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EPSU:s fasta kommitté för sjuk- och hälsovård samt sociala tjänster – 28 oktober 2010 

Arbetsprogram  
DAGORDNINGSPUNKT 4 

 

Ämne Syfte/resultat Aktiviteter Tidsplan 

 
1. 
Gränsöverskridande 
sjuk- och hälsovård 

 
Se till att aktuella och 
framtida EU-initiativ, 
inklusive direktivförslaget om 
gränsöverskridande sjuk- 
och hälsovård, korrekt 
återspeglar och garanterar 
att dessa tjänster grundas på 
universalitet and solidaritet 
 
Övertyga Europa-
parlamentariker om att lägga 
fram våra ändringsförslag 
om två viktiga aspekter :  

• begränsa direktiv-
förslagets 
tillämpningsområde 
till "patienters 
rörlighet  

• bibehålla principen 
om  "förhands-
tillstånd” för sjukhus-
behandling 

 

 
• Fortsätta kampanjen om direktivet för gränsöverskridande sjuk- och hälsovård 

 
• Lobba regeringar och i synnerhet Europaparlamentariker 

 
• Bygga upp allianser med andra organisationer, bland annat gemensamt 

uttalande med HOSPEEM http://www.epsu.org/a/6009 
 
 
 

• EPSU:s sekretariat har överlämnat ändringsförslag till Grossetêtes betänkande  
 

• EPSU:s gör rekommendationer om den slutgiltiga voteringslistan: 
http://www.epsu.org/a/6831  
 

• Fler gemensamma uttalanden från EPSU och HOSPEEM planeras, CFP 
redigerar 

 

 
pågår 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
tidsfristen för 
ändringsförslag 
går ut den 30 
september 
Antas i ENVI-
utskottet den 28  
oktober 2010 

 
2. Kvalitet på sjuk- 
och hälsovård och 

 
Förhindra marknads-
anpassning och få 

 
• Bygga upp och stärka allianser för sjuk- och hälsovård och sociala tjänster av 

hög kvalitet med relevanta organisationer, exempelvis ISKA, EFS, 

 
2010+ 
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Ämne Syfte/resultat Aktiviteter Tidsplan 

social a tjänster  
 

erkännande av statens 
ansvar för sjuk- och 
hälsovård och sociala 
tjänster 
 
Bidra till EPSU:s strategi till 
stöd för horisontell 
lagstiftning på EU-nivå för 
offentliga tjänster och ett 
handlingsprogram för EU 
grundat på protokollet för 
offentliga tjänster 
 
Komplettera med exempel 
från hälso- och sjukvård 
samt sociala tjänster 

arbetsgivarorganisationer, sociala frivilligorganisationer, yrkesorgan samt 
användargrupper 
 

• http://www.epsu.org/IMG/pdf/Main_Questions_for_discussion_on_SSGI.pdf 
 

• CEN:s workshopsavtal (CWA) - antogs inte enhälligt; EPSU gav inte  sitt stöd. I 
slutändan kommer dokumentet inte att betraktas som ett officiellt CEN-
dokument och inte spridas eller användas som referensdokument av CEN:s 
medlemmar  

 
• Belgiskt ordförandeskap: 3:e forumet om sociala tjänster av allmänt intresse 

EPSU deltar och rapporterar 
 

• Samla in goda erfarenheter till EPSU:s kampanj "Vinden vänder" som syftar till 
att förhindra privatisering eller återföra privatiserad verksamhet 
www.epsu.org/a/5171 
 

• Seminarium i nätverket för offentliga tjänster 

 
 
 
 
 
Omröstning fram 
till den 7 
september 
 
 
26-27 oktober 
2010 i Bryssel,  
 
 
 
22–24                    
november i 
Sesimbra / 
Portugal 
 

 
3. Lika rättigheter 
 

 
Eftersträva lika rättigheter, 
möjligheter och behandling 
för alla som arbetar inom 
sjuk- och hälsovård och 
sociala tjänster samt 
bekämpa diskriminering 
 

 
• Genomföra EPSU:s resolution om jämställdhet 

 
• EPSU:s undersökning om lika lön ska slutföras och utvärderas  

 
• Följa upp Jane Pillingers rapport om löneklyftan mellan könen inom sjuk- och 

hälsovård och social omsorg; 
http://www.epsu.org/IMG/pdf/cover_14_HSS_Oct_2010.pdf 

 
• Arbetsvillkor  inom äldreomsorgen, gemensam workshop för HSS/LRG om 

äldreomsorg: http://www.epsu.org/a/6688 

 
 
 
Andra halvåret 
2010: 
 
 
 
 
27 oktober 2010 

 
4. Social dialog 
 

 
Stärka den befintliga sociala 
dialogen med HOSPEEM 
och se till att bransch-
övergripande och 
branschspecifika europeiska 

 
• Genomföra aktiviteter planerade 2009-2010 
 
• EPSU:s samarbete i HOSPEEM:s projekt om att ”Stärka social dialog i 

sjukhussektorn i de baltiska länderna”; nationella seminarier och konferens 
 

 
2009-10 
 
2010- februari, 
mars 2011 
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Ämne Syfte/resultat Aktiviteter Tidsplan 

texter om social dialog 
genomförs 
 
 

• Utarbeta arbetsprogram för 2011-2013 för den sociala dialogens plenarmöte i 
december 2010 

 
• Utarbeta arbetsprogram för 2014-2016 

 
• Följa upp hur resultaten av dialogen genomförs och används 

2013-14 
 
 
2009+ 

 
4.1 Förhindra skador 
av vassa medicinska 
instrument 
 

 
Främja och genomföra 
EPSU-HOSPEEM:s avtal om 
att förebygga skador från 
vassa medicinska instrument 
på sjukhus och inom sjuk- 
och hälsovård 
 

 
• Stödjande och medvetandehöjande aktiviteter 

 
• Överföring av avtalet till EU-lagstiftning under Spaniens ordförandeskapet 

 
• Utveckla mekanismer för genomförande och övervakning, överväga mer 

konkreta åtgärder för genomförande i kommittén för hälso- och sjukvård och 
sociala tjänster, exempelvis seminarium om sociala dialog i de baltiska 
länderna 

 

 
löpande 
 
2010 
 
 
2010 - 2011 

 
4.2 Rekrytering och 
bibehållande 
 

 
Förhandla om en åtgärdsram 
om arbetsorganisation och 
balans mellan arbets-
/privatliv i syfte att behålla 
arbetstagare i sjuk-
hussektorn 
 

 
• Förhandlingar om ramåtgärd för rekrytering och bibehållande pågår; 

ramåtgärden ska inbegripa bra / innovativa exempel på praxis 
 

• Utveckla mekanismer för genomförande, rapportering och övervakning 
 

 
ska slutföras  i 
december 2010 
 
 
2011 

 
4.3 Nya 
kompetensbehov i 
sjukhussektorn 
 

 
Nå fram till ett avtal med 
HOSPEEM om ett verktyg 
inom ramen för den sociala 
dialogen på grundval av den 
branschövergripande 
åtgärdsramen för livslång 
utveckling av kompetens och 
kvalifikationer 
 

 
• Samla in och utbyta praxis och erfarenheter som rör behov av ny kompetens, 

delvis införliva i ramåtgärden                
 

• Överväga att återuppta diskussionerna om ett specifikt verktyg för nya 
kompetensbehov 
 

 
2009-2010 
 
 
2011 

 
4.4 Allt äldre 
arbetskraft 

 
Nå fram till ett avtal med 
HOSPEEM om ett verktyg 

 
• Ge bidrag till och förhandla i sociala dialogens arbetsgrupper, delvis införliva i 

ramåtgärden 

 
2010 
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Ämne Syfte/resultat Aktiviteter Tidsplan 

 inom ramen för den sociala 
dialogen för att hantera 
frågor som rör den allt äldre 
arbetskraften i sjukhus-
sektorn  
 

 
• Överväga att återuppta diskussionerna om specifikt verktyg för allt äldre 

arbetskraft 
 

 
2011 

 
4.5 Våld av 
utomstående 
 
 

 
Uppnå ett flersektoriellt avtal 
om våld av utomstående 

 
• Konferens om våld av utomstående den 22 oktober 2009 

 
• Flersektoriella riktlinjer om att tackla våld från utomstående; 

http://www.epsu.org/a/6688 
 

• Deltagande parter enades om att lämna in ett gemensamt projekt för att främja 
genomförande , 3 workshops + slutkonferens  
 

 
2009 
 
Riktlinjerna 
undertecknas 
formellt den 30 
september 2010 
samt under 2011 

 
5. 
Gränsöverskridande 
rekrytering av 
arbetstagare 
 

 
Bekämpa oetiska metoder 
vid gränsöverskridande 
rekrytering av arbetstagare 
 

 
• Främja och genomföra EPSU-HOSPEEM:s uppförandekod om gränsöver-

skridande rekrytering http://www.epsu.org/a/3715 
• Hänvisning i ramåtgärden för rekrytering & bibehållande; Förslag om att 

införliva genomförandeverktyg i EPSU–HOSPEEM:s arbetsprogram 2011-2011 
 

 
2010+ 
 
För diskussion 
på sociala 
dialogens 
plenarmöte i dec 
2010 

 
6. Sociala tjänster 

 
Stärka EPSU:s och fackets 
deltagande på området 
sociala tjänster 
 

 
• Få arbetsgruppen för sociala tjänster att fungera bättr, (inklusive 

arbetsmetoder. http://www.epsu.org/IMG/pdf/it_8.3_Terms_of_reference.pdf 
 

• Se förklaringar under punkt 2 and 3. 
 

 
2010+ 

 
7. Arbetsvillkor, 
inklusive arbetstid 
 

 
Förbättra arbetsvillkor och 
bekämpa undervärdering av 
jobb inom sjuk- och hälso-
vård samt sociala tjänster 
 
 
 

 
• Regelbundna uppdateringar om avtalsförhandlingar med epsucob@ 

 
• Bidra till diskussioner om arbetstidsdirektivet, se EPSU:s svar på första fasen i 

samrådet med arbetsmarknadsparterna på                                                                    
http://w ww.epsu.org/a/6584 
 

• En andra samrådsfas med arbetsmarknadsparterna förväntas 

 
2009+ 
 
1:a halvåret 
2010 
 
 
2:a halvåret 
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Ämne Syfte/resultat Aktiviteter Tidsplan 

 
Skydda adekvat finansiering 
och långsiktiga offentliga 
investeringar i sjuk- och 
hälsovård och sociala 
tjänster i syfte att garantera 
tillfredsställande 
personalnivåer och löner 
 

 
 

• Tillsammans med ETUI utarbeta en broschyr om arbetsvillkor inom 
barnomsorgen, har ännu inte inletts! 

 
• Organisera aktivitet för äldreomsorg (gemensamt projekt med EPSU:s 

kommitté för kommunförvaltning, se punkt 2 and 3 
 

2010 
 
2011 

 
8. Fackliga 
rättigheter 
 

 
Främja och förespråka 
fackliga rättigheter för 
anställda inom sjuk- och 
hälsovård och sociala 
tjänster 
 
Involvera de nya 
medlemsorganisationerna 
efter samgåendet mellan 
EPSU/ISKA 
 

 
• Kapacitetsbyggande i EU- och icke-EU-länder (EPSU/ETUI:s rapport om fackliga 

rättigheter i offentliga sektorn http://www.epsu.org/r/118) 
 

• EPSU:s europeiska sjuk- och hälsovårdskonferens; 
http://www.epsu.org/IMG/pdf/cover_14_HSS_Oct_2010.pdf 

 

 
löpande 
 
 
 
oktober 2011 

 
9. Multinationella 
företag 
 
 

 
Stödja inrättandet av 
europeiska företagsråd 

 
• Övervaka multinationella företags utveckling och verksamhet inom sjuk- och 

hälsovård och sociala tjänster  
 

• Ny utveckling: Bolaget FALCK har bytt sin affärsverksamhet från privat 
säkerhet till larmtjänster, EPSU tar över ansvaret för EWC (tidigare UNI 
Europa) 
 

• Jane Lethbridge om ”Omsorgstjänster, multinationella företag och vidgade  
europeiska marknader, http://www.epsu.org/a/6925  

 
2010+ 
 
 
2010 
 
 
 
augusti 2010 
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EPSU:s fasta kommitté för sjuk- och hälsovård samt sociala tjänster – 28 oktober 2010 

Arbetsprogram  
DAGORDNINGSPUNKT 4 

 

Ämne Syfte/resultat Aktiviteter Tidsplan 

 
1. 
Gränsöverskridande 
sjuk- och hälsovård 

 
Se till att aktuella och 
framtida EU-initiativ, 
inklusive direktivförslaget om 
gränsöverskridande sjuk- 
och hälsovård, korrekt 
återspeglar och garanterar 
att dessa tjänster grundas på 
universalitet and solidaritet 
 
Övertyga Europa-
parlamentariker om att lägga 
fram våra ändringsförslag 
om två viktiga aspekter :  

• begränsa direktiv-
förslagets 
tillämpningsområde 
till "patienters 
rörlighet  

• bibehålla principen 
om  "förhands-
tillstånd” för sjukhus-
behandling 

 

 
• Fortsätta kampanjen om direktivet för gränsöverskridande sjuk- och hälsovård 

 
• Lobba regeringar och i synnerhet Europaparlamentariker 

 
• Bygga upp allianser med andra organisationer, bland annat gemensamt 

uttalande med HOSPEEM http://www.epsu.org/a/6009 
 
 
 

• EPSU:s sekretariat har överlämnat ändringsförslag till Grossetêtes betänkande  
 

• EPSU:s gör rekommendationer om den slutgiltiga voteringslistan: 
http://www.epsu.org/a/6831  
 

• Fler gemensamma uttalanden från EPSU och HOSPEEM planeras, CFP 
redigerar 

 

 
pågår 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
tidsfristen för 
ändringsförslag 
går ut den 30 
september 
Antas i ENVI-
utskottet den 28  
oktober 2010 

 
2. Kvalitet på sjuk- 
och hälsovård och 

 
Förhindra marknads-
anpassning och få 

 
• Bygga upp och stärka allianser för sjuk- och hälsovård och sociala tjänster av 

hög kvalitet med relevanta organisationer, exempelvis ISKA, EFS, 

 
2010+ 
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Ämne Syfte/resultat Aktiviteter Tidsplan 

social a tjänster  
 

erkännande av statens 
ansvar för sjuk- och 
hälsovård och sociala 
tjänster 
 
Bidra till EPSU:s strategi till 
stöd för horisontell 
lagstiftning på EU-nivå för 
offentliga tjänster och ett 
handlingsprogram för EU 
grundat på protokollet för 
offentliga tjänster 
 
Komplettera med exempel 
från hälso- och sjukvård 
samt sociala tjänster 

arbetsgivarorganisationer, sociala frivilligorganisationer, yrkesorgan samt 
användargrupper 
 

• http://www.epsu.org/IMG/pdf/Main_Questions_for_discussion_on_SSGI.pdf 
 

• CEN:s workshopsavtal (CWA) - antogs inte enhälligt; EPSU gav inte  sitt stöd. I 
slutändan kommer dokumentet inte att betraktas som ett officiellt CEN-
dokument och inte spridas eller användas som referensdokument av CEN:s 
medlemmar  

