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Greinargerð til Norðurlandaráðs um samstarf Norrænu 

ráðherranefndarinnar um félags- og heilbrigðismál 2022 

 

Samantekt  

 

Norræna ráðherranefndin um félags- og heilbrigðismál (MR-S) gefur Norðurlandaráði 

árlega skýrslu um samstarf í heilbrigðis- og félagsmálum. Skýrslan fjallar að þessu sinni 

um aðgerðir sem styðja við framkvæmd samstarfsáætlunar þessa málaflokks fyrir árin 

2022-2024 og framtíðarsýn fyrir árið 2030 og aðgerðaáætlun hennar og hvaða 

hlutverki þessi málaflokkur gegnir í þverlægri stefnu ráðherranefndarinnar um 

sjálfbæra þróun, jafnrétti, börn og ungmenni og aukið samráð við borgarasamfélagið. 

Nýtt stefnumótunarskjal Norrænu ráðherranefndarinnar í samstarfi á sviði 

fötlunarmála, „Norræn samstarfsáætlun um fötlunarmál 2023-2027“, gegnir einnig 

mikilvægu hlutverki við framkvæmd Framtíðarsýnar okkar 2030 og áherslu sviðsins á 

félagslega sjálfbær Norðurlönd þar sem algild hönnun, aðgengi og inngilding eru 

miðlæg sjónarmið.   

 

Skýrslan sýnir að fagsvið félags- og heilbrigðismála tekur þátt í ýmsum aðgerðum sem 

eru nátengdar megináherslusviðum Framtíðarsýnar okkar 2030, en þau eru græn, 

samkeppnishæf og félagslega sjálfbær Norðurlönd. Þá hafa kórónaveirufaraldurinn og 

stríðið í Úkraínu gefið tilefni til ýmissa nýrra aðgerða sem efla norrænt samstarf um 

heilbrigðisviðbúnað með tilliti til hættustjórnunar og markvissa aðstoð í áföllum og 

kreppum.  

  

Í fylgiskjölum skýrslunnar, 1 og 2, er einkum greint frá um stöðu aðgerða og ráðstafana 

í framhaldi af fjórtán tillögum í skýrslu Bo Könbergs um framtíðarsamstarf 

Norðurlanda í heilbrigðismálum, og fjórtán tillögum í skýrslu Árna Páls Árnasonar um 

aukið norrænt samstarf á sviði félagsmála. 

 

Auk þess er greint stuttlega frá öðru samstarfi á sviði félags- og heilbrigðismála og 

árangri þess, til að mynda öflugri miðlun þekkingar og reynslu á ýmsum sviðum, 

ýmsum aðgerðum og starfi, til að mynda verkefnum, útgefnum ritum, ráðstefnum og 

málþingum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.norden.org/sv/publication/nordiska-ministerradets-samarbetsprogram-social-och-halsopolitik-2022-2024
https://www.norden.org/sv/publication/nordiska-ministerradets-samarbetsprogram-social-och-halsopolitik-2022-2024
https://www.norden.org/is/declaration/framtidarsyn-okkar-2030
https://www.norden.org/is/node/57372
https://www.norden.org/is/node/57372
http://norden.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1254476&dswid=-956
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1. Inngangur 

 

Markmið norræns samstarfs innan ráðherranefndarinnar um félags- og heilbrigðismál 

er að auka þekkingarmiðlun og reynslu af sameiginlegum áskorunum í heilbrigðis- og 

velferðarsamfélögunum á Norðurlöndum. Meginmarkmiðið er að skapa aðgerðir og 

lausnir sem stuðla að stefnuþróun og tryggja grundvöll norrænu 

velferðarsamfélaganna, bæði á staðarvísu, landsvísu og á Norðurlöndum öllum á tíma 

takmarkaðra auðlinda. Ein grundvallarforsenda samstarfs á þessu sviði er að skapa 

„norrænt notagildi“.  

 

Norræna velferðarlíkanið hefur lengi átt undir högg að sækja í ljósi afleiðinga 

alþjóðavæðingarinnar, lýðfræðilegra breytinga þar sem hlutfall aldraðra fer hækkandi 

og síðustu ár baráttunnar við kórónuveirufaraldurinn og nú einnig stríðið í Úkraínu. 

Innan þessa fagsviðs er unnið markvisst að því að auka samstöðu Norðurlandanna í 

baráttunni við þessar áskoranir. Stefna um heilbrigðis- og félagsmál sem er 

inngildandi, tryggir félagslegt öryggi og jafnan aðgang að heilbrigðis- og 

félagsþjónustu og undirbýr Norðurlöndin betur fyrir heimsfaraldra framtíðarinnar og 

aðrar heilbrigðisógnir með auknum viðbúnaði í heilbrigðismálum er því mikilvægt 

áhersluatriði fyrir ráðherranefndina um félags- og heilbrigðismál.  

 

Framtíðarsýn Norrænu ráðherranefndarinnar fyrir árið 2030 um Norðurlöndin sem 

sjálfbærasta og samþættasta svæði heims og þrjár stefnumarkandi áherslur um græn, 

samkeppnishæf og félagslega sjálfbær Norðurlönd er grunnurinn að norrænu 

samstarfi innan ráðherranefndarinnar um félags- og heilbrigðismál. Þetta á 

sérstaklega við um stefnumarkandi áherslu á félagslega sjálfbær Norðurlönd með 

gæði, jafnræði og öryggi í heilbrigðis- og velferðarþjónustu fyrir alla. Þetta svið styður 

einnig stefnumarkandi áherslu á samkeppnishæf Norðurlönd með því að stuðla að 

tæknilegum, stafrænum og nýstárlegum lausnum í heilbrigðis- og 

umönnunarþjónustu, og einnig græn Norðurlönd með því að styðja við græn umskipti 

sem eru félagslega sjálfbær. Ráðherranefndin um félags- og heilbrigðismál vinnur með 

ýmsum beinum aðgerðum að framkvæmd aðgerðaáætlunar framtíðarsýnarinnar og 

frekari samþættingu þverlægra sjónarmiða um sjálfbæra þróun, jafnrétti og börn og 

ungmenni. Ráðherranefndin leggur einnig áherslu á aukið samráð við 

borgarasamfélagið og hefur því sett á laggirnar nýjan samstarfsvettvang fyrir 

félagasamtök sem starfa á vettvangi félagsmála. 

