
 
           
           

 
 
 

 
 

 

 

Kommitté för branschvis social dialog inom sjukhus- och vårdsektorn 
Gemensamt HOSPEEM-EPSU-arbetsprogram för 2017–2019 

 

Slutlig version, som antogs den 27/02 2017 – Delämnena under de fyra huvudrubrikerna presenteras i prioritetsordning 
 

 
ÄMNEN DELÄMNEN MÅL TIDSSCHEMA RESULTAT 

Rekrytering och 
bibehållande av 
arbetskraft inom vården 

Nya vårdmodeller, nya roller och 
färdigheter för framtida hållbara 
sjukvårdssystem, inklusive digital 
kunskap och färdigheter hos 
vårdpersonal med 
understödjande funktion 

Utforska 
arbetsmarknadsparters roll i 
utformandet och 
tillhandahållandet av 
vårdtjänster för att möta 
framtida behov, särskilt hur 
man främjar de kvalifikationer 
som krävs för att 
arbetsstyrkan ska kunna 
leverera tjänsterna. 
Ta itu med utmaningarna som 
är kopplade till 
digitaliseringen inom 
sjukvårds-/vårdsektorn, de 
digitala färdigheter som 
vårdpersonalen behöver och 
identifiera god praxis inom 
detta område. 
Förståelse för och främjande 
av arbetsmarknadsparters roll 
för en konsekvent hållning 

Inleds under 
andra halvan 

av 2017 

Kartläggning av hur medlemsstaterna avser 
att anta utmaningen att leverera 
vårdtjänster av hög kvalitet inom ramarna 
för ändliga ekonomiska resurser och 
personalresurser, genom att utveckla olika 
vårdmodeller som kräver nya roller och 
färdigheter. 
Utbyte av god praxis/seminarium om detta 
ämne, med fokus på hur 
arbetsmarknadsparter kan bidra positivt (till 
exempel genom arbetsmarknadspartsavtal 
för olika arbetsroller, team, arbetsmönster, 
utbildning). 
Organisera ett tekniskt seminarium om e-
hälsa. 
Förståelse för och främjande av 
arbetsmarknadsparters roll för en 
konsekvent hållning gentemot vårdpersonal 
med understödjande funktion inom 
sjukvården  
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ÄMNEN DELÄMNEN MÅL TIDSSCHEMA RESULTAT 

gentemot vårdpersonal med 
understödjande funktion 
inom sjukvården 

Framgångsrik integration av 
flyktingar/asylsökande med en 
yrkesbakgrund inom vård och 
omsorg på arbetsmarknaden  

Ta itu med utmaningarna som 
är kopplade till integrationen 
av flyktingar/asylsökande 
inom sjukhus-/vårdsektorn 
och identifiera god praxis 
inom detta område. 

Andra halvan 
av 2017 

Organisera ett tekniskt seminarium för 
kunskapsutbyte och utbyte av god praxis om 
fast track-program och frågor som validering 
av 
yrkeskvalifikationer/färdigheter/kompetense
r 

Karriärutveckling och planering 
(rörlighet, anställningsbarhet, 
planering för avslutning av 
karriären och förvaltning) 
Aktivt och hälsosamt åldrande – 
ett hållbart arbetsliv 

1) Utbyte om 
arbetsmarknadsparternas roll 
och framgångsrika initiativ 
när det gäller innovativa 
metoder för karriärvägar, 
inklusive planering för slutet 
av karriären 
2) Bidrag till EU-OSHA-
kampanjen ”En sund och 
säker arbetsmiljö genom hela 
arbetslivet” 

Första halvan 

av 2018 

1) Organisera ett utbyte om metoder för ett 
aktivt och hälsosamt åldrande under ett 
SSDC-arbetsgruppsmöte och presentation av 
goda exempel på initiativ som nationella 
arbetsmarknadsparter genomfört. 
2) Främjande av HOSPEEM-EPSU:s riktlinjer 
och exempel på god praxis för att ta itu med 
utmaningarna som är kopplade till en 
åldrande arbetskraft inom hälso- och 
sjukvårdssektorn (2013) 
3) Utbyte om möjligheterna att använda och 
främja ramavtalet om aktivt åldrande och 
solidaritet mellan generationerna som för 
närvarande förhandlas fram mellan de 
branschövergripande 
arbetsmarknadsparterna (med bidrag från 
EPSU och HOSPEEM i förhandlingsprocessen) 

Arbetstagarnas rörlighet och 
migration inom EU – migrering 
av sjukvårdspersonal inom EU 