 
• Belgiskt ordförandeskap: 3:e forumet om sociala tjänster av allmänt intresse 

EPSU deltar och rapporterar 
 

• Samla in goda erfarenheter till EPSU:s kampanj "Vinden vänder" som syftar till 
att förhindra privatisering eller återföra privatiserad verksamhet 
www.epsu.org/a/5171 
 

• Seminarium i nätverket för offentliga tjänster 

 
 
 
 
 
Omröstning fram 
till den 7 
september 
 
 
26-27 oktober 
2010 i Bryssel,  
 
 
 
22–24                    
november i 
Sesimbra / 
Portugal 
 

 
3. Lika rättigheter 
 

 
Eftersträva lika rättigheter, 
möjligheter och behandling 
för alla som arbetar inom 
sjuk- och hälsovård och 
sociala tjänster samt 
bekämpa diskriminering 
 

 
• Genomföra EPSU:s resolution om jämställdhet 

 
• EPSU:s undersökning om lika lön ska slutföras och utvärderas  

 
• Följa upp Jane Pillingers rapport om löneklyftan mellan könen inom sjuk- och 

hälsovård och social omsorg; 
http://www.epsu.org/IMG/pdf/cover_14_HSS_Oct_2010.pdf 

 
• Arbetsvillkor  inom äldreomsorgen, gemensam workshop för HSS/LRG om 

äldreomsorg: http://www.epsu.org/a/6688 

 
 
 
Andra halvåret 
2010: 
 
 
 
 
27 oktober 2010 

 
4. Social dialog 
 

 
Stärka den befintliga sociala 
dialogen med HOSPEEM 
och se till att bransch-
övergripande och 
branschspecifika europeiska 

 
• Genomföra aktiviteter planerade 2009-2010 
 
• EPSU:s samarbete i HOSPEEM:s projekt om att ”Stärka social dialog i 

sjukhussektorn i de baltiska länderna”; nationella seminarier och konferens 
 

 
2009-10 
 
2010- februari, 
mars 2011 
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Ämne Syfte/resultat Aktiviteter Tidsplan 

texter om social dialog 
genomförs 
 
 

• Utarbeta arbetsprogram för 2011-2013 för den sociala dialogens plenarmöte i 
december 2010 

 
• Utarbeta arbetsprogram för 2014-2016 

 
• Följa upp hur resultaten av dialogen genomförs och används 

2013-14 
 
 
2009+ 

 
4.1 Förhindra skador 
av vassa medicinska 
instrument 
 

 
Främja och genomföra 
EPSU-HOSPEEM:s avtal om 
att förebygga skador från 
vassa medicinska instrument 
på sjukhus och inom sjuk- 
och hälsovård 
 

 
• Stödjande och medvetandehöjande aktiviteter 

 
• Överföring av avtalet till EU-lagstiftning under Spaniens ordförandeskapet 

 
• Utveckla mekanismer för genomförande och övervakning, överväga mer 

konkreta åtgärder för genomförande i kommittén för hälso- och sjukvård och 
sociala tjänster, exempelvis seminarium om sociala dialog i de baltiska 
länderna 

 

 
löpande 
 
2010 
 
 
2010 - 2011 

 
4.2 Rekrytering och 
bibehållande 
 

 
Förhandla om en åtgärdsram 
om arbetsorganisation och 
balans mellan arbets-
/privatliv i syfte att behålla 
arbetstagare i sjuk-
hussektorn 
 

 
• Förhandlingar om ramåtgärd för rekrytering och bibehållande pågår; 

ramåtgärden ska inbegripa bra / innovativa exempel på praxis 
 

• Utveckla mekanismer för genomförande, rapportering och övervakning 
 

 
ska slutföras  i 
december 2010 
 
 
2011 

 
4.3 Nya 
kompetensbehov i 
sjukhussektorn 
 

 
Nå fram till ett avtal med 
HOSPEEM om ett verktyg 
inom ramen för den sociala 
dialogen på grundval av den 
branschövergripande 
åtgärdsramen för livslång 
utveckling av kompetens och 
kvalifikationer 
 

 
• Samla in och utbyta praxis och erfarenheter som rör behov av ny kompetens, 

delvis införliva i ramåtgärden                
 

• Överväga att återuppta diskussionerna om ett specifikt verktyg för nya 
kompetensbehov 
 

 
2009-2010 
 
 
2011 

 
4.4 Allt äldre 
arbetskraft 

 
Nå fram till ett avtal med 
HOSPEEM om ett verktyg 

 
• Ge bidrag till och förhandla i sociala dialogens arbetsgrupper, delvis införliva i 

ramåtgärden 

 
2010 
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Ämne Syfte/resultat Aktiviteter Tidsplan 

 inom ramen för den sociala 
dialogen för att hantera 
frågor som rör den allt äldre 
arbetskraften i sjukhus-
sektorn  
 

 
• Överväga att återuppta diskussionerna om specifikt verktyg för allt äldre 

arbetskraft 
 

 
2011 

 
4.5 Våld av 
utomstående 
 
 

 
Uppnå ett flersektoriellt avtal 
om våld av utomstående 

 
• Konferens om våld av utomstående den 22 oktober 2009 

 
• Flersektoriella riktlinjer om att tackla våld från utomstående; 

http://www.epsu.org/a/6688 
 

• Deltagande parter enades om att lämna in ett gemensamt projekt för att främja 
genomförande , 3 workshops + slutkonferens  
 

 
2009 
 
Riktlinjerna 
undertecknas 
formellt den 30 
september 2010 
samt under 2011 

 
5. 
Gränsöverskridande 
rekrytering av 
arbetstagare 
 

 
Bekämpa oetiska metoder 
vid gränsöverskridande 
rekrytering av arbetstagare 
 

 
• Främja och genomföra EPSU-HOSPEEM:s uppförandekod om gränsöver-

skridande rekrytering http://www.epsu.org/a/3715 
• Hänvisning i ramåtgärden för rekrytering & bibehållande; Förslag om att 

införliva genomförandeverktyg i EPSU–HOSPEEM:s arbetsprogram 2011-2011 
 

 
2010+ 
 
För diskussion 
på sociala 
dialogens 
plenarmöte i dec 
2010 

 
6. Sociala tjänster 

 
Stärka EPSU:s och fackets 
deltagande på området 
sociala tjänster 
 

 
• Få arbetsgruppen för sociala tjänster att fungera bättr, (inklusive 

arbetsmetoder. http://www.epsu.org/IMG/pdf/it_8.3_Terms_of_reference.pdf 
 

• Se förklaringar under punkt 2 and 3. 
 

 
2010+ 

 
7. Arbetsvillkor, 
inklusive arbetstid 
 

 
Förbättra arbetsvillkor och 
bekämpa undervärdering av 
jobb inom sjuk- och hälso-
vård samt sociala tjänster 
 
 
 

 
• Regelbundna uppdateringar om avtalsförhandlingar med epsucob@ 

 
• Bidra till diskussioner om arbetstidsdirektivet, se EPSU:s svar på första fasen i 

samrådet med arbetsmarknadsparterna på                                                                    
http://w ww.epsu.org/a/6584 
 

• En andra samrådsfas med arbetsmarknadsparterna förväntas 

 
2009+ 
 
1:a halvåret 
2010 
 
 
2:a halvåret 
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Ämne Syfte/resultat Aktiviteter Tidsplan 

 
Skydda adekvat finansiering 
och långsiktiga offentliga 
investeringar i sjuk- och 
hälsovård och sociala 
tjänster i syfte att garantera 
tillfredsställande 
personalnivåer och löner 
 

 
 

• Tillsammans med ETUI utarbeta en broschyr om arbetsvillkor inom 
barnomsorgen, har ännu inte inletts! 

 
• Organisera aktivitet för äldreomsorg (gemensamt projekt med EPSU:s 

kommitté för kommunförvaltning, se punkt 2 and 3 
 

2010 
 
2011 

 
8. Fackliga 
rättigheter 
 

 
Främja och förespråka 
fackliga rättigheter för 
anställda inom sjuk- och 
hälsovård och sociala 
tjänster 
 
Involvera de nya 
medlemsorganisationerna 
efter samgåendet mellan 
EPSU/ISKA 
 

 
• Kapacitetsbyggande i EU- och icke-EU-länder (EPSU/ETUI:s rapport om fackliga 

rättigheter i offentliga sektorn http://www.epsu.org/r/118) 
 

• EPSU:s europeiska sjuk- och hälsovårdskonferens; 
http://www.epsu.org/IMG/pdf/cover_14_HSS_Oct_2010.pdf 

 

 
löpande 
 
 
 
oktober 2011 

 
9. Multinationella 
företag 
 
 

 
Stödja inrättandet av 
europeiska företagsråd 

 
• Övervaka multinationella företags utveckling och verksamhet inom sjuk- och 

hälsovård och sociala tjänster  
 

• Ny utveckling: Bolaget FALCK har bytt sin affärsverksamhet från privat 
säkerhet till larmtjänster, EPSU tar över ansvaret för EWC (tidigare UNI 
Europa) 
 

• Jane Lethbridge om ”Omsorgstjänster, multinationella företag och vidgade  
europeiska marknader, http://www.epsu.org/a/6925  

 
2010+ 
 
 
2010 
 
 
 
augusti 2010 
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EPSU:s fasta kommitté för sjuk- och hälsovård samt sociala tjänster – 28 oktober 2010 

Arbetsprogram  
DAGORDNINGSPUNKT 4 

 

Ämne Syfte/resultat Aktiviteter Tidsplan 

 
1. 
Gränsöverskridande 
sjuk- och hälsovård 

 
Se till att aktuella och 
framtida EU-initiativ, 
inklusive direktivförslaget om 
gränsöverskridande sjuk- 
och hälsovård, korrekt 
återspeglar och garanterar 
att dessa tjänster grundas på 
universalitet and solidaritet 
 
Övertyga Europa-
parlamentariker om att lägga 
fram våra ändringsförslag 
om två viktiga aspekter :  

• begränsa direktiv-
förslagets 
tillämpningsområde 
till "patienters 
rörlighet  

• bibehålla principen 
om  "förhands-
tillstånd” för sjukhus-
behandling 

 

 
• Fortsätta kampanjen om direktivet för gränsöverskridande sjuk- och hälsovård 

 
• Lobba regeringar och i synnerhet Europaparlamentariker 

 
• Bygga upp allianser med andra organisationer, bland annat gemensamt 

uttalande med HOSPEEM http://www.epsu.org/a/6009 
 
 
 

• EPSU:s sekretariat har överlämnat ändringsförslag till Grossetêtes betänkande  
 

• EPSU:s gör rekommendationer om den slutgiltiga voteringslistan: 
http://www.epsu.org/a/6831  
 

• Fler gemensamma uttalanden från EPSU och HOSPEEM planeras, CFP 
redigerar 

 

 
pågår 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
tidsfristen för 
ändringsförslag 
går ut den 30 
september 
Antas i ENVI-
utskottet den 28  
oktober 2010 

 
2. Kvalitet på sjuk- 
och hälsovård och 

 
Förhindra marknads-
anpassning och få 

 
• Bygga upp och stärka allianser för sjuk- och hälsovård och sociala tjänster av 

hög kvalitet med relevanta organisationer, exempelvis ISKA, EFS, 

 
2010+ 
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Ämne Syfte/resultat Aktiviteter Tidsplan 

social a tjänster  
 

erkännande av statens 
ansvar för sjuk- och 
hälsovård och sociala 
tjänster 
 
Bidra till EPSU:s strategi till 
stöd för horisontell 
lagstiftning på EU-nivå för 
offentliga tjänster och ett 
handlingsprogram för EU 
grundat på protokollet för 
offentliga tjänster 
 
Komplettera med exempel 
från hälso- och sjukvård 
samt sociala tjänster 

arbetsgivarorganisationer, sociala frivilligorganisationer, yrkesorgan samt 
användargrupper 
 

• http://www.epsu.org/IMG/pdf/Main_Questions_for_discussion_on_SSGI.pdf 
 

• CEN:s workshopsavtal (CWA) - antogs inte enhälligt; EPSU gav inte  sitt stöd. I 
slutändan kommer dokumentet inte att betraktas som ett officiellt CEN-
dokument och inte spridas eller användas som referensdokument av CEN:s 
medlemmar  

 
• Belgiskt ordförandeskap: 3:e forumet om sociala tjänster av allmänt intresse 

EPSU deltar och rapporterar 
 

• Samla in goda erfarenheter till EPSU:s kampanj "Vinden vänder" som syftar till 
att förhindra privatisering eller återföra privatiserad verksamhet 
www.epsu.org/a/5171 
 

• Seminarium i nätverket för offentliga tjänster 

 
 
 
 
 
Omröstning fram 
till den 7 
september 
 
 
26-27 oktober 
2010 i Bryssel,  
 
 
 
22–24                    
november i 
Sesimbra / 
Portugal 
 

 
3. Lika rättigheter 
 

 
Eftersträva lika rättigheter, 
möjligheter och behandling 
för alla som arbetar inom 
sjuk- och hälsovård och 
sociala tjänster samt 
bekämpa diskriminering 
 

 
• Genomföra EPSU:s resolution om jämställdhet 

 
• EPSU:s undersökning om lika lön ska slutföras och utvärderas  

 
• Följa upp Jane Pillingers rapport om löneklyftan mellan könen inom sjuk- och 

hälsovård och social omsorg; 
http://www.epsu.org/IMG/pdf/cover_14_HSS_Oct_2010.pdf 

 
• Arbetsvillkor  inom äldreomsorgen, gemensam workshop för HSS/LRG om 

äldreomsorg: http://www.epsu.org/a/6688 

 
 
 
Andra halvåret 
2010: 
 
 
 
 
27 oktober 2010 

 
4. Social dialog 
 

 
Stärka den befintliga sociala 
dialogen med HOSPEEM 
och se till att bransch-
övergripande och 
branschspecifika europeiska 

 
• Genomföra aktiviteter planerade 2009-2010 
 
• EPSU:s samarbete i HOSPEEM:s projekt om att ”Stärka social dialog i 

sjukhussektorn i de baltiska länderna”; nationella seminarier och konferens 
 

 
2009-10 
 
2010- februari, 
mars 2011 
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Ämne Syfte/resultat Aktiviteter Tidsplan 

texter om social dialog 
genomförs 
 
 

• Utarbeta arbetsprogram för 2011-2013 för den sociala dialogens plenarmöte i 
december 2010 

 
• Utarbeta arbetsprogram för 2014-2016 

 
• Följa upp hur resultaten av dialogen genomförs och används 

2013-14 
 
 
2009+ 

 
4.1 Förhindra skador 
av vassa medicinska 
instrument 
 

 
Främja och genomföra 
EPSU-HOSPEEM:s avtal om 
att förebygga skador från 
vassa medicinska instrument 
på sjukhus och inom sjuk- 
och hälsovård 
 

 
• Stödjande och medvetandehöjande aktiviteter 

 
• Överföring av avtalet till EU-lagstiftning under Spaniens ordförandeskapet 

 
• Utveckla mekanismer för genomförande och övervakning, överväga mer 

konkreta åtgärder för genomförande i kommittén för hälso- och sjukvård och 
sociala tjänster, exempelvis seminarium om sociala dialog i de baltiska 
länderna 

