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Udvalget for Velfærd i Nordens betænkning over
Nordisk Ministerråds samarbejdsprogram for social- og helsepolitik 20222024
Forslag
Udvalget for Velfærd i Norden foreslår, at Nordisk Råd rekommanderer Nordisk Ministerråd,
-

at gennemføre samarbejdsprogrammet for social- og helsepolitik 2022 –
2024, som det beskrives i udkast til ministerrådsforslag, samt med hensyntagen til udvalgets synspunkter.

Baggrund
Samarbetsprogrammet för Nordiska ministerrådet för social- och hälsopolitik (MR-S)
för perioden 2022–2024 ska stärka kunskapsutveckling och erfarenhetsutbyte om
gemensamma utmaningar inom hälso- och välfärdsområdet i hela Norden. Huvudsyftet är att skapa satsningar och lösningar som bidrar till att utveckla politiken och
säkerställa de nordiska välfärdssamhällenas hållbarhet, både lokalt, regionalt, nationellt och på nordisk nivå i en situation där resurserna stramas åt. En grundläggande
förutsättning för samarbetet är att skapa nordiskt nytta.
Sektorn förhåller sig i sitt arbete till två strategiska genomlysningar. På det socialpolitiska området ska samarbetet bidra till en hållbar och trygg välfärd för alla i de nordiska samhällena. Genomförandet av de 14 förslagen i genomlysningen på det sociala området - "Viden som virker i praksis – styrket nordisk samarbejde på socialområdet", av Árni Páll Árnason (2018) är viktig för att uppnå detta.
Samtidigt fortsätter insatserna i det nordiska hälsosamarbetet på grundval av den
strategiska genomlysningen "Det framtida nordiska hälsosamarbetet" av Bo Könberg
(2014), där effekten av insatserna ska utvärderas för att säkerställa relevans för framtida beslut på hälsoområdet och för att kunna möta aktuella utmaningar. Det nordiska hälsosamarbetet ska stärkas för att upprätthålla och vidareutveckla universella
hälso-och sjukvårdssystem med fri och lika tillgång för alla och för att möta ojämlikhet i hälsa bland Nordens invånare.
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Udvalgets synspunkter
Nordiska ministerrådets sekretariat besökte utskottet och presenterade förslag till
samarbetsprogram för Ministerrådet för social- och hälsopolitik (MR-S) 2022-2024.
I den efterföljande diskussionen frågade utskottet om några områden har behövt
bortprioriteras i samarbetsprogrammet, i och med ökat fokus på pandemin. Utskottet fick som svar att så inte är fallet. Däremot innehåller programmet en utvärdering
av resultaten av genomförandet av Köhnberg-rapporten, i syfte att se över en eventuell omprioritering av fokusområden. Sektorns målinrättade insatser är uppbundna
mot Visionen 2030, vilket också skapar viss kanalisering.
Utskottet betonade vikten av att arbetet mot antibiotikaresistens prioriteras både i
Nordiska rådet och i Nordiska ministerrådet, inte bara i förhållande till hur läget ser
ut idag utan även med hänsyn till utvecklingen framöver.
Utskottet lyfte lärdomar av pandemin gällande kopplingen mellan fysiskt och psykiskt välmående. Nordiska ministerrådet har tagit initiativ till två projekt om detta,
under ledning av Nordiskt Välfärdscentrum. Ett projekt om konsekvenserna av nedstängningen av skolor och fritidsverksamheter för barn och unga, och ett projekt om
ensamhet och isolation ur ett Covid19-prespektiv med fokus på äldre.
Utskottet avvaktar fortfarande politisk dialog i ärendet 16/2019/välfärd D 2019, som
var tänkt att genomföras under hösten 2021. Frågan har nu gått vidare till det norska
ordförandeskapet för Nordiska ministerrådet 2022.
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