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NOTERAR följande 
Allt eftersom pressen ökar på nationella hälsovårdssystem för nedskärningar av budgetar och ”gör mer 
med mindre”, har legitimerade sjuksköterskor reagerat med en global satsning på att förbättra kliniska 
resultat, minska förekomsten av sjukhusinfektioner och bibehålla den erfarna personalen. En 
avgörande faktor för framgång i dessa satsningar är införandet av en minimigräns för antalet patienter 
per sjuksköterska.  
 
Erfarenheter i Kalifornien, USA, har visat att sådana nyckeltal sparar liv. Linda Aiken från University of 
Pennsylvania, som år 2010 redovisade en viktig studie av sjukskötersketätheten, fann att det som sker i 
Kalifornien är relevant också för andra områden. Mer konkret, visade Aikens studie av 1,1 miljoner 
patienter 2005 och 2006 att det föreskrivna antalet patienter per sjuksköterska i Kalifornien under en 
tvåårsperiod räddade 468 patienters liv i New Jersey och Pennsylvania. 
 
Linda Aiken, som ledde studien och är chef för Center för Health Outcomes and Policy Research at 
Penn, sade att en ökning av antalet sjuksköterskor troligen skulle rädda” många tusen patienter varje 
år”.  
 
En genomgång av denna och annan forskning och erfarenheter av legitimerade sjuksköterskor som 
arbetar under nyckeltal, inklusive i New South Wales, Australien, visar att  

• en följd av de förbättrade arbetsvillkor som nyckeltalen skapade blev att legitimerade 
sjuksköterskor stannade kvar på sjukhusen; 

• det tack vare lagen om nyckeltal inte råder brist på sjuksköterskor i Kalifornien; 
• nyckeltal garanterar att 15-30 % av de nyutbildade som lämnade sitt sjukhus under det första året 

nu stannar kvar; 
• effekterna på vården av patienter har varit mycket positivt, ur vårdpersonalens perspektiv; 
• eftersom allt fler sjuksköterskor stannar kvar på sina jobb och personalomsättningen minskar, blir 

arbetskraften stabilare och vården bättre, vilket gör att sjukhusen sparar pengar. 
 
För att driva igenom sådana nyckeltal krävs kollektiva insatser för skydd av patienterna. Vi inser vilken 
betydelse kollektiva insatser för patienterna har för den allmänna hälsan och professionella 
sjukvårdsnormers integritet, i synnerhet i kampen mot utarmning, omstrukturering, förfall, avreglering 
och avskaffande genom privatiseringsprogram och expansion av den roll som spelas av stora 
vårdföretag, sjukhuskedjor, läkemedelsföretag och andra starka ekonomiska institutioner och intressen. 
De försöker idag ta kontroll över tillgång, tillträde och kvalitet i vården för att tjäna pengar och skapa 
överskott i strid med patienters och vårdkonsumenters intressen.  
 
Att införa trygg bemanning i alla vårdinrättningar ingår i arbetet för att göra säker hälsovård till en 
grundläggande mänsklig rättighet, en garanti och en rätt till human hälsovård för alla och en jämställd 
hälsovård som tar hand om alla enligt enhetliga vårdnormer och som inte utsätts för ingripanden 
motiverade av kommersiella, ekonomiska eller skatteintressen eller prioriteringar gjord av privata eller 
offentliga enheter, företag, föreningar eller personer. 
 
Nyckeltal för relationen mellan patienter/sjuksköterskor kan hjälpa till att upprätthålla 
offentligfinansierade allmänna hälsovårdssystem och införa en enda norm för vården av alla människor. 
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Legitimerade sjuksköterskor måste ha tillräcklig kontroll över arbetsvillkoren för att möjliggöra fria, 
självständiga beslut och sjukvård som bara utgår från patienternas intressen. Det kan bara ske när 
bemanningsnivåerna gör det möjligt att kliniska beslut kan fattas utan begräsningar. 
 
Införandet av den här typen av nyckeltal kan åstadkommas genom offentlig politik och kollektiva 
förhandlingar, som är de mest progressiva, demokratiska och för närvarande effektivaste medlen för att 
legitimerade sjuksköterskor ska skaffa sig effektivt inflytande och meningsfull kontroll över sina 
arbetsvillkor, så att de kan ge vård enbart utifrån patienternas intressen. 
 
Utbildning och aktiva insatser är absolut nödvändiga för att vi ska kunna fullgöra vårt uppdrag som 
patienternas försvarare – politisk och ekonomisk utbildning hjälper oss att finna lösningar på företagens 
dominans i våra samhällen, aktiva insatser är medlet för att förverkliga lösningarna. 
 
Dessutom kräver den stora och växande makt som de globala ekonomiska intressena har, och som vi 
utmanat i vår kamp för att få kontroll över våra arbetsvillkor och skydda våra patienter och den 
offentliga hälsovården, att vi söker efter likasinnade organisationer och enskilda i vården och alla andra 
industrier att gå samman med. Solidaritet är källan till makt i vår kamp mot globala bolag och därför vill 
vi gå samman med likasinnade organisationer, oavsett interna skillnader och utan diskriminering på 
grundval av ras, hudfärg, ursprung, kön, sexuell läggning, ålder, religion eller politisk uppfattning. 
 
 
Se samtliga kongressresolutioner inklusive handlingsprogrammet och stadgarna: Congress resolutions 
 

http://www.world-psi.org/en/psi-congress-resolutions�
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