 

 
löpande 
 
2010 
 
 
2010 - 2011 

 
4.2 Rekrytering och 
bibehållande 
 

 
Förhandla om en åtgärdsram 
om arbetsorganisation och 
balans mellan arbets-
/privatliv i syfte att behålla 
arbetstagare i sjuk-
hussektorn 
 

 
• Förhandlingar om ramåtgärd för rekrytering och bibehållande pågår; 

ramåtgärden ska inbegripa bra / innovativa exempel på praxis 
 

• Utveckla mekanismer för genomförande, rapportering och övervakning 
 

 
ska slutföras  i 
december 2010 
 
 
2011 

 
4.3 Nya 
kompetensbehov i 
sjukhussektorn 
 

 
Nå fram till ett avtal med 
HOSPEEM om ett verktyg 
inom ramen för den sociala 
dialogen på grundval av den 
branschövergripande 
åtgärdsramen för livslång 
utveckling av kompetens och 
kvalifikationer 
 

 
• Samla in och utbyta praxis och erfarenheter som rör behov av ny kompetens, 

delvis införliva i ramåtgärden                
 

• Överväga att återuppta diskussionerna om ett specifikt verktyg för nya 
kompetensbehov 
 

 
2009-2010 
 
 
2011 

 
4.4 Allt äldre 
arbetskraft 

 
Nå fram till ett avtal med 
HOSPEEM om ett verktyg 

 
• Ge bidrag till och förhandla i sociala dialogens arbetsgrupper, delvis införliva i 

ramåtgärden 

 
2010 
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Ämne Syfte/resultat Aktiviteter Tidsplan 

 inom ramen för den sociala 
dialogen för att hantera 
frågor som rör den allt äldre 
arbetskraften i sjukhus-
sektorn  
 

 
• Överväga att återuppta diskussionerna om specifikt verktyg för allt äldre 

arbetskraft 
 

 
2011 

 
4.5 Våld av 
utomstående 
 
 

 
Uppnå ett flersektoriellt avtal 
om våld av utomstående 

 
• Konferens om våld av utomstående den 22 oktober 2009 

 
• Flersektoriella riktlinjer om att tackla våld från utomstående; 

http://www.epsu.org/a/6688 
 

• Deltagande parter enades om att lämna in ett gemensamt projekt för att främja 
genomförande , 3 workshops + slutkonferens  
 

 
2009 
 
Riktlinjerna 
undertecknas 
formellt den 30 
september 2010 
samt under 2011 

 
5. 
Gränsöverskridande 
rekrytering av 
arbetstagare 
 

 
Bekämpa oetiska metoder 
vid gränsöverskridande 
rekrytering av arbetstagare 
 

 
• Främja och genomföra EPSU-HOSPEEM:s uppförandekod om gränsöver-

skridande rekrytering http://www.epsu.org/a/3715 
• Hänvisning i ramåtgärden för rekrytering & bibehållande; Förslag om att 

införliva genomförandeverktyg i EPSU–HOSPEEM:s arbetsprogram 2011-2011 
 

 
2010+ 
 
För diskussion 
på sociala 
dialogens 
plenarmöte i dec 
2010 

 
6. Sociala tjänster 

 
Stärka EPSU:s och fackets 
deltagande på området 
sociala tjänster 
 

 
• Få arbetsgruppen för sociala tjänster att fungera bättr, (inklusive 

arbetsmetoder. http://www.epsu.org/IMG/pdf/it_8.3_Terms_of_reference.pdf 
 

• Se förklaringar under punkt 2 and 3. 
 

 
2010+ 

 
7. Arbetsvillkor, 
inklusive arbetstid 
 

 
Förbättra arbetsvillkor och 
bekämpa undervärdering av 
jobb inom sjuk- och hälso-
vård samt sociala tjänster 
 
 
 

 
• Regelbundna uppdateringar om avtalsförhandlingar med epsucob@ 

 
• Bidra till diskussioner om arbetstidsdirektivet, se EPSU:s svar på första fasen i 

samrådet med arbetsmarknadsparterna på                                                                    
http://w ww.epsu.org/a/6584 
 

• En andra samrådsfas med arbetsmarknadsparterna förväntas 

 
2009+ 
 
1:a halvåret 
2010 
 
 
2:a halvåret 
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Ämne Syfte/resultat Aktiviteter Tidsplan 

 
Skydda adekvat finansiering 
och långsiktiga offentliga 
investeringar i sjuk- och 
hälsovård och sociala 
tjänster i syfte att garantera 
tillfredsställande 
personalnivåer och löner 
 

 
 

• Tillsammans med ETUI utarbeta en broschyr om arbetsvillkor inom 
barnomsorgen, har ännu inte inletts! 

 
• Organisera aktivitet för äldreomsorg (gemensamt projekt med EPSU:s 

kommitté för kommunförvaltning, se punkt 2 and 3 
 

2010 
 
2011 

 
8. Fackliga 
rättigheter 
 

 
Främja och förespråka 
fackliga rättigheter för 
anställda inom sjuk- och 
hälsovård och sociala 
tjänster 
 
Involvera de nya 
medlemsorganisationerna 
efter samgåendet mellan 
EPSU/ISKA 
 

 
• Kapacitetsbyggande i EU- och icke-EU-länder (EPSU/ETUI:s rapport om fackliga 

rättigheter i offentliga sektorn http://www.epsu.org/r/118) 
 

• EPSU:s europeiska sjuk- och hälsovårdskonferens; 
http://www.epsu.org/IMG/pdf/cover_14_HSS_Oct_2010.pdf 

 

 
löpande 
 
 
 
oktober 2011 

 
9. Multinationella 
företag 
 
 

 
Stödja inrättandet av 
europeiska företagsråd 

 
• Övervaka multinationella företags utveckling och verksamhet inom sjuk- och 

hälsovård och sociala tjänster  
 

• Ny utveckling: Bolaget FALCK har bytt sin affärsverksamhet från privat 
säkerhet till larmtjänster, EPSU tar över ansvaret för EWC (tidigare UNI 
Europa) 
 

• Jane Lethbridge om ”Omsorgstjänster, multinationella företag och vidgade  
europeiska marknader, http://www.epsu.org/a/6925  

 
2010+ 
 
 
2010 
 
 
 
augusti 2010 
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Arbetsprogram  
DAGORDNINGSPUNKT 4 

 

Ämne Syfte/resultat Aktiviteter Tidsplan 

 
1. 
Gränsöverskridande 
sjuk- och hälsovård 

 
Se till att aktuella och 
framtida EU-initiativ, 
inklusive direktivförslaget om 
gränsöverskridande sjuk- 
och hälsovård, korrekt 
återspeglar och garanterar 
att dessa tjänster grundas på 
universalitet and solidaritet 
 
Övertyga Europa-
parlamentariker om att lägga 
fram våra ändringsförslag 
om två viktiga aspekter :  

• begränsa direktiv-
förslagets 
tillämpningsområde 
till "patienters 
rörlighet  

• bibehålla principen 
om  "förhands-
tillstånd” för sjukhus-
behandling 

 

 
• Fortsätta kampanjen om direktivet för gränsöverskridande sjuk- och hälsovård 

 
• Lobba regeringar och i synnerhet Europaparlamentariker 

 
• Bygga upp allianser med andra organisationer, bland annat gemensamt 

uttalande med HOSPEEM http://www.epsu.org/a/6009 
 
 
 

• EPSU:s sekretariat har överlämnat ändringsförslag till Grossetêtes betänkande  
 

• EPSU:s gör rekommendationer om den slutgiltiga voteringslistan: 
http://www.epsu.org/a/6831  
 

• Fler gemensamma uttalanden från EPSU och HOSPEEM planeras, CFP 
redigerar 

 

 
pågår 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
tidsfristen för 
ändringsförslag 
går ut den 30 
september 
Antas i ENVI-
utskottet den 28  
oktober 2010 

 
2. Kvalitet på sjuk- 
och hälsovård och 

 
Förhindra marknads-
anpassning och få 

 
• Bygga upp och stärka allianser för sjuk- och hälsovård och sociala tjänster av 

hög kvalitet med relevanta organisationer, exempelvis ISKA, EFS, 

 
2010+ 
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Ämne Syfte/resultat Aktiviteter Tidsplan 

social a tjänster  
 

erkännande av statens 
ansvar för sjuk- och 
hälsovård och sociala 
tjänster 
 
Bidra till EPSU:s strategi till 
stöd för horisontell 
lagstiftning på EU-nivå för 
offentliga tjänster och ett 
handlingsprogram för EU 
grundat på protokollet för 
offentliga tjänster 
 
Komplettera med exempel 
från hälso- och sjukvård 
samt sociala tjänster 

arbetsgivarorganisationer, sociala frivilligorganisationer, yrkesorgan samt 
användargrupper 
 

• http://www.epsu.org/IMG/pdf/Main_Questions_for_discussion_on_SSGI.pdf 
 

• CEN:s workshopsavtal (CWA) - antogs inte enhälligt; EPSU gav inte  sitt stöd. I 
slutändan kommer dokumentet inte att betraktas som ett officiellt CEN-
dokument och inte spridas eller användas som referensdokument av CEN:s 
medlemmar  

 
• Belgiskt ordförandeskap: 3:e forumet om sociala tjänster av allmänt intresse 

EPSU deltar och rapporterar 
 

• Samla in goda erfarenheter till EPSU:s kampanj "Vinden vänder" som syftar till 
att förhindra privatisering eller återföra privatiserad verksamhet 
www.epsu.org/a/5171 
 

• Seminarium i nätverket för offentliga tjänster 

 
 
 
 
 
Omröstning fram 
till den 7 
september 
 
 
26-27 oktober 
2010 i Bryssel,  
 
 
 
22–24                    
november i 
Sesimbra / 
Portugal 
 

 
3. Lika rättigheter 
 

 
Eftersträva lika rättigheter, 
möjligheter och behandling 
för alla som arbetar inom 
sjuk- och hälsovård och 
sociala tjänster samt 
bekämpa diskriminering 
 

 
• Genomföra EPSU:s resolution om jämställdhet 

 
• EPSU:s undersökning om lika lön ska slutföras och utvärderas  

 
• Följa upp Jane Pillingers rapport om löneklyftan mellan könen inom sjuk- och 

hälsovård och social omsorg; 
http://www.epsu.org/IMG/pdf/cover_14_HSS_Oct_2010.pdf 

 
• Arbetsvillkor  inom äldreomsorgen, gemensam workshop för HSS/LRG om 

äldreomsorg: http://www.epsu.org/a/6688 

 
 
 
Andra halvåret 
2010: 
 
 
 
 
27 oktober 2010 

 
4. Social dialog 
 

 
Stärka den befintliga sociala 
dialogen med HOSPEEM 
och se till att bransch-
övergripande och 
branschspecifika europeiska 

 
• Genomföra aktiviteter planerade 2009-2010 
 
• EPSU:s samarbete i HOSPEEM:s projekt om att ”Stärka social dialog i 

sjukhussektorn i de baltiska länderna”; nationella seminarier och konferens 
 

 
2009-10 
 
2010- februari, 
mars 2011 
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Ämne Syfte/resultat Aktiviteter Tidsplan 

texter om social dialog 
genomförs 
 
 

• Utarbeta arbetsprogram för 2011-2013 för den sociala dialogens plenarmöte i 
december 2010 

 
• Utarbeta arbetsprogram för 2014-2016 

 
• Följa upp hur resultaten av dialogen genomförs och används 

2013-14 
 
 
2009+ 

 
4.1 Förhindra skador 
av vassa medicinska 
instrument 
 

 
Främja och genomföra 
EPSU-HOSPEEM:s avtal om 
att förebygga skador från 
vassa medicinska instrument 
på sjukhus och inom sjuk- 
och hälsovård 
 

 
• Stödjande och medvetandehöjande aktiviteter 

 
• Överföring av avtalet till EU-lagstiftning under Spaniens ordförandeskapet 

 
• Utveckla mekanismer för genomförande och övervakning, överväga mer 

konkreta åtgärder för genomförande i kommittén för hälso- och sjukvård och 
sociala tjänster, exempelvis seminarium om sociala dialog i de baltiska 
länderna 

 

 
löpande 
 
2010 
 
 
2010 - 2011 

 
4.2 Rekrytering och 
bibehållande 
 

 
Förhandla om en åtgärdsram 
om arbetsorganisation och 
balans mellan arbets-
/privatliv i syfte att behålla 
arbetstagare i sjuk-
hussektorn 
 

 
• Förhandlingar om ramåtgärd för rekrytering och bibehållande pågår; 

ramåtgärden ska inbegripa bra / innovativa exempel på praxis 
 

• Utveckla mekanismer för genomförande, rapportering och övervakning 
 

 
ska slutföras  i 
december 2010 
 
 
2011 

 
4.3 Nya 
kompetensbehov i 
sjukhussektorn 
 

 
Nå fram till ett avtal med 
HOSPEEM om ett verktyg 
inom ramen för den sociala 
dialogen på grundval av den 
branschövergripande 
åtgärdsramen för livslång 
utveckling av kompetens och 
kvalifikationer 
 

 
• Samla in och utbyta praxis och erfarenheter som rör behov av ny kompetens, 

delvis införliva i ramåtgärden                
 

• Överväga att återuppta diskussionerna om ett specifikt verktyg för nya 
kompetensbehov 
 

 
2009-2010 
 
 
2011 

 
4.4 Allt äldre 
arbetskraft 

 
Nå fram till ett avtal med 
HOSPEEM om ett verktyg 

 
• Ge bidrag till och förhandla i sociala dialogens arbetsgrupper, delvis införliva i 

ramåtgärden 

 
2010 
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Ämne Syfte/resultat Aktiviteter Tidsplan 

 inom ramen för den sociala 
dialogen för att hantera 
frågor som rör den allt äldre 
arbetskraften i sjukhus-
sektorn  
 

 
• Överväga att återuppta diskussionerna om specifikt verktyg för allt äldre 

arbetskraft 
 

 
2011 

 
4.5 Våld av 
utomstående 
 
 

 
Uppnå ett flersektoriellt avtal 
om våld av utomstående 

 
• Konferens om våld av utomstående den 22 oktober 2009 

 
• Flersektoriella riktlinjer om att tackla våld från utomstående; 

http://www.epsu.org/a/6688 
 

• Deltagande parter enades om att lämna in ett gemensamt projekt för att främja 
genomförande , 3 workshops + slutkonferens  
 

 
2009 
 
Riktlinjerna 
undertecknas 
formellt den 30 
september 2010 
samt under 2011 

 
5. 
Gränsöverskridande 
rekrytering av 
arbetstagare 
 

 
Bekämpa oetiska metoder 
vid gränsöverskridande 
rekrytering av arbetstagare 
 

 
• Främja och genomföra EPSU-HOSPEEM:s uppförandekod om gränsöver-

skridande rekrytering http://www.epsu.org/a/3715 
• Hänvisning i ramåtgärden för rekrytering & bibehållande; Förslag om att 

införliva genomförandeverktyg i EPSU–HOSPEEM:s arbetsprogram 2011-2011 
 

 
2010+ 
 
För diskussion 
på sociala 
dialogens 
plenarmöte i dec 
2010 

 
6. Sociala tjänster 

 
Stärka EPSU:s och fackets 
deltagande på området 
sociala tjänster 
 

 
• Få arbetsgruppen för sociala tjänster att fungera bättr, (inklusive 

arbetsmetoder. http://www.epsu.org/IMG/pdf/it_8.3_Terms_of_reference.pdf 
 

• Se förklaringar under punkt 2 and 3. 
 

