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1.0 Inledning 

1.1 Syften och mål med utredningen 
 
Huvudsyftet med denna rapport är att analyserara hur olika samhällspartners inom 
sjukhussektorn har ställt sig till frågan att möta nya kompetensbehov och anpassningen till 
befintliga jobbprofiler för att hantera de nya utmaningar och krav som sektorn står inför i 
Europa idag. Denna utredning underättade en nyckeldiskussion under konferensmötet 
"Formalising the European sectoral Social Dialogue in the Hospital Sector" (Formaliserandet 
av den europeiska sektoriella sociala dialogen inom sjukhussektorn) under år 2006 och är 
avsedd att underrätta om den pågående dialogen mellan EPSU och HOSPEEM. 
 
Rapporten ger en kortfattad översikt av olika kategorier av kvalificerad hälsovårdspersonal 
och andra anställda. Vidare diskuterar den även kompetensbehov och 
arbetskraftsutmaningar inom sjukhussektorn. Därefter analyseras huvudtendenserna för 
utvecklingen av roller och skyldigheter inom dessa yrkesområden såväl som den funktion 
som fackmässiga behörigheter spelar för förmågan att anta nya roller. Möjligheten eller 
rådande svårigheter att introducera nya definitioner av roller och kompetenser undersöks 
också i förevarande analys. Rapporten kommer därpå att ge exempel på nationella initiativ 
på hur nya kompetenser kan presenteras för kvalificerad personal och andra anställda inom 
hälsovården och identifiera en möjlig vägkarta för hur frågorna som nämns ovan skulle 
kunna hanteras av samhällspartners inom ramen för en sektoriell social dialog. Rapporten 
kommer slutligen att summera de huvudsakliga rönen i de avslutande slutsatserna. 
 
Det är inte denna utrednings syfte att i detalj gå igenom samtliga förefintliga jobbprofiler för 
sjukhussektorns personal och utbildningskraven för varje funktion inom olika medlemsstater 
inom EU. Tonvikten i denna utredning ligger på de huvudutmaningar som den europeiska 
sjukhussektorn står inför i fråga om teknologiska, ekonomiska, sociala och demografiska 
förändringar och det sätt på vilket detta påverkar krav på kompetens och jobbprofiler. Den 
ger exempel på hur utbildnings- och jobbprofiler har anpassats i olika länder för att möta 
dessa krav för att kunna fugera som inspiration för den sociala dialogprocessen. 
 
 
1.2 Sjukhussektorn 
 
Sjukhusen står inför en rad olika utmaningar på grund av de betydande förändringar i de 
ekonomiska, demografiska och sociala förutsättningar under vilka de verkar, teknologiska 
nyheter och förändringar i omfattningen och karaktären på det politiska gensvaret på dessa 
förändringar. Det finns ett växande stöd och erkännande av behovet av ett mer verkningsfull 
och effektivt bruk och utnyttjande av kvalificerad sjukhuspersonal och andra anställda för att 
säkra arbetskraftkompetenser till stöd av realiserandet av leveransförändringarar genom hela 
sjukhussektorn.  
 
Då de olika länderna strävar efter att omdana och förbättra utformningen av sin hälsovård är 
värderingen av de förändrande kompetensbehoven inom sjukhussektorn ett område av 
avgörande betydelse. Arbetsstyrkan inom sjukhussektorn är särskilt komplex med många 
olika grupper av professionella med sina skilda roller och sina egna separata förvaltnings- 
och utbildningsstrukturer. De nya utmaningarna som den senare tidens hälsovårdsreformer 
gett upphov till, verkar, å ena sidan, kräva ett mer holistiskt synsätt som för samman 
kompetenser hos olika yrkesgrupper, och å andra sidan en, inom andra områden, utökad 
specialisation och anpassning av kompetenser till ny teknik och medicinska framsteg. En 
följd av detta är sannolikt att vissa funktioner kommer att utvidgas för att inkorporera 
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ytterligare ansvar och förpliktelser medan andra kommer att vara fullständigt nya. 
Sjukhussektorn behöver utveckla utbildnings- och utvecklingsprogram för kvalificerad 
sjukhuspersonal och andra anställda för att kunna möta de nya kraven. Det är därför av 
största vikt att analyserara hur ansvar och förpliktelser har eller kommer att förändras och 
hur detta kan återspeglas på ett lämpligt sätt i olika utbildningsinitiativ.  
 
Arbetet inom sjukhussektorn kretsar kring effektiv patientvård och är mycket arbetsintensivt. 
Det kräver en sofistikerad blandning ledningstjänster, kliniska tjänster, tekniska tjänster och 
andra tjänsterelaterade insatser. I linje med kliniska innovationer under och regelverk ständig 
utveckling bör dessa maximiseras för att uppnå de bästa möjliga vårdutfallen. 
 
1.2.1 Urskiljande av behörigheter hos kvalificerad sjukhuspersonal och andra 

anställda 
 
Den Europeiska kommissionen har, på europeisk nivå, påbörjat genomförandet av en 
reformering av det system som urskiljer olika yrkesbehörigheter, för att på så sätt kunna göra 
arbetsmarknader mer flexibla, vidare liberalisera tillhandahållandet av tjänster, uppmuntra en 
mer automatiserad identifiering av behörigheter samt förenkla administrativa rutiner. 
Förslaget för ett nytt direktiv inom detta område syftar till att sammanföra femton direktiv till 
en enhetlig lagtext. Dessa omfattar tolv sektorsdirektiv – som täcker yrkesområdena, läkare, 
sjuksköterskor med ansvar för allmännvård, tandläkare, barnmorskor och farmaceuter – 
samt tre direktiv i vilka ett allmänt system för urskiljandet av yrkesbehörigheter har satts upp, 
vilka täcker in flertalet legitimerade yrkesområden.  
 
Direktivet antar principen om en automatiserad identifiering av medicinska och dentala 
specialiseringsdicipliner som är gemensamma för åtminstone två medlemsstater under 
rådande lagstiftning, men begränsar framtida tillägg till Direktiv 2005/36/EC om nya 
medicinska specialiseringsdicipliner – som skulle vara tänkbara för automatiserad 
identifiering – till dem som är gemensamma för åtminstone två femtedelar av 
medlemsstaterna. Detta direktiv hindrar inte heller medlemsstaterna från att på egen hand 
komma överens om en automatiserad identifiering av vissa medicinska och dentala 
specialiseringsdicipliner som är gemensamma för dem men inte har genomgått en 
automatiserad identifikation inom ramen för innebörden i direktivet, enligt deras egna regler. 
 
1.2.2 Utmaningen i att utveckla en kompetent arbetskraft  
 
Det finns betydande divergenser mellan länder i fråga om hur utvecklingen av riktlinjer och 
strategier för arbetskraften inom sjukvårdsektorn initiateras och implementeras. Det finns ett 
behov av att förse sjukhussektorn med specifika instrument och metoder för att bättre 
identifiera de kompetensbehov som uppstår ur de olika utmaningar som sektorn ställs inför; 
och för att kunna stödja omformandet och breddandet av rådande funktioner, såväl som 
utvecklandet av nya funktioner. Det finns vidare ett behov av att utveckla ramverk som kan 
förhöja överlåtbarheten av kompetenser och behörigheter. 
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2.0 Roller inom sjukhussektorn 

2.1 Yrkesområden inom sjukhussektorn 
 
Yrkesområdena inom sjukhussektorn innefattar medicinsk och icke-medicinsk personal. Den 
medicinska personalen innefattar läkare, tandläkare, sjuksköterskor, barnmorskor, 
farmaceuter, biologer, psykologer, psykoterapeuter, yrkesterapeuter, massörer och 
laboratoriespecialister. Icke-medicinsk personal innefattar administrativ, ekonomi- och 
redovisningspersonal, såväl som sjukhusledning.  
 
2.1.1 Medicinsk personal 
 
Sjukhusets medicinska personal innefattar läkare, sjuksköterskor, barnmorskor, farmaceuter, 
biologer, psykologer, tandläkare, psykoterapeuter, laboratoriespecialister och många andra 
yrkesområden. Nästan alla dessa kategorier, framförallt bland läkare, tandläkare och 
sjuksköterskor, är uppdelade i specialiserade yrkeskategorier. I Storbritannien, exempelvis, 
finns över 60 specialiserade medicinska yrkeskategorier bland läkare såväl som bland 
sjuksköterskor.  
 
De flesta medicinska yrkesområdena är legitimerade. Det innebär att för att kunna utföra 
tilldelade arbetsuppgifter enligt en bestämd roll finns ett lagstadgat krav på ett 
utbildningsbevis (akademisk examen eller annan yrkesbehörighet). Antalet legitimerade 
yrkesområden inom EU varierar beroende på land.I 
 
Ett gemensamt grunddrag för utbildningen av läkare inom EU är fullbordandet av en 
medicinsk examen följd av en period av internutbildning. De flesta sjuksköterskeutbildningar 
realiseras, efter liknande principer, på en yrkesnivå, även om vissa länder, såsom Polen, 
fortfarande har ett stort antal sjuksköterskeutbildningar på gymnasienivåII. I Italien har läkare 
och annan kvalificerad hälsovårdspersonal, i enlighet med 1992 års NHS-reform, en mer 
ledande roll eller chefsfunktion och kan hyras ut till olika företag inom sjukvårdssektorn – för 
detta krävs ytterligare specialisering som inbegriper fyra till fem års extra 
universitetsutbildning. 
 
Innehållet i den medicinska utbildningen regleras allt som oftast på central nivå, medan 
däremot en regional (Länder) ansvarighetsnivå tillämpas för vissa andra yrkesområden (t.ex. 
sjuksköterskeutbildning i Tyskland). Nationella normer och riktlinjer finns dock även inom 
dessa federala system, vilka tjänar som bas för utbildning och undervisningsplaner. 
 
I vissa länder, såsom i Sverige, bestäms de erforderliga kompetenserna för varje medicinskt 
specialområde av de specialistorganisationer som finns inom det Svenska Läkaresällskapet 
och Sveriges Läkarförbund och godkänns sedan av Socialstyrelsen. 
 
