid, med hänsyn tagen till ett allmänt ökat tjänstebehov. 
Självrapporterade siffror visar att antalet sjuksköterskor anställda i Polen har sjunkit markant 
under senare år (en nedgång på över 30 000 mellan 1995 och 2003). Man bör dock komma 
ihåg att stora skillnader förekommer mellan olika länder; Spanien, till exempel, har en 
väldokumenterad överbemanning av utbildad medicinsk personal.  
 
Ytterligare information och data om rapporterade personalunderskott i utvalda europeiska 
länder ges i bilagan till denna rapport.  
  
Som ett gensvar på personalunderskottet, har många hälsovårdsinstitutioner utarbetat 
program för målinriktad och aktiv rekrytering i andra länder. Målinriktad rekrytering sker på 
stor skala över hela Europa och driver en hel del migration över hela kontinenten, genom 
program som samordnats nationellt av hälsodepartementen, på lokal nivå av 
sjukhusstiftelser och enskilda arbetsgivare och oberoende via rekryteringsfirmor. Bilaterala 
avtal mellan regeringar är relativt vanliga och finns både inom Europa (Storbritannien och 
Spanien, Nederländerna och Portugal) och även mellan tredjeland och EU:s medlemsstater. 
Den sydafrikanska regeringen har, till exempel, upprättat bilaterala avtal med Tyskland och 
Kuba, och Storbritannien har avtal med Filippinerna och Indien.  
 
Rekrytering genom förmedlingar har emellertid förblivit den primära vägen till den mesta 
rörligheten inom sektorn, åtminstone i Storbritannien. En undersökning av internationellt 
rekryterade sjuksköterskor i London visade att över 60 % av sjuksköterskorna som deltog i 
undersökningen hade anlitat en förmedling för deras flytt till Storbritannien, och detta var 
också fallet för nästan 100 % av de filippinska sjuksköterskorna och över 80 % av de 
sydafrikanska sjuksköterskorna. Bara i Storbritannien finns 46 förmedlingar som arbetar med 
internationell rekrytering på den lista med godkända entreprenörer som NHS arbetsgivarna 
utarbetat – dessa förmedlingar har fått två referenser från NHS-stiftelser vilka förklarar att de 
uppfyller de etiska handlingsreglerna. Det fins många fler med bara en referens och 150 
förmedlingar som inte har några NHS-referenser alls.  
 
2.2.1 Exempel: bilaterala avtal mellan Storbritannien och Spanien  
 
Ett bilateralt avtal upprättades mellan den brittiska och den spanska regeringen 2001 för att 
formalisera anskaffningen av sjuksköterskor, allmänpraktiserande läkare, konsulter, 
farmaceuter och tandläkare till den engelska arbetsmarknaden. Då den var relativet informell 

 
I Buchan & Calman, 2005,  “Global shortage of registered nurses – a report for global health care 
review initiative” 
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i de villkor som det angav, slöt avtalet att Storbritannien var fri att rekrytera aktivt från den 
spanska hälsosektorn.  
 
Avtalet initierades av det spanska hälsoministeriet som ett gensvar på NHS PlanenI, för vilket 
det centrala syftet var målet att öka den brittiska vårdstyrkan med 20 000 personer.   
De spanska myndigheterna höll med om att ett möjligt ingripande för att bidra till att möta 
anställningsmålet skulle vara att uppmuntra migrationen av sjuksköterskor från Spanien till 
Storbritannien, och därigenom erbjuda arbetstillfällen till det stora antalet arbetslösa 
sjuksköterskorna som fanns i Spanien till följd av överbemanningen av utbildad personal i 
landet. Rekryteringen från Spanien gav Storbritannien ytterligare fördelar på så sätt att det 
som varande en EU-medlemsstat gjorde fri rörlighet möjlig mellan två länder och eftersom 
båda hälsovårdssystemen hade liknande arbetspraxis.  
 
I praktiken initieras merparten av rekryteringen av individuella NHS-stiftelser med vakanser 
vilka de vill fylla med spansk personal.  Den brittiska ambassaden i Spanien är den första 
anhalten för de som vill flytta till Storbritannien med hjälp av avtalet;  ambassaden upprättar 
kontakten mellan sökande och arbetsgivare och anordnar den första urvalsrundan genom att 
samordna ansökningarna vilka vidarebefordras till olika rekryteringsstiftelser. Den största 
delen av rekryteringsprocessen sker i Spanien – rekryterarna besöker landet och utför 
intervjuer på plats. Ett test för att fastställa språklig förmåga ingår för de sökande; för 
sjuksköterskorna är testet dock inte det formella IELTS-testet (International English 
Language Testing System). Andra metoder används också, vilka innefattar intervjuer på 
engelska. När en tjänst väl tillsatts, erbjuds personalen ett minimikontrakt på två år.  
 
Vid ankomsten till Storbritannien lämnas den typ av introduktionsprocesser som 
sjuksköterskorna, konsulterna och farmaceuter ska genomgå upp till rekryteringsstiftelserna 
att fastställa. Även om en central vägledningsplan har utvecklats av Hälsodepartementet 
vilken rekommenderar en induktionsperiod på 4-6 veckor, och innefattar ytterligare 
språkutbildning där så är nödvändigt, är det inte obligatoriskt att erbjudanden utbildningsnivå 
som föreslås. Varje rekryterad sjuksköterska bör tilldelas en mentor och en personalmedlem 
i varje stiftelse bör agera som en internationell funktionär för personalstöds med ansvar för 
social och mental support. Avslutningsvis är rekryteringsstiftelsen även ansvarig för att 
förmedla bostad, så nära sjukhuset som möjligt, som åt den nya personalmedlemmen kan 
flytta in i vid ankomsten.   
 
Projektet har hittills rekryterat över 1200 sjuksköterskor till Storbritannien. 
Hälsodepartementet medger att på grund av det stora antalet sjuksköterskor som ingår i 
projektet är det svårare att erbjuda samma nivå av support till sjuksköterskorna som erbjuds 
konsulter eller allmänpraktiker vid deras ankomst till Storbritannien. Trots detta anses 
kvarhållandegraden av personalen vara god och även om ett antal sjuksköterskor återvänder 
till Spanien efter kontraktsperioden på två år är fullbordad, återvänder många av dessa 
sjuksköterskor till arbetet i Storbritannien efter en kort tid. Detta tillvägagångssätt som 
inledningsvis utvecklades för sjuksköterskor har nu kommit att tillämpas på sjukhuskonsulter, 
allmänpraktiker och farmaceuter och har visat sig så framgångsrikt att det nu även tillämpas i 
icke-medicinsk miljö på socialarbete. I ett nyligen utfört pilotprojekt rekryterades 16 
socialarbetare till tre lokala myndigheter i nordvästra England.  
 
Hälsodepartementet i Storbritannien menar att projektets framgång grundar sig på det 
faktum att programmet först testades fullt ut genom pilotprojekt före dess fulla 
implementering med den rigorösa approach som rekryteringen från Spanien innebär.  
 