 
2010+ 

 
7. Arbetsvillkor, 
inklusive arbetstid 
 

 
Förbättra arbetsvillkor och 
bekämpa undervärdering av 
jobb inom sjuk- och hälso-
vård samt sociala tjänster 
 
 
 

 
• Regelbundna uppdateringar om avtalsförhandlingar med epsucob@ 

 
• Bidra till diskussioner om arbetstidsdirektivet, se EPSU:s svar på första fasen i 

samrådet med arbetsmarknadsparterna på                                                                    
http://w ww.epsu.org/a/6584 
 

• En andra samrådsfas med arbetsmarknadsparterna förväntas 

 
2009+ 
 
1:a halvåret 
2010 
 
 
2:a halvåret 
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Ämne Syfte/resultat Aktiviteter Tidsplan 

 
Skydda adekvat finansiering 
och långsiktiga offentliga 
investeringar i sjuk- och 
hälsovård och sociala 
tjänster i syfte att garantera 
tillfredsställande 
personalnivåer och löner 
 

 
 

• Tillsammans med ETUI utarbeta en broschyr om arbetsvillkor inom 
barnomsorgen, har ännu inte inletts! 

 
• Organisera aktivitet för äldreomsorg (gemensamt projekt med EPSU:s 

kommitté för kommunförvaltning, se punkt 2 and 3 
 

2010 
 
2011 

 
8. Fackliga 
rättigheter 
 

 
Främja och förespråka 
fackliga rättigheter för 
anställda inom sjuk- och 
hälsovård och sociala 
tjänster 
 
Involvera de nya 
medlemsorganisationerna 
efter samgåendet mellan 
EPSU/ISKA 
 

 
• Kapacitetsbyggande i EU- och icke-EU-länder (EPSU/ETUI:s rapport om fackliga 

rättigheter i offentliga sektorn http://www.epsu.org/r/118) 
 

• EPSU:s europeiska sjuk- och hälsovårdskonferens; 
http://www.epsu.org/IMG/pdf/cover_14_HSS_Oct_2010.pdf 

 

 
löpande 
 
 
 
oktober 2011 

 
9. Multinationella 
företag 
 
 

 
Stödja inrättandet av 
europeiska företagsråd 

 
• Övervaka multinationella företags utveckling och verksamhet inom sjuk- och 

hälsovård och sociala tjänster  
 

• Ny utveckling: Bolaget FALCK har bytt sin affärsverksamhet från privat 
säkerhet till larmtjänster, EPSU tar över ansvaret för EWC (tidigare UNI 
Europa) 
 

• Jane Lethbridge om ”Omsorgstjänster, multinationella företag och vidgade  
europeiska marknader, http://www.epsu.org/a/6925  

 
2010+ 
 
 
2010 
 
 
 
augusti 2010 
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EPSU:s fasta kommitté för sjuk- och hälsovård samt sociala tjänster – 28 oktober 2010 

Arbetsprogram  
DAGORDNINGSPUNKT 4 

 

Ämne Syfte/resultat Aktiviteter Tidsplan 

 
1. 
Gränsöverskridande 
sjuk- och hälsovård 

 
Se till att aktuella och 
framtida EU-initiativ, 
inklusive direktivförslaget om 
gränsöverskridande sjuk- 
och hälsovård, korrekt 
återspeglar och garanterar 
att dessa tjänster grundas på 
universalitet and solidaritet 
 
Övertyga Europa-
parlamentariker om att lägga 
fram våra ändringsförslag 
om två viktiga aspekter :  

• begränsa direktiv-
förslagets 
tillämpningsområde 
till "patienters 
rörlighet  

• bibehålla principen 
om  "förhands-
tillstånd” för sjukhus-
behandling 

 

 
• Fortsätta kampanjen om direktivet för gränsöverskridande sjuk- och hälsovård 

 
• Lobba regeringar och i synnerhet Europaparlamentariker 

 
• Bygga upp allianser med andra organisationer, bland annat gemensamt 

uttalande med HOSPEEM http://www.epsu.org/a/6009 
 
 
 

• EPSU:s sekretariat har överlämnat ändringsförslag till Grossetêtes betänkande  
 

• EPSU:s gör rekommendationer om den slutgiltiga voteringslistan: 
http://www.epsu.org/a/6831  
 

• Fler gemensamma uttalanden från EPSU och HOSPEEM planeras, CFP 
redigerar 

 

 
pågår 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
tidsfristen för 
ändringsförslag 
går ut den 30 
september 
Antas i ENVI-
utskottet den 28  
oktober 2010 

 
2. Kvalitet på sjuk- 
och hälsovård och 

 
Förhindra marknads-
anpassning och få 

 
• Bygga upp och stärka allianser för sjuk- och hälsovård och sociala tjänster av 

hög kvalitet med relevanta organisationer, exempelvis ISKA, EFS, 

 
2010+ 
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Ämne Syfte/resultat Aktiviteter Tidsplan 

social a tjänster  
 

erkännande av statens 
ansvar för sjuk- och 
hälsovård och sociala 
tjänster 
 
Bidra till EPSU:s strategi till 
stöd för horisontell 
lagstiftning på EU-nivå för 
offentliga tjänster och ett 
handlingsprogram för EU 
grundat på protokollet för 
offentliga tjänster 
 
Komplettera med exempel 
från hälso- och sjukvård 
samt sociala tjänster 

arbetsgivarorganisationer, sociala frivilligorganisationer, yrkesorgan samt 
användargrupper 
 

• http://www.epsu.org/IMG/pdf/Main_Questions_for_discussion_on_SSGI.pdf 
 

• CEN:s workshopsavtal (CWA) - antogs inte enhälligt; EPSU gav inte  sitt stöd. I 
slutändan kommer dokumentet inte att betraktas som ett officiellt CEN-
dokument och inte spridas eller användas som referensdokument av CEN:s 
medlemmar  

 
• Belgiskt ordförandeskap: 3:e forumet om sociala tjänster av allmänt intresse 

EPSU deltar och rapporterar 
 

• Samla in goda erfarenheter till EPSU:s kampanj "Vinden vänder" som syftar till 
att förhindra privatisering eller återföra privatiserad verksamhet 
www.epsu.org/a/5171 
 

• Seminarium i nätverket för offentliga tjänster 

 
 
 
 
 
Omröstning fram 
till den 7 
september 
 
 
26-27 oktober 
2010 i Bryssel,  
 
 
 
22–24                    
november i 
Sesimbra / 
Portugal 
 

 
3. Lika rättigheter 
 

 
Eftersträva lika rättigheter, 
möjligheter och behandling 
för alla som arbetar inom 
sjuk- och hälsovård och 
sociala tjänster samt 
bekämpa diskriminering 
 

 
• Genomföra EPSU:s resolution om jämställdhet 

 
• EPSU:s undersökning om lika lön ska slutföras och utvärderas  

 
• Följa upp Jane Pillingers rapport om löneklyftan mellan könen inom sjuk- och 

hälsovård och social omsorg; 
http://www.epsu.org/IMG/pdf/cover_14_HSS_Oct_2010.pdf 

 
• Arbetsvillkor  inom äldreomsorgen, gemensam workshop för HSS/LRG om 

äldreomsorg: http://www.epsu.org/a/6688 

 
 
 
Andra halvåret 
2010: 
 
 
 
 
27 oktober 2010 

 
4. Social dialog 
 

 
Stärka den befintliga sociala 
dialogen med HOSPEEM 
och se till att bransch-
övergripande och 
branschspecifika europeiska 

 
• Genomföra aktiviteter planerade 2009-2010 
 
• EPSU:s samarbete i HOSPEEM:s projekt om att ”Stärka social dialog i 

sjukhussektorn i de baltiska länderna”; nationella seminarier och konferens 
 

 
2009-10 
 
2010- februari, 
mars 2011 
 



EPSU:s fasta kommittee för sjuk- och hälsovård och sociala tjänster 
Arbetsprogram 2009-2014 

Dagordningspunkt 6 
 

 3

Ämne Syfte/resultat Aktiviteter Tidsplan 

texter om social dialog 
genomförs 
 
 

• Utarbeta arbetsprogram för 2011-2013 för den sociala dialogens plenarmöte i 
december 2010 

 
• Utarbeta arbetsprogram för 2014-2016 

 
• Följa upp hur resultaten av dialogen genomförs och används 

2013-14 
 
 
2009+ 

 
4.1 Förhindra skador 
av vassa medicinska 
instrument 
 

 
Främja och genomföra 
EPSU-HOSPEEM:s avtal om 
att förebygga skador från 
vassa medicinska instrument 
på sjukhus och inom sjuk- 
och hälsovård 
 

 
• Stödjande och medvetandehöjande aktiviteter 

 
• Överföring av avtalet till EU-lagstiftning under Spaniens ordförandeskapet 

 
• Utveckla mekanismer för genomförande och övervakning, överväga mer 

konkreta åtgärder för genomförande i kommittén för hälso- och sjukvård och 
sociala tjänster, exempelvis seminarium om sociala dialog i de baltiska 
länderna 

 

 
löpande 
 
2010 
 
 
2010 - 2011 

 
4.2 Rekrytering och 
bibehållande 
 

 
Förhandla om en åtgärdsram 
om arbetsorganisation och 
balans mellan arbets-
/privatliv i syfte att behålla 
arbetstagare i sjuk-
hussektorn 
 

 
• Förhandlingar om ramåtgärd för rekrytering och bibehållande pågår; 

ramåtgärden ska inbegripa bra / innovativa exempel på praxis 
 

• Utveckla mekanismer för genomförande, rapportering och övervakning 
 

 
ska slutföras  i 
december 2010 
 
 
2011 

 
4.3 Nya 
kompetensbehov i 
sjukhussektorn 
 

 
Nå fram till ett avtal med 
HOSPEEM om ett verktyg 
inom ramen för den sociala 
dialogen på grundval av den 
branschövergripande 
åtgärdsramen för livslång 
utveckling av kompetens och 
kvalifikationer 
 

 
• Samla in och utbyta praxis och erfarenheter som rör behov av ny kompetens, 

delvis införliva i ramåtgärden                
 

• Överväga att återuppta diskussionerna om ett specifikt verktyg för nya 
kompetensbehov 
 

 
2009-2010 
 
 
2011 

 
4.4 Allt äldre 
arbetskraft 

 
Nå fram till ett avtal med 
HOSPEEM om ett verktyg 

 
• Ge bidrag till och förhandla i sociala dialogens arbetsgrupper, delvis införliva i 

ramåtgärden 

 
2010 
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Ämne Syfte/resultat Aktiviteter Tidsplan 

 inom ramen för den sociala 
dialogen för att hantera 
frågor som rör den allt äldre 
arbetskraften i sjukhus-
sektorn  
 

 
• Överväga att återuppta diskussionerna om specifikt verktyg för allt äldre 

arbetskraft 
 

 
2011 

 
4.5 Våld av 
utomstående 
 
 

 
Uppnå ett flersektoriellt avtal 
om våld av utomstående 

 
• Konferens om våld av utomstående den 22 oktober 2009 

 
• Flersektoriella riktlinjer om att tackla våld från utomstående; 

http://www.epsu.org/a/6688 
 

• Deltagande parter enades om att lämna in ett gemensamt projekt för att främja 
genomförande , 3 workshops + slutkonferens  
 

 
2009 
 
Riktlinjerna 
undertecknas 
formellt den 30 
september 2010 
samt under 2011 

 
5. 
Gränsöverskridande 
rekrytering av 
arbetstagare 
 

 
Bekämpa oetiska metoder 
vid gränsöverskridande 
rekrytering av arbetstagare 
 

 
• Främja och genomföra EPSU-HOSPEEM:s uppförandekod om gränsöver-

skridande rekrytering http://www.epsu.org/a/3715 
• Hänvisning i ramåtgärden för rekrytering & bibehållande; Förslag om att 

införliva genomförandeverktyg i EPSU–HOSPEEM:s arbetsprogram 2011-2011 
 

 
2010+ 
 
För diskussion 
på sociala 
dialogens 
plenarmöte i dec 
2010 

 
6. Sociala tjänster 

 
Stärka EPSU:s och fackets 
deltagande på området 
sociala tjänster 
 

 
• Få arbetsgruppen för sociala tjänster att fungera bättr, (inklusive 

arbetsmetoder. http://www.epsu.org/IMG/pdf/it_8.3_Terms_of_reference.pdf 
 

• Se förklaringar under punkt 2 and 3. 
 

 
2010+ 

 
7. Arbetsvillkor, 
inklusive arbetstid 
 

 
Förbättra arbetsvillkor och 
bekämpa undervärdering av 
jobb inom sjuk- och hälso-
vård samt sociala tjänster 
 
 
 

 
• Regelbundna uppdateringar om avtalsförhandlingar med epsucob@ 

 
• Bidra till diskussioner om arbetstidsdirektivet, se EPSU:s svar på första fasen i 

samrådet med arbetsmarknadsparterna på                                                                    
http://w ww.epsu.org/a/6584 
 

• En andra samrådsfas med arbetsmarknadsparterna förväntas 

 
2009+ 
 
1:a halvåret 
2010 
 
 
2:a halvåret 
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Ämne Syfte/resultat Aktiviteter Tidsplan 

 
Skydda adekvat finansiering 
och långsiktiga offentliga 
investeringar i sjuk- och 
hälsovård och sociala 
tjänster i syfte att garantera 
tillfredsställande 
personalnivåer och löner 
 

 
 

• Tillsammans med ETUI utarbeta en broschyr om arbetsvillkor inom 
barnomsorgen, har ännu inte inletts! 

