
Därför arbetar
Vårdförbundet internationellt



Vårdförbundet har ett stort internationellt engagemang. Vi vill utveckla och stärka våra 
yrkesgrupper, påverka samhällsfrågor och utvecklingen av hälso- och sjukvården lokalt, 
regionalt, nationellt och internationellt. 

Vi arbetar för jämställdhet och allas lika värde
Vi utvecklar hälsa och arbetsvillkor nationellt och globalt

Vi värnar om rätten att organisera sig i fackföreningar
Vi använder företag som har kollektivavtal
Vi tar miljömässig och etisk hänsyn vid inköp

Vi utövar ett aktivt miljöarbete 
Vi gör etiska val vid placeringar av tillgångar
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Vårdförbundet stödjer samarbetsprojekt i 
flera låg- och medelinkomstländer. Vi stödjer 
uppbyggnad av hälsomottagningar, organisa-
tions- och ledarskapsutveckling och utbildning 
av unga flickor. Vi bidrar även ekonomiskt 
vid kriser och katastrofer i världen men den 
huvudsakliga ingången är att stödja professio-
nell och facklig utveckling, kollega till kollega. 

Vårdförbundet arbetar i en global samverkan 
med bland annat Röda Korset, Läkare utan 
Gränser, svenska UNICEF, svenska FN-för-
bundet, Kvinna till Kvinna, Afrikagrupperna 
och yrkesgruppernas egna internationaler. 
Vår huvudsakliga bidragsgivare vid bistånds-
projekt är LO-TCO Biståndsnämnd. Vi kan 
nationellt och lokalt söka ekonomiska medel 
för till exempel fackliga utvecklingsprojekt 
eller medlemsmöten med internationella 
förtecken. Den internationella sjuksköterske-

organisationen, International Council of 
Nurses (ICN) söker finansiering hos LO-
TCO Biståndsnämnd, genom Vårdförbundet. 
ICN öppnade till exempel en insamlingsfond 
för behoven i Haiti efter jordbävningen 2010 
liksom vid tsunamis som drabbat Japan,  
Indonesien och Thailand. Allt detta är viktiga 
solidaritetshandlingar som du som medlem  
i Vårdförbundets bidrar till.

Vårdförbundet arbetar även genom ICN 
kring villkors- och välfärdsfrågor t ex i det 
årliga Workforce Forum.

Aktuella projekt
Vårdförbundet deltar i flera utvecklingspro-
jekt i låg- och medelinkomstländer. Vi har en 
stark lokal förankring i det internationella 
arbetet då våra lokalavdelningar ofta är 
fadderavdel nin garna till projekt. På så sätt 

Global samverkan
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kommer också världen in i den lokala verk-
samheten när kollegor kan stödja varandra 
i professionell och facklig utveckling eller i 
rena hälsoprojekt.

Wellness center i Lesotho
Vårdförbundets avdelning i Östergötland är 
fadder för ett projekt i det svårt HIV-drabbade 
landet Lesotho i södra Afrika. ICN och Vård-
förbundet har tillsammans med Lesotho 
Nurses Association (LNA) startat ”Wellness-
center”. Där erbjuds HIV/AIDS-testning och 
behandling, samtalsgrupper och utbildningar 
för patienter och anhöriga. Projektet beräknas 
pågå till 2017.

Leadership in Negotiation i Afrika
Vårdförbundets avdelning i Västra Götaland 

är fadder för projektet Leadership in Nego-
tiation (LIN) i Etiopien, Lesotho, Malawi, 
Swaziland, Uganda och Zambia. LIN är en 
facklig ledarskapsutbildning som utvecklar 
medlemsorganisationerna inom ICN som 
har Wellness-center. Projektets beräknas 
pågå under åren 2014-2016.

Organisations- och ledarskapsutveckling 
i Palestina
Vårdförbundets avdelning i Stockholm är 
fadderavdelning för Vårdförbundets projekt 
med den palestinska sjuksköterske- och 
barnmorskeorganisationen Palestinian 
Nurses and Midwifes Association (PNMA). 
Organisationen har tack vare projektet fått 
medlemskap i ICN och barnmorskeinterna-
tionalen (ICM).