 

Tvær stefnumótandi úttektarskýrslur eru til leiðsagnar vinnu innan þessa fagsviðs. Á 

sviði félagsmála á samstarfið að stuða að sjálfbærri og öruggri velferð fyrir alla. 

Mikilvægur hluti af þessu er enn innleiðing 14 tillagna í stefnumótandi úttekt á 

félagsmálasviði, „Þekking sem nýtist – Tillögur um aukið norrænt samstarf á sviði 

félagsmála“ frá Árna Páli Árnasyni. Margar af tillögunum 14 úr skýrslu Árna hafa þegar 

verið innleiddar, svo sem félagslegar aðgerðir með áherslu á notandann, um börn og 
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ungmenni í áhættuhópum, fullorðna í áhættuhópum, strjálbýl svæði, endurskoðun 

stofnana norræns félagsmálasamstarfs (NVC og NOMESKO-NOSOSKO), aukin 

áhersla á félagslegar aðgerðir byggðar á þekkingu og aukið samstarf við einkageirann. 

Um leið halda mikilvægar aðgerðir í norrænu heilbrigðismálasamstarfi áfram á 

grundvelli stefnumótandi úttektarinnar „Framtíðarsamstarf Norðurlanda í 

heilbrigðismálum“ eftir Bo Könberg, en einnig þarf að meta áhrif aðgerðanna til að 

tryggja að þær falli að framtíðarákvörðunum á heilbrigðissviði og til að mæta 

áskorunum dagsins í dag.  Innan þessa fagsviðs er unnið að stefnu í heilbrigðismálum 

til að tryggja heilbrigði fyrir alla með hliðsjón áskorunum nútímans, svo sem aukinni 

þörf fyrir umönnun vegna hækkandi meðalaldurs íbúa, hrakandi geðheilsu, sérstaklega 

á meðal ungmenna, og afleiðingum kórónuveirufaraldursins fyrir áhættuhópa. 

Þverfagleg verkefni um sameiginlegar aðgerðir í tengslum við heilbrigðisgögn, 

rafrænar heilbrigðislausnir og stafræna þróun, fjarheilbrigðisþjónustu og aukna 

norræna samvinnu um viðbúnað í heilbrigðismálum eru lykilatriði í vinnu 

framtíðarinnar, einnig í samhengi lyfjamála og baráttunnar gegn sýklalyfjaónæmi.  

 

Á fundi ráðherranefndarinnar um félags- og heilbrigðismál í Stafangri í mars 2022 

ræddu félagsmálaráðherrarnir um inngildingu jaðarsettra ungmenna í skólakerfinu, 

atvinnulífi og samfélaginu út frá samantekt á þekkingu sem fjármögnuð var af sviðinu 

(sjá einnig fylgiskjal 2). Inngilding jaðarsettra ungmenna er í miklum forgangi á 

Norðurlöndum en þrátt fyrir ýmis margra ára verkefni eru enn of mörg þeirra jaðarsett 

í dag. Í skýrslunni er skoðað hvað norrænar rannsóknir segja okkur um hvaða aðferðir 

og úrræði skila árangri. Á sama fundi ræddu heilbrigðisráðherrarnir meðal annars um 

viðbúnað í heilbrigðismálum við fulltrúa ESB í heilbrigðismálum og matvælaöryggi og 

gáfu út samnorræna ráðherrayfirlýsingu um aukinn norrænan viðbúnað í 

heilbrigðismálum. Nánar er fjallað um viðbúnað í heilbrigðismálum í kafla 3. 

 

 

2. Framtíðarsýn okkar 2030 – framlag fagsviðs félags- og 

heilbrigðismála til innleiðingar framkvæmdaáætlunarinnar  

 

Fagsvið félags- og heilbrigðismála vinnur sérstaklega að því að markmið 

framtíðarsýnarinnar um félagslega sjálfbær Norðurlönd verði að veruleika, en hefur 

einnig fjárfest mikið í grænum og samkeppnishæfari Norðurlöndum. Hér eru nokkur 

dæmi um verkefni fagsviðsins samkvæmt framkvæmdaáætlun Framtíðarsýnar 2030.  

 

Félagslega sjálfbær Norðurlönd  

 „Fjarheilbrigðisþjónusta – undirstaða félagslega sjálfbærra Norðurlanda (iVOPD)“, 

eftirfylgniverkefni sænska forgangsverkefnisins VOPD 2018-2020(21), er 

forgangsverkefni samkvæmt framkvæmdaáætluninni. Verkefnið skoðar lausnir sem 

auka þekkingu á því hvernig skapa má bestu aðstæður til að tryggja heilsu og velferð á 

strjálbýlum svæðum sem einkennast af hækkandi meðalaldri íbúa, brottflutningi og 

http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:1648529/FULLTEXT01.pdf
http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:1648529/FULLTEXT01.pdf
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miklum fjarlægðum. Megináherslan er lögð á að taka stafrænar velferðartækilausnir í 

notkun í heilbrigðisþjónustu. Samstarfsráðherrarnir úthlutuðu verkefninu 6 millj. da. 

kr. úr hinum svonefnda 4X40-sjóði og ráðherranefnd um félags- og heilbrigðismál 

úthlutaði því 2 millj. da. kr. fyrir tímabilið 2021-2024. Vefsíðu verkefnisins, sem 

inniheldur fréttir og nýútgefið efni, er að finna hér. 

 

Kórónuveirufaraldurinn hefur haft áhrif á samfélög Norðurlandanna og verið erfitt 

viðfangsefni fyrir norræna velferðarlíkanið. Til að öðlast betri skilning á afleiðingum 

kórónuveirufaraldursins hefur ráðherranefnd félags- og heilbrigðismála sett í gang 

ýmis verkefni sem ætlað er að taka saman þekkingu um hvaða áhrif faraldurinn hefur 

haft á mismunandi samfélagshópa og finna bestu aðferðir og lausnir til að bregðast við 

erfiðleikum sem þessum í framtíðinni. Tvö stór verkefni skoða einsemd og einangrun í 

ljósi Covid-19 og afleiðingar kórónuveirufaraldursins fyrir börn og ungmenni á 

Norðurlöndum – rétt barna og ungmenna á því að raddir þeirra heyrist. Síðarnefnda 

verkefnið er unnið í þverlægu samstarfi, meðal annars við norrænu barna- og 

ungmennanefndina NORDBUK. Norræna velferðarmiðstöðin hefur umsjón með 

báðum verkefnunum. 