 
I Hälsodepartementet, 2001 “ NHS Plan: a plan for investment, a plan for reform” 
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2.2.2 Exempel: målinriktad rekrytering i Danmark; Storstrøms kommun 
 
Även om Danmark ännu inte har något avtal med Polen har vissa målinriktade 
rekryteringsåtgärder dock gjorts. 2003 gick fyra danska kommuner ihop för att aktivt rekrytera 
läkare från Polen genom en svensk förmedling. Storstrøms kommun var ute efter att fylla 
allmänna vakanser på mindre sjukhus och även att rekrytera specialiserade radiologer; av de 
40 läkare som rekryterades, anställdes 12 av dem i Storstrøm. Innan de till lämnade Polen, 
genomgick de utvalda läkarna en intensiv språk- och kompetensutbildning under sex 
månaders tid, där de lärde sig om det danska hälsovårdssystemet och danska lagar. 
Läkarna fick även besöka de avdelningar i vilka de skulle arbeta.  
 
Det visade sig vid deras ankomst att läkarna i allmänhet behövde ytterligare språkutbildning 
och ytterligare utveckling. Det fanns även svårigheterna i fråga om överlåtbarheten av 
kompetenser; rent generellt ansåg sig de polska läkarna vara mer specialiserade än de 
danska tjänsterna krävde. För tjänsterna i de små sjukhusen ansågs det viktigare att läkarna 
hade goda managementkompetenser och kunde hantera ett varierat omfång av fall. 
 
Även om det funnits vissa problem har senare statistik från den svenska förmedlingen visat 
att ett stort antal av läkarna fortfarande var anställda inom den danska sjukhussektorn 11 
månader efter att de tillträtt sin tjänst. Även om vissa hade flyttat till ett annat område 
arbetade de flesta fortfarande inom samma kommun.  
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3.0 Utmaningar som migrationen av kvalificerad 
sjukhuspersonal ger upphov till  

En stadigt ökande nivå av rörlighet inom sjukhussektorn för med sig nya utmaningar för både 
ursprungs- och destinationsland. Förutom den inverkan som migrationen har på 
sjukvårdssystemen globalt, kan den även få konsekvenser för de migrerande arbetarna 
själva. Figur 3.1 sammanfattar de nyckelutmaningar som uppstår genom den 
yrkesmigrationen, och dessa utforskas ytterligare i detta kapitel.  
 
Figur 3.1  Utmaningar som migrationen av sjukhusper sonal ger upphov till  

 
3.1 Etiska frågor relaterade till migrationen 
 
en global undersökning av bristen på sjuksköterskor visade att det finns stora skillnader i  
tillgänglighet och tillgång på sjuksköterskor i olika länder och olika kontinenter. På landnivå 
varierade den rapporterade befolkningskvoten för sjuksköterskor från mindre än 10 
sjuksköterskor för en befolkning på 100 000 i områden såsom till exempel den 
Centralafrikanska Republiken, Uganda och Liberia till mer än 1000 sjuksköterskor per 100 
000 i länder såsom till exempel Finland och Norge, en mer än hundrafaldig skillnad.  Den 
genomsnittliga kvoten i Europa, den region som har de högsta sjuksköterskekvoterna sett till 
befolkning, är 10 gånger högre jämfört med den som gäller för de regioner som har de lägsta 
kvoterna - Afrika och Sydöstra Asien. I genomsnitt är kvoten för antal sjuksköterska till 
befolkning i höginkomstländer nästan åtta gånger högre än i låginkomstländer. En senare 
uppskattning är att afrikanska länder söder om Sahara behöver mer än 600 000 
sjuksköterskor för att möta millenniets utvecklingsmål I.  

 
I Buchan & Calman, 2005, “Global shortage av registered nurses – a report for global vård review 
initiative”. 

 
Arbetsplats-

diskriminering 

 

Ombesörjande
av adekvata 
omställnings-

kurser 

 

Se till att 
tjänster är i 
linje med 

kompetenser 

 

Möjliggöra för 
progression 

 

Erkännande 
av 

kvalifikationer 

 
Språk- och 

kommunikations
problem 

Etisk re-
krytering och 
"begåvnings 

flykt" 

Utmaningar 
som 

migrationen 
innebär 



 

 17 
 
 
 
 
 

 
Det är utan tvivel av största vikt att utvecklade och ”rikare” länder gör en etisk chanstagning 
vad gäller rekryteringen för att förhindra att en “begåvningsflykt” sker i länder som i så liten 
utsträckning har råd att förlora sin redan otillräckliga sjukhuspersonal.  
 
 
3.2 Svårigheter vid ankomsten till destinationsland et 
 
3.2.1 Rekryteringsförmedlingar 
 
Såsom observerats spelar rekryteringsförmedlingarna en viktig roll för en stor del av 
migrationen inom sjukhussektorn, framförallt vad gäller rekrytering från tredjeland till EES. 
Två tredjedelar av de internationella sjuksköterskorna som följts i London hade engagerat 
rekryteringsförmedlingar vid sin flytt. Vad gällde sjuksköterskorna från Filippinerna var 
rekryteringsförmedlingarna främst baserade i hemlandet, medan sjuksköterskorna från de 
flesta andra länderna hade använt förmedlingar baserade i Storbritannien eller internationellt.  
 
Det som oroar är att det finns en definitiv bristande överensstämmelse i de avgifter som 
rekryteringsförmedlingarna tar för sina tjänster. Medan de flesta sjuksköterskorna från 
Australien, Nya Zeeland och USA inte hade betalt för någon av de tjänster som förmedlingen 
erbjöd, hade 74 % av de filippinska och de flesta svarande från Indien betalat för vissa eller 
alla de tjänster som de erhållit (vilket innefattar tjänster som till exempel registrering och 
flygresor till Storbritannien). Från resultaten av denna undersökning att döma tycks det som 
om sjuksköterskor som har sitt ursprung i fattigare länder är mer utsatta för krav att betala för 
migrationstjänster.  
 
3.2.2 Anpassning och kommunikation  
 
Gällande EU-lagstiftning kräver inte att kvalificerad sjukhuspersonal som flyttar inom Europa 
genomgår några språkfärdighetstests. Testerna är enbart obligatoriska för de som flyttar till 
Europa från tredjeland, i vilka fall personalen måste klara IELTS-testet. På samma sätt är 
omställningskurserna, vilka är till för att vänja personalen vid såväl det nya landet som det 
nya arbetet, inte obligatoriska. Även om de flesta samhällspartnerna och regeringarna 
rekommenderar att språk- och omställningsutbildning levereras till all internationellt 
rekryterad personal, är tillhandahållandet som bäst ojämnt och lämnar en hel del rum för 
utveckling och förbättringar. En undersökning som utfördes av RCN fann att de flesta 
sjuksköterskor som rekryterats internationellt till den oberoende sektorn hade problem att få 
tillträde till omställningsutbildning och därigenom även hade svårt att bli registrerade.  
Förutom detta gav vissa av berättelserna prov på att språkutbildningarna ofta inte är 
tillräckliga, framförallt när de ges i ursprungslandet. Denna utbildning tar inte hänsyn till 
lokala vardagsfraser och dialekt, vilket ofta skapar kommunikationsproblem för den 
internationellt rekryterade personalen.  
 