 
 
 
 

 
I För en överblick av de reglerade yrkeskategorierna inom EU, se den europeiska kommissionens 
hemsida: 
http://europa.eu.int/comm/internal_market/qualifications/regprof/regprofs/dsp_bycountry.cfm  
II Rekryteringen till sjuksköterskeutbildningar på gymnasienivå avvecklades 2004. 
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2.1.2 Icke-medicinsk personal 
 
Trots dess tonvikt på patienthälsovård, anställer sjukhusen även en stor andel icke-
medicinsk personal för att garantera en effektivt löpande verksamhet. Dessa grupper 
innefattar: 
• Ledning: Ledningspersonal är en viktig del av hälsovårdens arbetstyrka. I de flesta 

länder krävs en allmän utbildningsbakgrund för ledningspersonal. I vissa länder, 
såsom Storbritannien och Italien, anses det dock som önskvärt för ledningspersonal 
att ha tidigare erfarenhet från sjukvårdssektorn.  

• Supportpersonal. Supportpersonalen omfattar hälsovårdsassistenten i Storbritannien 
(HCA), den medicinska sekreteraren i Polen, tvätt-, köks/matlagnings-, städpersonal, 
etc. Bara i England uppgår HCA-personalstyrkan till ca 200 000. Supportpersonalen 
är den andra största kategorin inom NHSI. Det är därför en grupp som svarar för en 
stor andel av sjukhusets arbetskraft. I Italien har under senare år mer och mer av 
supporttjänsterna blivit outsourcade.  

• Administration, financiering och redovisning. 
 
 
2.2 Definiering av roller  
 
De länder som analyserats som en del i detta forskningsprojekt har närmat sig definieringen 
av sina roller inom sektorn på olika sätt. I vissa länder, som Storbritannien och Irland, 
definieras rollerna mycket grundligt och den vikt som fästs vid kompetenser och dess 
utveckling är mycket hög. I andra länder är rollerna emellertid mindre grundligt definierade 
och flexibiliteten i fråga om att påta sig nya ansvarsområden och förpliktelser är större 
(Tyskland, Sverige, Polen). Det är mycket vktigt att notera att skillnader fästs vid 
kompetenser och behörigheter i allmänhet. I vissa länder, som England och Irland, ses 
kompetenser som en betydelsefull del av yrkesrollen och den individella utvecklingen.  
 
I andra länder, som Polen, läggs den största tonvikten på yrkesmässiga behörigheter, medan 
förvärvandet av nyckelkompetenser anses ske genom arbetslivserfarenhet. Detta tänkande 
har både fördelar och nackdelar. Att grundligt definera roller inom sektorn är utan tvekan till 
hjälp i värderingen av kompetensbehov och för kartläggningen av rådande kompetenser 
inom sektorn. Det är också till hjälp inom administrationen av personalresurser. En nackdel 
med ett så pass oflexibelt system är dock att färdigheter och kompetenser förblir oupptäckta. 
Detta kan leda till en lägre urskiljningsgrad av vilket arbete som faktiskt utförts och 
svårigheter med att värdera de kompetenser som krävs för vissa specifika yrkesområden.  
 
Det är av stor vikt att observera att det finns specialist-titlar i vissa länder, skyddade titlar där 
detta dock inte nödvändigtvis behöver innebära att spännvidden av aktiviteter därmed också 
är skyddade. I Tyskland, till exempel, kan sjuksköterska utföra vilken vårdaktivitet som helst, 
med undantag av lärare inom hälsa och sjukvård, för vilket specialistutbildning krävs. I Polen 
är situationen snarlik. Det finns emellertid ett tryck på att designera vissa kompetenssfärer till 
specialiserade sjuksköterskor, då det utan tvekan finns ett värde i att inneha en 
specialistutbildning och en titel. 
 
 
 
 

 
I I Storbritannien NHS, är den största kategorin sjukvårdspersonal, följd av supportpersonal, 
sjukgymnaster, yrkesterapeuter, etc. Den minsta gruppen utgör läkarna. 



 

 5 
 
 
 
 
 

2.3 Reglering av livslångt lärande 
 
Fortlöpande utbildning inom flera av de medicinska yrkesområdena, inklusive läkare, 
sjuksköterskor och barnmorskor, regleras antingen på nationell eller på regional eller lokal 
nivå. Såsom nämndes ovan regleras fortlöpande utbidningar i Tyskland på regional nivå, 
medan detta ansvar decentraliseras ner till lokal nivå i Storbritannien och i Sverige. I Italien, 
regleras fortlöpande utbildning av läkare och annan kvalificerad hälsovårdspersonal genom 
nationell lagstiftning på regional och lokal nivå. Förhandlingar på nationell och lokal nivå 
fungerar som komplement till gällande lagstiftning. 
 
Kontrollen av livslångt lärande görs ofta av respektive yrkesorgan och tillhandahålls genom 
lag. I Polen regleras till exempel livslångt lärande genom de lagar som tillämpas på de 
medicinska yrkesområdena. För närvarande regleras livslångt lärande för tre yrkesområden 
– läkare, tandläkare och farmaceuter. Vad gäller sjuksköterskor regleras den fortlöpande 
utbildningen ända upp till specialiseringsnivå. I Storbritannien regleras livslångt lärande 
genom Kunskap- och Komptetenskontrakt. För närvarande är sektorn komptetenskontrakt 
(Sector Kompetenser Kontrakt - SSA) för sjukvårdsektorn ännu under organisation. Syftet 
med SSA är att inrikta och anpassa anställda, utbildare, de finansierande organen och 
regeringen runt de ställda mål som skall ta itu med kompetensbehovet inom sektorn och 
utbildningsåtgärder för hälsovårdspersonalenI.  
 
I Sverige står kollektiva kontrakt på nationell och lokal nivå för de kompetensplaner som en 
gång per år förhandlas fram mellan anställd och linjechef.   
 
Supportpersonalens position är en annan. Fram till nyligen var exempelvis utbildningen i 
Storbritannien fokuserad på läkare och sjuksköterskor, mellan vilka den större delen av 
utbildningsbudgeten fördelades till supportpersonalens nackdel. För närvarande finns ett 
flertal program som fokuserar på utvecklingen av färdigheter och kompetenser för personal i 
assisterande roller inom sjukvårdsektorn (se avsnitt 4.2.2 i följande rapport). 
 
2.3.1 Exempel – Sverige 
 
2.3.1.1 Läkare 
 
På individnivån, genomför varje enskild läkare varje år 1 eller 2 timmars intervju med sin 
överordnade. Intervjun täcker den anställdas arbetsinsats, utveckling, behov av medicinsk 
utbildning och lönediskussion. Behoven av utbildning är alltså en fråga om individuell 
planering baserad på den anställdas arbetsinsats. Kostnaderna för utbildningen täcks delvis 
eller helt av den anställda. Utöver detta kan kollektiva kontrakt på nationell och lokal nivå 
sörja för kompetensplanerna, vilka är tänkta att på årlig basis erbjuda varje anställd en 
kompetensutvecklingsplan, och granskas av den individuella linjechefen. 
 
På yrkesnivån driver Svenska Läkarsällskapet i samarbete med Sveriges Läkarförbund varje 
år ett program för granskning och evaluering av utbildningsprogrammens kvalitet. 
 
Dessa granskningar görs även av Institutet för professionell utveckling av läkare i Sverige 
(IPULS). För närvarande utvecklar Sveriges Läkarförbund ett komplement till sin hemsida 
(IPULS hemsida) där enskilda läkare kan se över sin fortlöpande professionella utvecklingII. 
 

 
I För mer information om SSA se: http://www.skillsforhealth.org.uk/ssa/about.php?page=1  
II Nationell Rapport 2004 Sverige, Sveriges Läkarförbund, AEMH 05/022, 4.12.2005, s.5 
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En nyligen genomförd granskning av det medicinska specialiseringsdiciplinerna som 
presenterades för Socialstyrelsen Nationell Board of Health och Welfare gjordes 2003. 
Denna granskning innefattade ett förslag på att dela upp dessa specialiseringsdicipliner i en 
huvuddel samt delområden för specialiseringsdiciplinera. Den innehöll dessutom ett 
regeringsförslag om att lägga till ett utbildningsprogram för klinisk forskning som ett 
komplement till vissa specialiseringsdiciplinerI. 
 
2.3.1.2 Sjuksköterskor 
 
Omkring 45 % av sjuksköterskorna specialiserar sig ca 2 till 3 år efter det att de har 
registrerats. Utbildningen planeneras på olika sätt, det vill säga antingen heltids eller 
deltidsstudier 0.75/0.25. Sjuksköterskorna arbetar oftast parallellt med studierna. På grund 
av den bundenhet som arbetet orsakar kan sjuksköterskorna även genomföra diastans- eller 
e-undervisning. 
 
De olka samhällspartnerna utövar ofta ett informellt inflytande över programmen livslånga 
lärande. Detta sker genom kontinuerliga samråd inom den sociala dialogen, där en mängd 
olika frågor berörs. Det finns emellertid inga kollektiva kontrakt på nationell nivå som skulle 
kunna tillgodose sjukvårdssektorn med en utbildningsplan. 
 
Det finns som regel flera skillnader mellan sjukhusen, eftersom de lokala 
hälsovårdsnämnderna ansvarar för sina enskilda kompetensutvecklings- och 
utbildningsprogram. Vissa sjukhus har dessutom introducerat den så kallade 'kariärrsstegen, 
vilken, i korta drag, är ett program som möjliggör för sjuksköterskor att utvecklas i fråga om 
ansvar. Projekten inom programmet bereds ofta i samarbete med samhällspartnerna. 

 
I Ibidem, p.5 
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3.0 Utmaningar som sjukhussektorn står inför   

3.1.1 Ekonomiska faktorer 
 
I takt med att medelåldern inom de europeiska samhällena blir allt högre och pressen att 
leverera bättre service ökar, stiger utgifterna för hälsovård och social service ständigt 
konstantI. Samtidigt sätter bristen på arbetskraft och kompetens, som redan är välkänd i flera 
länder, press på sjukvårdsektorn personalansvariga att genomföra förändringar som leder till 
att maximal effektivitet uppnås inom de resurser som finns tillgänglig. 
 