 

Græn Norðurlönd  

Fagsviðið fjármagnar verkefnið „Not “Just” a Green Transition – Examining the Path 

Towards a Socially Just, Green Transition in the Nordic Region“ (félagslega sjálfbær 

græn umskipti) og markmið framkvæmdaáætlunarinnar um að vinna að því að allir 

íbúar á Norðurlöndum taki þátt í grænum umskiptum og stafrænni þróun, nýti 

möguleikana sem felast í umskiptunum og vinna gegn því að ójöfnuður aukist í 

samfélögum okkar um alls 1,7 millj. da. kr. árin 2021-2024. Loftlagsvandinn og hin 

nauðsynlegu umskipti yfir í sjálfbærari samfélög hafa áhrif hvarvetna, þar á meðal á 

einstaklinga. Þverfaglegum aðferðum verður beitt til að fjalla um mikilvæg 

úrlausnarefni, greina félagshagfræðilegar afleiðingar grænna umskipta og greina frá 

starfsháttum og lausnum sem gefið hafa góða raun. Með hliðsjón af þessu verðar 

lagðar fram hugmyndir og stefnumótandi tillögur í norrænu samstarfi og í löndunum. 

Nordregio hefur umsjón með verkefninu. Nánari upplýsingar er að finna á vefsvæði 

verkefnisins, þar sem einnig má lesa nýlegu skýrslurnar „The social impacts of climate 

mitigation policies on vulnerable groups in the Nordic Region“ og „Just Green 

Transition - key concepts and implications in the Nordic Region“. 

 

Samkeppnishæf Norðurlönd  

Í framkvæmdaáætlun Framtíðarsýnar okkar 2030 er lögð sérstök áhersla að gera 

Norðurlöndum kleift að vinna saman að miðlun heilbrigðisgagna milli landanna á 

öruggan og skilvirkan hátt. Slíkt myndi nýtast vel við rannsóknir, nýsköpun og í 

heilbrigðisþjónustu auk þess að stuðla að heilsu og velferð bæði innan og utan 

Norðurlanda. Með þverfaglega verkefninu „The Nordic Commons - Norden som 

ledende region for en nordisk og sikker digital infrastruktur for helsedata“ vill 

https://integratedhealthandcare.com/
https://nordicwelfare.org/nb/projekt/sosial-isolasjon-og-ensomhet-under-covid-19-pandemien/
https://nordicwelfare.org/nb/projekt/sosial-isolasjon-og-ensomhet-under-covid-19-pandemien/
https://nordicwelfare.org/nb/projekt/nordisk-samarbeid-om-barn-og-unges-muligheter-for-deltakelse-og-utvikling-i-kjolvannet-av-covid-19-pandemien/
https://nordicwelfare.org/nb/projekt/nordisk-samarbeid-om-barn-og-unges-muligheter-for-deltakelse-og-utvikling-i-kjolvannet-av-covid-19-pandemien/
http://presscloud.com/csp/vocast/l.csp?A=410624548539130&B=1270269
http://presscloud.com/csp/vocast/l.csp?A=410624548539130&B=1270269
http://presscloud.com/csp/vocast/l.csp?A=410624548539130&B=1357487
http://presscloud.com/csp/vocast/l.csp?A=410624548539130&B=1357487
http://presscloud.com/csp/vocast/l.csp?A=410624548539130&B=1357488
http://presscloud.com/csp/vocast/l.csp?A=410624548539130&B=1357488
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ráðherranefnd félags- og heilbrigðismála finna nýjar lausnir sem stuðla að auknu 

samkeppnishæfi Norðurlandanna. Ráðherranefndin um félags- og heilbrigðismál ber 

meginábyrgð á verkefninu, sem er í umsjón Norræna rannsóknaráðsins (NordForsk), 

og á meðal annars í samstarfi við Nordic Innovation. Undir verkefninu hafa árið 2022 

verið stofnaðir þrír starfshópar sem skoða tæknilausnir (innviði), lýsigögn og lagaleg 

og siðferðisleg álitaefni. Nordic Commons hefur fengið 20 millj. da. kr. úthlutað fyrir 

verkefnið frá ráðherranefnd félags- og heilbrigðismála og leggur sjálft 2 millj. da. kr. af 

mörkum á tímabilinu 2021-2024. Sjá vefsíðu verkefnisins hér. 

 

 

Sjónarmið þvert á fagsvið 

Sjálfbær þróun, jafnrétti og réttindi barna og ungmenna munu setja mark sitt á alla 

starfsemi Norrænu ráðherranefndarinnar. Forsenda þess að markmiði 

ráðherranefndarinnar um að Norðurlönd verði sjálfbærasta og samþættasta svæði 

heims 2030 er að unnið sé með þessi sjónarmið í huga. Í reynd þýðir þetta að huga 

verður að þessum sjónarmiðum í öllum verkefnum Norrænu ráðherranefndarinnar, svo 

sem við áætlanagerð, ákvarðanatöku, framkvæmd og mat aðgerða og verkefna. 

 

Ráðherranefndin um félags- og heilbrigðismál vinnur samkvæmt þessum sjónarmiðum 

bæði almennt og með beinum aðgerðum samkvæmt yfirlitinu hér að neðan. 

 

Sjálfbær þróun 

Til að stuðla að sjálfbærri þróun á Norðurlöndum er mikilvægt að greina afleiðingar 

grænna umskipta til að skapa meiri þekkingu á því hvernig aðgerðir í umhverfis- og 

loftslagsmálum auka eða minnka félagshagfræðilegan, menningarlegan og 

landafræðilegan mismun og hvernig aðgerðir þessa fagsviðs geta stuðlað að 

kolefnishlutleysi og jafnrétti á Norðurlöndum.  