3.2.3 Erkännande av behörigheter och kapacitet för framsteg 
 
Även om EG-direktivet går en viss väg mot att garantera att yrkesbehörigheter erkänns över 
hela Europa finns vissa belägg i intervjumaterialet som pekar på att viss personal, framförallt 
de från EU10, fortfarande kämpar för att få sin utbildning och sina kompetenser erkända.  
Detta har framförallt varit fallet för de som fullbordat sin utbildning på föruniversial nivå – i 
vissa länder finns fyraårig sjuksköterskeutbildningskurser tillgängliga för 14-åringar och 
dessa kurser är inte godkända under EG-direktivet.  
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Ytterligare problem som uppstår när det gäller erkännande av yrkesutbildningar, betonades i 
en undersökning av omkring 100 internationellt rekryterade sjuksköterskor i Storbritannien, 
vilken utfördes av RCN. Undersökningen fann att 57 % av de intervjuade sjuksköterskorna 
inte upplevde att deras tjänst i Storbritannien reflekterade samma sak som i hemlandet. 
Detta var emellertid framförallt ett problem för de anställda inom den privata sektorn snarare 
än de anställda inom NHS, 54 % av de i NHS upplevde att deras arbete var på den korrekta 
nivån medan 70 % av de i den privata sektorn upplevde att deras arbete inte motsvarade 
deras erfarenhet och utbildning. Dessutom var det mycket svårt för sjuksköterskorna att 
avancera, mycket få av dem erbjöds befordran (18 %) oavsett var de arbetade inom offentlig 
eller oberoende sektor. Denna undersökning har beklagligtvis inte kunnat etablera ifall detta 
har varit ett problem även i andra EU-medlemsstater. Detta pekar på en brist på data över 
hela EU i fråga om vård och hälsovårdsarbetare och de tjänster för vilka de är anställda; det 
är svårt att inse den fulla skalan av behörig personal som arbetar med 
hälsovårdsassisterande tjänster runt om i Europa, när tillfredsställande forskning och data på 
området fattas. 
 
3.2.4 Diskriminering på arbetsplatsen 
 
Såsom angivits ovan visar RCN: s forskning att internationellt rekryterade sjuksköterskor 
upplever diskriminering på arbetsplatsen i fråga om erkännandet av deras kompetenser och 
en reducerad sannolikhet för befordringar och avancemang. En undersökning som utfördes 
av det Europeiska institutet för hälsa och medicinsk forskningI, internationellt rekryterad 
sjuksköterskor erfarenheter i Storbritannien, visar att många av sjuksköterskorna även är 
drabbad av problem kring mobbning, ledning, rasism och exploatering på arbetsplatsen; 
många av sjuksköterskorna i undersökningen har till exempel upplevt ett mycket dåligt 
mottagande från sin arbetsgivare, medan erfarenheterna var blandade i fråga om support 
från arbetsplatsen. När det gäller ledningsfrågor, hade IRN: s oberoende sjukhussektor stora 
problem med mobbning från vårdassistenter, och en upplevelse av att ledningen utsatte dem 
för en polismässig kontroll. Andra upplevde sig vara exploaterade på olika sätt, men 
framförallt av ledningen, vilka använde dem för att täcka de minst önskvärda skiften. I vissa 
fall, rapporterade IRN: s ofta förekommande upplevelser av diskriminering. I vissa fall 
uppträdde dessa som grova fall av rasism och, i andra fall, berättade även vita IRN: s att de 
blivit diskriminerade på grund av att de var utlänningar. 
 
Många av sjuksköterskorna i undersökningen berättade dock att de hade fått stöd och 
positiva erfarenheter när de engagerat sitt fack för att hjälpa dem problemen på 
arbetsplatsen. Men även om all internationellt rekryterad personal i Storbritannien är 
berättigad till samma rättsliga skydd som den 'hemmahörande' personalen, kan många av 
dem ändå känna sig tveksamma till att använda dessa tjänster, eller faktiskt helt enkelt inte 
förstå hur de ska gå tillväga.  

 
I “”We need respect”: experiences av internationally recruited nurses in UK”,  2003, Europeiska 

institutet för hälsa och medicinska vetenskaper. 
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4.0 Ingripanden för social dialog  

4.1 Hur skall rörlighetsutmaningarna angripas?  
 
De utmaningar som personalrörligheten ger upphov till erbjuder många möjliga 
handlingsområden för samhällspartners runt om i Europa. Historiskt sett har bilaterala avtal 
implementerats för att övervaka och styra nivåer av rörlighet inom sjukhussektorn. Dessutom 
skulle uppdelning i tidsbegränsade perioder för personalens vistelse och begränsning av 
rekryteringsnivån från EU-länderna kunna föreslås som metoder för att lösa vissa av de 
utmaningar som rörligheten för med sig. Fri rörlighet av personer förblir dock en central 
målsättning för den Europeiska unionen och uppmuntras aktivt av Kommissionen och 
politiskt ansvariga på nationell nivå, genom initiativ såsom till exempel EURES och European 
Year of Mobility. Som en konsekvens kommer moraliska och etiska frågor upp som bör tas 
upp i en social dialog för att försöka begränsa graden av rörlighet inom sjukhussektorn i 
Europa. 
 
Då det är omöjligt att begränsa migrationen inom EU blir det ännu viktigare att garantera att 
rörliga arbetare behandlas rättvist i sina destinationsländer och att tillfredsställande stöd ges 
både till de som anställer internationellt rekryterad personal och till denna personalen.  
 
På senare år har en mängd rapporter angivit en rad politiska handlingsplaner som skulle 
kunna användas för att angripa de problem som uppstår genom högre nivåer av rörlighet 
inom sektorn. Tabell 4.1 ger exempel på politiska framsteg som skulle kunna göras; vissa av 
dessa förslag diskuteras mer ingående i detta kapitel.  
 

Tabell 4.1  Möjliga politiska förfaranden för att a ngripa migrationen inom 
sjukhussektorn  

Nivå Kännetecken / Exempel 

Organisatoriska 

Twinning Sjukhus i ursprungs- och destinationsländerna utvecklar länkar, 
baserade på personal utbyten, personalstöd och resursflöden till 
ursprungslandet. 

Personalutbyte Strukturerade tillfällig förflyttning av personal till andra organisationer, 
baserat på karriär och personliga utvecklingsmöjligheter/organisatorisk 
utveckling. 

Utbildningssupport  Utbildare och/eller utbildningsresurser och/eller finansiering vid tillfällig 
flytt från destinations- till ursprungsorganisation. 