3.1.2 Social förändring 
 
Inom den allmänna hälsovården, som inom så många andra offentliga tjänstesektorer, är 
allmännhetens krav på kontinuerliga förbättringar av service, vilket kräver en regelmässig 
aktualisering av färdigheter och kompetenser hos personalen. En av de förändrignar som 
kan observeras inom hälsovården är trenden att flytta vård från sjukhusmiljön till allmän eller 
hembaserad vård och allmänna tjänster. Denna trend förmärks bland annat på senare tid i 
NHS reformplaner i Storbritannien. Vitboken "Our health, our care, our say: a new direction 
for community services"I (vår hälsa, vår omsorg, vårt motto: en ny riktlinje för 
samhällsservice) föreställde sig mer lokaliserade budgetar och läkare med större eget 
ansvar i termer av budgetplanering och managementII. Reformen förutsåg även ett större 
antal servicepersonal inom sjukvårdssektorn, inklusive privata serviceleverantörer. Detta 
förmodas öka konkurrensen mellan olika sjukvårdsleverantörer och leda till att 
standardnivåerna strävar uppåt. Större tonvikt kommer att läggas på prevention och 
förenade tjänster, såsom social vård och hälsa, vilket kommer att kräva tvärvetenskapliga 
arbetslag. 
 
Denna trend förmärks även i Sverige och Irland, där vård kommer närmare patientens hem.  
Sjukvård och samhällsservice integreras också för att på så sätt uppnå maximal effektivitet 
och för att leverera bästa möjliga tjänstekvalitetIII. Denna trend börjar även märkas i Italien, 
där den får stöd av det nationella kollektiva förhandlingssystemet.  
 
3.1.3 Teknologisk utveckling och medicinska framsteg 
 
Teknologisk utveckling är en central förändringsfaktor som påyrkar en ständig 
kompetensutveckling av arbetskraften för att nya teknologiska innovationer eller förbättringar 
skall kunna utnyttjas för tillhandahållandet av hälsovårdstjänster. De teknologiska framstegen 
kommer sannolikt att förändra sammansättningen av tjänster och sysselsättning i framtiden. 
Ett exempel skulle kunna innefatta framstegen inom IT vilket reducerar arbetsbördan för 
kontorspersonal men istället skapar arbetstillfällen inom IT-områdetIV. 

 

 
I Se till exempel: “Healthcare expenditure: a future in question” , OECD Observer, december 2001 
II Vår hälsa, vår omsorg, vårt motto: en ny riktlinje för samhällsservice”, januari 2006, finns på: 
http://www.dh.gov.uk/assetRoot/04/12/74/59/04127459.pdf  
III Se till exempel: “Quality and Fairness: A Health System for You, Health Strategy, Department of 
Health and Children ” Irland, 2001, s.16 
IV Nolte E., Human resources for health and health system functions: trends, opportunities and 
challenges, European Observatory on Health Systems & Policies, 2a Strategidialogen i de Baltiska 
staterna, Vilnius, 26-27 september 2005, PPT presentation 
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Ett annat viktigt framsteg är det telemedicinska vilket skulle kunna underlätta omplaceringen 
bort från sjukhusen och lösa problemen i avlägsna landsbygdsområden runtom i Europa 
(såsom Norge). Dessutom möjliggör ändrade livsstilar och fler hjälpmedel i hemmen för 
patienter med kroniska sjukdomar och äldre att få sjukvård i hemmet hellre än i en 
sjukhusinramning. 
 
Det förväntas även att framstegen inom vissa specifika medicinska områden, såsom kirugin, 
onkologin eller kardiologin kommer att leda till en koncentration av expertis. 
 
IT- utvecklingen kommer att leda till förändringar i arbetsmetoder hos hälsovårdspersonalen i 
takt med att de möjliggör för förbättrat informationsutbyte och utbildning (digitala bibliotek, 
online-databaser, distansutbildning, onlineutbildning, etc.) och förvar av register (elektroniska 
patientjournaler). Detta kan möjligen även leda till uppkomsten av starkare patientgrupper 
som inte okritiskt accepterar dagens vårdmodellI. 
 
3.1.4 Demografiska tendenser 
 
Som en konsekvens av den åldrande arbetskraften och en otillräcklig ersättningstakt mellan 
den arbetskraft som går i pension och de inkommande, skulle mycket väl en allvarligt brist på 
arbetskraft kunna uppstå i framtiden. Så kommer snart att vara fallet i Storbritannien, där 
pensioneringen av 100 000 sjuksköterskor väntas fram till år 2010II. I Sverige, där efterfrågan 
på allmänläkare kontinuerligt har stigit från 4 500 år 1999 till 6 000 år 2008. För närvarande 
noteras även en brist av vårdpersonal, framförallt specialiserad personalIII. Denna brist 
kommer att ha betydande följder på arbetskraftsprofilen då de anställda som lämnar sektorn 
kommer att vara de allra mest erfarna. När bristen på kompetens blir allvarlig kan det också 
bli aktuellt att omforma vissa roller för att möjliggöra för andra yrkesgrupper att utföra vissa 
arbetsuppgifter istället. 
 
3.1.5 Utvecklingen inom politik och förvaltning 
 
En annan utamaning är de politiska och förvaltningsmässiga förändringarna som haft sitt 
inflytande över sektorn. De viktigaste förändringarna som identifierades var anställningstaken 
för vissa yrkesområden och implementeringen av Arbetstidsdirektiv inom EU . 
 
3.1.5.1 Anställningstak 
 
I Irland, till exempel, erfar sjukhussektorn för närvarande problem med brist på rutinerad 
personal på grund av anställningstaken för vissa yrkesområden, vilket även innefattar 
sjukvårdssektorn. För närvarande är detta ett omfattande problem för fackföreningarna 
eftersom många sjukhus anställer människor ovanför detta tak. Som en konsekvens av detta 
blir det svårt att fylla en position när denna person lämnar sin anställning. 
 
Anställningstaken leder till outsourcing av supportfunktioner till utomstående serviceföretag. 
Dessa funktioner innefattar barnomsorg, administration och avfallshantering. Fackförening 
hävdar att outsourcing och privatisering leder till sämre värde för pengarna eftersom de 
anställda inom dessa serviceföretag får dubbelt så mycket betalt som sjukhusets andra 
anställda. Förutom detta regleras deras arbete inte av samma sektoriella regleringar som 
gäller inom sjukvårdssektorn. Det är därför svårt att garantera samma kvalitet på service, 

 
I Ibidem 
II UNISON National Student Survey 2005, UK, s.10 
III Se: The Healthcare System in Sweden, Faktablad, finns på: 
http://www.sweden.se/templates/cs/BasicFactsheet____6856.aspx  
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eller övervaka deras arbete. Outsourcing leder dessutom till försämrade kompetensnivåer 
hos hälsovårdens arbetsstyrka. 
 
Ett annat exempel är Polen där antalet anställningsposter för specialiserade läkare 2003 
begränsades. De sjukhus som auktoriserats att driva specialistutbildningsprogram som skulle 
förbereda unga läkare inför senare specialisering måste tävla om anställningsposterna för 
specialister. Efterfrågan på dessa poster är mycket hög eftersom det är mycket svårt för 
läkare utan kompetens inom ett specialområde att få ett jobb. Eftersom efterfrågan är mycket 
hög och tillgången mycket begränsad väljer många Läkare att arbeta i farmaceutiska företag 
eller i andra relaterade sektorer. 
 
3.1.5.2 Arbetstidsdirektiv 
 
Ett exempel som gav upphov till häftig debatt inom sjukvårdsektorn var det europeiska 
arbetstidsdirektivet (WTD – Work Time Directive). Det främsta problemet knutet till 
rättspraxis som hade att göra med direktivet (SIMAPI och JaegerII) handlade om den jourtid 
som tillbringades i den anställdas hem vilket bör räknas in när arbetstiden skall kalkyleras. 
För att lösa de svårigheter som domarna i SIMAP och Jaeger orsakat, har vissa sjukhus 
hävdat att de måste anställa extra personal. I Tyskland till exempel skulle implementeringen 
av direktivet ha resulterat i introduktionen av ett treskiftssystem vilket kräver 15 000 - 27 000 
extra läkareIII. I Storbritannien, skulle 12 500 extra läkare krävas. Som ett resultat av detta 
skulle kostnaderna för sjukvårdssektorn öka dramatiskt. För att efterkomma kraven i det 
ursprungliga direktivet har vissa länder, såsom Storbritannien, introducerat pilotprogram som 
syftar till att testa en process för reducering av läkarnas arbetstid (särskilt nya läkare 
eftersom de arbetar längre med tanke på utbildningskrav). Nästan samtliga pilotprojekt ledde 
till att antalet nya läkare som uppfyllde direktivet ökade.IV 

 
I C-303/98 SiMAP v. Conselleria de Sanidad y Consumo de la Generalidad Valenciana, domslut 
den 3 oktober 2000, vedertaget 2000, s.I-7963 
II C-151/02 Landeshauptstadt Kiel v Norbert Jaeger, domslut den 9 september 2003, vedertaget 
2003, p.I-8389 
III Landsrapport – Tyskland, European Association of Senior Hospital Physicians, AEMH 04/029, 
april 2004 
IV För mer information se: Arbetstidsdireckiv, Rapport för Pilotprogram , NHS 
Moderniseringsverksamhet , 12 januari 2005, finns på: 
http://www.wise.nhs.uk/sites/workforce/usingstaffskillseffectively/Document%20Library/1/WTD%20
Final%20Report.pdf  
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4.0 Gensvar på utmaningar 

Såsom beskrivits ovan relaterar nyckelutmaningarna i fråga om utveckling av kompetenser 
till ekonomiska, sociala, politiska, demografiska och teknologiska förändringar. Nya trender 
och framsteg har lett till en brist på kompetens såväl som ett behov av nya typer av 
kompetenser. Detta avsnitt kommer att ge en översikt över hur sjukhussektorn i några olika 
länder har kunnat möta dessa utmaningar. 
 