 
• Organisera aktivitet för äldreomsorg (gemensamt projekt med EPSU:s 

kommitté för kommunförvaltning, se punkt 2 and 3 
 

2010 
 
2011 

 
8. Fackliga 
rättigheter 
 

 
Främja och förespråka 
fackliga rättigheter för 
anställda inom sjuk- och 
hälsovård och sociala 
tjänster 
 
Involvera de nya 
medlemsorganisationerna 
efter samgåendet mellan 
EPSU/ISKA 
 

 
• Kapacitetsbyggande i EU- och icke-EU-länder (EPSU/ETUI:s rapport om fackliga 

rättigheter i offentliga sektorn http://www.epsu.org/r/118) 
 

• EPSU:s europeiska sjuk- och hälsovårdskonferens; 
http://www.epsu.org/IMG/pdf/cover_14_HSS_Oct_2010.pdf 

 

 
löpande 
 
 
 
oktober 2011 

 
9. Multinationella 
företag 
 
 

 
Stödja inrättandet av 
europeiska företagsråd 

 
• Övervaka multinationella företags utveckling och verksamhet inom sjuk- och 

hälsovård och sociala tjänster  
 

• Ny utveckling: Bolaget FALCK har bytt sin affärsverksamhet från privat 
säkerhet till larmtjänster, EPSU tar över ansvaret för EWC (tidigare UNI 
Europa) 
 

• Jane Lethbridge om ”Omsorgstjänster, multinationella företag och vidgade  
europeiska marknader, http://www.epsu.org/a/6925  

 
2010+ 
 
 
2010 
 
 
 
augusti 2010 
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EPSU:s fasta kommitté för sjuk- och hälsovård samt sociala tjänster – 28 oktober 2010 

Arbetsprogram  
DAGORDNINGSPUNKT 4 

 

Ämne Syfte/resultat Aktiviteter Tidsplan 

 
1. 
Gränsöverskridande 
sjuk- och hälsovård 

 
Se till att aktuella och 
framtida EU-initiativ, 
inklusive direktivförslaget om 
gränsöverskridande sjuk- 
och hälsovård, korrekt 
återspeglar och garanterar 
att dessa tjänster grundas på 
universalitet and solidaritet 
 
Övertyga Europa-
parlamentariker om att lägga 
fram våra ändringsförslag 
om två viktiga aspekter :  

• begränsa direktiv-
förslagets 
tillämpningsområde 
till "patienters 
rörlighet  

• bibehålla principen 
om  "förhands-
tillstånd” för sjukhus-
behandling 

 

 
• Fortsätta kampanjen om direktivet för gränsöverskridande sjuk- och hälsovård 

 
• Lobba regeringar och i synnerhet Europaparlamentariker 

 
• Bygga upp allianser med andra organisationer, bland annat gemensamt 

uttalande med HOSPEEM http://www.epsu.org/a/6009 
 
 
 

• EPSU:s sekretariat har överlämnat ändringsförslag till Grossetêtes betänkande  
 

• EPSU:s gör rekommendationer om den slutgiltiga voteringslistan: 
http://www.epsu.org/a/6831  
 

• Fler gemensamma uttalanden från EPSU och HOSPEEM planeras, CFP 
redigerar 

 

 
pågår 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
tidsfristen för 
ändringsförslag 
går ut den 30 
september 
Antas i ENVI-
utskottet den 28  
oktober 2010 

 
2. Kvalitet på sjuk- 
och hälsovård och 

 
Förhindra marknads-
anpassning och få 

 
• Bygga upp och stärka allianser för sjuk- och hälsovård och sociala tjänster av 

hög kvalitet med relevanta organisationer, exempelvis ISKA, EFS, 

 
2010+ 
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Ämne Syfte/resultat Aktiviteter Tidsplan 

social a tjänster  
 

erkännande av statens 
ansvar för sjuk- och 
hälsovård och sociala 
tjänster 
 
Bidra till EPSU:s strategi till 
stöd för horisontell 
lagstiftning på EU-nivå för 
offentliga tjänster och ett 
handlingsprogram för EU 
grundat på protokollet för 
offentliga tjänster 
 
Komplettera med exempel 
från hälso- och sjukvård 
samt sociala tjänster 

arbetsgivarorganisationer, sociala frivilligorganisationer, yrkesorgan samt 
användargrupper 
 

• http://www.epsu.org/IMG/pdf/Main_Questions_for_discussion_on_SSGI.pdf 
 

• CEN:s workshopsavtal (CWA) - antogs inte enhälligt; EPSU gav inte  sitt stöd. I 
slutändan kommer dokumentet inte att betraktas som ett officiellt CEN-
dokument och inte spridas eller användas som referensdokument av CEN:s 
medlemmar  

 
• Belgiskt ordförandeskap: 3:e forumet om sociala tjänster av allmänt intresse 

EPSU deltar och rapporterar 
 

• Samla in goda erfarenheter till EPSU:s kampanj "Vinden vänder" som syftar till 
att förhindra privatisering eller återföra privatiserad verksamhet 
www.epsu.org/a/5171 
 

• Seminarium i nätverket för offentliga tjänster 

 
 
 
 
 
Omröstning fram 
till den 7 
september 
 
 
26-27 oktober 
2010 i Bryssel,  
 
 
 
22–24                    
november i 
Sesimbra / 
Portugal 
 

 
3. Lika rättigheter 
 

 
Eftersträva lika rättigheter, 
möjligheter och behandling 
för alla som arbetar inom 
sjuk- och hälsovård och 
sociala tjänster samt 
bekämpa diskriminering 
 

 
• Genomföra EPSU:s resolution om jämställdhet 

 
• EPSU:s undersökning om lika lön ska slutföras och utvärderas  

 
• Följa upp Jane Pillingers rapport om löneklyftan mellan könen inom sjuk- och 

hälsovård och social omsorg; 
http://www.epsu.org/IMG/pdf/cover_14_HSS_Oct_2010.pdf 

 
• Arbetsvillkor  inom äldreomsorgen, gemensam workshop för HSS/LRG om 

äldreomsorg: http://www.epsu.org/a/6688 

 
 
 
Andra halvåret 
2010: 
 
 
 
 
27 oktober 2010 

 
4. Social dialog 
 

 
Stärka den befintliga sociala 
dialogen med HOSPEEM 
och se till att bransch-
övergripande och 
branschspecifika europeiska 

 
• Genomföra aktiviteter planerade 2009-2010 
 
• EPSU:s samarbete i HOSPEEM:s projekt om att ”Stärka social dialog i 

sjukhussektorn i de baltiska länderna”; nationella seminarier och konferens 
 

 
2009-10 
 
2010- februari, 
mars 2011 
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Ämne Syfte/resultat Aktiviteter Tidsplan 

texter om social dialog 
genomförs 
 
 

• Utarbeta arbetsprogram för 2011-2013 för den sociala dialogens plenarmöte i 
december 2010 

 
• Utarbeta arbetsprogram för 2014-2016 

 
• Följa upp hur resultaten av dialogen genomförs och används 

2013-14 
 
 
2009+ 

 
4.1 Förhindra skador 
av vassa medicinska 
instrument 
 

 
Främja och genomföra 
EPSU-HOSPEEM:s avtal om 
att förebygga skador från 
vassa medicinska instrument 
på sjukhus och inom sjuk- 
och hälsovård 
 

 
• Stödjande och medvetandehöjande aktiviteter 

 
• Överföring av avtalet till EU-lagstiftning under Spaniens ordförandeskapet 

 
• Utveckla mekanismer för genomförande och övervakning, överväga mer 

konkreta åtgärder för genomförande i kommittén för hälso- och sjukvård och 
sociala tjänster, exempelvis seminarium om sociala dialog i de baltiska 
länderna 

 

 
löpande 
 
2010 
 
 
2010 - 2011 

 
4.2 Rekrytering och 
bibehållande 
 

 
Förhandla om en åtgärdsram 
om arbetsorganisation och 
balans mellan arbets-
/privatliv i syfte att behålla 
arbetstagare i sjuk-
hussektorn 
 

 
• Förhandlingar om ramåtgärd för rekrytering och bibehållande pågår; 

ramåtgärden ska inbegripa bra / innovativa exempel på praxis 
 

• Utveckla mekanismer för genomförande, rapportering och övervakning 
 

 
ska slutföras  i 
december 2010 
 
 
2011 

 
4.3 Nya 
kompetensbehov i 
sjukhussektorn 
 

 
Nå fram till ett avtal med 
HOSPEEM om ett verktyg 
inom ramen för den sociala 
dialogen på grundval av den 
branschövergripande 
åtgärdsramen för livslång 
utveckling av kompetens och 
kvalifikationer 
 

 
• Samla in och utbyta praxis och erfarenheter som rör behov av ny kompetens, 

delvis införliva i ramåtgärden                
 

• Överväga att återuppta diskussionerna om ett specifikt verktyg för nya 
kompetensbehov 
 

 
2009-2010 
 
 
2011 

 
4.4 Allt äldre 
arbetskraft 

 
Nå fram till ett avtal med 
HOSPEEM om ett verktyg 

 
• Ge bidrag till och förhandla i sociala dialogens arbetsgrupper, delvis införliva i 

ramåtgärden 

 
2010 
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 inom ramen för den sociala 
dialogen för att hantera 
frågor som rör den allt äldre 
arbetskraften i sjukhus-
sektorn  
 

 
• Överväga att återuppta diskussionerna om specifikt verktyg för allt äldre 

arbetskraft 
 

 
2011 

 
4.5 Våld av 
utomstående 
 
 

 
Uppnå ett flersektoriellt avtal 
om våld av utomstående 

 
• Konferens om våld av utomstående den 22 oktober 2009 

 
• Flersektoriella riktlinjer om att tackla våld från utomstående; 

http://www.epsu.org/a/6688 
 

• Deltagande parter enades om att lämna in ett gemensamt projekt för att främja 
genomförande , 3 workshops + slutkonferens  
 

 
2009 
 
Riktlinjerna 
undertecknas 
formellt den 30 
september 2010 
samt under 2011 

 
5. 
Gränsöverskridande 
rekrytering av 
arbetstagare 
 

 
Bekämpa oetiska metoder 
vid gränsöverskridande 
rekrytering av arbetstagare 
 

 
• Främja och genomföra EPSU-HOSPEEM:s uppförandekod om gränsöver-

skridande rekrytering http://www.epsu.org/a/3715 
• Hänvisning i ramåtgärden för rekrytering & bibehållande; Förslag om att 

införliva genomförandeverktyg i EPSU–HOSPEEM:s arbetsprogram 2011-2011 
 

 
2010+ 
 
För diskussion 
på sociala 
dialogens 
plenarmöte i dec 
2010 

 
6. Sociala tjänster 

 
Stärka EPSU:s och fackets 
deltagande på området 
sociala tjänster 
 

 
• Få arbetsgruppen för sociala tjänster att fungera bättr, (inklusive 

arbetsmetoder. http://www.epsu.org/IMG/pdf/it_8.3_Terms_of_reference.pdf 
 

• Se förklaringar under punkt 2 and 3. 
 

 
2010+ 

 
7. Arbetsvillkor, 
inklusive arbetstid 
 

 
Förbättra arbetsvillkor och 
bekämpa undervärdering av 
jobb inom sjuk- och hälso-
vård samt sociala tjänster 
 
 
 

 
• Regelbundna uppdateringar om avtalsförhandlingar med epsucob@ 

 
• Bidra till diskussioner om arbetstidsdirektivet, se EPSU:s svar på första fasen i 

samrådet med arbetsmarknadsparterna på                                                                    
http://w ww.epsu.org/a/6584 
 

• En andra samrådsfas med arbetsmarknadsparterna förväntas 

 
2009+ 
 
1:a halvåret 
2010 
 
 
2:a halvåret 
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Ämne Syfte/resultat Aktiviteter Tidsplan 

 
Skydda adekvat finansiering 
och långsiktiga offentliga 
investeringar i sjuk- och 
hälsovård och sociala 
tjänster i syfte att garantera 
tillfredsställande 
personalnivåer och löner 
 

 
 

• Tillsammans med ETUI utarbeta en broschyr om arbetsvillkor inom 
barnomsorgen, har ännu inte inletts! 

 
• Organisera aktivitet för äldreomsorg (gemensamt projekt med EPSU:s 

kommitté för kommunförvaltning, se punkt 2 and 3 
 

2010 
 
2011 

 
8. Fackliga 
rättigheter 
 

 
Främja och förespråka 
fackliga rättigheter för 
anställda inom sjuk- och 
hälsovård och sociala 
tjänster 
 
Involvera de nya 
medlemsorganisationerna 
efter samgåendet mellan 
EPSU/ISKA 
 

 
• Kapacitetsbyggande i EU- och icke-EU-länder (EPSU/ETUI:s rapport om fackliga 

rättigheter i offentliga sektorn http://www.epsu.org/r/118) 
 

• EPSU:s europeiska sjuk- och hälsovårdskonferens; 
http://www.epsu.org/IMG/pdf/cover_14_HSS_Oct_2010.pdf 

 

 
löpande 
 
 
 
oktober 2011 

 
9. Multinationella 
företag 
 
 

 
Stödja inrättandet av 
europeiska företagsråd 

 
• Övervaka multinationella företags utveckling och verksamhet inom sjuk- och 

hälsovård och sociala tjänster  
 

• Ny utveckling: Bolaget FALCK har bytt sin affärsverksamhet från privat 
säkerhet till larmtjänster, EPSU tar över ansvaret för EWC (tidigare UNI 
Europa) 
 

• Jane Lethbridge om ”Omsorgstjänster, multinationella företag och vidgade  
europeiska marknader, http://www.epsu.org/a/6925  

 
2010+ 
 
 
2010 
 
 
 
augusti 2010 
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EPSU:s fasta kommitté för sjuk- och hälsovård samt sociala tjänster – 28 oktober 2010 

Arbetsprogram  
DAGORDNINGSPUNKT 4 

 

Ämne Syfte/resultat Aktiviteter Tidsplan 

 
1. 
Gränsöverskridande 
sjuk- och hälsovård 

 
Se till att aktuella och 
framtida EU-initiativ, 
inklusive direktivförslaget om 
gränsöverskridande sjuk- 
och hälsovård, korrekt 
återspeglar och garanterar 
att dessa tjänster grundas på 
universalitet and solidaritet 
 
Övertyga Europa-
parlamentariker om att lägga 
fram våra ändringsförslag 
om två viktiga aspekter :  

• begränsa direktiv-
förslagets 
tillämpningsområde 
till "patienters 
rörlighet  

• bibehålla principen 
om  "förhands-
tillstånd” för sjukhus-
behandling 

 

 
• Fortsätta kampanjen om direktivet för gränsöverskridande sjuk- och hälsovård 

 
• Lobba regeringar och i synnerhet Europaparlamentariker 

 
• Bygga upp allianser med andra organisationer, bland annat gemensamt 

uttalande med HOSPEEM http://www.epsu.org/a/6009 
 
 
 

• EPSU:s sekretariat har överlämnat ändringsförslag till Grossetêtes betänkande  
 

• EPSU:s gör rekommendationer om den slutgiltiga voteringslistan: 
http://www.epsu.org/a/6831  
 

• Fler gemensamma uttalanden från EPSU och HOSPEEM planeras, CFP 
redigerar 

 

 
pågår 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
tidsfristen för 
ändringsförslag 
går ut den 30 
september 
Antas i ENVI-
utskottet den 28  
oktober 2010 

 
2. Kvalitet på sjuk- 
och hälsovård och 

 
Förhindra marknads-
anpassning och få 

 
• Bygga upp och stärka allianser för sjuk- och hälsovård och sociala tjänster av 

hög kvalitet med relevanta organisationer, exempelvis ISKA, EFS, 

 
2010+ 
 



EPSU:s fasta kommittee för sjuk- och hälsovård och sociala tjänster 
Arbetsprogram 2009-2014 

Dagordningspunkt 6 
 

 2

Ämne Syfte/resultat Aktiviteter Tidsplan 

social a tjänster  
 

erkännande av statens 
ansvar för sjuk- och 
hälsovård och sociala 
tjänster 
 
Bidra till EPSU:s strategi till 
stöd för horisontell 
lagstiftning på EU-nivå för 
offentliga tjänster och ett 
handlingsprogram för EU 
grundat på protokollet för 
offentliga tjänster 
 
Komplettera med exempel 
från hälso- och sjukvård 
samt sociala tjänster 

arbetsgivarorganisationer, sociala frivilligorganisationer, yrkesorgan samt 
användargrupper 
 

