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Det nordiska samarbetet

Det nordiska samarbetet är ett av världens mest om-

fattande regionala samarbeten. Det omfattar Danmark, 

Finland, Island, Norge och Sverige samt de självstyrande 

områdena Färöarna, Grönland och Åland. 

Det nordiska samarbetet är politiskt, ekonomiskt och 

kulturellt förankrat och är en viktig partner i euro peiskt 

och internationellt samarbete. Den nordiska gemenska-

pen arbetar för ett starkt Norden i ett starkt Europa.

Det nordiska samarbetet vill styrka nordiska och regio-

nala intressen och värderingar i en global omvärld. 

Gemensamma värderingar länderna emellan bidrar till  

att stärka Nordens ställning som en av världens mest 

innovativa och konkurrenskraftiga regioner.
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Det nordiska samarbetet inom social- och hälsosektorn ska främja lika-
behandling av medborgarna, tillgänglighet till nödvändiga tjänster 
och kvalitet och trygghet i tjänsterna. De generella rättigheterna till 
social trygghet, vård och omsorg förstärks med insatser för socialt 
utsatta och sårbara grupper i samhället. Ett centralt mål är att skapa 
möjligheter för alla att delta i samhället och samhällets beslutspro-
cesser. Samarbetet bygger på gemensamma värderingar som i sin 
tur utgör grundvalen för den nordiska välfärdsmodellen. 

Det är viktigt att det finns en kontinuitet i det nordiska samarbetet. 
Därför bygger samarbetet på social- och hälsoområdet på fleråriga 
samarbetsprogram som tas fram gemensamt av de nordiska länder-
na. Principen om nordisk nytta är grundläggande för allt arbete.

Det svenska ordförandeskapet är inriktat på att bygga vidare på vad som 
uppnåtts, men samtidigt förstås berett att sätta sin prägel på vad 
som ska ske i det nordiska samarbetet under 2008.

De nordiska länderna arbetar för att skapa fri rörlighet för människor 
att arbeta, studera och bosätta sig i vilket annat nordiskt land man 
önskar. Många företagare och privatpersoner upplever idag att de 
gränshinder som finns mellan de nordiska länderna skapar barriärer 
och ställer till med problem i vardagen. Att göra något åt gräns-
hinderproblematiken står högt på dagordningen för det svenska 
ordförandeskapet.

På området som rör pandemiberedskap har de nordiska länderna ge-
mensamma intressen. Sverige har genomfört ett omfattande arbete 
kring hur Nordens befolkningar ska kunna få tillräckligt med vaccin 
i händelse av en influensaepidemi. Resultatet av detta arbete kom-
mer att redovisas för gemensamt ställningstagande.

Högspecialiserad vård och e-hälsa är två framtidsfrågor som lämpar sig 
väl för samarbete över nationsgränserna. Dessa frågor kommer att 
tas upp till politisk diskussion.

Sverige kommer at ta upp frågor kring handikappade och funktions-
hindrade. Dessa frågor kommer att belysas ur ett mänsklig rättig-
hetsperspektiv.
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Barnens situation är angelägen för våra länder. Sverige avser att ge 
 särskild uppmärksamhet åt barnens delaktighet och inflytande i 
samhället samt våld och övergrepp mot barn.

En viktig fråga för legitimiteten av våra trygghetssystem är att försäkra 
sig om att de används på rätt sätt och inte missbrukas. Särskild 
uppmärksamhet kommer därför att riktas mot hur kontrollarbetet för 
att försäkra sig om detta fungerar i de olika nordiska länderna.

I en globaliserad värld blir samarbetet mellan de nordiska länderna och 
våra grannstater betydelsefullt inte minst vad gäller missbruks-
frågor och människohandel. Detta samarbete avser vi att fortsätta 
och vidareutveckla.
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Möten, seminarier och konferenser

29 januari  Extraordinärt möte med ministerrådet för  
social- och hälsovårdsfrågor (MR-S)

  Tema: Influensapandemiberedskap
  Plats: Stockholm

Vid MR-S möte i Lahtis i juni 2007 beslutades på initia-
tiv av äldre- och folkhälsominister Maria Larsson att 
man skulle gå vidare med en samnordisk lösning av 
pandemiberedskapsfrågorna. Sverige har genomfört  
ett arbete med en rapport och en förstudie. Dessa båda  
aktiviteter har avslutats under hösten 2007.  
MR-S beslutade att det nordiska samarbetet ska fort-
sätta med ett extraordinärt möte i januari 2008.

