
 

 

 

 

 

 

Den branschvisa sociala dialogkommittén för sjukhus- och vårdbranschen: 
Verksamhet och resultat under 2014 och 2015 

 
Ett brett urval ärenden behandlades under år 2014 och 2015 av den branschvisa sociala 
dialogkommittén för sjukhus- och vårdbranschen (SSDC HS), som också utförde projektaktiviteter och 
enades om dokument. Höjdpunkterna presenteras nedan och har laddats upp på EPSU:s och 
HOSPEEM:s webbsidor. 

 Centrala ärenden: 1) Att rekrytera och hålla kvar vårdpersonal, 2) Arbetsmiljöfrågor, 3) Att 
främja kontinuerlig yrkesutveckling och livslångt lärande för vårdpersonal,  4) Vårdbiträden  

 Främsta resultat: 
o 1) Den 10 december 2015 antog HOSPEEM och EPSU en gemensam uppföljningsrapport om 

hur deras Framework of Actions on Recruitment and Retention (FoA R&R) [Åtgärdsram om 
att rekrytera och hålla kvar personal] som tecknades den 17 december 2010 (se EPSU:s och 
HOSPEEM:s webbsidor) utnyttjats och genomförts. Den innehåller exempel på god praxis för 
alla de 5 verksamhetsgrenar som omfattas av FoA R&R, presenterar de stora utmaningar som 
HOSPEEM:s medlemmar och EPSU:s medlemsförbund står inför när det gäller att rekrytera 
och hålla kvar vårdpersonal i medlemmarnas länder och fokuserar på åtgärder och aktiviteter 
som utgår från arbetsmarknadens parter. Den innehåller också slutsatser och 
rekommendationer. Den utarbetades parallellt med och under meningsutbyten med forskare 
som arbetar med GD SANTE studien “Recruitment and retention of the health workforce in 
Europé [Hur vårdpersonal rekryteras och hålls kvar i Europa]”. Den färdiga versionen ges ut i 
början av 2016 på EPSU:s och HOSPEEM:s webbsidor. 

o 2) Ett gemensamt EPSU-HOSPEEM projekt som syftar till att bedöma arbetsmiljörisker i 
sjukhusbranschen och arbetsmarknadsparternas roll när det gäller att hantera dem 
påbörjades i oktober 2014 och fortsätter fram till september 2016. Muskelskelett sjukdomar 
(MSD) och psykosociala risker och stress på arbetet (PSRS@W) har identifierats som de två 
viktigaste ämnena. Projektets ändamål är att identifiera hur åtgärder att förhindra och 
hantera dessa två vanligaste yrkesrisker kan bidra till bättre hälsa och mer attraktiva villkor 
vad gäller att hålla kvar personal i sjukhusbranschen, och kan leda till en mer effektiv ledning 
av vårdinstitutioner, genom att minska kostnader förknippade med förlorad produktivitet, 
sjukfrånvaro och yrkessjukdomar. Två konferenser anordnades i Paris och Helsingfors, i mars 
och november 2015, med ekonomiskt stöd från EU-kommissionen, som förde samman 90 
deltagare från 20 medlemsstater. Efter varje konferens utarbetas en rapport av mötets 
expert; den första blir snart tillgänglig på HOSPEEM:s och EPSU:s webbsidor. En webbsida 
som presenterar europeiska och landsspecifika handlingar om hur man förhindrar MSD och 
PSRS@W har inrättats (se EPSU:s och HOSPEEM:s webbsidor). 

o 3) HOSPEEM och EPSU arbetar för närvarande med ett gemensamt uttalande om 
kontinuerlig yrkesutveckling (Continuous Professional Development - CPD) och livslångt 
lärande (Life-Long Learning - LLL) för vårdanställda i EU, vars avsikt är att ge vägledning och 
stöd till arbetsmarknadens parter vad gäller deras insatser i CPD och LLL. Detta gemensamma 
uttalande, som innehåller allmänna principer om CPD och LLL, och exempel på god praxis 
från hela EU, ska tjäna som inspiration åt medlemmar i HOSPEEM och EPSU för att skapa nya, 
innovativa lösningar inom CPD och LLL på det nationella planet och få dem att fungera mer 
effektivt. Uttalandet vänder sig till alla anställda inom sjukhus- och vårdbranschen, oavsett 
ålder, yrke och anställningsavtal. HOSPEEM och EPSU strävar i sin gemensamma verksamhet 
att uppmärksamma GD SANTE:s rapport om CPD, som gavs ut i januari 2015, och CEDEFOP:s 
arbete kring detta tema. 