 

Fagsviðið hefur meðal annars unnið greiningu á afleiðingum fjarlausna í 

heilbrigðisþjónustu fyrir loftslagið og mun halda áfram að vinna með þetta sjónarmið 

innan hins nýja iVOPD-verkefnis samkvæmt framkvæmdaáætlun Framtíðarsýn okkar 

2030. Einnig er heilsueflandi og sjálfbær nýting matar viðfangsefni verkefnis sem unnið 

er í samstarfi við samstarfssvið ráðherranefndarinnar um matvæli (EK-LIV) undir 

verkefninu „Sjálfbær norrænn lífsstíl“ í framkvæmdaáætluninni. Eins og áður var nefnt 

vinnur fagsviðið einnig að þverfaglega verkefninu „Not “Just” a Green Transition  – 

Examining the Path Towards a Socially Just, Green Transition in The Nordic Region“ á 

tímabilinu 2021-2024. 

 

Samkvæmt hinu árlega fjárveitingarbréfi ber Norrænu velferðarmiðstöðinni að vinna 

kerfisbundið að því að gera sjálfbæra þróun, jafnrétti og réttindi barna og ungmenna 

að hluta af öllu starfi hennar. Haustið 2020 voru ábyrgðaraðilar útnefndir fyrir hvert 

þessara sviða og munu þeir skipuleggja og fylgja eftir vinnu með þessi sjónarmið. 

https://www.nordforsk.org/nordic-commons
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Haustið 2021 og vorið 2022 unnu ábyrgðaraðilarnir sérstaklega að umhverfislega og 

félagslega sjálfbærum viðburðum. 

 

Jafnrétti 

Embættismannanefndin um félags- og heilbrigðismál hefur ákveðið að jafnréttisvinna 

innan fagsviðsins feli í sér að kynjajafnrétti verði fast sjónarmið og endurspeglist í 

beinum úrræðum og aðgerðum sem fagsvið félags- og heilbrigðismála setur í gang og 

vinnur með, meðal annars í tengslum við Framtíðarsýn okkar 2030.  Árið 2022 hófst 

nýtt verkefni milli ráðherranefndar félags- og heilbrigðismála og ráðherranefndar um 

jafnréttismála sem beinist að lífskjörum og lífsgæðum LGBTI-fólks á Norðurlöndum.  

 

Taka þarf tillit til jafnréttissjónarmiða í öllum verkefnum sem snúa að fötlun. Þegar 

unnið er með einstök þemu þarf að kynna og ræða mögulegan kynjamun. Einnig þarf 

að reyna að tryggja jafnt kynjahlutfall í sérfræðihópum.  

 

Réttindi barna og ungmenna 

Skýrsla Árna Páls Árnasonar inniheldur tillögur um auknar áherslur á réttindi barna og 

ungmenna og jaðarsett börn og ungmenni sem áhersluhóp hjá fagsviðinu. 

 

Ungt fólk á fulltrúa í áðurnefnda verkefninu „Afleiðingar kórónuveirufaraldursins fyrir 

börn og ungmenni á Norðurlöndum“ og í Norræna ráðinu um málefni fólks með fötlun. 

Til þess að sjónarmið bara og unglinga fái aukið vægi innan norræns samtarfs um 

málefni fólks með fötlun er árlega haldinn sérfræðingafundur með fulltrúum 

hagsmunahópa ungs fólks með fötlun. Efni fundanna skal miðast við þarfir og óskir 

barna og ungmenna. Nýjar aðferðir verða einnig þróaðar til að sjónarmið barna og 

ungmenna endurspeglist í ákvarðanatöku hinna fullorðnu og skipulagi sem oftast er 

unnið út frá sjónarhorni fullorðinna. 

 

Aukið samráð við samfélagið 

Ráðherranefndin um félags- og heilbrigðismál leggur áherslu á að auka samráð við 

aðila samfélagsins, meðal annars í gegnum nýtt samstarfsnet félagasamtaka á vegum 

ráðherranefndarinnar. Það er í samræmi við skýrslu Árna Páls Árnasonar, þar sem lagt 

er til að auka samstarf milli félagasamtaka og hins opinbera á Norðurlöndum (tillaga 

7). Auk þess hefur sviðið árið 2022 styrkt gerð nýs samstarfsnets fyrir samráð við 

félagasamtök á sviði félagsmála til að fylgja eftir leiðtogafundinum með fulltrúum 

félagasamtaka árið 2021 sem endaði á umræðum í tengslum við þing Norðurlandaráðs 

í nóvember 2021. 
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3. Viðbúnaður í heilbrigðismálum 
 

Mikil áhersla er lögð á samstarf um viðbúnað í heilbrigðismálum innan sviðsins. 

Norrænu heilbrigðisráðherrarnir undirrituðu yfirlýsingu um aukið norrænt samstarf um 

heilbrigðisviðbúnað á fundi ráðherranefndarinnar í Stafangri 25. mars 2022. Í 

yfirlýsingunni er tekið fram að norrænu ríkin eigi að hafa með sér samstarf um að efla 

heilbrigðisviðbúnað, viðnámsþrótt og áfallastjórnun á norrænum og evrópskum 

vettvangi.  

 

Eftirtalin forgangssvið liggja til grundvallar yfirlýsingunni:  

 

o Hættustjórnun  

o Markvissari aðstoð í tengslum við óvænta atburði og áföll  

o Kortlagning á því hvaða tök Norðurlönd hafa á að koma upp 

bóluefnaframleiðslu 

o Æfingar og miðlun reynslu 

o Norðurlönd eigi frumkvæði að rannsókn í samstarfi við WHO á árangri af 

aðgerðum öðrum en í lyfjamálum í faraldrinum. 

 

Hér að neðan eru gefin nokkur dæmi um beinar aðgerðir sem þegar hafa verið hafnar 

til að fylgja yfirlýsingunni eftir. 

 

Hættustjórnun  

Kerfi til að tryggja sameiginlegan skilning á aðstæðum: Á vegum Svalbarðahópsins er 

nú unnið að verkefni sem snýst um að koma upp sameiginlegu norrænu kerfi 

(mekanisme) til að tryggja sameiginlegan skilning á aðstæðum. Með sameiginlegum 

skilningi norrænu ríkjanna á aðstæðum er stuðlað að betri skilningi hvers ríkis um sig á 

aðstæðum sem komið hafa upp og auka möguleikana á að gripið verði til réttra 

aðgerða og dregið úr afleiðingum vanda sem skapast á sviði heilbrigðs- og 

umönnunarmála í framtíðinni.  