4 april Konferens
   ”Hur tryggar man att trygghetssystemet  

används på rätt sätt?”
  Plats: Stockholm

De nordiska länderna har ofta framstått som föregångs-
länder när det gäller att ge ekonomisk trygghet till 
sina invånare i samband med barnafödande, sjukdom, 
arbets löshet och ålderdom. För att behålla möjligheter-
na till en väl utvecklad trygghet blir det alltmera viktigt 
att se till att de ekonomiska förmånerna förbehålls dem 
som uppfyller villkoren för rätt till sådana förmåner.

Konferensen är avsedd att behandla en rapport om 
 kontroller i de nordiska trygghetssystemen. Rapporten 
är framtagen inom ramen för en nordisk  studie.
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26 maj  Konferens om administrationen av välfärdsordningar
  Plats: Stockholm

På en föränderlig nordisk arbetsmarknad behövs för-
valtningar som kan anpassas efter samhällets, arbets-
marknadens och den enskildes förändrade krav och för-
utsättningar. Särskilt prioriterat är området som handlar 
om att hitta organisations- och samverkanslösningar 
som innebär att sjukskrivna och arbetslösa ges större 
möjligheter att på ett snabbt och effektivt sätt finna 
 vägar till ett aktivt arbetsliv. I alla nordiska länder pågår 
förändringsarbeten inom detta område, men länderna 
har kommit olika långt i processsen.

Konferensen avser att behandla de nordiska länder-
nas erfarenheter av förändrad administration av såväl 
social försäkringen som arbetslöshetsförsäkringen

2–3 juni  Möte med ministerrådet för social- och  
hälsovårdsfrågor (MR-S) 

  Teman för ministermötet:
  – Gränshinder
  –  Presentation av den nordiska socialförsäkrings-

portalen
  – Högspecialiserad vård och e-hälsa
   –  Hälsofrämjande insatser och befolkningsinriktat  

hälsoarbete

   Plats: Visby
   

11–13 juni Nordiskt socialförsäkringsmöte
   Tema: Arbete som grunden för trygghet –  

social försäkringen och välfärden

  Plats: Stockholm

Nordiska socialförsäkringsmötet är ett möte mellan 
institutioner verksamma inom socialförsäkringen i de 
nordiska länderna. Mötet är ett forum för utbyte av 
erfarenheter och idéer. Syftet är att öka kunskaperna 
om socialförsäkringssystemen i de nordiska länderna 
och att stärka samarbetet på socialförsäkringsområdet 
 mellan länderna.
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4–5 september Nordiskt narkotikaforum
   Tema: Nordiskt samarbete inom ramen för United 

Nations General Assembly Special Session (UNGASS).
Uppföljning som kommer att äga rum under 2008 och 
2009. Programmet kommer att tas fram i samverkan 
med övriga nordiska länder.

  Plats: Gotland

Nordiskt narkotikaforum, som är ett samarbetsforum 
för tjänstemän från de nordiska länderna, har som 
 huvuduppgift att föra dialog och utbyta erfarenheter  
på narkotikaområdet om förebyggande, behandlings- 
och kontrollinsatser. Gruppens prioriteringar inkluderar 
nordvästra Ryssland och de baltiska länderna.

8 september Seminarier kring barns situation
  –  ”Barns delaktighet och inflytande i samhället”
  –  ”Våld och andra övergrepp mot barn”
  – ”Barnvänligt rättsväsende”

  Plats: Stockholm

Under år 2008 har Sverige samtidigt ordförandeska-
pet i såväl Nordiska Ministerrådet som i Europarådet. 
Under det senare ordförandeskapet kommer en ny 
treårsperiod av programmet ”Vi bygger ett Europa för 
och med barn” att påbörjas. Programmets nya fokus 
avses bli ”Försörjning, beskydd och deltagande för 
barn i Europa”. En högnivåkonferens för Europarådets 
medlemsstater kring detta tema kommer att äga rum i 
Stockholm den 9–10 september 2008.