• http://www.epsu.org/IMG/pdf/Main_Questions_for_discussion_on_SSGI.pdf 
 

• CEN:s workshopsavtal (CWA) - antogs inte enhälligt; EPSU gav inte  sitt stöd. I 
slutändan kommer dokumentet inte att betraktas som ett officiellt CEN-
dokument och inte spridas eller användas som referensdokument av CEN:s 
medlemmar  

 
• Belgiskt ordförandeskap: 3:e forumet om sociala tjänster av allmänt intresse 

EPSU deltar och rapporterar 
 

• Samla in goda erfarenheter till EPSU:s kampanj "Vinden vänder" som syftar till 
att förhindra privatisering eller återföra privatiserad verksamhet 
www.epsu.org/a/5171 
 

• Seminarium i nätverket för offentliga tjänster 

 
 
 
 
 
Omröstning fram 
till den 7 
september 
 
 
26-27 oktober 
2010 i Bryssel,  
 
 
 
22–24                    
november i 
Sesimbra / 
Portugal 
 

 
3. Lika rättigheter 
 

 
Eftersträva lika rättigheter, 
möjligheter och behandling 
för alla som arbetar inom 
sjuk- och hälsovård och 
sociala tjänster samt 
bekämpa diskriminering 
 

 
• Genomföra EPSU:s resolution om jämställdhet 

 
• EPSU:s undersökning om lika lön ska slutföras och utvärderas  

 
• Följa upp Jane Pillingers rapport om löneklyftan mellan könen inom sjuk- och 

hälsovård och social omsorg; 
http://www.epsu.org/IMG/pdf/cover_14_HSS_Oct_2010.pdf 

 
• Arbetsvillkor  inom äldreomsorgen, gemensam workshop för HSS/LRG om 

äldreomsorg: http://www.epsu.org/a/6688 

 
 
 
Andra halvåret 
2010: 
 
 
 
 
27 oktober 2010 

 
4. Social dialog 
 

 
Stärka den befintliga sociala 
dialogen med HOSPEEM 
och se till att bransch-
övergripande och 
branschspecifika europeiska 

 
• Genomföra aktiviteter planerade 2009-2010 
 
• EPSU:s samarbete i HOSPEEM:s projekt om att ”Stärka social dialog i 

sjukhussektorn i de baltiska länderna”; nationella seminarier och konferens 
 

 
2009-10 
 
2010- februari, 
mars 2011 
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Ämne Syfte/resultat Aktiviteter Tidsplan 

texter om social dialog 
genomförs 
 
 

• Utarbeta arbetsprogram för 2011-2013 för den sociala dialogens plenarmöte i 
december 2010 

 
• Utarbeta arbetsprogram för 2014-2016 

 
• Följa upp hur resultaten av dialogen genomförs och används 

2013-14 
 
 
2009+ 

 
4.1 Förhindra skador 
av vassa medicinska 
instrument 
 

 
Främja och genomföra 
EPSU-HOSPEEM:s avtal om 
att förebygga skador från 
vassa medicinska instrument 
på sjukhus och inom sjuk- 
och hälsovård 
 

 
• Stödjande och medvetandehöjande aktiviteter 

 
• Överföring av avtalet till EU-lagstiftning under Spaniens ordförandeskapet 

 
• Utveckla mekanismer för genomförande och övervakning, överväga mer 

konkreta åtgärder för genomförande i kommittén för hälso- och sjukvård och 
sociala tjänster, exempelvis seminarium om sociala dialog i de baltiska 
länderna 

 

 
löpande 
 
2010 
 
 
2010 - 2011 

 
4.2 Rekrytering och 
bibehållande 
 

 
Förhandla om en åtgärdsram 
om arbetsorganisation och 
balans mellan arbets-
/privatliv i syfte att behålla 
arbetstagare i sjuk-
hussektorn 
 

 
• Förhandlingar om ramåtgärd för rekrytering och bibehållande pågår; 

ramåtgärden ska inbegripa bra / innovativa exempel på praxis 
 

• Utveckla mekanismer för genomförande, rapportering och övervakning 
 

 
ska slutföras  i 
december 2010 
 
 
2011 

 
4.3 Nya 
kompetensbehov i 
sjukhussektorn 
 

 
Nå fram till ett avtal med 
HOSPEEM om ett verktyg 
inom ramen för den sociala 
dialogen på grundval av den 
branschövergripande 
åtgärdsramen för livslång 
utveckling av kompetens och 
kvalifikationer 
 

 
• Samla in och utbyta praxis och erfarenheter som rör behov av ny kompetens, 

delvis införliva i ramåtgärden                
 

• Överväga att återuppta diskussionerna om ett specifikt verktyg för nya 
kompetensbehov 
 

 
2009-2010 
 
 
2011 

 
4.4 Allt äldre 
arbetskraft 

 
Nå fram till ett avtal med 
HOSPEEM om ett verktyg 

 
• Ge bidrag till och förhandla i sociala dialogens arbetsgrupper, delvis införliva i 

ramåtgärden 

 
2010 
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Ämne Syfte/resultat Aktiviteter Tidsplan 

 inom ramen för den sociala 
dialogen för att hantera 
frågor som rör den allt äldre 
arbetskraften i sjukhus-
sektorn  
 

 
• Överväga att återuppta diskussionerna om specifikt verktyg för allt äldre 

arbetskraft 
 

 
2011 

 
4.5 Våld av 
utomstående 
 
 

 
Uppnå ett flersektoriellt avtal 
om våld av utomstående 

 
• Konferens om våld av utomstående den 22 oktober 2009 

 
• Flersektoriella riktlinjer om att tackla våld från utomstående; 

http://www.epsu.org/a/6688 
 

• Deltagande parter enades om att lämna in ett gemensamt projekt för att främja 
genomförande , 3 workshops + slutkonferens  
 

 
2009 
 
Riktlinjerna 
undertecknas 
formellt den 30 
september 2010 
samt under 2011 

 
5. 
Gränsöverskridande 
rekrytering av 
arbetstagare 
 

 
Bekämpa oetiska metoder 
vid gränsöverskridande 
rekrytering av arbetstagare 
 

 
• Främja och genomföra EPSU-HOSPEEM:s uppförandekod om gränsöver-

skridande rekrytering http://www.epsu.org/a/3715 
• Hänvisning i ramåtgärden för rekrytering & bibehållande; Förslag om att 

införliva genomförandeverktyg i EPSU–HOSPEEM:s arbetsprogram 2011-2011 
 

 
2010+ 
 
För diskussion 
på sociala 
dialogens 
plenarmöte i dec 
2010 

 
6. Sociala tjänster 

 
Stärka EPSU:s och fackets 
deltagande på området 
sociala tjänster 
 

 
• Få arbetsgruppen för sociala tjänster att fungera bättr, (inklusive 

arbetsmetoder. http://www.epsu.org/IMG/pdf/it_8.3_Terms_of_reference.pdf 
 

• Se förklaringar under punkt 2 and 3. 
 

 
2010+ 

 
7. Arbetsvillkor, 
inklusive arbetstid 
 

 
Förbättra arbetsvillkor och 
bekämpa undervärdering av 
jobb inom sjuk- och hälso-
vård samt sociala tjänster 
 
 
 

 
• Regelbundna uppdateringar om avtalsförhandlingar med epsucob@ 

 
• Bidra till diskussioner om arbetstidsdirektivet, se EPSU:s svar på första fasen i 

samrådet med arbetsmarknadsparterna på                                                                    
http://w ww.epsu.org/a/6584 
 

• En andra samrådsfas med arbetsmarknadsparterna förväntas 

 
2009+ 
 
1:a halvåret 
2010 
 
 
2:a halvåret 
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Ämne Syfte/resultat Aktiviteter Tidsplan 

 
Skydda adekvat finansiering 
och långsiktiga offentliga 
investeringar i sjuk- och 
hälsovård och sociala 
tjänster i syfte att garantera 
tillfredsställande 
personalnivåer och löner 
 

 
 

• Tillsammans med ETUI utarbeta en broschyr om arbetsvillkor inom 
barnomsorgen, har ännu inte inletts! 

 
• Organisera aktivitet för äldreomsorg (gemensamt projekt med EPSU:s 

kommitté för kommunförvaltning, se punkt 2 and 3 
 

2010 
 
2011 

 
8. Fackliga 
rättigheter 
 

 
Främja och förespråka 
fackliga rättigheter för 
anställda inom sjuk- och 
hälsovård och sociala 
tjänster 
 
Involvera de nya 
medlemsorganisationerna 
efter samgåendet mellan 
EPSU/ISKA 
 

 
• Kapacitetsbyggande i EU- och icke-EU-länder (EPSU/ETUI:s rapport om fackliga 

rättigheter i offentliga sektorn http://www.epsu.org/r/118) 
 

• EPSU:s europeiska sjuk- och hälsovårdskonferens; 
http://www.epsu.org/IMG/pdf/cover_14_HSS_Oct_2010.pdf 

 

 
löpande 
 
 
 
oktober 2011 

 
9. Multinationella 
företag 
 
 

 
Stödja inrättandet av 
europeiska företagsråd 

 
• Övervaka multinationella företags utveckling och verksamhet inom sjuk- och 

hälsovård och sociala tjänster  
 

• Ny utveckling: Bolaget FALCK har bytt sin affärsverksamhet från privat 
säkerhet till larmtjänster, EPSU tar över ansvaret för EWC (tidigare UNI 
Europa) 
 

• Jane Lethbridge om ”Omsorgstjänster, multinationella företag och vidgade  
europeiska marknader, http://www.epsu.org/a/6925  

 
2010+ 
 
 
2010 
 
 
 
augusti 2010 
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Arbetsprogram  
DAGORDNINGSPUNKT 4 

 

Ämne Syfte/resultat Aktiviteter Tidsplan 

 
1. 
Gränsöverskridande 
sjuk- och hälsovård 

 
Se till att aktuella och 
framtida EU-initiativ, 
inklusive direktivförslaget om 
gränsöverskridande sjuk- 
och hälsovård, korrekt 
återspeglar och garanterar 
att dessa tjänster grundas på 
universalitet and solidaritet 
 
Övertyga Europa-
parlamentariker om att lägga 
fram våra ändringsförslag 
om två viktiga aspekter :  

• begränsa direktiv-
förslagets 
tillämpningsområde 
till "patienters 
rörlighet  

• bibehålla principen 
om  "förhands-
tillstånd” för sjukhus-
behandling 

 

 
• Fortsätta kampanjen om direktivet för gränsöverskridande sjuk- och hälsovård 

 
• Lobba regeringar och i synnerhet Europaparlamentariker 

 
• Bygga upp allianser med andra organisationer, bland annat gemensamt 

uttalande med HOSPEEM http://www.epsu.org/a/6009 
 
 
 

• EPSU:s sekretariat har överlämnat ändringsförslag till Grossetêtes betänkande  
 

• EPSU:s gör rekommendationer om den slutgiltiga voteringslistan: 
http://www.epsu.org/a/6831  
 

• Fler gemensamma uttalanden från EPSU och HOSPEEM planeras, CFP 
redigerar 

 

 
pågår 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
tidsfristen för 
ändringsförslag 
går ut den 30 
september 
Antas i ENVI-
utskottet den 28  
oktober 2010 

 
2. Kvalitet på sjuk- 
och hälsovård och 

 
Förhindra marknads-
anpassning och få 

 
• Bygga upp och stärka allianser för sjuk- och hälsovård och sociala tjänster av 

hög kvalitet med relevanta organisationer, exempelvis ISKA, EFS, 

 
2010+ 
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Ämne Syfte/resultat Aktiviteter Tidsplan 

social a tjänster  
 

erkännande av statens 
ansvar för sjuk- och 
hälsovård och sociala 
tjänster 
 
Bidra till EPSU:s strategi till 
stöd för horisontell 
lagstiftning på EU-nivå för 
offentliga tjänster och ett 
handlingsprogram för EU 
grundat på protokollet för 
offentliga tjänster 
 
Komplettera med exempel 
från hälso- och sjukvård 
samt sociala tjänster 

arbetsgivarorganisationer, sociala frivilligorganisationer, yrkesorgan samt 
användargrupper 
 

• http://www.epsu.org/IMG/pdf/Main_Questions_for_discussion_on_SSGI.pdf 
 

• CEN:s workshopsavtal (CWA) - antogs inte enhälligt; EPSU gav inte  sitt stöd. I 
slutändan kommer dokumentet inte att betraktas som ett officiellt CEN-
dokument och inte spridas eller användas som referensdokument av CEN:s 
medlemmar  

 
• Belgiskt ordförandeskap: 3:e forumet om sociala tjänster av allmänt intresse 

EPSU deltar och rapporterar 
 

• Samla in goda erfarenheter till EPSU:s kampanj "Vinden vänder" som syftar till 
att förhindra privatisering eller återföra privatiserad verksamhet 
www.epsu.org/a/5171 
 

• Seminarium i nätverket för offentliga tjänster 

 
 
 
 
 
Omröstning fram 
till den 7 
september 
 
 
26-27 oktober 
2010 i Bryssel,  
 
 
 
22–24                    
november i 
Sesimbra / 
Portugal 
 

 
3. Lika rättigheter 
 

 
Eftersträva lika rättigheter, 
möjligheter och behandling 
för alla som arbetar inom 
sjuk- och hälsovård och 
sociala tjänster samt 
bekämpa diskriminering 
 

 
• Genomföra EPSU:s resolution om jämställdhet 

 
• EPSU:s undersökning om lika lön ska slutföras och utvärderas  

 
• Följa upp Jane Pillingers rapport om löneklyftan mellan könen inom sjuk- och 

hälsovård och social omsorg; 
http://www.epsu.org/IMG/pdf/cover_14_HSS_Oct_2010.pdf 

 
• Arbetsvillkor  inom äldreomsorgen, gemensam workshop för HSS/LRG om 

äldreomsorg: http://www.epsu.org/a/6688 

 
 
 
Andra halvåret 
2010: 
 
 
 
 
27 oktober 2010 

 
4. Social dialog 
 

 
Stärka den befintliga sociala 
dialogen med HOSPEEM 
och se till att bransch-
övergripande och 
branschspecifika europeiska 

 
• Genomföra aktiviteter planerade 2009-2010 
 
• EPSU:s samarbete i HOSPEEM:s projekt om att ”Stärka social dialog i 

sjukhussektorn i de baltiska länderna”; nationella seminarier och konferens 
 

 
2009-10 
 
2010- februari, 
mars 2011 
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Ämne Syfte/resultat Aktiviteter Tidsplan 

texter om social dialog 
genomförs 
 
 

• Utarbeta arbetsprogram för 2011-2013 för den sociala dialogens plenarmöte i 
december 2010 

 
• Utarbeta arbetsprogram för 2014-2016 

 
• Följa upp hur resultaten av dialogen genomförs och används 

2013-14 
 
 
2009+ 

 
4.1 Förhindra skador 
av vassa medicinska 
instrument 
 

 
Främja och genomföra 
EPSU-HOSPEEM:s avtal om 
att förebygga skador från 
vassa medicinska instrument 
på sjukhus och inom sjuk- 
och hälsovård 
 

 
• Stödjande och medvetandehöjande aktiviteter 

 
• Överföring av avtalet till EU-lagstiftning under Spaniens ordförandeskapet 

 
• Utveckla mekanismer för genomförande och övervakning, överväga mer 

konkreta åtgärder för genomförande i kommittén för hälso- och sjukvård och 
sociala tjänster, exempelvis seminarium om sociala dialog i de baltiska 
länderna 