o 4) I september 2015 svarade HOSPEEM och EPSU på expertsamrådet för GD SANTE studien 
“Support for the definition of core competences for Health Care Assistants [Stöd för en 
definition av kärnkompetens för vårdbiträden]”. Förstudien om en gemensam 
utbildningsram för vårdbiträden presenterades och diskuterades på SSDC HS plenarmöte 
2015. EPSU och HOSPEEM bemöda sig att medverka aktivt i studien och initiativ kring den. 

http://www.epsu.org/a/11943
http://www.epsu.org/a/7161and
http://hospeem.org/our-newsletter/hospeem-epsu-framework-of-actions-recruitment-and-retention/
http://www.epsu.org/a/11944
http://www.epsu.org/r/697
http://hospeem.org/activities/projects/msd-psr/
http://www.epsu.org/a/10999
http://hospeem.org/activities/projects/osh-project-material-and-guidance/


 

 

 

 

 

 

 

HOSPEEM och EPSU 
 

Branschvis social dialogkommitté för sjukhus- och vårdbranschen  
 
HOSPEEM är den Europeiska sjukhus- och vårdarbetsgivarföreningen. Föreningen företräder på EU-
nivå nationella arbetsgivareföreningar inom sjukhus- och vårdbranschen, som syftar till att samordna 
deras synpunkter och åtgärder beträffande en bransch och marknad som ständigt förändras. 
HOSPEEM skapades 2005 för att representera europeiska sjukhus- och vårdarbetsgivares intressen 
vad gäller frågor beträffande arbetskraften och partsförhållandet. HOSPEEM har medlemmar över 
hela Europeiska unionen, både inom den statliga och regionalt förvaltade sjukhusbranschen och i den 
privata vårdbranschen. HOSPEEM:s medlemmar består av vårdarbetsgivarorganisationer, som kan 
förhandla om löner och anställningsvillkor med respektive fackliga arbetsmarknadsparter. HOSPEEM 
är också medlem av den europeiska centralorganisationen för arbetsgivare och företag som står för 
offentliga tjänster – European Centre of Employers and Enterprises providing Public services (CEEP). 
 
EPSU är den Europeiska federationen för offentliganställdas förbund. EPSU är den största 
federationen inom den Europeiska fackliga samorganisationen (EFS) och omfattar cirka 8 miljoner 
offentliganställda i över 260 fackförbund. EPSU organiserar arbetstagare inom energi, vatten och 
avfallsbranscherna, inom vård och sociala tjänster, samt kommunala och statliga förvaltningar, i alla 
Europas länder, inklusive EU:s östra grannskap. EPSU medverkar i fem branschvisa sociala 
dialogkommittéer, inklusive sjukhusbranschen (http://www.epsu.org/r/20). EPSU är Public Services 
Internationals (PSI) erkända regionala organisation. EPSU företräder 3,5 miljoner arbetstagare inom 
vård och sociala tjänster i Europa (allt från socialarbetare till läkare, sjukhusstädare, läkarsekreterare 
och sjuksköterskor) och engagerar sig i ett brett urval frågor på deras vägnar. EPSU är involverad i 
lagstiftningsinitiativ på EU-nivå, bevakar och har för avsikt att påverka EU:s politik, och driver projekt 
inom vård och social omsorg. 
 
HOSPEEM och EPSU deltar i den europeiska sociala dialogen som erkända arbetsmarknadsparter 
inom sjukhus- och vårdbranschen. Den branschvisa sociala dialogkommittén för sjukhus- och 
vårdbranschen inrättades i september 2006. HOSPEEM och EPSU har kommit överens om att arbeta 
med gemensamma arbetsprogram, över perioder på två till tre år. Det nuvarande arbetsprogrammet 
omfattar perioden 2014-2016 (se EPSU:s och HOSPEEM:s webbsidor). Ett antal dokument 
(uttalanden, beteenderegler, åtgärdsramar, ramavtal) har antagits och en mängd projekt och 
aktiviteter har med framgång genomförts sedan dess. 
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