
Vårdförbundets internationella program 

Vårdförbundet vill utveckla och stärka yrket och påverka utvecklingen av hälso- och sjukvården 
lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Vi vill även påverka samhällsfrågor här hemma och 
utanför Sverige. Därför har vi ett stort internationellt engagemang. 

Hälso- och sjukvårdssektorn är idag en del av den 
globala ekonomin. Vi ser utmaningar i vår omvärld. 
I kristider värnas inte alltid socialt ansvarstagande. 
Fackliga rättigheter som byggts upp under lång tid 
ifrågasätts, kollektivavtal kringgås och urholkas. 
I vissa delar av världen motarbetas den fackliga 
rörelsen, och att ändå våga vara aktiv kan vara att 
leva under hot och trakasserier. Vårdförbundet 
arbetar för rätten att organisera sig fackligt, något 
som borde vara självklart i alla länder. Arbete som 
syftar till att främja fria och oberoende fackför-
eningar i världen skyddar också de villkor som 
svenska arbetstagare uppnått och minskar risken 
för social dumpning. I vår fackliga solidaritet 
arbetar vi för allas lika värde och mänskliga rät-
tigheter, det gör också att vi blir starkare och mera 
framgångsrika. Fler och starkare organisationer i 
världen stärker våra möjligheter att försvara goda 
villkor i Sverige.

Vårdförbundets arbete vilar på grundläggande 
värderingar i stadgan som säger: 
•	 Alla människor är födda fria och lika i värde 

och rättigheter.
•	 Alla är berättigade till de fri- och rättigheter 

som uttalas i FN:s allmänna förklaring om de 
mänskliga rättigheterna.

•	 Alla människor har rätt att leva i ett samhälle 
som främjar hälsa och där demokratiska fri- 
och rättigheter råder.

•	 Vi verkar också enligt våra professioners etiska 
koder, där alla har rätt till en god och väl fung-
erande hälso- och sjukvård byggd på vetenskap 
och beprövad erfarenhet på lika villkor. 

Konventioner för mänskliga  
rättigheter i arbetet 
FN-organet International Labour Organisation har 
med sina 8 kärnkonventioner definierat vad som är 
mänskliga rättigheter på arbetet. De behandlar för-
enings- och organisationsrätt, rätten att förhandla 
kollektivt, att få lika lön för lika arbete, förbud mot 
tvångs- och straffarbete, diskriminering och de vär-

sta formerna av barnarbete samt minimiålder för 
arbete. Det finns även en konvention som reglerar 
hälso- och sjukvårdspersonalens rättigheter. 

Kunskap – en förutsättning för  
bättre hälsa 
Hälso- och sjukvårdssektorn är tydligt påverkad av 
vad som sker i världen. Hälsa och ohälsa har inga 
gränser, det som händer i andra länder kan snabbt 
få följder i vår vardag. En bättre hälsa i andra 
delar av världen betyder också en bättre hälsa här 
hemma. Därför finns våra medlemmar ute i världen 
för att på plats bidra till en bättre hälsa för befolk-
ningen men också för att öka sina kunskaper. Våra 
kunskapsområden behöver brytas gentemot andras 
vetande. Det är viktigt att delta i internationella 
konferenser och kongresser, för forskare och aka-
demiker och för chefer, ledare, förtroendevalda och 
medlemmar i stort. Vårdförbundet bidrar därför 
med förutsättningar för medlemmar att engagera 
sig internationellt och kunna utveckla egna kontak-
ter i andra länder. 

allianser med andra organisationer 
Vi driver våra frågor där besluten fattas. Det vik-
tiga är att bygga allianser med kollegor och orga-
nisationer i andra länder. På global nivå handlar 
det ofta om att påverka standard, handlingsplaner 
och resolutioner och att hävda betydelsen av våra 
yrkesgruppers kunskaper för att vara med och 
leda arbetet för en bättre hälsa. EU-frågor är idag 
nationella frågor, t ex harmonisering av utbild-
ning eller främjande av fri rörlighet. I det nordiska 
arbetet finner vi gemensamma ståndpunkter som vi 
kan driva tillsammans. Inom alla nivåer utbyter vi 
också kunskap och erfarenhet.

principer för vårt internationella  
samarbete
När vi samverkar globalt följer vi några principer - 
som att utvecklingsprojekt bygger på partnerskap 
och lika värde mellan parterna och att samarbete 



sker i dialog. Medlemmar i Vårdförbundet ska 
känna igen sig i stadgan och kongressbesluten och 
de verksamhetsinriktningar som beslutas nationellt. 
Medlemmar ska också känna igen sig i projektens 
deltagare, kollegor möter kollegor. Vårdförbundet 
skapar förutsättningar för medlemmars internatio-
nella engagemang och solidaritetsarbete.

Vårdförbundet – en fair union
Det är viktigt att vi som organisation lever upp till 
våra värderingar även i vårt dagliga arbete. Fackliga 
organisationer bidrar till ett mer hållbart samhälle 
både hemma och internationellt. Vårdförbundet är 
därför en Fair Union. 

internationellt engagemang inom tre 
områden 
Det internationella arbetet kan indelas under olika 
rubriker – men områdena hänger ihop. En positiv 
professionsutveckling ökar t ex chanserna att på-
verka arbetets villkor. Påverkansarbetet är nödvän-
digt för att stödja professionernas utveckling, det 
är också en god hälsoutveckling och allmänhetens 
stöd. Vårt internationella engagemang verkar inom 
tre områden.  
 
Global samverkan
Vårdförbundet stöder samarbetsprojekt i flera låg- 
och medelinkomstsländer. Det handlar t ex om att 
stödja organisations- och ledarskapsutveckling, 
uppbyggnad av hälsomottagningar eller utbildning 
av unga flickor. I vissa fall bidrar förbundet även 
ekonomiskt vid kriser och katastrofer i världen men 
den huvudsakliga ingången är att stödja professio-
nell och facklig utveckling, kollega till kollega. 

Professionsutveckling
Vårdförbundet är med och påverkar utvecklingen 
av hälso- och sjukvården på arbetsplatsen, lokalt, 
regionalt, nationellt och internationellt. Det ingår 
också i vårt uppdrag att utveckla och stärka yrket 
samt främja den enskilde individens utveckling i 
sin yrkesroll. Vi behöver även fortsätta att utveckla 
vårt strategiska arbete inom vårdens ledarskap på 
alla nivåer. Detta gör vi genom att vi deltar aktivt i 
och följer professionernas egna nätverk på nordisk, 
europeisk och global nivå. 

Samhällspolitiskt påverkansarbete
Vårdförbundet arbetar för att förbättra individens 
och kollektivets villkor och förutsättningar för 
yrket och möjligheter till utveckling i arbetslivet 
där besluten tas. Vi vill även påverka utvecklingen 
i samhällsfrågor. Det gör vi genom att aktivt delta 
i globalt, europeiskt såväl som nordiskt samarbete 
i fackliga frågor genom vårt samarbete med TCO 
eller genom egna kanaler. 

Medlemmar 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.
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