 

Rannsóknasamstarf og miðlun rannsóknaniðurstaðna (þekkingarþróun í kjölfar covid-

19): Í faraldrinum hefur komið skýrt í ljós hversu mikilvægt er að byggja á traustri 

þekkingu þegar erfiðleikaástand skapast. Verkefnið verður framhald af norrænu 

samstarfsverkefni um rannsóknir í heilbrigðismálum, „Nordisk forskningssamarbeid 

for bedre helse 2017-2019“ (norrænt rannsóknasamstarf um betra heilsufar). Ábyrgð á 

framkvæmd verkefnisins verður í höndum NordForsk og það er nú um það bil að 

hefjast.  

 

Markvissari aðstoð í tengslum við óvænta atburði og áföll 

Skoðun á framkvæmd gildandi reglna sem skapar hindranir í tengslum við 

bráðalæknisþjónustu yfir landamæri: Gerð verður úttekt á því hvort gildandi reglur og 
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framkvæmd þeirra standi að einhverju leyti í vegi fyrir því að veita megi aðstoð yfir 

landamæri þegar alvarleg áföll og óhöpp verða á Norðurlöndum og í 

Evrópusambandinu/Evrópska efnahagssvæðinu. Byggt verður á þeirri athugun við mat 

á því hvort gera þurfi breytingar til bóta með því að fjarlægja hindranir sem standa í 

vegi norræns samstarfs um heilbrigðisviðbúnað, í samræmi við Norðurlandasamning 

um heilbrigðisviðbúnað. Athugunin verður unnin á vegum Svalbarðahópsins.  

 

Æfingar og miðlun reynslu 

Geislavarnaræfing er fyrirhuguð árið 2023: Um er að ræða æfingu á björgunarstarfi við 

aðstæður þar sem geislamengun hefur orðið vegna kjarnorku. Með æfingunni gefst 

tækifæri til að æfa upplýsingaskipti og gagnkvæman stuðning í samræmi við 

Norðurlandasamning um heilbrigðisviðbúnað, m.a. að beita norræna kerfinu um 

meðhöndlun brunasára.  

 

 

Fylgiskjal 1: Norrænt heilbrigðismálasamstarf 
 

1.1 Eftirfylgni við skýrslu Bo Könberg 
Í þessum kafla eru allar tillögur Könberg-skýrslunnar kynntar og greint frá stöðu 

yfirstandandi verkefna í september 2022.  

 

Ráðherranefndin um félags- og heilbrigðismál hefur unnið að öllum 14 tillögunum í 

mismunandi miklum mæli undanfarin ár og Embættismannanefndin um félags- og 

heilbrigðismál hefur ákveðið að meta skuli vinnuna sem farið hefur fram til þessa. Gert 

er ráð fyrir því að hafist verði handa við matið árið 2023. 

 

 

Norræna One Health-yfirlýsingin um sýklalyfjaónæmi (AMR) frá árinu 2015 leiddi til 

þess að aukin áhersla var lögð á þennan mikilvæga málaflokk á Norðurlöndum með 

skipun norræns stefnuhóps og norræns sérfræðingahóps um sýklalyfjaónæmi. 

Starfsumboð beggja hópanna voru endurnýjuð árið 2019 til 31. desember 2022.  

 

Hvítbók Norðurlandaráðs, „Norden i samlet kamp mod antimikrobiel resistens“ 

(sameiginlegar aðgerðir Norðurlandanna gegn sýklalyfjaónæmi), átti þátt í að vekja 

athygli á vandanum og efldi starfið í hópunum tveimur. Grundvallarkrafa 

ráðherranefndarinnar er að starfið einskorðist við verkefni sem fela í sér norræna 

nytsemi og þar sem Norðurlöndin geta stuðlað að framförum, einnig alþjóðlega. Sú 

Tillaga 1 

Róttækar aðgerðir gegn auknu sýklalyfjaónæmi 

Dregið verði úr notkun sýklalyfja og hún verði á við það sem lægst gerist í 

Evrópu áður en fimm ár eru liðin. Auka hagræna hvata til rannsókna á nýjum 

sýklalyfjum. 
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krafa skiptir einnig sköpum þegar metið verður hvernig halda skuli áfram vinnunni með 

tillögur hvítbókarinnar. Auk vinnunnar með hvítbókina fjalla hóparnir um mikilvæg 

sýklalyf, fræðsluátak um sýklalyfjaónæmi og um sýklalyfjaónæmi í umhverfinu.  

 

Samstarfsáætlun Norrænu ráðherranefndarinnar við Norðvestur-Rússland um 

sýklalyfjaónæmi er í bið vegna stríðsins í Úkraínu. Embættismannanefndin um félags- 

og heilbrigðismál vinnur að því að meta ný úrræði í baráttunni gegn sýklalyfjaónæmi, 

meðal annars mögulega samvinnu milli Norðurlanda og Eystrasaltsríkja um 

framkvæmd landsbundinna framkvæmdaáætlana um sýklalyfjaónæmi og rannsóknir 

á sviðinu, til dæmis innan samfélagsöryggisáætlunar Norræna rannsóknaráðsins 

(NordForsk), þar sem sýklalyfjaónæmi er forgangsverkefni. 

 

Í mars 2019 gerði ráðherranefndin Norðurlandaráði grein fyrir stöðu vinnu Norrænu 

ráðherranefndarinnar gegn sýklalyfjaónæmi1.   

 

 

Ráðherranefndin um félags- og heilbrigðismál (MR-S) skipaði á árinu 2016 norræna 

nefnd um hásérhæfðar meðferðir. Meginmarkmiðið er að styðja og festa enn frekar í 

sessi norrænt samstarf á þessu sviði. Nefndina skipa fulltrúar heilbrigðisyfirvalda í 

löndunum. Embættismannanefndin um félags- og heilbrigðismál (EK-S) samþykkti í 

febrúar 2021 nýtt starfsumboð fyrir nefndina sem gildir til 31. desember 2022. Nefndin 

mun á tímabili starfsumboðsins vinna með ráðleggingar úr mati á norrænu samstarfi 

um hásérhæfðar meðferðir frá árinu 2019. Noregur gegnir formennsku í nefndinni árið 

2022. 