Bilaterala avtal Arbetsgivare i destinationslandet utvecklar avtal med arbetsgivare eller 
utbildare i ursprungslandet för att medverka till, eller stå för kostnaderna 
för, utbilda extra personal, eller för att rekrytera personal för fasta 
perioder, länkat till utbildning och utveckling innan återvändandet till 
ursprungslandet. 

Nationella 

Bilaterala avtal regering-till-
regering  

Destinationslandet utvecklar avtal med ursprungslandet för att 
Åta sig kostnaderna för utbildning extra personal, och/eller för att 
rekrytera personal för bestämda perioder, länkat till utbildning och 
utveckling innan personalen återvänder till ursprungslandet, eller för att 
rekrytera överskottspersonal i ursprungslandet. 

Koder för etisk rekrytering Destinationslandet inför lagar som inför restriktioner på arbetsgivare – 
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Nivå Kännetecken / Exempel 

vilka ursprungsländer kan man fokusera, och/eller längden på vistelsen. 
Täcknings, innehåll- och överensstämmelsefrågor behöver alla vara 
klara och tydliga. 

Kompensation Har diskuterats mycket, men inte mycket belägg finns i praktiken: 
destinationslandet betalar kompensation (i pengar eller andra resurser) 
till ursprungslandet. Möjligen viss typ av glidande skala för kompensation 
ha avseende på vistelselängd och/eller kostnader för utbildning, eller 
kostnader för anställning i destinationslandet; möjligen framförhandlad 
via internationell förmedling? 

Styrd migration (kan även vara 
regional) 

Landet (eller regionen) med personalutflöde initierar program för att 
hejda oplanerad emmigration, delvis genom att försöka reducera 
inverkan av pådrivningsfaktorer, delvis genom att stödja andra 
organisatoriska eller nationella ingripanden som uppmuntrar planerad 
migration. 

Utbildning för export (Kan vara 
en delmängd av styrd migration) 

Regeringar eller den privata sektorn fattar bestämda beslut för att 
utveckla infrastruktur för utbildning för att utbilda kvalificerad sjukvårds-
personal för exportmarknaden för att generera penningförsändelser eller 
kontantarvoden. 

Internationella 

Internationell kod Som ovan, men täckande en rad länder; dess relevans beror av innehåll, 
täckning, och överensstämmelse.  The Commonwealth Code är ett 
exempel. 

Multilaterala avtal Liknar de bilaterala (ovan), men täcker ett antal länder (EU?). Möjlig 
förhandlings-/övervakningsroll för internationella förmedlingar. 

Buchan och Dovlo (2004), i Human Resources for Health in Europe, European Observatory on 
Health Systems and Policies series, 2006   

 
4.2 Aktiviteter för “destinationsländer” 
 
4.2.1 Etiska rekryteringsåtgärder  
 
Såsom beskrevs i punkt 3.1 av denna rapport, kan den internationella rekryteringen innebära 
en enorm belastning för hälsovårdssystemen i utvecklingsländer som inte har råd att förlora 
sin redan otillräckliga personal. Även om migration inte är en fråga av stor betydelse för alla 
länder i EU/EES, måste samtliga länder dock fortfarande tillämpa etiska 
rekryteringsapproacher.  Världshälsoförsamlingens (World Health Assembly) utarbetade en 
resolution (57.19) vilken uppmanar medlemsstaterna att “utveckla strategier för att mildra de 
ogynnsamma effekterna av migrationen av sjukvårdspersonal och minimera dess negativa 
inverkan på hälsovårdssystemen”. I huvudsak uppmanade resolutionen länderna att anta 
etiska handlingsregler för rekrytering. I Storbritannien, har Hälsodepartementet utvecklat 
etiska handlingsregler; vilket beskrivs ytterligare i punkt 4.2.1.1 nedan. Samhällspartners kan 
agera genom att uppmuntra utvecklingen och implementeringen av etiska riktlinjer för 
rekrytering i deras egna medlemsstater. Dessutom finns möjligt spelrum att utveckla en 
lagstiftning som gäller för hela Europa vilken skulle sammanfatta rörligheten mellan de 
europeiska staterna och migration in i Europa från tredjeland.  
 
WHA-resolutionen uppmanar även till utvecklingen av mellanstatliga avtal för att hantera 
internationell hälsovårdsrekrytering. Denna uppmaning har uppbackats av flera experter 
inom området, vilket tabellen ovan visar, såväl som många europeiska regeringar (för 
ytterligare information om avtalet mellan Storbritannien och Spanien, se punkt 2.2.1). Denna 
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ideologi innefattar även möjligheten för dem som deltar i migrationen genom bilaterala avtal 
att kunna “ge någonting tillbaka” till sitt hemland vid återkomsten, genom att vara mer erfarna 
eller mer högutbildade till exempel. Såsom observerats i denna rapport är det svårt att 
reglera graden av rörlighet mellan EU-staterna men avtal mellan regeringar ger definitiva 
möjligheter för en mer välhanterad migration mellan tredjeland och Europa. Olika 
samhällspartners skulle potentiellt kunna spela en inflytelserik roll i övervakningen och 
utvecklingen av avtal mellan EU-medlemsstaterna och tredjeland.  
 
Slutligen är det viktigt att samhällspartners har en a roll i övervakningen av 
rekryteringsförmedlingarnas aktiviteter och av den oberoende hälsovårdssektorn. Dagens 
handlingsregler för etisk rekrytering är inte obligatoriska för den offentliga sektorn även om 
de uppmuntras generellt; förmedlingarna och den oberoende sektorns rekryterare har 
emellertid inte samma krav på sig.  
 
4.2.1.1 Exempel: Hälsodepartementets etiska riktlinjer för internationell rekrytering 
 
2004 lanserade det brittiska Hälsodepartementet en reviderad Handlingsregel för att kunna 
styra den internationella rekryteringen till Storbritannien. Såsom observerades i inledningen 
till detta dokument är: “[handlingsregeln] understödd av principen att ingen internationell 
rekryterare av kvalificerad hälsovårdspersonalpersonal skall inverka menligt på 
utvecklingsländernas hälsovårdssystem”. En huvudsaklig komponent för Handlingsregeln är 
därför att förebygga aktiv rekrytering av kvalificerad hälsovårdspersonal från 
utvecklingsländerna, såvida det inte finns ett avtal mellan regeringarna som stöder 
rekryteringsverksamheten.”  
 
Handlingsregeln verkar genom sju vägledningsprinciper vilka, medan de betonar den roll 
internationell personal kan spela inom den brittiska hälsovården, garanterar att rekryteringen 
sker på ett rättvist sätt som inte åderlåter personalresurser i länder som inte har råd att 
förlora sin personal. En lista på länder från vilka rekrytering inte bör göras har sammanställts 
med hjälp av Departementet för internationell utveckling (the Department for International 
Development) och finns tillgänglig för allmänheten på Hälsodepartementets webbplats.  
Riktlinjerna angav att internationella rekryteringar bör ha goda kunskaper i det engelska 
språket och en jämförlig utbildningsnivå till den som ges i Storbritannien, men betonar även 
att internationella anställda skall ha samma rättsskydd genom den arbetsrätt som gäller för 
brittiska medborgare, och att internationella kvalificerade arbetare skall ha samma 
möjligheter till utbildning och utveckling. Dessa riktlinjer har omvandlats till referenspunkter 
för bästa möjliga praxis. 
 
