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EST rapport 

 

Mobilitet var ett gemensamt projekt av professionella vårdorganisationer i Tjeckien och 

Polen, Karolinska Universitetssjukhuset i Sverige och medicinteknikföretaget LINET i Tjeckien 

samt deras dotterbolag i Frankrike och Sverige. Projektet identifierade ett flertal faktorer 

karakteristiska för yrkesutbildning (VET) i omvårdnad i Europa.  

Det finns en hög dynamik i fråga om nya trender avseende medicinteknik, sjukvårdsmetoder 

och system för kontinuerlig fortbildning. Bolognaprocessen med målet att nå gemensamma 

standarder för högre utbildning i Europa medför förändringar i många utbildningar.  

 

Den förändrade miljön inom sjukvården kräver inte bara grundläggande yrkesutbildning, 

utan också kontinuerlig fortbildning som ett livslångt lärande (CPT).  

 

Vårdens förändringar påverkar också sjuksköterskornas dagliga arbete. Trots utbildning i att 

korrekt flytta och hantera patienter, finns det inga bevis på en tillbakagång i antalet 

yrkesskador hos vårdpersonal. Partnerskapet vilade på en grund av hög motivation, hög 

kompetens och erfarenhet med ett stort nätverk av andra aktörer inom hälso- och 

sjukvården i hela Europa med den övergripande strategin för främjande av hälsa inom EU.  

 

Vid arbetsgruppsmötena erhölls många inspirerande idéer för innovation inom utbildning 

och yrkesutbildning även för icke-medicinska vårdyrken.  

 

I juli 2014 avslutades projektet med ett sammanfattande ”Concept paper”, som ett resultat 

av partnerskapet. The ”Concept paper” består av information om dagsläget inom de 

europeiska utbildningarna; innovationer som presenterats under projektets möten och en 

lista med rekommendationer för att förbättra det livslånga lärandet inom vårdyrkena för att 

därmed bidra till att skapa ett internationellt partnerskap för ett samarbete om att 

genomföra dessa rekommendationer.  

Den stora fördelen med detta samarbete är att det slutliga ”Concept paper”, har en giltighet 

avseende redovisad kunskap och andra planerade aktiviteter som är allmänt överförbara 

inom hela Europa. 
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