 

 
löpande 
 
2010 
 
 
2010 - 2011 

 
4.2 Rekrytering och 
bibehållande 
 

 
Förhandla om en åtgärdsram 
om arbetsorganisation och 
balans mellan arbets-
/privatliv i syfte att behålla 
arbetstagare i sjuk-
hussektorn 
 

 
• Förhandlingar om ramåtgärd för rekrytering och bibehållande pågår; 

ramåtgärden ska inbegripa bra / innovativa exempel på praxis 
 

• Utveckla mekanismer för genomförande, rapportering och övervakning 
 

 
ska slutföras  i 
december 2010 
 
 
2011 

 
4.3 Nya 
kompetensbehov i 
sjukhussektorn 
 

 
Nå fram till ett avtal med 
HOSPEEM om ett verktyg 
inom ramen för den sociala 
dialogen på grundval av den 
branschövergripande 
åtgärdsramen för livslång 
utveckling av kompetens och 
kvalifikationer 
 

 
• Samla in och utbyta praxis och erfarenheter som rör behov av ny kompetens, 

delvis införliva i ramåtgärden                
 

• Överväga att återuppta diskussionerna om ett specifikt verktyg för nya 
kompetensbehov 
 

 
2009-2010 
 
 
2011 

 
4.4 Allt äldre 
arbetskraft 

 
Nå fram till ett avtal med 
HOSPEEM om ett verktyg 

 
• Ge bidrag till och förhandla i sociala dialogens arbetsgrupper, delvis införliva i 

ramåtgärden 

 
2010 
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 inom ramen för den sociala 
dialogen för att hantera 
frågor som rör den allt äldre 
arbetskraften i sjukhus-
sektorn  
 

 
• Överväga att återuppta diskussionerna om specifikt verktyg för allt äldre 

arbetskraft 
 

 
2011 

 
4.5 Våld av 
utomstående 
 
 

 
Uppnå ett flersektoriellt avtal 
om våld av utomstående 

 
• Konferens om våld av utomstående den 22 oktober 2009 

 
• Flersektoriella riktlinjer om att tackla våld från utomstående; 

http://www.epsu.org/a/6688 
 

• Deltagande parter enades om att lämna in ett gemensamt projekt för att främja 
genomförande , 3 workshops + slutkonferens  
 

 
2009 
 
Riktlinjerna 
undertecknas 
formellt den 30 
september 2010 
samt under 2011 

 
5. 
Gränsöverskridande 
rekrytering av 
arbetstagare 
 

 
Bekämpa oetiska metoder 
vid gränsöverskridande 
rekrytering av arbetstagare 
 

 
• Främja och genomföra EPSU-HOSPEEM:s uppförandekod om gränsöver-

skridande rekrytering http://www.epsu.org/a/3715 
• Hänvisning i ramåtgärden för rekrytering & bibehållande; Förslag om att 

införliva genomförandeverktyg i EPSU–HOSPEEM:s arbetsprogram 2011-2011 
 

 
2010+ 
 
För diskussion 
på sociala 
dialogens 
plenarmöte i dec 
2010 

 
6. Sociala tjänster 

 
Stärka EPSU:s och fackets 
deltagande på området 
sociala tjänster 
 

 
• Få arbetsgruppen för sociala tjänster att fungera bättr, (inklusive 

arbetsmetoder. http://www.epsu.org/IMG/pdf/it_8.3_Terms_of_reference.pdf 
 

• Se förklaringar under punkt 2 and 3. 
 

 
2010+ 

 
7. Arbetsvillkor, 
inklusive arbetstid 
 

 
Förbättra arbetsvillkor och 
bekämpa undervärdering av 
jobb inom sjuk- och hälso-
vård samt sociala tjänster 
 
 
 

 
• Regelbundna uppdateringar om avtalsförhandlingar med epsucob@ 

 
• Bidra till diskussioner om arbetstidsdirektivet, se EPSU:s svar på första fasen i 

samrådet med arbetsmarknadsparterna på                                                                    
http://w ww.epsu.org/a/6584 
 

• En andra samrådsfas med arbetsmarknadsparterna förväntas 

 
2009+ 
 
1:a halvåret 
2010 
 
 
2:a halvåret 
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Ämne Syfte/resultat Aktiviteter Tidsplan 

 
Skydda adekvat finansiering 
och långsiktiga offentliga 
investeringar i sjuk- och 
hälsovård och sociala 
tjänster i syfte att garantera 
tillfredsställande 
personalnivåer och löner 
 

 
 

• Tillsammans med ETUI utarbeta en broschyr om arbetsvillkor inom 
barnomsorgen, har ännu inte inletts! 

 
• Organisera aktivitet för äldreomsorg (gemensamt projekt med EPSU:s 

kommitté för kommunförvaltning, se punkt 2 and 3 
 

2010 
 
2011 

 
8. Fackliga 
rättigheter 
 

 
Främja och förespråka 
fackliga rättigheter för 
anställda inom sjuk- och 
hälsovård och sociala 
tjänster 
 
Involvera de nya 
medlemsorganisationerna 
efter samgåendet mellan 
EPSU/ISKA 
 

 
• Kapacitetsbyggande i EU- och icke-EU-länder (EPSU/ETUI:s rapport om fackliga 

rättigheter i offentliga sektorn http://www.epsu.org/r/118) 
 

• EPSU:s europeiska sjuk- och hälsovårdskonferens; 
http://www.epsu.org/IMG/pdf/cover_14_HSS_Oct_2010.pdf 

 

 
löpande 
 
 
 
oktober 2011 

 
9. Multinationella 
företag 
 
 

 
Stödja inrättandet av 
europeiska företagsråd 

 
• Övervaka multinationella företags utveckling och verksamhet inom sjuk- och 

hälsovård och sociala tjänster  
 

• Ny utveckling: Bolaget FALCK har bytt sin affärsverksamhet från privat 
säkerhet till larmtjänster, EPSU tar över ansvaret för EWC (tidigare UNI 
Europa) 
 

• Jane Lethbridge om ”Omsorgstjänster, multinationella företag och vidgade  
europeiska marknader, http://www.epsu.org/a/6925  

 
2010+ 
 
 
2010 
 
 
 
augusti 2010 
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antaget den 4 november 2009 - med uppdatering i okt ober 2010 
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EPSU:s fasta kommitté för sjuk- och hälsovård samt sociala tjänster – 28 oktober 2010 

Arbetsprogram  
DAGORDNINGSPUNKT 4 

 

Ämne Syfte/resultat Aktiviteter Tidsplan 

 
1. 
Gränsöverskridande 
sjuk- och hälsovård 

 
Se till att aktuella och 
framtida EU-initiativ, 
inklusive direktivförslaget om 
gränsöverskridande sjuk- 
och hälsovård, korrekt 
återspeglar och garanterar 
att dessa tjänster grundas på 
universalitet and solidaritet 
 
Övertyga Europa-
parlamentariker om att lägga 
fram våra ändringsförslag 
om två viktiga aspekter :  

• begränsa direktiv-
förslagets 
tillämpningsområde 
till "patienters 
rörlighet  

• bibehålla principen 
om  "förhands-
tillstånd” för sjukhus-
behandling 

 

 
• Fortsätta kampanjen om direktivet för gränsöverskridande sjuk- och hälsovård 

 
• Lobba regeringar och i synnerhet Europaparlamentariker 

 
• Bygga upp allianser med andra organisationer, bland annat gemensamt 

uttalande med HOSPEEM http://www.epsu.org/a/6009 
 
 
 

• EPSU:s sekretariat har överlämnat ändringsförslag till Grossetêtes betänkande  
 

• EPSU:s gör rekommendationer om den slutgiltiga voteringslistan: 
http://www.epsu.org/a/6831  
 

• Fler gemensamma uttalanden från EPSU och HOSPEEM planeras, CFP 
redigerar 

 

 
pågår 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
tidsfristen för 
ändringsförslag 
går ut den 30 
september 
Antas i ENVI-
utskottet den 28  
oktober 2010 

 
2. Kvalitet på sjuk- 
och hälsovård och 

 
Förhindra marknads-
anpassning och få 

 
• Bygga upp och stärka allianser för sjuk- och hälsovård och sociala tjänster av 

hög kvalitet med relevanta organisationer, exempelvis ISKA, EFS, 

 
2010+ 
 



EPSU:s fasta kommittee för sjuk- och hälsovård och sociala tjänster 
Arbetsprogram 2009-2014 

Dagordningspunkt 6 
 

 2

Ämne Syfte/resultat Aktiviteter Tidsplan 

social a tjänster  
 

erkännande av statens 
ansvar för sjuk- och 
hälsovård och sociala 
tjänster 
 
Bidra till EPSU:s strategi till 
stöd för horisontell 
lagstiftning på EU-nivå för 
offentliga tjänster och ett 
handlingsprogram för EU 
grundat på protokollet för 
offentliga tjänster 
 
Komplettera med exempel 
från hälso- och sjukvård 
samt sociala tjänster 

arbetsgivarorganisationer, sociala frivilligorganisationer, yrkesorgan samt 
användargrupper 
 

• http://www.epsu.org/IMG/pdf/Main_Questions_for_discussion_on_SSGI.pdf 
 

• CEN:s workshopsavtal (CWA) - antogs inte enhälligt; EPSU gav inte  sitt stöd. I 
slutändan kommer dokumentet inte att betraktas som ett officiellt CEN-
dokument och inte spridas eller användas som referensdokument av CEN:s 
medlemmar  

 
• Belgiskt ordförandeskap: 3:e forumet om sociala tjänster av allmänt intresse 

EPSU deltar och rapporterar 
 

• Samla in goda erfarenheter till EPSU:s kampanj "Vinden vänder" som syftar till 
att förhindra privatisering eller återföra privatiserad verksamhet 
www.epsu.org/a/5171 
 

• Seminarium i nätverket för offentliga tjänster 

 
 
 
 
 
Omröstning fram 
till den 7 
september 
 
 
26-27 oktober 
2010 i Bryssel,  
 
 
 
22–24                    
november i 
Sesimbra / 
Portugal 
 

 
3. Lika rättigheter 
 

 
Eftersträva lika rättigheter, 
möjligheter och behandling 
för alla som arbetar inom 
sjuk- och hälsovård och 
sociala tjänster samt 
bekämpa diskriminering 
 

 
• Genomföra EPSU:s resolution om jämställdhet 

 
• EPSU:s undersökning om lika lön ska slutföras och utvärderas  

 
• Följa upp Jane Pillingers rapport om löneklyftan mellan könen inom sjuk- och 

hälsovård och social omsorg; 
http://www.epsu.org/IMG/pdf/cover_14_HSS_Oct_2010.pdf 

 
• Arbetsvillkor  inom äldreomsorgen, gemensam workshop för HSS/LRG om 

äldreomsorg: http://www.epsu.org/a/6688 

 
 
 
Andra halvåret 
2010: 
 
 
 
 
27 oktober 2010 

 
4. Social dialog 
 

 
Stärka den befintliga sociala 
dialogen med HOSPEEM 
och se till att bransch-
övergripande och 
branschspecifika europeiska 

 
• Genomföra aktiviteter planerade 2009-2010 
 
• EPSU:s samarbete i HOSPEEM:s projekt om att ”Stärka social dialog i 

sjukhussektorn i de baltiska länderna”; nationella seminarier och konferens 
 

 
2009-10 
 
2010- februari, 
mars 2011 
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Ämne Syfte/resultat Aktiviteter Tidsplan 

texter om social dialog 
genomförs 
 
 

• Utarbeta arbetsprogram för 2011-2013 för den sociala dialogens plenarmöte i 
december 2010 

 
• Utarbeta arbetsprogram för 2014-2016 

 
• Följa upp hur resultaten av dialogen genomförs och används 

2013-14 
 
 
2009+ 

 
4.1 Förhindra skador 
av vassa medicinska 
instrument 
 

 
Främja och genomföra 
EPSU-HOSPEEM:s avtal om 
att förebygga skador från 
vassa medicinska instrument 
på sjukhus och inom sjuk- 
och hälsovård 
 

 
• Stödjande och medvetandehöjande aktiviteter 

 
• Överföring av avtalet till EU-lagstiftning under Spaniens ordförandeskapet 

 
• Utveckla mekanismer för genomförande och övervakning, överväga mer 

konkreta åtgärder för genomförande i kommittén för hälso- och sjukvård och 
sociala tjänster, exempelvis seminarium om sociala dialog i de baltiska 
länderna 

 

 
löpande 
 
2010 
 
 
2010 - 2011 

 
4.2 Rekrytering och 
bibehållande 
 

 
Förhandla om en åtgärdsram 
om arbetsorganisation och 
balans mellan arbets-
/privatliv i syfte att behålla 
arbetstagare i sjuk-
hussektorn 
 

 
• Förhandlingar om ramåtgärd för rekrytering och bibehållande pågår; 

ramåtgärden ska inbegripa bra / innovativa exempel på praxis 
 

• Utveckla mekanismer för genomförande, rapportering och övervakning 
 

 
ska slutföras  i 
december 2010 
 
 
2011 

 
4.3 Nya 
kompetensbehov i 
sjukhussektorn 
 

 
Nå fram till ett avtal med 
HOSPEEM om ett verktyg 
inom ramen för den sociala 
dialogen på grundval av den 
branschövergripande 
åtgärdsramen för livslång 
utveckling av kompetens och 
kvalifikationer 
 

 
• Samla in och utbyta praxis och erfarenheter som rör behov av ny kompetens, 

delvis införliva i ramåtgärden                
 

• Överväga att återuppta diskussionerna om ett specifikt verktyg för nya 
kompetensbehov 
 

 
2009-2010 
 
 
2011 

 
4.4 Allt äldre 
arbetskraft 

 
Nå fram till ett avtal med 
HOSPEEM om ett verktyg 

 
• Ge bidrag till och förhandla i sociala dialogens arbetsgrupper, delvis införliva i 

ramåtgärden 

 
2010 
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 inom ramen för den sociala 
dialogen för att hantera 
frågor som rör den allt äldre 
arbetskraften i sjukhus-
sektorn  
 

 
• Överväga att återuppta diskussionerna om specifikt verktyg för allt äldre 

arbetskraft 
 

 
2011 

 
4.5 Våld av 
utomstående 
 
 

 
Uppnå ett flersektoriellt avtal 
om våld av utomstående 

 
• Konferens om våld av utomstående den 22 oktober 2009 

 
• Flersektoriella riktlinjer om att tackla våld från utomstående; 

http://www.epsu.org/a/6688 
 

• Deltagande parter enades om att lämna in ett gemensamt projekt för att främja 
genomförande , 3 workshops + slutkonferens  
 

 
2009 
 
Riktlinjerna 
undertecknas 
formellt den 30 
september 2010 
samt under 2011 

 
5. 
Gränsöverskridande 
rekrytering av 
arbetstagare 
 

 
Bekämpa oetiska metoder 
vid gränsöverskridande 
rekrytering av arbetstagare 
 

 
• Främja och genomföra EPSU-HOSPEEM:s uppförandekod om gränsöver-

skridande rekrytering http://www.epsu.org/a/3715 
• Hänvisning i ramåtgärden för rekrytering & bibehållande; Förslag om att 

införliva genomförandeverktyg i EPSU–HOSPEEM:s arbetsprogram 2011-2011 
 

 
2010+ 
 
För diskussion 
på sociala 
dialogens 
plenarmöte i dec 
2010 

 
6. Sociala tjänster 

 
Stärka EPSU:s och fackets 
deltagande på området 
sociala tjänster 
 

 
• Få arbetsgruppen för sociala tjänster att fungera bättr, (inklusive 

arbetsmetoder. http://www.epsu.org/IMG/pdf/it_8.3_Terms_of_reference.pdf 
 

• Se förklaringar under punkt 2 and 3. 
 