Även om handlingsregeln inte är lagstiftad eller obligatorisk praxis i Storbritannien 
rekommenderar såväl offentliga som oberoende arbetsgivare kraftigt att alla håller fast vid de 
referenspunkter som anges i den, och den gäller även rekryteringsförmedlingar och 
tillfälliga/locumförmedlingar. All hälsovårdspersonal, oavsett kontraktsställning eller 
expertisnivå, skall omfattas av villkoren, även om reglerna inte sträcker sig till den oberoende 
hälsovårdssektorn. Handlingsregeln stöds tillfullo av NHS arbetsgivare, vilka har vidtagit 
åtgärder för att ge råd om handlingsregeln och om referenspunkter till NHS stiftelser.  
 
4.2.2 Stöd till arbetsgivare av internationellt rekryterad personal  
 
NHS Employers, arbetsgivarorganisationen för den brittiska sjukhussektorn, har utvecklat ett 
program för support till de arbetsgivare på sjukhusen som funderar på att rekrytera 
internationellt. Programmet omfattar råd om etisk rekrytering, ansökningar om arbetstillstånd, 
registreringsfrågor, rekryteringstjänster och samröre med tillsynsmyndighet. Dessutom har 
organisationen underlättat internationella rekryteringsnätverk för arbetsgivare. Avsikten med 
programmet är att garantera att rekryteringen hanteras på ett riktigt och ansvarsfullt sätt, och 
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därigenom gör det hela till en god upplevelse för både arbetsgivare och anställd. På det hela 
taget läggs tonvikten på heltäckande introduktionsprogram och kontinuerlig yrkesutveckling 
för all internationellt rekryterad personal. RCN har på liknande sätt utvecklat en guide för god 
praxis som hälsovårdens arbetsgivare kan använda sig av när de rekryterar sjuksköterskor 
internationellt.  
 
Denna approach skulle med fördel kunna överföras till andra samhällspartners inom 
sjukhussektorn runt om i Europa. Genom att garantera att arbetsgivare är medvetna om 
legislativa frågor och etiska hänsynstaganden, kan det första hindret för att uppnå god praxis 
för internationell rekrytering överbyggas. Andra utmaningar som arbetsgivarna står inför 
inbegriper att garantera att dem internationellt rekryterade personalen har samma tillgång till 
stöd från fackföreningarna. I Storbritannien visar antalet medlemskap i fackföreningarna att 
den största andelen NHS-personal, antingen nationell eller internationell, är ansluten, men så 
behöver inte vara fallet för andra medlemsstater. Olika samhällspartners måste arbete 
tillsammans för att garantera att den internationella personalen får samma behandling i fråga 
om anslutning, lön, avancemang, utveckling och villkor som den ‘nationella’ personalen får.  
 
4.2.3 Stöd till internationellt rekryterad personal  
 
De frågor som skisseras upp i punkt 3.2 visar att den internationellt rekryterade 
sjukhuspersonalen står inför många svårigheter vid ankomsten till destinationsländerna. 
Tillräcklig och grundlig anpassningsutbildning kan påverka upplevelsen för IRN-personalen i 
det nya landet betydligt, och både fackföreningarna och arbetsgivarna bör arbeta 
tillsammans för att garantera att den internationellt rekryterad personal får stöd både vid 
ankomsten och under hela anställningsperioden. För att angripa frågor som till exempel 
mobbning och diskriminering på arbetsplatsen, krävs en anslutningsapproach, som även 
skulle omfatta anpassning för 'hempersonalen’ som skall arbeta med den internationellt 
rekryterade personalen.  
 
Åtminstone i Storbritannien har den största delen av IRN-personalen 
fackföreningsrepresentation; det måste emellertid klart framgå för personalen vad denna 
representation innebär och hur de kan få tillgång till det stöd som de behöver.  
 
4.2.4 Utvecklingen och kvarhållandet av “hempersonalen” 
 
För att undvika behovet av att rekrytera från utlandet för att möta de kompetensklyftor som 
har uppstått genom att personal inte har kunnat hållas kvar och på grund av bristen på 
nytillträdanden, är det viktigt att nationella förmedlingar försöker finna sätt att locka fler 
människor att utbilda sig till kvalificerad sjukhusyrken och även försöka finna sätt att göra 
yrkena mer attraktiva för att behålla personal.  
 
Samhällspartnerna skulle kunna bli aktivt engagerade i att utveckla åtgärder för att 
uppmuntra rekryteringen och kvarhållandet inom sektorn. Aktiva försök att uppmuntra 
personal som i nuläget inte arbetar i sektorn att “återgå till arbetet” genom återutbildning och 
kompetensutveckling; målinriktad rekrytering av O-gynnade grupper; och utveckling av 
flexibla anställningspaket skulle kunna bidra till att öka graden av inhemsk personal inom 
sjukhussektorn.  
 
4.2.4.1 Exempel:  att förbättra arbetslivsiinitiativ 
 
Det brittiska Hälsodepartementet har infört initiativ för att ”förbättringar i arbetslivet” med 
syfte att hjälpa organisationerna inom den allmänna hälso- och sjukvården att utveckla 
förebildliga HR-rutiner, öka personalengagemanget och därigenom förbättra rekrytering och 
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kvarhållandet av personal.  NHS-planen införde standardregler vilka klargjorde att varje 
medlem av personalstyrkan inom NHS är berättigad till arbete i en organisation som kan 
uppvisa ett engagemang för mer flexibla arbetsvillkor vilka ger personalen mer kontroll över 
sin egen arbetstid. Standardreglerna kräver även av NHS arbetsgivare att bevisa att de 
investerar i utvecklingen av mångfald och åtgärder mot diskriminering och trakasserier. 
Projektet ”Improving Working Lives” (förbättringar i arbetslivet) har som målsättning att stödja 
organisatoriska kulturella förändringar för att innesluta god HR-rutiner i hjärtat av 
tjänstelevereringen. Det erfordrades av NHS organisationer att uppnå ackreditering med 
Standardnormerna till april 2003.  
 
4.2.5 Erkännande av behörigheter 
 
Såsom beskrivits tidigare är en stor grupp välutbildad personal tvungen att kämpa för att få 
sina kvalifikationer erkända i Europa trots de direktiv som implementerats av den Europeiska 
kommissionen. Olika europeiska samhällspartners bör arbeta tillsammans för att lobba för 
inbegripandet av de behörigheter som erhållits på föruniversial nivå i EU-direktivet. Detta är 
emellertid en fråga som har gett upphov till intensiv debatt bland vissa grupper vilka anser att 
detta innebär potentiella konsekvenser för såväl patientvården som arbetsgivare. En mer 
lämplig approach skulle kunna vara för samhällspartners att diskutera detta ämne på EU-
nivå för att på så sätt definiera den bästa vägen framåt. På samma gång är samarbete 
essentiell för att hjälpa sjukhuspersonalen - i  den oberoende sektorn framförallt - att få 
anställning inom sådana tjänster som de är kvalificerade för.  
 
