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Det nordiska samarbetet
Det nordiska samarbetet är ett av världens mest omfattande
regionala samarbeten. Det omfattar Danmark, Finland, Island,
Norge och Sverige samt Färöarna, Grönland och Åland.
Det nordiska samarbetet är politiskt, ekonomiskt och kulturellt förankrat och är en viktig partner i europeiskt och internationellt samarbete. Den nordiska gemenskapen arbetar för
ett starkt Norden i ett starkt Europa.
Det nordiska samarbetet ska stärka nordiska och regionala
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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Sveriges ordförandeskap i
Nordiska ministerrådet 2013

Under 2013 är Sverige ordförande i Nordiska ministerrådet. Huvudtemat
för det svenska ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet är den nordiska
välfärdsmodellen och dess utmaningar.
Det nordiska samarbetet inom social- och hälsosektorn baseras på
gemensamma värderingar, vilka utgör fundamentet i den nordiska
välfärdsmodellen. Dessa värderingar handlar om medborgarnas lika
möjligheter, social sammanhållning och trygghet för alla.
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Kontinuitet i det nordiska samarbetet
Det är viktigt att det finns en kontinuitet i det nordiska samarbetet.
Det svenska ordförandeskapet vill därför ta till vara de tidigare
ordförandeskapens arbete. Bland annat kommer Sverige under sitt
ordförandeskap att arbeta vidare med strategin för det nordiska
samarbetet på social- och hälsoområdet. Strategin kommer sedan att
fungera som en plattform för framtida politiska satsningar på området.
Sverige kommer även att leda arbetet med den nya satsningen på hälsa
och välfärd inom programmet Hållbar Nordisk Välfärd. Hållbar Nordisk
Välfärd, som lanseras i 2013, ska bidra till det nationella arbete som
görs för att åstadkomma innovativa, nya och välfungerande lösningar
på omfattande välfärdsproblem i Norden. Gränshindersfrågan kommer
också att vara på dagordningen under 2013. Sverige kommer att fortsätta
arbetet med att försöka finna lösningar på vissa gränshinder som pekats
ut av länderna.

Utmaningar för vård och omsorg
En gemensam utmaning för de nordiska länderna är de demografiska
förändringarna och de konsekvenser dessa får. På social- och
hälsoområdet är en del av utmaningen hur länderna ska möta en ökande
åldrande befolkning med ett mer omfattande behov av vård och omsorg.
Att diskutera detta och att ta del av varandras erfarenheter står högt
på den svenska dagordningen. Särskild uppmärksamhet får frågan
om kvaliteten i äldreomsorgen men även åtgärder för den som vårdar
närstående.

Framtidens tekniska lösningar
För att möta framtidens utmaningar krävs nya tekniska lösningar
på välfärdsområdet. Välfärdsteknologi, innovationer och e-hälsa
är framtidsfrågor som lämpar sig väl för diskussion och utbyte av
erfarenheter mellan de nordiska länderna. Till exempel planerar Sverige
att diskutera initiativ till en nordisk samverkan för att öka ländernas
konkurrenskraft inom ny teknik för äldreomsorgen.
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Barnets rättigheter i fokus
De nordiska länderna har länge arbetat med ett barnrättsperspektiv
både nationellt och i internationella sammanhang. Alla länderna har på
olika sätt prioriterat genomförandet av FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen). Arbete för att stärka genomförandet och til�lämpningen av konventionen i de nordiska länderna är prioriterat för det
svenska ordförandeskapet.

Kvalitetsregistrens möjligheter
Många sjukvårdssystem kämpar i dag med ökade kostnader, vilket skapar behov av att finna nya vägar för att förbättra sjukvården men också
för att öka kostnadseffektiviteten. Det är viktigt att i detta sammanhang
utnyttja kvalitetsregistrens potential för att förbättra hälso- och sjukvårdens kvalitet. Frågor om kvalitetsregister kommer därför att behandlas
på olika nivåer under det svenska ordförandeskapet.