 
4.1 Vikten av en planerad arbetsstyrka 
 
Arbetsstyrkan och den brist på kompetens som har blivit konsekvensen av de utmaningar 
som beskrivits ovan visar tydligt på behovet av en förbättrad planering av arbetsstyrkan vilket 
länkar förståelsen för de kompetenser som finns hos den befintliga arbetsstyrkan och 
tillgängligheten hos personalen på den allmänna arbetsmarknaden till en bättre planering av 
tjänsterna.  En fullständig förståelse av den befintliga arbetsstyrkan - inklusive kompetenser 
och åldersprofiler, såväl som orsaker till svårigheter att bibehålla liksom de framtida 
servicekrav som kan vara till hjälp för utformningen av bättre kompetensutvecklingspaket. 
Såväl som en kompetenshöjning av befintlig personal kan detta involvera omformandet av 
vissa roller för att dessa skall svara på nya krav eller för den skull på personalbrister. 
 
 
4.2 Rekrytering från utlandet 
 
Sjukvårdssektorerna i flera av EU-länderna har, då de ställts inför personal- och 
kompetensbrister, försökt att öka rekryteringen från utlandet. Anhängarna av den lösningen 
säger att utlandsrekryteringen bidrar till att svara på svåra kompetensbrister till en relativt 
låga kostnad. Motståndarna/kritikerna framhäver emmellertid det faktum att 
utlandsrekryteringen inte är en långsiktig lösnig då det inte tar itu med källan till problemet, 
vilket är den inhemska tillgången på kompetent arbetskraft. Dessutom är det sannolikt att 
utländsk personal lämnar landet efter en viss tid. Slutligen tros efterfrågan på professionella 
inom sjukvårdssektorn intensifieras och överstiger redan tillgången. Följaktligen är det möjligt 
att tillgången på kvalificerad personal från utlandet inom sjukvårdssektorn minskar en hel 
delI. Det finns också andra etiska frågor runt migrationsproblemet, nämligen att utveckla 
etiska normer för rekrytering och kontroll av rekryteringsföretagen. 
 
Rekryteringen av utländsk personal kan bli problematisk på grund av de olika normerna för 
att förvärva behörigheter såväl som normer för internutbildningar. Detta problem är särskilt 
viktigt för legitimerade yrkesområden inom EU. 
 
Fri rörlighet av varor, tjänster, kapital och arbete är ett av de centrala värdena för den interna 
europeiska marknaden. I kontexten fri rörlighet av arbetskraften är det därför väsentligt för 
alla att deras behörigheter och kompetenser erkänns runtom i hela EU.  
 
Det finns två regelsystem som underlättar yrkesområdenas mobilitet, nämligen det allmänna 
och det sektoriella regelsystemet. Det allmänna systemet kan kräva utvärdering från fall till 
fall av en examen för att underlätta ett erkännande av behörigheter. Ett sektoriellt 
regelsystem baserar sig på miniminormer för utbildning och specificeras i det sektoriella 
direktivet. Det allmänna minimikriteriet möjliggör för en automatiserad identifiering av 
behörigheter. Fram till 2005 fanns 12 olika sektoriella direktiv. 

 
I “Skills needs in the Irish economy: The Role of Migration”, s.89-90 
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Den föreslagna reformen för godkännandet av behörigheter som utmålar en konsolidering av 
tre allmänna systemdirektivI med tolv sektoriella direktivII täcker de sju yrkesområdena 
läkare, sjuksköterska, tandläkare, veterinärkirurg, barnmorska, farmaceut och upphovsmanIII. 
Lagtexterna förenades till en enda text, nämligen direktiv 2005/36/ECIV. Det nya direktivet 
kommer att börja gälla från och med 20 oktober 2007. 
 
En liknande process har just påbörjats för godkännandet av kompetenser genom European 
Qualifications Framework (Ramverket för europeiska behörigheter). Detta gäller framförallt 
de olegitimerade yrkesområdena, för vilka inträdeskraven ofta inte är fast definerade och där 
de sökande måste lita på sina kompetenser i mycket högre utsträckning. Dessa rön är av 
extra stor relevans för sjukhussektorn, inom vilken ett stort antal icke-legitimerade yrken finns 
representerade. 
 
Frågan om rekrytering över gränserna är något som behöver utforskas närmare i en annan 
rapport och kommer därför inte att diskuteras vidare inom ramen för denna utredning. 
 
 
4.3 Att komplettera behörigheter, identifiera kompe tenser och omdefiniera 

roller 
 
Konsekvenserna av de sociala, ekonomiska och regleringsmässiga intressena var ett 
allvarligt kompetensbehov och ett kompetensunderskott bland sjukhussektorns personal.  
Två huvudsakliga gensvar på dessa utmaningar kommer framhållas här: kompletteringen av 
kompetens för befintlig personal samt utvecklandet och omdefinieringen av roller. Dessa 
gensvar kommer att anges i avsnitten nedan, följt av en diskussion av de frågor som 
sjukhussektorn möter i sina strävanden att leverera personalutbildning. 
 
4.3.1 Att komplettera behörighet och identifiera kompetenser 
 
Det största kompetensbehovet finns bland icke-legitimerade och omsorgspersonal. Fram till 
nyligen var de flesta av utbildningarna fokuserade på läkare och sjukvårdspersonal, medan 
den icke-legitimerade personalen och omsorgsyrkena inte fick samma tillgång till finansiering 
för utbildning. Även om situationen har förändrats är det fortfarande nödvändigt att definiera 
kompetenskrav för dessa två grupper som skulle kunna utgöra basen för utbildningprogram. 
Det är också nödvändigt att definiera behörighetsnormer, särskilt för omsorgsyrkena, för att 
förbättra kvaliteten på den service som denna grupp levererar. 
 
För närvarande, har de flesta HCA i Storbritannien en BME-bakgrund. Dessutom sker en 
ökad migration bland kvalificerad personal inom hälsovårdsektorn över hela EU. Som en 
konsekvens av den ökade diversiteten av såväl arbetskraft som samhällen, har interkulturella 
kompetenser kommit att bli något mycket viktigt, och det finns även ett behov av att rusta 
personalen med dessa kompetenser för att möjliggöra för dem att prestera bättre. Dessa 
kompetenser skulle innefatta mjuka kompetenser, mångfaldshantering, konfliktlösning eller 
flexibilitet på arbetsplatsen. 

 
I Råddirektiv 89/48/EEC och 92/51/EEC och Europeiska parlamentet och Råddirektiv 1999/42/EC 
II Råddirektiv 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: Reform of the system for the recognition of 
professional qualifications on SCADPlus på: http://europa.eu.int/scadplus/leg/en/cha/c11065.htm  
IV Direktiv 2005/36/EC från det europeiska parlamentet och rådet den 7 september 2005 om 
godkännande av professionell behörighet, OJ L 255, 30.9.2005, s.22-142 
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När sjuksköterskor och läkare antar fler ledningsuppgifter, behöver de utbildning för att 
kunna anta dessa arbetsuppgifter. Specialistutbildning krävs också för anställda med 
ledaransvar för att sjukhusen skall kunna anpassas till de nya behoven på arbetsplatsen.  
 
En demografisk förändring kommer att öka kompetensbehovet i fråga om mer kroniska och 
ofta mer debiliterande sjukdomar som individer med hög ålder lider av. Samtidigt kommer det 
också att behöva rikta blicken mot det ökade kravet hos patienter att förbli oberoende och få 
vård i sina egna hemI. Patienternas ökade självbestämmande kommer att kräva ytterligare 
kompetenser från en del av hälsovårdspersonalen, såsom pedagogiska och kommunikativa 
kompetenser. Ett ökat antal äldre patienter kan leda till ett underskott inom områden såsom 
geriatrik eller otillräckligt tillhandahållande av vård i hemmet. 
 
I Italien, har lagar och anställniongskontrakt omvärderat kompetenserna hos sjuksköterskor 
och kvalificerad hälsovårdspersonal för att uppvärdera kunskaperna och kompetenserna hos 
arbetskraften och skapa en mer modern allmän hälsovårdII. Andra exempel på initiativ som 
syftar till att komplettera och identifiera kompetenser finns i avsnitt 5 i denna rapport. 
 
4.3.2 Utveckling och omdefiniering of roller 
 
Ekonomiska krav och behovet av större effektivitet har resulterat i en strävan att organisera 
om rollerna inom sjukhussektorn. Det finns en allmän tendens att delegera vissa 
administrativa uppgifter och andra assiterande uppgifter, men även vissa kliniska 
arbetsuppgifter till annan professionell personal eller assistanspersonal. Detta gäller 
framförallt sjuksköterskeuppgifter, där sjuksköterskans roll utvidgas till att inkludera även 
sådana arbetsuppgifter som tidigare utfördes av läkare, och till assisterande personal, som 
tar sig an de arbetsuppgifter som tidigare utfördes av sjuksköterskor. Denna trend är särskilt 
tydlig i Storbritannien och Sverige. Specifika exempel i Storbritannien är de kliniska 
sjuksköterskespecialister som fått ta på sig ansvar och förpliktelser som tidigare var 
läkarnas, till exempel inom onkologi eller tuberkulos. 
 
Denna delegering av arbetsuppgifter sker också inom vissa kategorier, såsom legitimerade 
och icke-legitimerade sjuksköterskor i Storbritannien, där de senare påtar sig flera av de 
legitimerade sjuksköterskorans ansvar och förpliktelser. Legitimerade sjuksköterskor påtar 
sig å andra sidan många administrativa och ledande funktioner. 
 
Såsom nämndes i tidigare avsnitt har inställningen till vården förändrats, då vård i hemmet 
nu främjas i högre grad. Detta har resulterat i förändringar av vissa utbildningsprogram, till 
exempel i Sverige, där sjuksköterskor också utbildas utanför sjukhuset för att ge vård till 
patienter i hemmet. 
 