 
4.3 Åtgärder för “ursprungsländer”  
 
4.3.1 Lika lön 
 
Även om destinationsländerna behöver utveckla strategier för att behålla “hempersonalen” 
och förkovra ny kvalificerad personal inom sjukhussektorn, behöver även 
ursprungsländernas angripa de problem som den migrerande personalen ger upphov till. Att 
eliminera motiven för ekonomisk migration genom att utveckla strategier för lika löner för 
kvinnor till exempel, och även att utveckla mer konkurrenskraftiga paket för 
tjänstemannalöner, skulle vara ett gott steg på vägen mot att hålla kvar personal.  
 
Den effekt rörligheten har på lönen över hela Europa, både i de länder som skickar och de 
som erhåller arbetskraft, har dock varit en omtvistad fråga. Vissa kommentatorer förväntar 
sig att konkurrensen kommer att utvecklas över hela Europa på basis av lön - länder med 
högre lönenivåer kommer att ha lättare att locka till sig specialister, medan länder med låga 
lönenivåer kan komma att förlora sina specialister. Om låglöneländer länder vill behålla sina 
specialister måste de betala det  “löpande marknadspriset”, vilket i sak kommer att vara de  
högsta lönenivåerna inom den Europeiska UnionenI.  Farhågorna handlar främst om 
förmågan att upprätthålla goda inhemska lönenivåer i länder där man importerar arbetare 
från områden med lägre levnadsstandard.  
 
Olika samhällspartners skulle med fördel kunna spela en roll i förhandlingar kring lönevillkor 
traditionella “avsändande” länder. Där det inte är möjligt för länder att konkurrera med högre 
europeiska lönenivåer, måste arbetsgivarna finna mer innovativa sätt att behålla sin 
personal.  

 
I Philip Berman, “Mobility of Health Professionals” conference paper, december 2001 
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4.3.2 Exempel: Utbildning före avfärd i Sri LankaI  
 
Tittar man utanför de specifika sfärerna av sjukhussektorn, tillhandahåller Sri Lanka ett bra 
exempel på hur migrerande arbetare kan få hjälp med att förbereda sig för arbete utanför det 
egna landet. Sedan 1996, har utbildning före avfärd varit obligatorisk för all lankeser som 
flyttat utomlands för att arbeta.  Sri Lankan Bureau av Foreign Employment (SLBFE) 
tillhandahåller kostnadsfritt utbildning men även bostäder till alla som deltar, och utbildningen 
varar mellan 12 och 21 dagar beroende av destinationslandet.  Utbildningsprogrammet 
omfattar undervisning om ekonomisk förvaltning, hälsofrågor, personlig utveckling, 
rådgivning, kulturell anpassningsförmåga, grundläggande språkkompetenser, 
familjearrangemang och skötsel av hemmet.  
 
The Migrant Service Centre som är anslutet till All Ceylon Federation av Free Trade Unions 
ger information om eventuella migrerande arbetare för att förbereda dem för migration och 
öka deras medvetenhet om olagliga verksamheter och andra problem som de kan komma att 
stöta på. Centret ger information om hälsostatus, ålderskrav och medicinsk certifiering av 
behov, passkrav, visum, biljetter och registrering hos SLBFE.  
 
 
4.4 Bättre insamlande av data 
 
Det huvudsakliga problemet med övervakningen av migrationen i sektorn och ytterligare 
utveckling av åtgärder inom detta område, är bristen på den jämförbara information som 
finns tillgänglig inom EU. Del 1.2.1 av denna rapport belyser svårigheterna knutna till den 
data som för närvarande finns tillgänglig och många har efterlyst bättre insamling av data för 
att underlätta progressen.  
 
En undersökning som gjordes på uppdrag av WHO, International Council of Nurses och 
Royal College of Nurses i Storbritannien angav parametrar för den slags data som skulle 
vara allra mest förmånlig för att stödja strategianalyser och utvecklingen av 
sjuksköterskemigrationen. Tabell 4.2 skisserar upp detta mer ingående nedan. Nyttiga 
åtgärder som olika samhällspartners i det avseendet skulle kunna lobba för, är en bättre och 
mer komplett insamling av data över hela Europa, som skulle tillhandahålla en källa för 
jämförbar information för olika analytiker.   
 

 
I Nimalka Feranando, “Covenor of  Sri Lankan National Campaign for  Rights of Migrant Workers”, 
citerad i “information guide: preventing discrimination, exploitation and abuse av women workers”, 
ILO, 2003. Ur: “introductory guide till international migration in health sector for workers and trade 
unionists”, PSI, 2003.  



 

 25 
 
 
 
 
 

Tabell 4.2  Ytterligare data behövs över hela EU  

Analys Ytterligare data nödvändig 

 Minimum  Attityder 

Inflöde eller utflöde Antal som lämnar landet 
(efter destination) 

Arbetets lokalisering 
lför de sjuksköterskor 
som lämnar landet 

Orsakerna för att lämna 
ett land; eller 

 Antal som anländer (efter 
ursprungsland) 

Året för den första 
behörigheten som 
sjuksköterska 

Orsakerna för att komma 
till ett land 

 Behörigheter   

 Kön   

 Ras eller etnicitet    

 Ålder   

 

Underlag Det totala antalet 
sjuksköterskor 

Geografisk distribution 
av sjuksköterskor 

Karriärplaner 

 Antal som arbetar inom 
vården 

antal sjuksköterskor 
efter arbetets 
lokalisering  

Karriärsbakgrund 

 Behörigheter Vistelsens längd Kulturella 
omställningsfrågor 

 Kön Antal behöriga 
sjuksköterskor som 
arbetar som obehörig 
hälsovårdspersonal 

Arbetstillfredsställelse 

 Ras eller etnicitet    

 Ålder   
Buchan & Sochalski,” Migration av sjuksköterskor: trends och policies. Bulletin of  World Health Organisation”, 
augusti 2004 82(8), med författarens tillägg. 

 
 
4.5 Slutsatser 
 
Även om vissa lösningar på den ständigt växande graden av migration inom sjukhussektorn 
föreslår restriktioner av migrationsnivåerna genom att införa gränser på rörlighet genom att 
sätta tak på tillträdesnivåerna, skulle dylika åtgärder innebära kränkningar av de europeiska 
medborgarnas rätt att förflytta sig fritt över hela Europa. Däremot är det till hjälp att beakta att 
aspekter på etiska rekryteringsåtgärder implementerade för medborgare av tredjeland 
kanske med fördel skulle kunna implementeras inom EU10.  
 