  

Tillaga 3 

Myndun norræns samstarfsnets um sjaldgæfar sjúkdómsgreiningar 

Myndað verði norrænt samstarfsnet sem horfi til framtíðar varðandi sjaldgæfar 

sjúkdómsgreiningar með það fyrir augum að efla núverandi og nýjar sameiginlegar 

aðgerðir svo og samhæfingu aðgerða.  

 

Ráðherranefnd um félags- og heilbrigðismál myndaði á árinu 2016 norrænt 

samstarfsnet um sjaldgæfa sjúkdóma en meginmark þess er að þróa og efla núverandi 

og nýjar samstarfsleiðir á þessu sviði og bæta samhæfingu sameiginlegra verkefna. 

Embættismannanefndin um félags- og heilbrigðismál samþykkti nýtt starfsumboð 

 
1 Greinargerð um vinnu Norrænu ráðherranefndarinnar gegn sýklalyfjaónæmi  

Tillaga 2 

Eflt samstarf um hásérhæfðar meðferðir á Norðurlöndum 

Stofnaður verði norrænn hópur háttsettra embættismanna sem hafi reglulegt 

samráð um þarfir landanna og tækifæri á samstarfi á umræddu sviði. 

https://www.norden.org/da/case/redegorelse-om-nordisk-ministerrads-arbejde-mod-antibiotikaresistens-dokument-42019


 
 

12 / 27 

fyrir Norræna tengslanetið um sjaldgæfa sjúkdóma (NNRD, Nordic Network on Rare 

Diseases) fyrir árin 2022-23. 

 

Noregur gegnir formennsku árið 2022. Samræmingarhópur sem hefur það hlutverk að 

skipuleggja fundi tengslanetsins hefur verið stofnaður. Samræmingarhópurinn 

samanstendur af fulltrúum heilbrigðismála eða félagsmálastofnana á Norðurlöndum, 

færnisetra um sjaldgæfa sjúkdóma, sjúklingafélaga og norræns tengslanets 

sjúklingasamtaka (SBONN). Tengslanetið mun árið 2022 halda áfram að vinna 

samkvæmt þeirri faglegu stefnu sem var mörkuð árið 2019.  

 

Tillaga 4 

Norræn netmiðstöð fyrir rannsóknir sem byggja á gagnagrunnum 

Efla skal rannsóknasamstarf tengt gagnagrunnum, lífsýnabönkum og klínískum 

rannsóknum. Innleiða þarf líkan fyrir gagnkvæma viðurkenningu á siðferðilegu mati 

á norrænum rannsóknarverkefnum. 

 

Noregur gegndi formennsku á árinu 2017 og átti þá frumkvæði að forgangsverkefni til 

þriggja ára, „Nordisk forskningssamarbeid for bedre helse 2017–2019“ (Norrænt 

rannsóknasamstarf um betra heilsufar 2017–2019). Meginmarkmið verkefnisins var að 

kanna mál, vinna tillögur og hugsanlega ráðast í nýjar aðgerðir í því skyni að efla, 

hagræða og halda áfram aðgerðum sem geta falið í sér einföldun og sparnað jafnframt 

því að auðvelda norrænum vísindamönnum að vinna saman að heilbrigðisgögnum og 

klínískum rannsóknum. Verkefnið byggði á tillögu 4 í Könberg-skýrslunni en hún 

skiptist í þrjú hlutaverkefni um viðurkenningu á siðferðilegu mati, norrænar lausnir til 

að gera heilbrigðisgögn aðgengilegri og frekari þróun samstarfs um klínískar 

rannsóknir.  

Embættismannanefndin um félags- og heilbrigðismál fjármagnaði einnig eftirfylgni 

með undirverkefni 1, „siðferðisprófanir“, til að kanna og koma á norrænni 

upplýsingagátt. 

 

Norræna rannsóknaráðið (NordForsk) ber meðal annars ábyrgð á undirverkefni um 

heilbrigðisgögn sem hefur getið af sér skýrsluna „A vision of a Nordic secure digital 

infrastructure for health data: The Nordic Commons“. Skýrslan var gefin út 10. 

desember 2019 og norrænt samstarf um heilbrigðisgögn er framtíðaráherslusvið 

samkvæmt framkvæmdaáætlun hinnar nýju framtíðarsýnar (sem minnst var á hér að 

ofan í umfjöllun um samkeppnishæf Norðurlönd). Auk þess hefur ráðherranefnd um 

félags- og heilbrigðismál úthlutað fjármunum til nýja verkefnisins „þekkingarþróun í 

kjölfar covid-19“, sem einnig er fjallað um í kaflanum um viðbúnað í heilbrigðismálum 

í greinargerðinni. 

 

Tillaga 5 

Aukið samstarf um aðgerðir til að bæta lýðheilsu 

https://www.nordforsk.org/2020/vision-nordic-secure-digital-infrastructure-health-data-nordic-commons
https://www.nordforsk.org/2020/vision-nordic-secure-digital-infrastructure-health-data-nordic-commons
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Löndin ættu í auknum mæli að skiptast á reynslu um lýðheilsumál, einkum varðandi 

tóbaksneyslu og áfengismisnotkun. 

 

Tillaga 6 

Norrænn vettvangur um lýðheilsu til að draga úr heilsuójöfnuði 

Stofna á norrænan vettvang fyrir tillögur um norræn verkefni og aðgerðir í því skyni 

að draga úr ójöfnuði í heilbrigðismálum. 

 

Ráðherranefndin um félags- og heilbrigðismál sendi frá sér yfirlýsingu um norrænt 

lýðheilsusamstarf á árinu 2016. Norrænn lýðheilsuvettvangur hefur verið stofnaður en 

hann á að efla stefnumótun og aðgerðir til að bæta lýðheilsu og draga úr ójöfnuði í 

heilsufari í löndunum. Þetta verði gert með því að búa í haginn fyrir sameiginleg 

þróunarverkefni um góðar forvarnir og heilsubætandi aðgerðir. Norræna 

velferðarmiðstöðin (NVC) er umsýslustofnun norræna lýðheilsuvettvangsins.  