Utbyte om 
arbetsmarknadsparternas roll 
och möjliga initiativ i 
samband med EG-initiativ 
(t.ex. gränsöverskridande 
rörlighet för 

Andra halvan 
av 2018 

Tematiskt seminarium (inom ramen för ett 
arbetsgruppsmöte) baserat på EPSU-
HOSPEEM:s uppförandekod om etisk 
gränsöverskridande rekrytering och 
kvarhållning (2008) 
Relevanta instrument, rapporter etc.: 
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tredjelandsmedborgare/uppf
öljning av DG HOME-forumet 
01/2016, eventuell revidering 
av EU-blåkort) och/eller av 
WHO, ILO och uppföljning av 
befintliga instrument, 
rapporter etc. 

– WHO: Code of Practice on International 
Recruitment of Health Personnel 
– ILO: ILO Guidance Fair Recruitment 
– FN: Report of High-Level Commission on 
Health Employment and Economic Growth 

Hantering av mångfald i 
arbetslivet (kön, ålder, kultur, 
funktionshinder, 
underrepresenterade grupper, 
flyktingar) 

Utbyte om 
arbetsmarknadsparternas roll 
och framgångsrika initiativ 
inom mångfaldsarbete 

Andra halvan 
av 2018 

Organisera ett tekniskt seminarium (inom 
ramen för ett arbetsgruppsmöte) om 
betydelsen av, om metoder för och i 
synnerhet om arbetsmarknadspartsbaserade 
initiativ för mångfaldshantering 

Göra hälso- och 
sjukvårdssektorn mer lockande 
(attrahera nya grupper på 
arbetsmarknaden, ge tillräckliga 
utbildningsmöjligheter, 
investera i hälso- och 
sjukvårdspersonal) 

Inventering av initiativ på 
nationell nivå för aktiva 
arbetsmarknadsåtgärder för 
att förhindra (framtida) brist 
på sjukvårdspersonal 

Våren 2019 Organisera en diskussion om aktiva 
arbetsmarknadsinsatser under ett SSDC-
arbetsgruppsmöte och presentation av goda 
exempel på nationella initiativ som 
arbetsmarknadsparter genomfört. 

Ungdomsanställning (rekrytera 
yngre arbetskraft) 
Främjande av lärlingsplatser 
inom sjukvården för att öka 
sysselsättningen bland 
ungdomar 

Samla in erfarenheter av 
ungdomsanställning/lärlingspl
atser med koppling till EU-
kommissionens (den 
europeiska alliansen för 
lärlingsutbildning) initiativ 
med syfte att stimulera en 
mer aktiv roll för 
arbetspartner inom hälso- 
och sjukvårdssektorn och 
skapa en hållbar 
ålderspyramid för 
sjukvårdspersonal i 

2018 Organisera ett möte med experter på 
ungdomsanställning/lärlingsplatser med 
koppling till EU-kommissionens (den 
europeiska alliansen för lärlingsutbildning) 
initiativ under ett SSDC-arbetsgruppsmöte 

http://www.who.int/hrh/migration/code/practice/en/
http://www.who.int/hrh/migration/code/practice/en/
http://www.ilo.org/global/topics/labour-migration/events-training/WCMS_492925/lang--en/index.htm
http://www.who.int/hrh/com-heeg/en/
http://www.who.int/hrh/com-heeg/en/
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organisationerna 

Social innovation 
(organisationers kapacitet att 
anpassa sig till förändringar) 
Engagemang i 
arbetsplatsinnovation 

Utbyte om 
arbetsmarknadsparternas roll 
och framgångsrika initiativ 
inom social innovation med 
fokus på 
självtjänstgöringsscheman/in
novativa scheman och 
initiativ för självförvaltning 

Våren 2019 Organisera en diskussion om social 
innovation under ett SSDC-
arbetsgruppsmöte och presentera goda 
exempel på initiativ som nationella 
arbetsmarknadsparter genomfört. 

Vårdbiträden Gemensam bedömning av 
genomförbarhetsstudien om 
en gemensam utbildning för 
vårdbiträden (FS CTF HCA) 

Början av 2017 Gemensam skrivelse som ska skickas till DG 
SANTE och som utvärderar resultaten av DG 
SANTE-studien om vårdbiträdens 
kärnkompetenser och rekommendationerna 
i den slutliga projektrapporten.  