4.3.3 Uppkomsten av nya roller 
 
En utökad specialisering och den ökade delegeringen av arbetsuppgifter till olika 
yrkesgrupper har ofta resulterat i skapandet av nya roller. I Storbritannien innebär den 
centrala rollomställningen en utvidgning av sjuksköterskornas funktioner för att öka antalet 

 
I Sveriges sjukvård i en internationell kontext – en jämförelse av vårdbehov, kostnader och utfall, 
Sveriges Kommuner och Landsting, Stockholm, 2005, s.4 
I Aran: 'Assessment skills needs of health professions in Italy', EPSU konferens, Bryssel 16-17 
mars 2006                                                                                                                                   
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kliniska och kirurgiska timmar för läkare. Det har också uppstått nya assistentfunktioner för 
att öka kapaciteten hos den mer erfarna personalen. Exempel på nya roller innefattar: 
 
4.3.3.1 Kvalificerade praktiserande läkare  
 
Denna roll kommer att utvecklas av the Greater Manchester Strategic Health Authority under 
den näsrmaste treårsperioden. De huvudsakliga drivkrafterna för att utveckla de nya rollerna 
var: 
• modernisering av arbetsstyrkan och leverering av bättre service till patienterna; 
• reduktion av antalet nya underordnade läkarposter som ett resultat av EU:s 

arbetstidsdirektiv; 
• ge professionell/legitimerade personal karriärmöjligheter och möjligheter att förbättra 

sina kompetenser; och 
• förändrade rekryteringsmönster som en följd av arbetskraftprofilen (stort andel 

människor mellan 30– 40 år)I. 
 
Rollen är en överordnad roll avsedd att stödja den medicinska personalen som går i pension 
i allt större antalII. Den nya rollen är tänkt att befria den medicinska personalen från vissa 
åligganden för att öka den tid de ägnar åt kliniska arbetsuppgifter. Samtidigt är denna roll 
ämnad att ersätta personalunderskottet. Exempel på arbetsuppgifter som de kvalificerade 
praktiserande läkarna har, omfattar intagning och utskrivning, att förordna och arbeta mellan 
tjänster, yrkesområden och lokaliteter. 
 
4.3.3.2 Assisterande praktiserande läkare 
 
Denna roll har även den utvecklats av the Greater Manchester Strategic Health Authority 
inom ramen för programmet för assisterande praktiserande läkare ‘Arbeta, Tjäna och Lär’ 
som etablerades 2001. Programmet är ett 2-årigt utbildningsprogram där elever lär medan 
de arbetar. Huvudmotivationen för introduceringen av denna roll var: 
• förbättring av arbetsstyrkans kapacitet och förmåga, såväl som på kvaliteten på den 

service som levereras till patienterna; 
• påvisade underskott i antalet klinisk personal under 2004-2005III; 
• prognos om arbetskraftsunderskott av klinisk personal vid år 2088/9; och 
• förbättrade karriärsmöjligheter för supportpersonalen. 

Rollen som assisterande praktiserande läkare befinner sig under de legitimerade 
sjuksköterskornas nivå och är ämnad att vara ett stöd för de praktiserande läkarna.  

 
Båda dessa roller ses som sätt att höja kompetensblandningen och modernisera 
arbetsstyrkan inom sektorn. 
 
4.3.3.3 Praktiserande läkare av akutmedicin  
 
I Polen har praktiserande läkare av akutmedicin blivit viktiga medlemmar av ambulanslagen 
och kan uföra många arbetsuppgifter som tidigare utfördeds av läkare. Även om rollen inte är 

 
I Delivering the Workforce: The Mancunian Way, The reality of workforce redesign, Manchester 
Conference Centre, 28 april 2005 
II en detaljbeskrivning av rollen finns på:  
http://www.gmsha.nhs.uk/core/dtw/advanced_practitioner_leaflet_the_advanced_practitoner_role.p
df  
III Delivering the Workforce – The Assistant Practitioner, Workforce Development Confederation, 
Greater Manchester NHS, Learners Journey Conference, PPT-presentation 
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ny som sådan, har dess utveckling och 'användning’ på senare tid ökat, framförallt i ljuset av 
den förberedelse som gjorts inför den nya lagen om tillämpning av akutmedicin. Den 
föreställer sig en särskild utbildningsväg för praktiserande läkare av akutmedicin och reglerar 
många frågor, såsom omfattningen av den professionella ansvarsskyldigheten och 
förpliktelserna. Den rådande lagen om tillämpningen av akutmedicin har ännu inte 
implementerats på grund av sin komplexitet, vilket har orsakat till svåra problem i fråga om 
utbildning, karriärvägar och ansvarsskyldighetens och förpliktelsernas omfattning. 
 
4.3.3.4 Översköterskor 
 
Den ursprungliga idén bakom introduceringen av en modern avdelningsföreståndarinna (eng. 
matron) i Storbritannien var en undersökning som utforskade allmänhetens syn på NHS. 
Undersökningens resultat visade att det fanns en angelägen önskan hos allmänheten att 
återinföra avdelningsföreståndarinnas roll. Historiskt var avdelningsföreståndarinnan en 
person som inte bara hade ansvar för vård av människor men även arbetsuppgifter som inte 
rörde vård, såsom rengöring och matlagning. Som gensvar på allmänhetens syn, bestämde 
regeringen sig för att återinföra funktionen av en modern avdelningsföreståndarinna 
(matron). Denna nya roll skulle basera sig på den gamla avdelningsföreståndarinnans roll 
och skulle sörja för ett starkt ledarskap bland sjukhuspersonalen och skulle hjälpa till att 
garantera bästa möjliga vårdkvalitet för patienterna genom att ensam vara kontaktpunkt ut 
mot allmänheten. 
 
Under 2001 började Great Ormond Street Hospital sitt arbete för att tillämpa denna roll inom 
sjukhuset.  
Arbetet innefattade konsultationer med ett stort antal olika grupper, som till exempel 
handlade om vad man skulle kalla den nya positionen. Eftersom det fanns ett starkt motstånd 
bland den manliga delen av arbetsstyrkan att kalla den nya funktionen överföreståndarinna 
(matron), beslutade man att namnet skulle vara översköterska (senior nurse). 
Arbetsbelastningen skulle innefatta 50 % kliniska arbetsuppgifter för att sjuksköterskornas 
kliniska expertis skulle bevaras och 50 % familj-och patientsupport som skulle sträcka sig 
över en rad olika områdenI. Den stora fördelen med den nya rollen är dess förtrogenhet med 
och djupa förståelse för den kliniska miljön. Rollbeskrivningen var mycket detaljerad och det 
fanns inga felaktiga föreställningar om rollen. Dess största svaghet var förväxling av roller 
som gjordes mellan den nya rollen och den rådande rollfunktionen avdelningsföreståndare. 
 
Det förväntas att den nya rollen kommer att ge den överordnade vårdpersonalen större 
synlighet och bidra till bättre vårdkvalitet för patienterna. Än så länge har den nya funktionen 
utvärderats positivt i fråga om patienttillfredsställelse. Det har emellertid uppkommit tvivel 
ifråga om huruvida rollen inte sammanfaller och överlappar den rådande rollfunktionen 
avdelningsföreståndare. 
 
En annan viktig fråga är förståelsen för de nya rollerna bland personalen. En brist för en 
sådan förståelse kan bli ett svårt hinder för introduceringen av en ny roll i systemet. Detta 
illustreras av exemplet Polen, där rollen som medical rescuer inte alltid värderas av 
sjukhusledningen och därför reduceras till en paramedicinsk roll (paramedic). Detta 
resulterar i ett missbruk av kompetenser och ineffektivitet inom sjukhuset. 
 
 
 
 

 
I Modernising matrons, Roundabout, Great Ormond Street Hospital, augusti 2002, finns på: 
http://www.ich.ucl.ac.uk/roundabout/august02/matrons.html  
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4.3.4 Nyckelfrågor rörande utbildningsåtgärder 
 
En av nyckelfrågorna som förknippas med den nya rollutvecklingen är nödvändigheten att 
utveckla lämpliga utbildningsåtgärder och generera kamratsupport. Vissa roller, vilket det 
föregående avsnittet beskrev, prövas genom pilotprojekt innan de integreras i den 
övergripande ramen för kompetens/roller. Under sådana tillfällen är det viktigt att den nya 
rollen uppfattas på rätt sätt av andra personalgrupper och får tillräckligt stöd för sin 
implementering. I flera fall övervakas/handleds introduceringen av en ny roll (eller en 
förändring av en rådande) av överordnad personal. Men som vissa interjuvade personer har 
nämnt händer det ofta att de inte får extra betalt för de nya arbetsuppgifter som de behöver 
för att påvisa extra kompetenser. Kvaliteten på stödet såväl som tillgängligheten på personal 
och viljan att ta sig an fler arbetsuppgifter kan alltså bli reducerad. 
 
Det financiella stödet för utbildningsprojekt är ofta otillräckligt eller helt enkelt inte tillgängligt. 
Många sjukvårdssystem, såsom NHS i Storbritannien eller det polska hälsovårdssystemet 
står inför stora financiella problem. Det är därför svårt att fördela tillräckliga resurser för 
utbildning. I Storbritannien, är dessutom inte problemet med financieringen för utbildning 
nödvändigtvis förbundet med de totala summor som finns tillgängliga utan med hur de 
används av individuella NHS-fonder. Vissa av de intervjuade hävdade att de tillgängliga 
utbildningsfonderna tidigare ibland har använts för att kompensera aktuella financiella 
problem för fonden. För att förbättra situationen krävs en mer målangiven attityd från den 
delen av de politiskt ansvariga och en mer specificerad användning av resurserna är 
nödvändig. 
 
Det är dessutom ofta svårt för hälsovårdslednignen att släppa iväg sin personal för att 
genomföra utbildningar eftersom de 'förlorar' dem från deras poster och ofta fnns det inte 
någon annan tillgänglig som kan täcka för dem i deras frånvaro. I fallet Storbritannien är NHS 
för närvarande underbemannad och går igenom en financiell kris som också spelar en viktig 
roll när det gäller hur mycket hälsovårdsledningen investerar i utbildning. Många intervjuade 
personer har betonat denna faktor som en av de största svårigheterna för tillhandahållandet 
av utbildning inom sektorn.  
 
Till sist finns det fortfarande chefer som anser utbildning vara en utgift snarare än en 
investering. Vissa hälsomyndigheter erbjuder ingen utbildning av rädsla för att personal 
förvsinner. Det finns dock inte mycket som bevis som bekräftar den tendensen. De 
tillgängliga vittnesbörderna visar dessutom att utbildningen av personalen ökar deras lojalitet 
till en viss sjukvårdsinstitution och förbättrar deras arbetsprestationerI.  
 