 

Starf lýðheilsuvettvangsins hófst á því að fjalla um ójöfnuð í heilsufari, geðheilsu og 

áfengi, fíkniefni og tóbak. Ráðherranefndin (MR-S) og embættismannanefndin (EK-S) 

ráðstöfuðu um 11,5 milljónum DKK til samstarfsins á árunum 2016–2018. Afrakstur 

starfsins, þar á meðal skýrslur, er að finna á vefsíðu Norrænu 

velferðarmiðstöðvarinnar2:  

 

Einnig hefur frá árinu 2020 verið í gangi nýtt verkefni um mataræði og hreyfingu 

aldraðra. Greining á norrænum heilbrigðisvísum og tölfræði um heilbrigði eldra fólks, 

með hliðsjón af mataræði og hreyfingu, og samantekt á nýrri norrænni rannsókn um 

mataræði og hreyfingu eldra fólks á Norðurlöndum, voru gefin út í upphafi árs 2022 

(Norræna velferðarmiðstöðin). 

 

Ytra mat var gert á Lýðheilsuvettvanginum á árinu 2018. Niðurstaðan var sú að 

vettvangurinn væri afar gagnlegur í norrænu samstarfi um lýðheilsumál. 

Embættismannanefndin (EK-S) ákvað því að framlengja umboð vettvangsins árin 2019 

og 2020. Endurnýjaða umboðið gildir fyrir tímabilið 2021-2023. 

 

Tillaga 7 

Hreyfanleiki sjúklinga innan Norðurlanda 

Metin skuli áhrif innleiðingar tilskipunar ESB um frjálsa för sjúklinga milli norrænu 

landanna og stefnt að enn frekari útvíkkun réttarins til að leita sér 

heilbrigðisþjónustu í öðru norrænu landi. 

 

Tilskipun ESB um réttindi sjúklinga var samþykkt í mars 2011. Reglur um 

heilbrigðisþjónustu milli landamæra, sem eru í samræmi við tilskipunina, eru tengdar 

 
2 https://nordicwelfare.org/publikationer/  

https://nordicwelfare.org/publikationer/


 
 

14 / 27 

reglum um samræmingu almannatrygginga í samræmi við reglugerð 883/2004 og eru 

einnig hluti af EES-samningnum. Tilgangur tilskipunarinnar er að gefa borgurum rétt 

á að velja meðferð í öðru ESB-/EES-landi Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins 

safnar á ári hverju gögnum frá einstökum löndum um tilskipunina um réttindi 

sjúklinga, þar á meðal Norðurlöndum. 

 

Embættismannanefndin um félags- og heilbrigðismál hefur úthlutað 500.000 da. kr. til 

að kortleggja stöðu innleiðingar tilskipunar ESB um frjálsa för sjúklinga með hliðsjón 

af mögulegum tillögum um framtíðarþróun þessa sviðs innan norræns samstarfs. 

Áformað er að láta gera utanaðkomandi úttekt. 

 

Tillaga 8 

Öflugra samstarf um velferðartækni 

Móta sameiginlega norræna skilgreiningu og stefnumið fyrir velferðartækni í því 

skyni að samræma staðla fyrir velferðartæknivörur. Notendur verði hafðir með í 

ráðum í þróunarstarfinu. 

 

Ráðherranefndin ræddi þessa tillögu í mars 2018. Formennskulandið Svíþjóð átti 

frumkvæði að forgangsverkefni til þriggja ára, „lausnir í fjarlækningum og hjúkrun, 

einnig rafrænir lyfseðlar“ (VOPD-verkefnið) með fjárveitingu upp á 12 milljónir DKK. 

Stór hluti verkefnisins snýst um þróun og notkun velferðartækni en hluti þess fjallar 

um rafræna lyfseðla yfir landamæri Norðurlandanna. Eftir að úttekt var gerð á 

norrænum lausnum í velferðartækni voru 43 þeirra birtar á vefsíðu verkefnisins.  

 

Einnig hafa verið auglýstir styrkir fyrir sérfræðiaðstoð fyrir sveitarfélög og landshluta 

til að innleiða tilraunaverkefni á sviði velferðartækni, bæði innan félagsmálasviðs og 

heilbrigðissviðs. Auk þess kom út sérstök útgáfa af ritinu „State of the Nordic Region“ 

sem helguð var velferð á strjálbýlum svæðum.  

 

Að auki úthlutaði embættismannanefndin um félags- og heilbrigðismál 500.000 da. kr. 

til greiningar á velferðartækni og fjarheilbrigðisþjónustu með tilliti til 

umhverfissjónarmiða og 500.000 da. kr. til greiningar á því hvaða áhrif velferðartækni 

og fjarlausnir hafa á færniþróun og skipulag heilbrigðis- og umönnunarþjónustu á 

strjálbýlum svæðum. „Samþætt fjarheilbrigðisþjónusta – undirstaða félagslega 

sjálfbærra Norðurlanda“ (VOPD 2.0) er einnig áherslusvið í framkvæmdaáætlun nýju 

framtíðarsýnarinnar. 

 

Innleiðing lausna fyrir rafræna lyfseðla er mismunandi langt komin á Norðurlöndum. 

Unnið er að því að kanna og finna lausnir á lagalegum og tæknilegum hindrunum. Eins 

og áður var nefnt var pólitískt samráð haft við Norðurlandaráð um þetta málefni þann 

20. september 2022. Sjá einnig tillögu 9. 
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Tillaga 9 

Aukið samstarf um rafrænar heilbrigðislausnir 

Samstarf um rafræna lyfseðla heldur áfram. Stofna norrænt vefbókasafn um 

heilbrigðismál og þróa norræna leitarvél fyrir „Min pasient“. 