Fortsatt yrkesutveckling 
(CPD) och livslångt 
lärande (LLL) 

Främjande av CPD och LLL för all 
hälso- och sjukvårdspersonal, 
även i samband med 
digitaliseringen av sjukhus-
/sjukvårdssektorn 

Uppföljningsåtgärder för 
HOSPEEM-EPSU:s 
gemensamma uttalande om 
CPD och LLL för all 
sjukvårdspersonal i EU som 
antogs i november 2016, i 
samband med ett gemensamt 
projekt om främjande av 
effektiv rekrytering och 
kvarhållning 2017–2018 
(VS/2017/0017) 
Fokus på användning av 
principerna och om insamling 
och utbyte av goda exempel 

2017 och 2018  Se förslag till gemensamt projektet (maj 
2016). 
Se HOSPEEM-EPSU:s gemensamma 
uttalande om CPD och LLL för all 
sjukvårdspersonal i EU (november 2016). 
Förstärka det gemensamma uttalandet med 
ett separat dokument som samlar befintlig 
god praxis och exempel på initiativ som 
arbetsmarknadsparter genomfört. 
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Hälsa, säkerhet och 
välbefinnande på 
arbetsplatsen 

Uppföljning av HOSPEEM-EPSU:s 
gemensamma projekt om 
sjukdomar i rörelseapparaten 
och psykosociala risker och 
stress på arbetsplatsen 2014–
2016 

Fastställa prioriteringar och 
följa upp resultaten och 
rekommendationerna från 
HOSPEEM-EPSU:s OSH-
projekt 2014–2016 inom 
ramen för ett gemensamt 
HOSPEEM-EPSU-projekt om 
främjandet av principer för 
effektiv rekrytering och 
kvarhållning 2017–2018  

(VS/2017/0017) 
Bygga vidare på projektets 
resultat som ingår i 
sammanfattningsdokumentet 
från OSH-projektet (MSD och 
PSRS@W)  

2018 och 2019 Se förslag till gemensamt projektet (maj 
2016). 
Se sammanfattningsdokumentet för det 
gemensamma projektet om MSD och 
PSRS@W 2014–2016 som antogs i juni 2016, 
inklusive huvudbudskapen från Paris- och 
Helsingfors-konferenserna (mars och 
november 2015). Detta dokument innehåller 
ett antal möjliga uppföljningsåtgärder. 

Uppföljning av direktiv 
2010/32/EU om förebyggande 
av stick- och skärskador inom 
hälso- och sjukvården 

Övervaka införandet av 
direktiv 2010/32/EU och vilka 
effekter det får för 
sjukhuspersonalen i 
medlemsstaterna  

Slutet av 
2017/början 

av 2018 

Rapport med uppdateringar om 
tillämpningen av direktiv 2010/32/EU – för 
HOSPEEM- och EPSU-medlemmar och för att 
delas med EU-kommissionen 
1) Formell begäran till DG EMPL om att EU-
kommissionen ska utvärdera tillämpningen 
och genomförandet av direktivet 
2) Kortfattad undersökning (slutligt format 
och innehåll ska fastställas, tar även upp 
arbetsmarknadsparters roll/påverkan i 
relevanta processer och på olika nivåer) för 
EPSU- och HOSPEEM-medlemmar om 
direktivets effektiva tillämpning och 
genomförande, som bygger på den slutliga 
rapporten (2013) för det gemensamma 
projektet under 2012 och 2013 
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Hälso- och 
sjukvårdspolitik 
Anställda inom sjukhus- 
och vårdsektorn 

Kapacitetsuppbyggnad för 
arbetsmarknadsparter – 
engagemang på nationell och 
europeisk nivå 

Identifiera brister i 
medlemstäckningen.  
Bemöta 
arbetsmarknadsparternas 
behov av 
kapacitetsuppbyggnad inom 
hälso- och sjukvården med 
stöd av DG EMPL  

2017 och 2018 Möjligt projekt med DG EMPL om 
kapacitetsuppbyggnad för 
arbetsmarknadsparter inom hälso- och 
sjukvården 

Roll för branschvisa sociala 
dialoger (kommitté) på EU-nivå 
och branschvisa 
arbetsmarknadsparter när det 
gäller europeisk 
ekonomistyrning (europeisk 
termin/årlig tillväxtöversikt) 

Presentation av möjligheter 
för arbetsmarknadsparter att 
delta i/påverka utarbetandet 
av de landspecifika 
rekommendationer (CSR) som 
är relevanta för hälso- och 
sjukvårdstjänster, system 
eller sjukhusanställda 

2018 Inbjudan av företrädare för DG EMPL, DG 
SANTE och, vid behov, DG ECFIN och/eller en 
extern expert (t.ex. från Observatoire Social 
Européen, vilket gjordes 2016 i SSDC LRG och 
SSDC CGA) 

 