En mycket viktig faktor är inställningen till utbildning och villigheten att genomgå den. Många 
av de initiativ, såsom SKILL i Irland (se avsnitt 5.1) och projekt som initierats av Unison i 
Storbritannien (se avsnitt 5.2), förbereder hälsovårdspersonalen på att gå tillbaka till 
klassrummet. En stor del av personalen har arbetat under många år i sin position utan att ha 
deltagit i någon klassrumsaktivitet sedan de tog sin examen. Det är därför viktigt att 
uppmuntra människor att gå tillbaka och utbilda sig och att höja sina kompetenser och 
kunskaper. Andra projekt skulle kunna söka möjliga metoder att validera informellt lärande 
för att kunna underlätta anställandet av kompetenta migranter inom hälsovårdens 
arbetsstyrka (se avsnitt 5.3). 
 
 
 
 

 
I Intervju med en representant för UNISON i Storbritannien UK (5.04.06) 
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Den uppmuntran och det stöd som personalen från sjukhusledningen är inte alltid tillräcklig 
för att de ska genomgå en utbildning. I vissa fall är länken mellan kompetenshöjningen och 
lönen mycket svag vilket fungerar som en hämsko när det gäller att företa en extra 
utbildningI. Vissa intervjuade personer underströk att även om länken mellan lönen och 
kompetenshöjningen är den individuella arbetsgivarens ensak, menade de också att för att 
utbildningsprogrammen skulle bli framgångsrika måste de länkas till en utveckling på 
arbetsplatsen. 
 
En viktig fråga som uppstod under utredningens gång var betydelsenav interkulturella 
kompetenser bland sjukvårdspersonalen. Det mest typiska problem som uppstår på grund av 
kulturella barriärer är en allmänt dålig delegering avarbetsuppgifter och sämre prestationer 
inom vårdlaget. Även om det finns initiativ som syftar till att utbilda sjukvårdspersonalen i 
interkulturella kompetenser, är det samtidigt rent allmänt svårt att avgöra av omfattningen 
och utformningen av dessa kompetenser. Detta skulle å ena sidan tjäna som bas för 
utformningen av utbildningskurser och å andra sidan en uppsättning av kompetenser som 
kan integreras i gällande arbetsnormer och därigenom kan understödjas av 
utbildningaprogrammen och handledningen.  
 
Erbjudandet av utbildningsprogram inom sjukvårdssektorn är en viktig del i rekryterings- och 
bibehållandepolitiken, vilket upplever svårigheter i många länder. Initiativet Skills Escalator i 
Storbrittannien har utformats så att det skall locka fler till sjukvårdssektorn och möjliggöra för 
den att utvecklaa på arbetsplatsen och därigenom garantera en den rätta blandningen av 
kompetenser inom sektorn. Initiativet forestaller sig två vägar till kompetenshöjning av 
arbetskraften: 
• En person med en vis professionell nivå kan utvidga sina kompetenser på samma 

ansvarsnivå; 
• En person kan utvidga sina kompetenser med syfte att flytta upp till en annan 

ansvarsnivå II. 
 
Initiativet antar också en mer flexibel attityd till inträdeskraven, vilka nu kommer att 
kompletteras med kandidatprogram och rollomvandlingar. 
 
Det hinder som arbetsbördan innebär för de anställda och nödvändigheten att anta en mer 
flexibel attityd till lärande skiftar också fokus mot en utvärdering av ett informellt lärande 
vilket kan bidra till att garantera den rätta blandningen av kompetenser inom sektorn. 
 

 
I Se till exempel: UNISON Student Nurse Survey 2005 
II För mer information se: Department of Health hemsida: www.doh.gov.uk. Se också: Skills 
Escalator på: http://www.skillsforhealth.org.uk/workforce-1.php 
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5.0 Nationella initiativ 

5.1 SKILL-projektet – Irland 
 
5.1.1 Bakgrund 
 
Den offentliga sjukvården i Irland är en av de största offentliga arbetsgivarna, med 113 800 
anställda 1998. 2003, hade denna summa stigit till 171 800, vilket representerade en höjning 
med 51 %. 2001 startade regeringen det nya handlingsprogrammet för natiomnell hälsa 
kallad "Quality and Fairness: A Health System for You" (Kvalitet och rättvisa: ett 
sjukvårdssystem för dig), vilket hade föregåtts av offentliga samråd och vilka sätter upp vissa 
utvecklingsmål. Ett av dem är humankapitalutveckling, dvs. fortlöpande lärande och höjning 
av kompetenser och erfarenheter för all personal som arbetar inom den irländsla allmänna 
sjukvårdssektorn. 
 
2004, publicerade regeringen ett program för en sjukvårdsreform som föreställa sig 
storskaliga organisatoriska förändringar av sjukvårdsektorn. Dessutom upprättades i januari 
2005 ett verkställande organ för den offentliga hälsovården. Tanken bakom projektet bygger 
på tidigare arbete som gjorts under ett antal år, vilket innefattar en slutrapport gjord av en 
granskningsgrupp av sjukvårdspersonalen inom den offentliga vården (Final Report of the 
Review Group on Health Service Care Staff 2004) och den benchmarkingutgivningen 
Recognising and Respecting the Role (2003 ’Att urskilja och respektera rollen’)I. Båda dessa 
undersökningar identifierade klyftor i fråga om utbildningsåtgärder och utvecklingsmöjligheter 
för personal som arbetade i stödpositioner inom hälso- och sjukvården. 
 
5.1.2 Projektets syften och mål 
 
SKILL-projektet (Securing Knowledge Intra Lifelong Learning) syftar till att utbilda, utveckla 
och träna supportpersonal inom hälso- och sjukvård för att optimera deras förmågor så att 
deras roll kan förhöjas i fråga om kvaliteten på service som erbjuds patienterna/klienterna. 
 
För närvarande uppgår antalet supportpersonal som är anställda på de irländska sjukhus till 
ca 28 500. Supportpersonalen och tjänstesupportmanagers omfattar sjukvårdsassistenter, 
vaktmästare, kökshjälp, hushållspersonal, semiyrkesutbildad personer/hantverkare 
hjälpredor/underhållspersonal, hemhjälp/socialtjänstanställda, familjestödsanställda, 
allmänna assistenter, CSSD/TSSD-tekniker, terapiassistenter, tal- och språkassistenter, 
laboratorieassisternter och tvättpersonal, etc. 
 
Målet med projektet för supportpersonal och tjänstesupportmanagers är att:  
• Erbjuda en möjlighet att utbilda sig vidare; 
• Uppdatera och utvidga kunskaper, kompetenser och förbättra arbetsprestationer och 

effektivitet, och därigenom förbättra den service som erbjuds patienter/klienter; 
• Förhöja tillfredsställelse och motivation för att bidra mer till uppnåendet av de 

organisatoriska målsättningarna; 
• Utveckla expertområden för att utarbeta kraven på en "kompetensmix" av hälso- och 

sjukvården i fråga om arbetsstyrkan och sucsessionsplaneringsfrågor; 
• Hjälpa till i strävandena att nå full potential; och 
• styra personalutvecklingen och karriärsplaneringen. 
 

 
I ‘Recognising and Respecting the Role’ finns på: http://www.skillproject.ie/publications/rartr.doc  
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Projektet sköts av en projektgrupp som är ansvarig inför och kontrolleras av 
styrningsgruppen som innefattar olika samhällspartners. En av de första åtgärder som 
vidtogs inom ramen för SKILL-projektet var att utveckla en överenskommen kompetensram 
för supportklassificeringar (uppsättning av kompetenser som förbinds med en roll), ett 
användbart hjälpmedel för organisationen och dess anställda när de vill fokusera på lärande 
och utveckling av kompetenser men även förhöjning av arbetsprestationer (se rutan nedan 
för mer information). 

 

 
 

 
 
Rekryteringen av supportpersonal är inte reglerad och utbildningen är vanligtvis baserad på 
en allmän utbildning. Kompetenspaketet fokuserar framförallt på äldre personer med 
baskompetens som saknar självförtroendet att konkurrera med sina kompetenser. Syftet 
med utbildningsprogrammet är därför att höja deras kompetensnivå såväl som deras  
självförtroende. Det är även värt att notera att supportpersonalen innefattar en ganska stor 
andel äldre och medelålders anställda. Utbildningstillfällena sker under arbetsdagen och är 
mycket anpassbara till förmån för personalen. 
 
Projektet befinner sig fortfarande på ett tidigt stadium. Analysen av utbildningsbehovet som 
nyligen inleddes omfattar frågeformulär över utbildningsbehovet, vilka utformats för 
supportpersonalen, och också analysen av den kunskapsnivå, kompetens, egenskaper och 
motivation som krävs av supportpersonalen och deras arbetsledare för att deras roller och 
plikter skall kunna utföras på ett effektivt sättI.  
 
 
 
 
 
 

 
I SKILL News, del 1, februari 2006 

 
Kompetensram  för supportpersonal 
 
Åtta kärnkompetenser som innefattar kommunikation, teamwork, personlig utveckling, 
rutiner, lagstiftning och jämlikhet, personcentrerat fokus, flexibilitet och 
anpassningsförmåga, teknisk kompetens, och hälsa & säkerhet. 
Tolv rollspecificerade kompetenser inkluderar: administration, livsmedelshygien, drivande, 
träning av andra, materiell management, vårdkompetenser, lyhördhet, behandling/regler och 
rutiner under överinseende, matlagning, näringslära, renhållning och tvätt. 
 