Foto: LO-TCO Biståndsnämnd



Hälsa- och sjukvårdssektorn påverkas alltmer 
av vad som händer globalt. En bättre hälsa i 
andra delar av världen betyder även en bättre 
hälsa härhemma. Vårdförbundet är med och 
påverkar hälso- och sjukvården på arbets-
platsen, lokalt, regionalt och internationellt. 
Det ingår också i vårt uppdrag att utveckla 
och stärka yrket och främja den enskildes ut-
veckling i sin yrkesroll. Det gör vi t ex genom 

kollegiala möten, medlemsstöd, påverkansar-
bete och internationella yrkesdagar. Vi deltar 
också aktivt i professionernas egna nätverk. 
Dessutom har vi ett nära samarbete med  
de fyra yrkesorganisationerna och med ett 
trettiotal specialistföreningar som i sin tur 
samarbetar med nordiska, europeiska och 
globala organisationer.
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Vårdförbundet och professionella  
sammanslutningar
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Barnmorskor
Svenska barnmorskeförbundet (SBF)
Nordiska Jordemorförbundet (NJF)
European Midwives Association (EMA)
European Region of Midwifery  
 Associations (ERMA)
International Confederation of  
 Midwives (ICM)

Biomedicinska analytiker
Institutet för biomedicinsk  
 laboratorievetenskap (IBL)
Nordisk Medisinsk Laboratoriegruppe (NML)
European Association for Professions  
 in Biomedical Science (EPBS)
International Federation of Biomedical 
Laboratory Science (IFBLS)

Röntgensjuksköterskor
Sveriges Förening för Röntgen- 
 sjuk sköterskor (SFR)
Nordic Society of Radiographers (NSR)
European Federation of Radiographer  
 Societies (EFRS)
The International Society of Radiographers  
 and Radiological Technologists (ISRRT)

Sjuksköterskor
Svenska Sjuksköterskeföreningen (SSF)
Sjuksköterskornas Samarbete i Norden (SSN)
The European Federation of Nurses  
 Association (EFN)
The International Council of Nurses (ICN)
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Vårdförbundet arbetar för rätten att organi-
sera sig fackligt, något som inte är självklart 
i alla länder. Vi vill förbättra individens 
och kollektivets villkor och förutsättningar 
för yrket och ge möjligheter till utveckling 
i arbetslivet samt påverka utvecklingen i 
samhällsfrågor. Det gör vi genom internatio-
nellt samarbete i fackliga frågor genom TCO 
eller våra egna kanaler. Facklig solidaritet är 
i grunden att arbeta för allas lika värde och 
mänskliga rättigheter.

Vårdförbundet stödjer arbetet inom FN-
organet International Labour Organisation 
(ILO) genom TCO. Vi arbetar även genom 
den så kallade Sociala dialogen i EU där ar-
betsgivar- och arbetstagarparterna möts och 
förhandlar. Den viktigaste arenan för Vård-
förbundet är hälso- och sjukvårdssektorn.

Vårdförbundet deltar i det globala 
arbetet genom TCO…
TCO som centralorganisation ansvarar för 
många av de övergripande politikområden 
som påverkar förutsättningar för våra pro-
fessioner såväl nationellt som internationellt. 
Det kan vara regler som påverkar rättigheter 
för anställda, handelsavtal eller direktiv från 
EU som påverkar arbetsmarknaden. 

…och arbetar direkt på nordisk och 
europeisk nivå
Vårdförbundet arbetar på nordisk nivå genom 
Nordens Offentliganställdas Fackliga Sam-
organisation, (NOFS). NOFS samordnar de 
nordiska ländernas samhällspolitiska frågor 

inför möten på europeiska och globala arenor. 