Nordiska socialförsäkringsmodellen i ett internationellt perspektiv
Allmänna pensioner, sjukförsäkringar och andra välfärdslösningar har
funnits under en lång tid i Norden. Sverige vill därför under sitt ordförandeskap uppmärksamma den nordiska välfärdsmodellen och hur den kan
vidareutvecklas, främst i ljuset av det ökade inflytandet från omvärlden.
Vilka möjligheter och utmaningar den ökade internationaliseringen och
inflytandet från EU innebär, är frågor som kommer att diskuteras på politisk nivå under ett möte om den nordiska socialförsäkringsmodellen.

Samarbetet inom Nordiska ministerrådet syftar till att främja rörligheten mellan de nordiska länderna och att utveckla det nordiska
välfärdssamhället i ett europeiskt perspektiv. Vidare är arbetet
inriktat mot att utveckla Nordens samarbete med regionens närområden samt att utbyta erfarenheter och nationell information.
Nordisk nytta är en grundläggande princip för samarbetet.
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Aktiviteter under det svenska ordförandeskapet 2013
På www.regeringen.se/norden2013 publiceras löpande uppdaterad
information om ordförandeskapets aktiviteter.

Möten i ministerrådet för social- och hälsopolitik (MR-S) och
ämbetsmannakommittén för social- och hälsofrågor (ÄK-S)
26–27 februari ÄK-S (1) 			
		Plats: Köpenhamn
18–19 april
ÄK-S (2)
				
		Plats: Stockholm
10–11 juni
MR-S					
		Plats: Stockholm
7–8 november ÄK-S (3)
			
		Plats: Köpenhamn

Möten, seminarier och konferenser
5 mars 		

Expertmöte om registerforskning
Plats: Stockholm
En viktig fråga för det nordiska samarbetet på kvalitetsregisterområdet är bland annat etiska och juridiska hinder
för forskningssamarbete. NordForsk anordnar därför ett expertmöte om vidare hantering av dessa frågor. Resultaten
från mötet kommer att fungera som ett underlag för den internationella kvalitetsregisterkonferensen som hålls i maj.

11–12 april

Konferens om erfarenheter av assistansreformen
Plats: Stockholm
I de nordiska länderna pågår en diskussion kring att skapa
nya eller vidareutveckla regler om assistans. De svenska
erfarenheterna av den nära två decennier långa assis-
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tansreformen gör att det finns kunskap om insatsernas
kvalitet och brukarnas synpunkter, reglernas utformning
och utveckling av rättspraxis, ansvarsfördelning och
kostnadskontroll samt ekonomiska prognoser. Syftet
med konferensen är att lyfta frågan om assistans till en
nordisk nivå och delge de svenska erfarenheterna samt
att diskutera utmaningar för reformen.

13 eller 14 maj Möte om folkhälsopolitik
Plats: Stockholm
Folkhälsoområdet möter stora utmaningar, till exempel
en åldrande befolkning. Det är därför viktigt att satsa på
hälsofrämjande och förebyggande åtgärder. Mötet är en
fortsättning på det initiativ till ett nytt samarbete mellan
de nordiska länderna som Norge tog under sitt ordförandeskap. Syftet är att utveckla samarbetet och att länderna ska utbyta erfarenheter inom folkhälsoområdet.

21–22 maj

Internationell kvalitetsregisterkonferens
Plats: Stockholm
I samband med en internationell konferens om kvalitetsregister kommer de nordiska statssekreterarna
att bjudas in till ett särskilt möte för att diskutera
benchmarking.