Kompetensram  för  supportpersonalmanagers 
 
10 nyckelkompetenser identifierades för tjänstersupportmanagers under fyra olika rubriker. 
Dessa inkluderar: servicestyrning (analys och beslutsfattande, kvalitet och kundfokus, 
planering, organisering och prioritering); självstyrning (förändring och egenutveckling, 
initiativ, driv och återhämtningsförmåga); hantering av förändringar (strategiskt tänkande, 
leda andra); och ledaregenskaper (kommunisera och utöva inflytande, motivera, utveckling 
och bemyndigande, bygga upp effektiva relationer) 
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5.2 Storbrittannien – Unison-programmet 
 
Det beräknas att runt 1/3 av NHS anställda inte har den adekvata kompetensen. Den stora 
majoriteten av dessa är underbetalda, arbetar i stödfunktioner och är till övervägande delen 
kvinnor, ofta av varierande etnisk bakgrund. Trots det stora antalet utbildningsaktiviteter som 
sker inom skukvårdssektorn har dessa grupper ofta ingen eller liten tillgång till denna 
utbildning. Ca 40 % av NHS-personalen får mindre än 3 dagars utbildning per år. Det finns 
alltså stora ojämligheter i distributionen av utbildningen inom sektorn. För att ta itu med 
denna ojämlikhet har Unison arbetat tillsammans med regeringens kommunstyrelser, 
hälsovård eller utbildning för att erbjuda utbildning till dessa grupper genom att förmedla en 
åtgärder mellan arbetsgivarna och leverantörerna av utbildningen. Eftersom Unison har 
tillgång till vissa av de godkända utbildningsprogram som levereras av institutioner för högre 
utbildning har de möjlighet att genomföra en sådan förmedling. 
 
Kurserna kan delas in i tre grupper: 
• Kompetenser för livskurser – läs- och skrivkunnighet, kunskaper i matematik, språk och 

IT-kompetens; 
• "Andra chansen-utbildning" kurser utformade för anställda som inte har fått någon 

utbildning sedan de lämnade skolan; 
• Kurser för professionella – som ges med medverkan av det öppna universitetet, för de 

medlemmar av personalen som vill ta steget upp till en professionell nivå (till exempel 
HCA till legitimerade sjuksköterskor). 

 
De initiativ som nämns ovan sker inom ramen för Skills Escalator (ung. Kompetenstrappan, 
se avsnitt 4.3.4 för en översikt). Grundtanken med detta initiativ är att erbjuda 
progressionsmöjligheter för personal för att göra det möjligt för dem att klättra på 
kompetenstrappan. Exempel på kurser innefattar programmet Return to Learn and Study 
Skills (ung. Återvänd till lärande och utforska kompetenser). 
 
5.2.1.1 Programmet ‘Return to Learn and Study Skills’  
 
Huvudmotivet för införandet av utbildningsprogrammet var den åldersprofil som präglade 
arbetsstyrkan för sjukvårdsassistenter, där de flesta av de anställda var 40 år eller äldre och 
där sjuksköterskestudenterna inledde sin utbildning vid 26 eller 27 års ålder. UnisonI har 
arbetat med olika typer av arbetsgivare och med det öppna universitetet för att utforma ett 
program som kan uppmuntra personalstyrkan att gå tillbaka till skolbänken och till att 
uppvärdera sina kompetenser. Det visade sig att de kliniska kompetenserna hos 
supportpersonalen var mycket hög men eftersom många anställda inte hade varit i 
klassrummet sedan de gick ut skolan var många av dem ovilliga att återgår till studierna. 
Programmet fokuserade då på att få personalen att gå tillbaka till studierna genom att: 
• Return to learn (Återvända till lärande) – vilket fokuserade på sådana kompetenser som 

att läsa och skriva, utbildning, forskning, att förstå och uttrycka ståndpunkter, etc. 
• Study Skills Programme (Program för kompetensstudier) – vilket var ett 8–16 veckors 

program som skulle hjälpa till att utveckla mer akademiska kompetenser hos 
personalen (8 veckor heltid och 16 veckor deltid). Detta program skulle avslutas med 
en kort skrivuppgiftII. 

 

 
I Unison är Storbritanniens största fackförening med 1.3 mijoner medlemmar som representerar 
medlemmar från den offentliga sektorn, bolag eller privata entrepenadföretag som erbjuder 
offentliga tjänster. För mer information se: www.unison.org.uk  
II Se till exempel: Unison Open College http://www.unison-opencollege.org/aaa/rtl.shtml  
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Båda programmen förberedde personal på att ta vårdexamen och på så sätt att avancera 
karriärsmässigt. 
 
Ett liknande program genomfördes av South London och Maudsley Mental Hospital, vilket 
fokuserade på den administrativa personalen och syftade till att hjälpa dem att ta examen i 
socialt arbete (upp till magisternivå). 
 
Unison är också engagerat i utformningen av ett program för personal som inte vill skaffa en 
examen men samtidigt inte vill förlora kontakten med utbildningsmiljön. De kurser som 
erbjuds dem innefattar till exempel moral, etik och legala frågor som rör sig kring ämnet 
palliativ vård, och vars syfte är att bereda personalen på att bättre hantera sådana frågor i 
sitt dagliga arbete. 
 
Andra motiv innefattar den förändrade etiska uppblandningen av HCA-personalen, vilket nu 
till övervägande delen gäller BME-områden. Samtidigt föll antalet BME- och asiatiska 
sjuksköterskor och även rekryteringen av dem. Projekten syftar därför till att uppmuntra 
BME-personal att skaffa mer vårdutbildning.  
 
Den metodologi som Unison antagit, nämligen att förmedla åtgärder mellan arbetsgivare och 
utbildningsleverantörer kan även tillämpas inom en mängd andra sektorer. Vissa svårigheter 
har dock upplevts inom den oberoende sektorn där sammanslutningsgraden tenderar att 
vara mycket låg och vissa arbetsgivare inte är villiga att samarbeta med fackföreningarna. 
 
5.2.1.2 Professionell profil för HCA-personal 
 
Den professionella profilen för HCA-personal var en interaktiv process, där deltagare 
ombads göra en SWOT-analys på sig själva och identifiera sina styrkor och svagheter såväl 
som de aktiviteter som de ämnade genomgå som följd, för att förbättra sina kompetenser. 
Deltagarna ombads även att fundera över sina egna arbetsprestationer och över sätt att 
förbättra dem på i framtiden. 
 
 
5.3 Sverige 
 
5.3.1 En utvärdering av informellt lärande i Sverige 
 
Göteborgs Utvärderingscentrer har utvecklat utvärderingsmetodologier och erbjudit 
“utvärderingsprocesser”. För närvarande erbjuder centret utvärdering inom följande sektorer 
och yrken: 
• Hälsa: sjuksköterskeassistenter (undersköterskor), 
• Konstruktion: murare, byggplatsarbetare, trä/betongkonstruktionskompetenser, 
• Teknik och Produktion: verkstadsingenjör, svetsare och elektriker, 
• Ekonomi: företagsekonomi. 
 
Utvärderingsprocessen genomförs i tre steg: 
• Översyn av arbetserfarenhet; 
• Värdering av en rådgivare, under vilken personens kunskap och kompetens bedöms 

genom till exempel job shadowing; 
• Arbetsuppgifter, på grundval av vilka personens kompetenser utvärderas och vilka 

utförs under överinsyn av en rådgivare eller en yrkeslärare. 
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Varaktigheten av utvärderingsprocessen varierar från 1 till och med 8 veckor beroende av on 
sektorI. 
 
5.3.2 Legitimation.nu / Legitimerade yrkesområden 
 
Projektet hade som syfte att erbjuda en snabbare kurs i det svenska språket och erbjuda 
hjälp med utvärderingen av behörigheter hos utländska läkare, såväl aom andra 
professionella inom sjukvårdssektorn. Det erbjöd även hjälp med att finna jobbplaceringar. 
 
Projektpartners var västra Götalands läns arbetsmarknadsstyrelse, Region Västra Götaland, 
Göteborgs universitet, regionala högskolor och Göteborgs Utvärderingscenter. Projektet 
påbörjades 1999 och pågick i mer än tre faser, 2001, 2003 och 2004 och inriktade sig på 
asylsökande och invandrare med professionell behörighet inom sjukvårdsområdet . 1999 års 
fas inleddes med målsättningen att reducera den tid som krävdes för en utländsk läkare att 
få sin behörighet utvärderad. Projektet erbjöd intensiv, skräddarsydd språkutbildning i det 
svenska språket och stöd för att förbereda dem för de skriftliga och praktiska prov som den 
svenska Socialstyrelsen krävde. Projektet var en stor framgång då 70 av 90 läkare vid 
projektets slut hade funnit ett jobb. 2001 års fas utvidgade räckvidden för legitimerade 
yrkesområden till att innefatta farmaceuter, tandläkare och sjuksköterskor. 2003 fas byggde 
på erfarenheter hämtade från de tidigare faserna, men denna gång med en mer flexibel 
attityd, till exempel till människor med familjer som bodde på universitetets center. 
Deltagarna, d.v.s. läkare och sjuksköterskor, drog fördel av distanslärande och 
dataunderstödd utbildning. Utbildningsinstrumenten innefattade metoder för utvärdering av 
de egna kompetenserna och uppskattning av egna prestationer. Den fjärde fasen inleddes i 
2004, med stöd av Europeiska Flyktingfonden (European Refugee Fund) och riktade sig till 
asylsökande med en medicinsk utbildning.  
 
Projektet blev en succé både i fråga om kvantitet och kvalitet. De flesta av deltagarna 
antingen anställdes efteråt eller fann legitimeringsprocessen och anpassningen till samhället 
lättare. Dessutom möjliggjorde distansutbildningsmetoderna för vissa grupper, särskilt de 
från avlägsna områden, att ta del i utbildningen. 

 
I European Inventory on Validation of non-formal and informal learning, ECOTEC Slutrapport, 2005, 
s.293 
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6.0 Den sektoriella sociala dialogens roll 

6.1 Samlande och analys av information 
 
På grund av komplexiteten i ämnen som behörigheter, utbildning och sjukvårdskvalitet, borde 
samhällspartners fokusera på insamlandet av tillförlitlig och jämförbar information. För 
närvarande finns, särskilt i europeiska länder i de centrala och östra delarna, en brist på 
information vilket gör det svårare att utvärdera personalunderskottet.I Sådan information, 
som sedan analyseras, borde ligga till grund för föreslagna lösningar på såväl nationell nivå 
som på EU-nivå. 
 