 
2010+ 

 
7. Arbetsvillkor, 
inklusive arbetstid 
 

 
Förbättra arbetsvillkor och 
bekämpa undervärdering av 
jobb inom sjuk- och hälso-
vård samt sociala tjänster 
 
 
 

 
• Regelbundna uppdateringar om avtalsförhandlingar med epsucob@ 

 
• Bidra till diskussioner om arbetstidsdirektivet, se EPSU:s svar på första fasen i 

samrådet med arbetsmarknadsparterna på                                                                    
http://w ww.epsu.org/a/6584 
 

• En andra samrådsfas med arbetsmarknadsparterna förväntas 

 
2009+ 
 
1:a halvåret 
2010 
 
 
2:a halvåret 
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Ämne Syfte/resultat Aktiviteter Tidsplan 

 
Skydda adekvat finansiering 
och långsiktiga offentliga 
investeringar i sjuk- och 
hälsovård och sociala 
tjänster i syfte att garantera 
tillfredsställande 
personalnivåer och löner 
 

 
 

• Tillsammans med ETUI utarbeta en broschyr om arbetsvillkor inom 
barnomsorgen, har ännu inte inletts! 

 
• Organisera aktivitet för äldreomsorg (gemensamt projekt med EPSU:s 

kommitté för kommunförvaltning, se punkt 2 and 3 
 

2010 
 
2011 

 
8. Fackliga 
rättigheter 
 

 
Främja och förespråka 
fackliga rättigheter för 
anställda inom sjuk- och 
hälsovård och sociala 
tjänster 
 
Involvera de nya 
medlemsorganisationerna 
efter samgåendet mellan 
EPSU/ISKA 
 

 
• Kapacitetsbyggande i EU- och icke-EU-länder (EPSU/ETUI:s rapport om fackliga 

rättigheter i offentliga sektorn http://www.epsu.org/r/118) 
 

• EPSU:s europeiska sjuk- och hälsovårdskonferens; 
http://www.epsu.org/IMG/pdf/cover_14_HSS_Oct_2010.pdf 

 

 
löpande 
 
 
 
oktober 2011 

 
9. Multinationella 
företag 
 
 

 
Stödja inrättandet av 
europeiska företagsråd 

 
• Övervaka multinationella företags utveckling och verksamhet inom sjuk- och 

hälsovård och sociala tjänster  
 

• Ny utveckling: Bolaget FALCK har bytt sin affärsverksamhet från privat 
säkerhet till larmtjänster, EPSU tar över ansvaret för EWC (tidigare UNI 
Europa) 
 

• Jane Lethbridge om ”Omsorgstjänster, multinationella företag och vidgade  
europeiska marknader, http://www.epsu.org/a/6925  

 
2010+ 
 
 
2010 
 
 
 
augusti 2010 
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Arbetsprogram  
DAGORDNINGSPUNKT 4 

 

Ämne Syfte/resultat Aktiviteter Tidsplan 

 
1. 
Gränsöverskridande 
sjuk- och hälsovård 

 
Se till att aktuella och 
framtida EU-initiativ, 
inklusive direktivförslaget om 
gränsöverskridande sjuk- 
och hälsovård, korrekt 
återspeglar och garanterar 
att dessa tjänster grundas på 
universalitet and solidaritet 
 
Övertyga Europa-
parlamentariker om att lägga 
fram våra ändringsförslag 
om två viktiga aspekter :  

• begränsa direktiv-
förslagets 
tillämpningsområde 
till "patienters 
rörlighet  

• bibehålla principen 
om  "förhands-
tillstånd” för sjukhus-
behandling 

 

 
• Fortsätta kampanjen om direktivet för gränsöverskridande sjuk- och hälsovård 

 
• Lobba regeringar och i synnerhet Europaparlamentariker 

 
• Bygga upp allianser med andra organisationer, bland annat gemensamt 

uttalande med HOSPEEM http://www.epsu.org/a/6009 
 
 
 

• EPSU:s sekretariat har överlämnat ändringsförslag till Grossetêtes betänkande  
 

• EPSU:s gör rekommendationer om den slutgiltiga voteringslistan: 
http://www.epsu.org/a/6831  
 

• Fler gemensamma uttalanden från EPSU och HOSPEEM planeras, CFP 
redigerar 

 

 
pågår 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
tidsfristen för 
ändringsförslag 
går ut den 30 
september 
Antas i ENVI-
utskottet den 28  
oktober 2010 

 
2. Kvalitet på sjuk- 
och hälsovård och 

 
Förhindra marknads-
anpassning och få 

 
• Bygga upp och stärka allianser för sjuk- och hälsovård och sociala tjänster av 

hög kvalitet med relevanta organisationer, exempelvis ISKA, EFS, 

 
2010+ 
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Ämne Syfte/resultat Aktiviteter Tidsplan 

social a tjänster  
 

erkännande av statens 
ansvar för sjuk- och 
hälsovård och sociala 
tjänster 
 
Bidra till EPSU:s strategi till 
stöd för horisontell 
lagstiftning på EU-nivå för 
offentliga tjänster och ett 
handlingsprogram för EU 
grundat på protokollet för 
offentliga tjänster 
 
Komplettera med exempel 
från hälso- och sjukvård 
samt sociala tjänster 

arbetsgivarorganisationer, sociala frivilligorganisationer, yrkesorgan samt 
användargrupper 
 

• http://www.epsu.org/IMG/pdf/Main_Questions_for_discussion_on_SSGI.pdf 
 

• CEN:s workshopsavtal (CWA) - antogs inte enhälligt; EPSU gav inte  sitt stöd. I 
slutändan kommer dokumentet inte att betraktas som ett officiellt CEN-
dokument och inte spridas eller användas som referensdokument av CEN:s 
medlemmar  

 
• Belgiskt ordförandeskap: 3:e forumet om sociala tjänster av allmänt intresse 

EPSU deltar och rapporterar 
 

• Samla in goda erfarenheter till EPSU:s kampanj "Vinden vänder" som syftar till 
att förhindra privatisering eller återföra privatiserad verksamhet 
www.epsu.org/a/5171 
 

• Seminarium i nätverket för offentliga tjänster 

 
 
 
 
 
Omröstning fram 
till den 7 
september 
 
 
26-27 oktober 
2010 i Bryssel,  
 
 
 
22–24                    
november i 
Sesimbra / 
Portugal 
 

 
3. Lika rättigheter 
 

 
Eftersträva lika rättigheter, 
möjligheter och behandling 
för alla som arbetar inom 
sjuk- och hälsovård och 
sociala tjänster samt 
bekämpa diskriminering 
 

 
• Genomföra EPSU:s resolution om jämställdhet 

 
• EPSU:s undersökning om lika lön ska slutföras och utvärderas  

 
• Följa upp Jane Pillingers rapport om löneklyftan mellan könen inom sjuk- och 

hälsovård och social omsorg; 
http://www.epsu.org/IMG/pdf/cover_14_HSS_Oct_2010.pdf 

 
• Arbetsvillkor  inom äldreomsorgen, gemensam workshop för HSS/LRG om 

äldreomsorg: http://www.epsu.org/a/6688 

 
 
 
Andra halvåret 
2010: 
 
 
 
 
27 oktober 2010 

 
4. Social dialog 
 

 
Stärka den befintliga sociala 
dialogen med HOSPEEM 
och se till att bransch-
övergripande och 
branschspecifika europeiska 

 
• Genomföra aktiviteter planerade 2009-2010 
 
• EPSU:s samarbete i HOSPEEM:s projekt om att ”Stärka social dialog i 

sjukhussektorn i de baltiska länderna”; nationella seminarier och konferens 
 

 
2009-10 
 
2010- februari, 
mars 2011 
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Ämne Syfte/resultat Aktiviteter Tidsplan 

texter om social dialog 
genomförs 
 
 

• Utarbeta arbetsprogram för 2011-2013 för den sociala dialogens plenarmöte i 
december 2010 

 
• Utarbeta arbetsprogram för 2014-2016 

 
• Följa upp hur resultaten av dialogen genomförs och används 

2013-14 
 
 
2009+ 

 
4.1 Förhindra skador 
av vassa medicinska 
instrument 
 

 
Främja och genomföra 
EPSU-HOSPEEM:s avtal om 
att förebygga skador från 
vassa medicinska instrument 
på sjukhus och inom sjuk- 
och hälsovård 
 

 
• Stödjande och medvetandehöjande aktiviteter 

 
• Överföring av avtalet till EU-lagstiftning under Spaniens ordförandeskapet 

 
• Utveckla mekanismer för genomförande och övervakning, överväga mer 

konkreta åtgärder för genomförande i kommittén för hälso- och sjukvård och 
sociala tjänster, exempelvis seminarium om sociala dialog i de baltiska 
länderna 

 

 
löpande 
 
2010 
 
 
2010 - 2011 

 
4.2 Rekrytering och 
bibehållande 
 

 
Förhandla om en åtgärdsram 
om arbetsorganisation och 
balans mellan arbets-
/privatliv i syfte att behålla 
arbetstagare i sjuk-
hussektorn 
 

 
• Förhandlingar om ramåtgärd för rekrytering och bibehållande pågår; 

ramåtgärden ska inbegripa bra / innovativa exempel på praxis 
 

• Utveckla mekanismer för genomförande, rapportering och övervakning 
 

 
ska slutföras  i 
december 2010 
 
 
2011 

 
4.3 Nya 
kompetensbehov i 
sjukhussektorn 
 

 
Nå fram till ett avtal med 
HOSPEEM om ett verktyg 
inom ramen för den sociala 
dialogen på grundval av den 
branschövergripande 
åtgärdsramen för livslång 
utveckling av kompetens och 
kvalifikationer 
 

 
• Samla in och utbyta praxis och erfarenheter som rör behov av ny kompetens, 

delvis införliva i ramåtgärden                
 

• Överväga att återuppta diskussionerna om ett specifikt verktyg för nya 
kompetensbehov 
 

 
2009-2010 
 
 
2011 

 
4.4 Allt äldre 
arbetskraft 

 
Nå fram till ett avtal med 
HOSPEEM om ett verktyg 

 
• Ge bidrag till och förhandla i sociala dialogens arbetsgrupper, delvis införliva i 

ramåtgärden 

 
2010 
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 inom ramen för den sociala 
dialogen för att hantera 
frågor som rör den allt äldre 
arbetskraften i sjukhus-
sektorn  
 

 
• Överväga att återuppta diskussionerna om specifikt verktyg för allt äldre 

arbetskraft 
 

 
2011 

 
4.5 Våld av 
utomstående 
 
 

 
Uppnå ett flersektoriellt avtal 
om våld av utomstående 

 
• Konferens om våld av utomstående den 22 oktober 2009 

 
• Flersektoriella riktlinjer om att tackla våld från utomstående; 

http://www.epsu.org/a/6688 
 

• Deltagande parter enades om att lämna in ett gemensamt projekt för att främja 
genomförande , 3 workshops + slutkonferens  
 

 
2009 
 
Riktlinjerna 
undertecknas 
formellt den 30 
september 2010 
samt under 2011 

 
5. 
Gränsöverskridande 
rekrytering av 
arbetstagare 
 

 
Bekämpa oetiska metoder 
vid gränsöverskridande 
rekrytering av arbetstagare 
 

 
• Främja och genomföra EPSU-HOSPEEM:s uppförandekod om gränsöver-

skridande rekrytering http://www.epsu.org/a/3715 
• Hänvisning i ramåtgärden för rekrytering & bibehållande; Förslag om att 

införliva genomförandeverktyg i EPSU–HOSPEEM:s arbetsprogram 2011-2011 
 

 
2010+ 
 
För diskussion 
på sociala 
dialogens 
plenarmöte i dec 
2010 

 
6. Sociala tjänster 

 
Stärka EPSU:s och fackets 
deltagande på området 
sociala tjänster 
 

 
• Få arbetsgruppen för sociala tjänster att fungera bättr, (inklusive 

arbetsmetoder. http://www.epsu.org/IMG/pdf/it_8.3_Terms_of_reference.pdf 
 

• Se förklaringar under punkt 2 and 3. 
 

 
2010+ 

 
7. Arbetsvillkor, 
inklusive arbetstid 
 

 
Förbättra arbetsvillkor och 
bekämpa undervärdering av 
jobb inom sjuk- och hälso-
vård samt sociala tjänster 
 
 
 

 
• Regelbundna uppdateringar om avtalsförhandlingar med epsucob@ 

 
• Bidra till diskussioner om arbetstidsdirektivet, se EPSU:s svar på första fasen i 

samrådet med arbetsmarknadsparterna på                                                                    
http://w ww.epsu.org/a/6584 
 

• En andra samrådsfas med arbetsmarknadsparterna förväntas 

 
2009+ 
 
1:a halvåret 
2010 
 
 
2:a halvåret 
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Skydda adekvat finansiering 
och långsiktiga offentliga 
investeringar i sjuk- och 
hälsovård och sociala 
tjänster i syfte att garantera 
tillfredsställande 
personalnivåer och löner 
 

 
 

• Tillsammans med ETUI utarbeta en broschyr om arbetsvillkor inom 
barnomsorgen, har ännu inte inletts! 

 
• Organisera aktivitet för äldreomsorg (gemensamt projekt med EPSU:s 

kommitté för kommunförvaltning, se punkt 2 and 3 
 

2010 
 
2011 

 
8. Fackliga 
rättigheter 
 

 
Främja och förespråka 
fackliga rättigheter för 
anställda inom sjuk- och 
hälsovård och sociala 
tjänster 
 
Involvera de nya 
medlemsorganisationerna 
efter samgåendet mellan 
EPSU/ISKA 
 

 
• Kapacitetsbyggande i EU- och icke-EU-länder (EPSU/ETUI:s rapport om fackliga 

rättigheter i offentliga sektorn http://www.epsu.org/r/118) 
 

• EPSU:s europeiska sjuk- och hälsovårdskonferens; 
http://www.epsu.org/IMG/pdf/cover_14_HSS_Oct_2010.pdf 

 

 
löpande 
 
 
 
oktober 2011 

 
9. Multinationella 
företag 
 
 

 
Stödja inrättandet av 
europeiska företagsråd 

 
• Övervaka multinationella företags utveckling och verksamhet inom sjuk- och 

hälsovård och sociala tjänster  
 

• Ny utveckling: Bolaget FALCK har bytt sin affärsverksamhet från privat 
säkerhet till larmtjänster, EPSU tar över ansvaret för EWC (tidigare UNI 
Europa) 
 

• Jane Lethbridge om ”Omsorgstjänster, multinationella företag och vidgade  
europeiska marknader, http://www.epsu.org/a/6925  

 
2010+ 
 
 
2010 
 
 
 
augusti 2010 

 