Arbetet på europanivå sker genom den 
europeiska federationen för offentliganställda 
(EPSU). EPSU bedriver påverkansarbete och 
opinionsbildning i Europa och Vårdförbundet 
deltar i sektorerna för hälso- sjukvårds- och  
sociala frågor, lokal och regional administra-
tion och jämställdhetsfrågor. Det är också här 
som vi deltar i EUs sociala dialog. Ett banbry-
tande avtal som slöts här ledde till direktivet 
om skydd mot stick- och skärskador i vården, 
som nu implementeras i alla EU-länder. 

WHO i Sverige och världen
Vårdförbundet deltar i svenska regeringens år-
liga delegation till WHOs Världshälsoförsam-
ling i Geneve för att visa hur våra yrkesgrupper 
kan bidra till och följa den hälsopolitiska 
ut vecklingen i världen. Delegationen består 
av experter inom olika hälsoområden från 
myndigheter till exempel Socialstyrelsen, Sida 
och Folkhälsomyndigheten samt organisatio-
ner som Vårdförbundet och Läkarförbundet. 

Samhällspolitiskt påverkansarbete
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Vårdförbundet försöker skapa förutsättningar 
för medlemmars och förtroendevaldas inter - 
nationella engagemang och solidaritetsarbete. 
Genom LO-TCO Biståndsnämnd kan man 
lokalt söka ekonomiska medel för fackliga 
utvecklingsprojekt eller medlemsmöten med 
internationella förtecken för att öka kunskapen 
om internationellt fackligt utvecklingssam-
arbete eller förhållanden i låg- och medelin-
komstländerna.

Internationellt resebidrag och 
stipendier
Vårdförbundets medlemmar och studerande-
medlemmar har möjlighet att söka resebidrag 
och stipendier. Resebidragen för medlemmar 
underlättar medverkan på en föreläsning eller 
med en poster på internationella kongresser  
och konferenser. För Vårdförbundets studeran-
demedlemmar finns möjlighet att söka medel 
för att resa till annat land för verksamhets-
förlagd utbildning eller uppsatsarbete. 

Girl Child Education Fund
Girl Child Education Fund är en fond som 
arbetar för att afrikanska föräldralösa flickor 
ska få en skolutbildning. De flesta av dessa 
flickor är föräldralösa på grund av HIV/
AIDS, och fonden stöder dem vars förälder 
eller föräldrar arbetat som sjuksköterskor. 
Girl Child Education Fund drivs av Inter-
national Council of Nurses (ICN) och  
Florence Nightingale International Foun-
dation (FNIF). Att samla in pengar till 
Girl Child Education Fund är en enkel och 
hjälpande handling om man vill engagera sig 

lokalt och bidra internationellt. Det kan vara 
en bra present vid uppvaktningar!

Internationella yrkesdagar
Varje profession har sin internationella yrkes-
dag som Vårdförbundets lokala avdelningar 
uppmärksammar varje år. Det är tillfällen att 
informera allmänhet och politiker om yrket, 
dess utövare och deras bidrag till hälso- och 
sjukvården. Dagarna är: 15 april för biome-
dicinska analytiker, 5 maj för barnmorskor, 
12 maj för sjuksköterskor och den 8 novem-
ber röntgensjuksköterskor. 

Fairtrade
Vi på Vårdförbundet vill leva upp till våra 
värderingar i det dagliga arbetet. Sedan 2008 
är vi medlem i Fairtrade, som skapar förut-
sättningar för odlare och anställda i låg- och 
medelinkomstländer att genom bättre villkor 
och långsiktiga handelsavtal kunna konkurrera 
på en internationell marknad. Att bli ambas-
sadör för Fairtrade är ett sätt att bidra till en 
bättre värld.

 

Vill du veta mer, läs på  
www.vardforbundet.se/internationellt

Engagemang lokalt och för medlemmar
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Medlemmarna i Vårdförbundet arbetar för en säker vård.  
Vi är 110 000 sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker  
och röntgensjuksköterskor som utvecklar vården för dig som individ.  

Från sjukdom och diagnos till hälsa och helhet. 

www.vardforbundet.se