Samhällspartnerna skulle kunna spela en viktig roll genom informationsutbyte om utbildning 
och utbildningspolicy i de olika medlemsstaterna, men även i fråga om de stora 
policyutvecklingarna inom området. Det skulle också vara till hjälp att ha en överblick över 
utbildningarna och systemen för tillhandahålladne av utbildning inom varje land, tilsammans 
med en SWOT-analys. Genom dylik information skulle samhällspartnerna kunna bidra 
mycket till utformningen av arbetskraftsplaneringsstrategier inom sektorn. Dessutom skulle 
olika samhällspartners kunna hjälpa till att etablera gemensamma normer för 
arbetskraftsplanering, särskilt med tanke på att denna ofta är osammanhängande. 
 
 
6.2 Utbyte av information på europeisk nivå 
 
Den information och den erfarenhet som samlats in kan delas också på europeisk nivå. Det 
noterades även att olika samhällspartners på ett bättre sätt skulle kunna använda sig av den 
information som redan samlats in av olika organ, såsom European Federation of Nurses 
(ung. det Europeiska Sjuksköterskeförbundet)II. Ett sådant utbyte skulle utan tvivel dra fördel 
av utbytet av välfungerande praxis, särskilt mellan äldre och nyare medlemsstater. 
Dessutom: mjuka lagapproacher – öppna samordningsmetoder – skulle kunna bidra med så 
mycket mer. 
 
Social dialog på europeisk nivå skulle skapa tillfällen för arbetsgivare och anställda att 
gemensamt närma sig frågor som arbetskraftsbrist och kompetenunderskott och en 
förbättrad kontroll av dem. Det skulle även vara till hjälp i utformningen av lämpliga åtgärder 
för att ta itu med kompetensbehovet inom sektorn. 
 
 
6.3 Legislativa procesuella insatser 
 
Olika samhällspartners befinner sig i ett utmärkt läge för att utöva ett politiskt tryck såväl på 
en nationell som på en europeisk nivå, antingen genom paraplyorganisationer eller genom 
sektoriella organ. Dessa samhällspartners kan komma att spela en viktigt roll vad gäller att 
leverera bevis och expertis till många politiska initiativ, såsom för utredningar, 

 
I Se till exempel: The free movement of nurses and doctors within Europe provides new 
employment opportunities. But will it also perpetuate existing underskott? Glenn Gathercole 
provides the perspective of the Standing Committee of Nurses of the European Union, 14 juli 2003, 
finns på: http://www.epha.org/a/521  
II Workshoprapport "Assessment of kompetensbehov", Brussels, 17 mars 2006 inom ramen för 
konferensen Formalising European Social Dialogue in the Hospital Sector, 16-17 mars 2006, 
Bryssel. 
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informationsinsamlande, utvärdering av inverkan, etc. En sådan input skulle vara till hjälp i 
skisseringen av lämpliga och relevanta politiska taktiker både på nationell nivå och EU-nivå. 
 
 
6.4 Främjande av konceptet livslångt lärande  
 
Social dialog behöver inte nödvändigtvis innebära en förhandlingsprocess om löner och 
arbetsvillkor. En av fackföreningarnas ståndpunkter är att den sociala dialogen också borde 
ombesörja dess medlemmars personliga utveckling. Samhällspartnerna vill se sin egen roll 
som framförhållande och delta i utformandet av den framtida utvecklingen inom sektorn. 
Samhällspartnerna vill urskilja sin aktiva roll genom att vara med i utformningen av 
förändringar, genom att informeras och konsulteras om orsakerna till förändringarna och 
dess implikationerI. 
 
 
6.5 Främjandet av en sektoriell social dialog 
 
Olika samhällspartners bör spela en viktig roll i befrämjandet av en sektoriell social dialog i 
länder där sådana åtgärder inte finns. I Polen t.ex. är det huvudsakliga problemet i fråga om 
en sektoriell social dialog fragmenteringen av fackföreningarna och avsaknaden av en 
arbetsgivarorganisation inom sjukvårdssektorn. Svårigheterna att etablera en arbetsgivar-
organisation kan ha uppkommit som ett resultat av att sjukhusen och de kirurgiska 
avdelningarna är statligt ägda och anses vara alltför beroende av staten. Därför sker den 
sociala dialogen snarare mellan fackföreningarna och staten än mellan fackföreningarna och 
sjukhusledningarna. Ett annat viktigt problem är ofta oviljan hos delar av ledningen att 
påbörja en social dialog med fackföreningarna. Ett annat exempel är Storbritannien, där den 
oberoende sektorn, som tros få allt större betydelse, som ett resultat av den planerade 
reformen, ofta är ovillig att införa idén om en social dialog. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
II Thornley C., Still waiting?: Non-registered nurses in the NHS – an update, september 2005 i: 
Roles, responsibilities and awards, stöd för 2006/2007 Pay Review Body, Unison, 2006, s.13 
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7.0 Slutsatser 

Sjukhussektorn står inför ett flertal utmaningar. I första hand de ekonomiska påtryckningarna 
att höja effektiviteten inom sjukhus och sjukvårdssektorn som sådan, as well as quality of 
service. För det andra, hälso- och sjukvårdens koncept och roll har utvecklats och omfattar 
nu vård i hemmet och för vården närmare patientens hem. För det tredje kräver de ständiga 
teknologiska och medicinsk framstegen en konstant kompetenshöjning av personalen och 
ofta en omorganisation av arbetet som ett resultat av tekniska förbättringar. För det fjärde, de 
demografiska förändrigarna i de europeiska samhällena, d.v.s. åldrandet, resulterar i ett 
personal- och kompetensunderskott över hela vårdssektorn, inklusive på sjukhusen. 
Slutligen har vissa förvaltningsförändringar, såsom EU:s arbetstidsdirektiv, eller 
anställningstaken för vissa yrkesområden på Irland, resulterat i en omorganisation av arbetet 
för många olika personalkategorier. 
 
Personal- och kompetensunderskottet förvärras av svårigheterna att rekrytera och bibehålla 
anställningar inom sjukvårdsektorn. På grund av detta tvingas arbetsgivare att ändra sin 
attityd till rekrytering och bibehållande inom sjukhuset genom att ändra eller utveckla 
förefintliga roller/funktioner, och därigenom förändra kompetensblandningen inom sektorn. I 
takt med att antalet medicinsk personal inom hälso- och sjukvårdssektorn minskar, delegeras 
vissa av de arbetsuppgifter som tidigare utfördes av dem till olika yrkeskategorier, dvs. 
vårdpersonal. Det har även observerats att de assisterande rollerna har blivit allt viktigare 
vad gäller att ge nödvändigt stöd till yrkesområdena inom medicin och omsorg. Några 
exempel på roller/funktioner som utvecklats på senare tid omfattar kvalificerade och 
assisterande praktiserande läkare, översköterskor och praktiserande läkare inom akutvård. 
 
Dessutom valde arbetsgivare att anställa kvalificerad sjukvårdspersonal från utlandet för att 
täcka personalunderskott. Även om utlandsrekryteringen blivit allt populärare, tror vissa att 
detta på lång sikt inte är någon lösning på kompetensunderskottet eftersom det inte bidrar till 
att arbetskraften inom sektorn växer internt. 
 
För att stödja en framgångsrik utveckling av de nya rollerna och funktionerna inom sektorn är 
det nödvändigt att erbjuda relevant utbildning. Ett av de problem som uppmärksammades av 
vissa intervjuade personer var ojämlikheten vad gällde åtkomsten av utbildning för 
hälsovårdspersonal. I Storbritannien innefattade detta till exempel den relativa 
underlåtenheten att se över supportpersonalens utbildningsbehov, vilket i vissa länder, står 
för en betydande del av den totala arbetsstyrkan. En annan viktigt fråga var 
sjukvårdsledningens attityd till utbildningen, som fortfarande, i viss grad, ser utbildningen 
som en utgift snarare än en investering. Avslutningsvis, på grund av en brist på personal 
inom många hälsovårdsinstitutioner, var det svårt att släppa iväg personal till utbildning. 
 
En annan viktigt fråga som uppkom var vikten av arbetskraftplanering inom sektorn och av 
att garantera dess koherens på regional och nationell nivå. Ett av de problem som kom fram 
under intervjuerna var behovet av att fokusera på den oberoende hälsovårdssektorn. 
 
I fråga om utlandsrekrytering är det nödvändigt att garantera ett transparent och 
verkningsfullt system för urskiljning av behörigheterer.  
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På grund av bristen på information inom sektorn, är det ofta svårt att övervaka kompetenser 
och även anställningssituationen inom sjukhussektorn. Även om det finns organ som samlar 
in information om vissa yrken eller olika utvalda element, såsom tillgodoseendet av 
utbildning, är den övergripande bilden av sektorn inte komplett. Därför skulle 
samhällspartnernas roll kunna innefatta insamlande och utbyte av information. Dessutom 
skulle dessa samhällspartners i hög grad kunna bidra utformningen av 
arbetskraftsplaneringspolicy eller strategier. Sådana insatser skulle kunna äga rum antingen 
genom legislativa processuella insatser eller genom utbyte av information och god praxis 
både på nationell nivå och på EU-nivå. 
 
En av utmaningarna för dessa samhällspartners blir att befrämja idén med en sektoriell 
social dialog. I vissa länder, såsom Polen, förs den sektoriella sociala dialogen inom sektorn i 
huvudsak mellan fackföreningarna och staten på grund av avsaknaden av en 
arbetsgivarorganisation.  
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EPSU är den europeiska federationen för offentliganställdas förbund och är EFS 
största federation. 8 miljoner offentliganställda och deras 210 fackförbund är 
anslutna. Förbunden organiserar arbetstagare inom hälso- och sjukvård samt 
sociala tjänster, lokal och statlig förvaltning, energi, vatten och avfall.  
 
 
 
 

 
 
 
 
HOSPEEM är den europeiska arbetsgivarorganisationen för sjukhus och sjukvård. 
Organisationen verkar på europeisk nivå för nationella arbetsgivarorganisationer 
verksamma inom sjukhus- och sjukvårdssektorn och som tillhandahåller tjänster av 
allmänt intresse. Syftet är att samordna deras synpunkter och aktioner för en sektor 
och marknad i ständig förändring. 
HOSPEEM är en enskild medlem av CEEP. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