30–31 maj
Expertmöte om stöd till personer som hjälper eller
		vårdar närstående 				
		Plats: Stockholm
Stöd och hjälp, vård och omsorg är ett offentligt åtagande i de nordiska länderna. De nordiska länderna har
olika system för att stödja anhöriga som hjälper eller
vårdar närstående. Expertmötet kommer därför att handla om möjliga åtgärder för att minska dessa personers
ohälsa och svårigheter att kombinera förvärvsarbete eller studier med vård av närstående. Skillnaderna mellan
kvinnor och män ska också belysas.
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10 juni 		
Informellt ministermöte om den nordiska
		socialförsäkringsmodellen 					
		Plats: Stockholm
De nordiska länderna har olika sätt att lösa välfärdsproblem. Samtidigt vilar de nordiska socialförsäkringssystemen på en välfärdsmodell som har gemensamma särdrag i jämförelse med övriga Europa. Utöver kunskapsoch erfarenhetsutbyte är målsättningen att konkreta
förslag tas fram på hur den nordiska socialförsäkringsmodellen kan utvecklas och stärkas i den ökande internationaliseringen och inflytandet från EU. Mötet kommer
att hållas i anslutning till MR-S.

11–12 		
september

Seminarium om barnets rättigheter 		
Plats: Stockholm
De nordiska länderna har alla prioriterat genomförandet
av FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen). Seminariet om barnets rättigheter syftar till att
länderna ska utbyta kunskaper och erfarenheter om genomförandet av barnkonventionen, med fokus på rekommendationer från FN:s barnrättskommitté. Seminariets
inriktning är gemensamma erfarenheter med utgångspunkt i barnrättskommitténs rekommendationer och att
lyfta fram gemensamma framtida utmaningar i arbetet
med barnets rättigheter.

30 september Expertmöte om kvaliteten i äldreomsorgen
–1 oktober
Plats: Stockholm
De demografiska utmaningarna är något gemensamt
för de nordiska länderna. En del av utmaningen är en
ökande andel äldre befolkning med ett mer omfattande
behov av vård och omsorg. I de olika nordiska länderna
diskuteras i dag bästa sätten att mäta och följa upp kvaliteten i äldreomsorgen. Expertmötet syftar till att utbyta
erfarenheter kring nationella uppföljningssystem för
kvaliteten i äldreomsorgen, hur efterlevnaden kontrolleras samt olika samarbetsinitiativ.
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17– 18 oktober Konferens om välfärdsteknologi och innovationer
		Plats: Stockholm
Den nordiska välfärdsmodellen bygger till stor del på
innovation och flexibilitet som medel för att möta nya utmaningar. För att klara de framtida utmaningarna krävs
innovativt tänkande och nya former av insatser inom vården och omsorgen om äldre personer. Välfärdsteknologi
kan bidra till ökad trygghet, säkerhet, aktivitet och delaktighet i samhället. Utöver erfarenhetsutbyte och diskussioner om teknikstöd tas initiativ till en intensifierad
och formaliserad nordisk samverkan. Syftet är att bidra
till att öka de nordiska ländernas konkurrenskraft när det
gäller ny teknikutveckling och innovationer.

Oktober

Nordiskt samverkansinitiativ om e-hälsa
Plats: Stockholm
Nationellt sker årligen en e-hälsokonferens med nationell e-hälsostrategi som fokus. Många av frågorna är
gemensamma för de nordiska länderna. I samband med
detta kommer det att anordnas en nordisk aktivitet på
området.

November

Nordiskt narkotika- och alkoholforum

		Plats: Stockholm

Syftet med mötet är att utbyta erfarenheter om gällande
lagstiftning och policyutveckling på alkohol- och narkotikaområdena såväl inom de nordiska länderna som på EU
och global nivå. Målgruppen för forumet är i första hand
tjänstemän vid hälso- och socialdepartementen och
statliga myndigheter samt forskare och experter. Bland
annat kommer EU:s alkohol- och narkotikastrategier att
diskuteras samt det pågående globala arbetet med FN:s
narkotikakonventioner och WHO:s globala alkoholstrategi. I anslutning till mötet planeras en internationell
forskningskonferens om cannabis.
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