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Programmet Hållbar nordisk välfärd är Nordiska 
ministerrådets program för nya välfärdslösningar. 
Det handlar om hur välfärdssamfunden i Norden ska 
vidareutvecklas och förnyas. Programmet innehöll 
vid utgången av 2013, 17 projekt inom tre insatsom-
råden. Syftet är att ta fram förslag till lösningar som 
kan bidra till ökad kvalitet och jämlikhet i utbildning, 
arbete och hälsa för Nordens 26 miljoner invånare. 

Ministerrådet för utbildning- och forskningspolitik 
samt Ministerrådet för social- och hälsopolitik är 
ansvariga för programmet.

www.norden.org/valfard

Om programmet Hållbar nordisk välfärd

Hållbar nordisk välfärd är Nordiska ministerrådets pro-
gram för nya välfärdslösningar. Programmet, som gäller 
för perioden 2013–2015, initierar såväl samarbete 
genom konkreta insatser, som nordiska plattformar för 
dialog och kunskapsutbyte.

Hållbar nordisk välfärd är ett komplement till de nordis-
ka ländernas nationella arbete för att förnya välfärden. 
En viktig del av Nordiska ministerrådets arbete är att 
öppna upp för ökat erfarenhetsutbyte och lärande mel-
lan de nordiska länderna. Programmet ska bidra till att 
utbildningar i Norden leder till arbete, att tillgången på 
hälso- och omsorgskompetens matchar behoven och 
att säkra god kvalitet i hälso- och sjukvården.

Programmet Hållbar nordisk välfärd har tre 
insatsområden: 
•	 Utbildning och arbete för välfärd
•	 Forskning för välfärd
•	 Infrastruktur för välfärd

– ett program för nya 
välfärdslösningar för 
människor i Norden
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Insatsområde 1

 

Utbildning och arbete för välfärd

Utbildning och kompetensutveckling har en positiv in-
verkan på den enskildes möjlighet att delta i arbets- och 
samhällsliv, och bidrar till en arbetsmarknad med relevant 
och uppdaterad kunskap och kompetens. 

Unga människor är en av de största riskgrupperna för 
arbetslöshet. Att unga kommer i arbete är viktigt både  
för att kunna finansiera välfärden i de nordiska länderna 
och för individen.

Inom detta insatsområde pågår projekt kring unga, 
arbetslöshet och utbildning, bland annat utveckling av 
en kunskapsbank som samlar goda erfarenheter för att 
motverka avhopp från skolan. Ett annat arbetar med att 
utveckla och stödja entreprenörskap bland unga, och ett 
tredje handlar om lärande på arbetsplatser. Här pågår 
också en analys av den nordiska välfärdsmodellen, samt  
ett tvärsektoriellt arbete om godkännande av yrkeskvalifi-

kationer kopplat till rörlighet över gränserna.  

Insatsområde 2 

Forskning för välfärd

Livskvaliteten i Norden är bland den högsta i världen. De fak-
torer som mäter livskvalitet är bland annat hälsa, jobbsäker-
het och jämställdhet mellan könen. Trots detta finns det behov 
av tvärvetenskaplig kunskap om bakomliggande orsaker till 
ojämlikhet i hälsa och välfärd i Norden. Välfärdsforskning 
handlar om hur människor lever sina liv och hur olika faktorer 
kan förklara människors levnadsförhållanden.  

Inom detta insatsområde pågår projekt, till exempel om hur 
man kan attrahera och behålla personal i omsorgsyrken, och 
forskning om socioekonomiska skillnader i hälsa och välfärd.

Här ingår också ett uppdrag att ta fram förslag på hur det 
nordiska samarbetet inom hälsoområdet kan utvecklas och 
stärkas under de kommande fem till tio åren. Förslagen ska 
sammanfattas i en kortfattad, politiskt oberoende rapport och 
lämnas till ministerrådet för social- och hälsopolitik. Den tidi-
gare svenske ministern, Bo Könberg ansvarar för uppdraget.

Insatsområde 3

Infrastruktur för välfärd

Forskning som skapar förutsättningar för en högkvalitativ, 
patientsäker och kostnadseffektiv hälso- och sjukvård är 
avgörande för utveckling av välfärden.  

Norden, med sina 26 miljoner invånare, med likheter 
mellan befolkningarna och med spårbara data i systemen, 
är en guldgruva för forskare. För att kunna använda den 
information som finns, behövs en ökad koordinering av 
sociala register, biobanker, utprövning av läkemedel och 
behandlingar, såväl mellan de nordiska länderna, som 
mellan registren. Det behövs också ny teknologi för att 
möta framtida behov inom välfärdssektorn.

Resultaten från detta insatsområde ska bidra till bättre un-
derlag för att kunna förebygga sjukdomar, hitta effektivare 
läkemedel och nya behandlingsmetoder, samt effektiv 

teknologi. 