Då det blir allt svårare att hejda förflyttning och rörlighet i sektorn, är det viktigt att rörligheten 
och den internationell rekrytering hanteras på ett effektivt sätt. Partnerskapsverksamheter 
och samarbete mellan arbetsgivare, personalrepresentanter och intressenter på nationell, 
europeisk och internationell nivå, skulle kunna ge upphov till ett gemensamt utkast till fördrag 
om internationell rekrytering vilket skulle vara till hjälp för att angripa aggressiva 
rekryteringsåtgärder och göra upplevelserna positiva för alla inblandade.  
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Bilaga 1 
Översikt av migrationsdata för utvalda länder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

Land Sjuksköterskor Läkare 

Belgien Ingen information tillgänglig  Utomeuropeiska läkare 
LFS data för 2001 visar att 7.77 % av läkarna i Belgien inte hade 
belgiskt medborgarskap. Av dessa var 28 % holländare, och en 
stor procentkvot av de återstående hade även de sitt ursprung i 
något EU-land.. 
 

Danmark Ingen information tillgänglig  Utomeuropeiska läkare 
Av det totala antalet läkare i Danmark, var 7.79 % inte danska 
medborgare enligt LFS data för 2001. Av dessa var 50 % Norrmän. 
De flesta av de övriga registrerade nationaliteterna var européer, 
varav majoriteten hade sitt ursprung i Spanien och Tyskland. En 
liten procentkvot av de utomeuropeiska läkarna (5.2 %) kommer 
från USA.  
 

Estland Vårdunderskott 
Estland har rapporterat ett underskott av sjuksköterskor.  
 
Utomeuropeiska sjuksköterskor  
Inga utomeuropeiska sjuksköterskor var registrerade i 
Estland under perioden 2001-2005.  
 
Migration av sjuksköterskor 
Under senare delen av 2004, utfärdades 115 omställnings-
certifikat till estländska sjuksköterskor för att möjliggöra för 
dem att arbeta utomlands. Denna siffra sjönk till 52 under 
den första halvan av 2005, och det antas att detta kan vara 
ett resultat av det nya löneavtalet som nåddes i januari 
2005. Fastän antalet certifikat som utfärdades till både 
sjuksköterskor och läkare uppgår till 3 % av den totala 
medicinska arbetsstyrkan, har de estländska 
myndigheterna observerat att 32 % av sjuksköterskorna 
som innehar ett certifikat fortfarande arbetar i Estland. 
Finland är den mest populära destinationen för estländska 
sjuksköterskor, men även Sverige, Storbritannien, Norge 
och Irland lockar.  
 

Läkarunderskott 
Det finns ett rapporterat underskott av vissa typer av 
specialiserade läkare, vilket inkluderad narkosläkare, psykiater, 
patologer och gynekologer.  
 
Utomeuropeiska läkare 
Under perioden 2001-2005 registrerade Estland 17 läkare från EU- 
länder och 7 från tredjeland. Fyra var registrerade från Ryssland 
och fyra från Finland. De övriga var från Tyskland, Vitryssland, 
Lettland och Jordanien.  
 
Migration av läkare  
Mellan månaderna maj och december 2004, utfärdades 271 
certifikat till estländska läkare för att möjliggöra för dem att arbeta 
utomlands. Detta antal sjönk betydligt under tidigare delen av 2005 
till 108, och igen tros detta bero på det löneavtal som man 
överenskom om i januari 2005. 47 % av läkare som fått certifikat 
arbetar fortfarande i Estland, även om vissa av läkarna bor i 
Estland under veckorna och reser till andra länder för att arbeta 
som läkare på helgerna. Finland är det mest populära 
destinationslandet för läkarna, men även Storbritannien, Sverige, 
Tyskland och Norge lockar läkare.  
 



 
 

 
 

 

Land Sjuksköterskor Läkare 

Ungern Vårdunderskott 
Ungern har ett övergripande underskott av sjuksköterskor 
även om nivåerna i vissa regioner, såsom till exempel de i 
öster och norr, är tillfredställande.  
 
Utomeuropeiska Sjuksköterskor 
Under perioden 2001-2005, var enbart 20 sjuksköterskor 
som genomgick sin utbildning någon annanstans i EU 
registrerade i Ungern. Nästan alla (19) var från Slovakien, 
och en var från Sverige. Under samma period fanns dock 
800 sjuksköterskor registrerade i Rumänien (ca 750), 
Serbien och Storbritannien. De flesta av dessa tillhörde 
emellertid någon ungersk minoritetsgrupp i dessa länder 
och hade följaktligen en länk till landet.  
 
Migrationen av sjuksköterskor 
Ca 250 sjuksköterskor anhöll om konformitetscertifikat hos 
de ungerska myndigheterna mellan maj 2004 och juli 2005. 
De mest populära destinationsländerna för dessa 
sjuksköterskor var Storbritannien, Tyskland, Sverige och 
Österrike.  
 

Underskott på specialister  
Det finns en oro för bärkraftigheten i det ungerska 
hälsovårdssystem, på grund av bristerna på personal, nämligen ett 
regionalt underskott av specialister. Det finns ett växande antal 
medicinska akademiker som aldrig tillträder i klinisk praktik.  
 
Utomeuropeiska läkare 
Under de fyra åren mellan 2001 och 2005, registrerades 562 
utomeuropeiska läkare för att verka i Ungern. Bara 44 var från EU-
medlemsstater, En majoritet av dem (29) var från Slovakien. Andra 
EU-länder omfattade Tyskland, Polen, Italien, Nederländerna och 
Sverige. De som inte härstammade från EU-medlemsstater 
innefattade medborgare från f.d. Jugoslavien, Rumänien och 
Storbritannien.  
 
Migrationen av läkare  
Sedan Anslutningen i maj 2004 till juli 2005, anhöll ca 1 000 
ungerska läkare om konformitetscertifikat för att verka i utlandet. 
När det gäller sjuksköterskor, var de mest populära 
destinationsländerna Storbritannien, Tyskland, Sverige och 
Österrike.  
 

Irland Se del 1.2.2 för mer information  Utomeuropeiska läkare 
LFS data för Irland visar att en stor procentandel av läkarna (8,91 
%) inte hade irländsk nationalitet. Av dessa kom det största antalet 
från Storbritannien. 
 

Italien Vårdunderskott  
Med 200 000 sjuksköterskor i landet har Italien ett 
vårdunderskott på omkring 20 %.  Problemet är som störst 
i de norra och centrala delarna av Italien.  
 
Utomeuropeiska sjuksköterskor 
Mellan 2002 och 2005 steg antalet utomeuropeiska 
sjuksköterskor som arbetade på de offentliga sjukhusen 
från 2612 till 6730. Sju av tio är från europeiska länder 
(med en majoritet av dessa från antingen Polen eller 

Överskott av läkare  
För närvarande upplever Italien ett övergripande överskott av 
sjukhusläkare, med en läkare på var 172:a invånare. Det finns 
emellertid ett visst underskott inom specialistområden som till 
exempel för narkosläkare och radiologer.  