Seminarierna ingår i förberedelsearbetet för Europa-
rådskonferensen. Vid seminarierna kommer särskilt 
nordisk kunskap och erfarenhet att redovisas och slut-
satserna kommer att användas som en del av under-
laget för konferensen.
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20–22 oktober Nordisk social tillsynskonferens
  Plats: Stockholm

Tillsynen av att olika samhällsinsatser och resurser 
 används på ett så optimalt sätt som möjligt blir alltmer 
betydelsefull. Sedan åtskilliga år har tillsynskonferen-
ser anordnats på hälso- och sjukvårdsområdet med 
goda resultat. Det är därför angeläget att bygga vidare 
på erfarenheter kring sådana aktiviteter.

Ämnen som behandlas är 

– tillsynens effekter
– samverkan med hälso- och sjukvårdstillsynen
–  prioriteringar t.ex riskfyllda områden för val av  

tillsynsområde
–  metoder i tillsynen t.ex. bedömningskriterier och  

systemrevision.

29–30 oktober  Konferens för att höja handikappfrågornas status  
som mänskliga rättighetsfrågor

  Plats: Strasbourg

En ny konvention om funktionshindrades rättigheter har 
antagits av FN. Ett omfattande arbete med ratificering 
och implementering av konventionen pågår i de nor-
diska länderna. Konferensen genomförs inom ramen för 
de svenska ordförandeskapen i Nordiska ministerrådet 
och Europarådet under 2008.

Det generella syftet med konferensen är att stärka 
handikappfrågornas status som mänskliga rättighets-
frågor inom Europarådet och det nordiska samarbe-
tet. Avsikten är att sprida kunskap om innehållet i 
FN-konventionen och Europarådets handlingsplan för 
personer med funktionshinder samt visa hur handlings-
planen kan vara ett verktyg för att implementera FN-
konventionen. Konferensen ska ge inspiration och idéer 
för hur detta arbete kan följas upp nationellt. Ett annat 
viktigt syfte med konferensen är att profilera det nor-
diska sam arbetet och erfarenheterna kring ratificering 
och implementering av FN-konventionen.
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13 november  Seminarium: ”Nordiskt samarbete på hjälpmedels-
området för funktionshindrade”

  Plats: Stockholm

Utvecklingen på hjälpmedelsområdet har bidragit till 
ett större utbud av produkter och för brukaren en mer 
lättillgänglig marknad av hjälpmedel. Det har i sin tur 
påverkat brukarens intresse och inflytande över vilka 
hjälpmedel som kan erbjudas anpassat till den en-
skilde individens individuella behov.

Syftet med seminariet är att öka kunskapen om hur 
de olika nordiska modellerna för fritt val fungerar och 
vilka valmöjligheter brukaren i praktiken får. Frågor 
kring hur nationella och internationella databaser kan 
göras mera tillgängliga kommer också att behandlas.

   Möten med Nordiska ämbetsmannakommittén  
för social- och hälsovårdsfrågor (ÄK-S)

26–27 mars Köpenhamn

3 juni Visby

2–3 oktober Köpenhamn

26–27 november Stockholm
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Det nordiska samarbetet omfattar Danmark, 
Finland, Island, Norge och Sverige samt de 
självstyrande områdena Färöarna, Grönland 
och Åland. Ordförandeskapet i Nordiska 
ministerrådet roterar kalenderårsvist mellan 
de fem nordiska länderna. 

I ordförandeprogrammet för 2008 presenteras 
de punkter som Sverige vill prioritera i det 
nordiska samarbetet på regeringsnivå under 
sitt ordförandeskap. 

Ytterligare information om  
Sveriges ordförande skap i  
Nordiska ministerrådet fås  
på www.Norden2008.se.

Kontaktuppgifter för  
ordförandeskapet
Socialdepartementet 
Karin Frank
Bengt Sibbmark
se-103 33 Stockholm 
Sverige 
Telefon (växel): 
+46 8 405 10 00 