 
 

 
 

 

Land Sjuksköterskor Läkare 

Rumänien). Det har även skett en ökning av antalet 
sjuksköterskor från Asien (från 4 procent till 12,2 procent). 
Antalet afrikanska sjuksköterskor har emellertid sjunkit. Allt 
som allt, är antalet icke-europeiska sjuksköterskor 4741.    
 

Polen Vårdunderskott 
Polen har inte rapporterat något betydande underskott av 
sjuksköterskor. 
 
Migration av sjuksköterskor 
2830 polska sjuksköterskor har fått godkända certifikat för 
att arbeta utomlands, vilket uppgår till 1,07 % av alla 
sjuksköterskor i Polen.  

Läkare underskott 
Det finns inget rapporterat underskott av läkare i Polen. Under 
senare delen av 1990-talet och tidiga delen av 2000-talet upplevde 
Polen dock en nedgång såväl i antalet läkare som sjuksköterskor.  
 
Utomeuropeiska läkare 
In 2004-2005, ansökte bara 13 icke-polskutbildade läkare om 
registrering för att verka i Polen. Av dessa, var 7 polska 
medborgare som hade utbildat sig utomlands.  Resten kom från 
Tyskland (2), Litauen, Österrike, Nederländerna och Sverige.  
 
Migration av läkare  
Sedan Anslutningen, har mer än 2500 certifikat utdelats till polska 
läkare för att tillåta dem att verka utomlands, vilket uppgår till 2,3 % 
av alla läkare i Polen. Vad gäller specialister, gavs det högsta 
antalet certifikat till narkosläkare tillsammans med specialister inom 
internmedicin och allmänkirurgi.  
 

Sverige  Utomeuropeiska Sjuksköterskor 
En undersökning av svensk registreringsdata för fem EU- 
medlemsstater (Belgien, Estland, Ungern, Polen och 
Storbritannien) visade att under perioden upp till år 2003 
hade registreringarna av sjuksköterskor från 
undersökningsländerna traditionellt varit låga, med 0 
registreringar från EU10. 2004 skedde emellertid en 
dramatisk ökning av sådana registreringar, när 175 
sjuksköterskor från Polen, 57 från Ungern och 19 från 
Estland bosatte sig och registrerade sig för att arbeta i 
landet.  
 

Utomeuropeiska läkare 
Samma undersökning visar att år efter år, mellan 1999 och 2004, 
har en ökning skett i antalet utomeuropeiska 
registreringsansökningar.  Av fem länder är Storbritannien den 
främsta leverantören av läkare till Sverige. Emellertid 2004 kom 15 
läkare från Estland till Sverige för att bosätta sig och arbeta, vilket 
var första gången landet hade rekryterat från Estland. 
Registreringar från Ungern och Polen förblev mycket låga.  
 

Schweiz Utomeuropeiska Sjuksköterskor Ingen information tillgänglig  



 
 

 
 

 

Land Sjuksköterskor Läkare 

Enligt LFS data för 2001, har Schweiz en mycket hög nivå 
av utomeuropeiska sjuksköterskor (23.11 %). av dessa, en 
majoritet (22.5 %) är tyskar, medan ytterligare 14 % hade 
sitt ursprung i Bosnien Hercegovina. Jämfört med andra 
EES-medlemmar, har Schweiz en mycket högre 
bemanning från EES än andra länder, vilka främst 
bemannar från tredjeland.   
 

Storbritannien Vakanta lediga tjänster 
Med användning av data om vårdvakanser som förblev 
lediga i mer än tre månader, halverades antalet vakanta 
lediga tjänster mellan 2000 och 2005. Inom vissa 
specialistområden i vårdsektorn, var vakanser fler än inom 
andra.  
 
Utomeuropeiska Sjuksköterskor 
LFS-datan tycks motsäga de brittiska nationella registren 
för sjuksköterskor och barnmorskor. Enligt LFS data var 
enbart 8,34 % av sjuksköterskorna icke brittiska 
medborgare 2001, och det största antalet av 
inomeuropeiska sjuksköterskor var irländare (30,5 %). Data 
från 2001 från det brittiska vård- och barnmorskeregistret 
visar dock att tillträden till registret var långt mycket högre 
för länder utanför EU än för EES-länder, vilket innefattar 
Irland. Det bör dock tas i beaktande att denna registerdata 
inte tar hänsyn till de sjuksköterskor som redan var 
registrerade i Storbritannien, och det är möjligt att ett stort 
antal irländska sjuksköterskor redan arbetade i 
Storbritannien. Såsom observerades i rapporten, har 
denna registerdata vissa nackdelar i avseende på exakthet 
och det är svårt att göra sig någon fullständig bild från  det 
existerande källmaterialet.  
 
Migration av sjuksköterskor 
Det var en allmän ökning av antalet 
verifikationsförfrågningar för brittiska sjuksköterskor mellan 
2000 och 2003, vilka sedan dess har planat ut. Australien 

Vakanta lediga tjänster 
Generellt sjönk nivån på vakanta lediga tjänster för sjukhusläkare 
över hela Storbritannien mellan 2004 och 2005. Det fanns 
emellertid betydande vakanser för vissa specialister, som till 
exempel akutvård och olycksfallsmedicin (9 % 2005) jämfört med 
andra, som till exempel kirurgi, där vakanserna var 1,1 % under 
samma år.  
 
Utomeuropeiska läkare 
Enligt LFS-data, var 12.6 % av alla läkare i Storbritannien inte 
brittiska medborgare. Av dessa var den största gruppen (23.3 %) 
från den afrikanska kontinenten, men ett stort antal hade också sitt 
ursprung i Indien och Irland.  
 
GMC registreringsdata analyserades för EG:s 
arbetsgruppsundersökning om rörlighet i sex medlemsstater. För 
de länder som deltog hade nivån på registreringar i Storbritannien 
förblivit ganska konstant fram till år 2004, då det skedde en 
dramatisk ökning av ansökningarna från de nya medlemsstaterna, 
och framförallt från Polen. Här ökade ansökningarna från 19 2003 
till 140 2004. Detta antal sjönk emellertid 2005 till 104. Denna data 
visar vidare att ansökningarna från Sverige ökade med mer än 
hälften mellan 2004 och 2005, från 46 registreringar till 104. 
Ansökningarna från Estland och Ungern har förblivit relativt låga.  
 
GMC-data visar att 14736 läkare registrerades för första gången 
2004. Av det totala antalet var 10005 utländska medborgare, där  det 
största antalet (3644) var indier, omkring 1 000 pakistanier och över 
700 var av tysk nationalitet.  



 
 

 
 

 

Land Sjuksköterskor Läkare 

är det enda land där ökningen av verifikationsförfrågningar 
har varit konstant över en femårsperiod. Enligt NMC 
registerstatistik finns en majoritet av de brittiskregistrerade 
sjuksköterskorna som bor utomlands i Australien, Irland, 
Sydafrika och USA.  



 

   
 
 
 
 
 

 