 

Norræna ráðherranefndin ræddi þessa tillögu í mars 2018. Norræna ráðherranefndin 

hafði þegar á árinu 2010 hafið undirbúning á samnorrænum vettvangi um rafrænar 

heilbrigðislausnir. Síðan þá norræna eHelse-nefndin starfað út tvö tímabil 

starfsumboða og núverandi starfsumboð gildir til 31. desember 2022. eHelse-nefndin 

fæst við þekkingarmiðlun og skipti á reynslu. Þar eru einnig rædd stefnumiðuð pólitísk 

markmið sem fela einnig í sér betri styrkleikastöðu gagnvart ESB svo og samstarf um 

norræna staðla fyrir heilbrigðisgögn einstaklinga einkum í sambandi við frjálsa för yfir 

landamæri. Undirhópurinn Nordisk eHealth Research Network – NeRN – birti árið 2020 

skýrslu um viðmið og staðlahópurinn vinnur meðal annars að því að koma á samvirkni 

fyrir gagnamiðlun milli landa.  

 

Norðurlöndin eru í fararbroddi í notkun rafrænna lyfseðla innan hvers og eins lands en 

þörf er á frekari þróunarvinnu og endurskoðun lagaumhverfis áður en hægt er að nota 

rafræna lyfseðla yfir landamæri á Norðurlöndum Í byrjun árs 2020 varð mögulegt að 

nota rafræna lyfseðla frá Finnlandi og Eistlandi í báðum löndunum. Leiðbeinandi dæmi 

(um rafræna lyfseðla) hafa einnig verið útbúin fyrir miðlun heilbrigðisgagna milli landa 

og hægt er að þróa þau áfram með sjúkraskrá og öðrum rafrænum heilbrigðisgögnum. 

 

Skoða verður þessa vinnu í ljósi undirverkefnis VOPD-verkefnisins um rafræna lyfseðla 

sem nefnt var í tillögu 8 hér að ofan, og finnska forgangsverkefnisins „Achieving the 

World’s Smoothest Cross-Border Mobility and Daily Life Through Digitalisation“.  

Verkefninu er ætlað að efla heilbrigðisþjónustu sem nær yfir landamæri, svo sem 

rafræna lyfseðla og stafrænar sjúkraskrár á Norðurlöndum og í Eystrasaltsríkjum.  

 

Tillaga 10 

Aukið norrænt samstarf á sviði geðlækninga 

Standa að árlegum leiðtogafundi um geðlækningar, auka skipti á þekkingu og 

reynslu af líkönum fyrir bestu starfshætti á þessu sviði.  

 

Norræna ráðherranefndin hefur stofnað norrænan vinnuhóp um geðheilsu. 

Sérfræðingahópurinn hefur umsjón með samfelldu norrænu samstarfi um úrræði fyrir 

einstaklinga með geðræna kvilla og samkvæmt samningi við embættismannanefndina 

(EK-S) er ráðgert er að efna til norræns leiðtogafundar annað hvert ár. Starfsumboð 

vinnuhópsins gildir út desember 2023 og mun vinnuhópurinn leggja sérstaka áherslu á 

börn og ungmenni sem og sjálfsvígsforvarnir og félagslegan ójöfnuð að því er varðar 

andlega heilsu. Vinnuhópurinn hafði frumkvæði að því að gera stöðugreiningu á 

sjálfsvígsforvörnum á Norðurlöndum með verkefni sem leitt var að dönsku 

https://www.norden.org/en/publication/nordic-ehealth-benchmarking-1
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sjálfsvígsforvarnarstofnuninni (DRISP). Gert er ráð fyrir því að skýrslan verði tilbúin í 

byrjun árs 2023. 

 

Leiðtogafundur um geðheilsu 2021, „Byrjað upp á nýtt – aðferðir fyrir bætta geðheilsu 

eftir heimsfaraldurinn“, var fjármagnaður með styrkjum frá embættismannanefndinni 

um félags- og heilbrigðismál og haldinn 18. til 20. nóvember 2021 í Helsinki. Nýr 

leiðtogafundur er fyrirhugaður undir formennsku Íslands árið 2023. 

 

 

Tillaga 11 

Víðara starfsumboð fyrir samstarf um heilbrigðisviðbúnað 

Norræni heilbrigðisviðbúnaðarhópurinn (Svalbarðahópurinn) á að fá víðara 

starfsumboð. Það á að ná til allra þátta samstarfsins um heilbrigðisviðbúnað.  

 

Ráðherranefndin (MR-S) samþykkti útvíkkað umboð fyrir heilbrigðisviðbúnaðarhópinn 

(Svalbarðahópinn) og tók það gildi 1. janúar 2017. Með tilliti til nýja umboðsins vann 

Svalbarðahópurinn stefnumiðaðan ramma um starf hópsins til næstu fimm til tíu ára. 

Embættismannanefndin (EK- S) samþykkti rammann í september 2017. 

Svalbarðahópurinn á að stuðla að skilvirkri hættustjórnun á sviði heilbrigðis- og 

félagsmála á Norðurlöndum. Samstarfið á að einkennast af skilvirkni, trausti, 

sveigjanleika og gagnkvæmri þjálfun. Svalbarðahópurinn á að taka þátt í að tilgreina 

svið sem þjóna sameiginlegum hagsmunum Norðurlandanna um að auka áhrif sín á 

alþjóðavettvangi. Hópurinn á jafnframt að tryggja gott samhengi milli 

hættustjórnunar á félagssviði og heilbrigðissviði.  

 

Í starfi Svalbarðahópsins 2021-2022 hefur höfuðáhersla verið lögð á 

kórónuveirufaraldurinn og málefni fólks á flótta í tengslum við stríðið í Úkraínu. Meðal 

annars hefur verið litið á hvernig lönd geta lært af reynslu hvers annars af mismunandi 

úrræðum og hvernig Norðurlöndin geta unnið betur saman í heimsfaröldrum og 

heilbrigðisógnum framtíðarinnar. Svalbarðahópurinn vinnur að þróun kerfis til að deila 

stöðumyndum af heilbrigðis- og félagsmálum á Norðurlöndum. 

 

Svalbarðahópurinn hefur þegar staðið að þróun norræns kerfis fyrir meðferð 

brunameiðsla í því skyni að hámarka nýtingu samanlagðrar viðbúnaðargetu landanna 

ef alvarleg brunaslys verða á Norðurlöndum. Kerfið tók gildi í janúar 2019.   

 

Tillaga 12 

Aukið norrænt samstarf um lyfjamál til að auka hagkvæmni og öryggi.  

Stofna sameiginlegt apótek fyrir óvenjuleg lyf og auka samstarf um sjaldgæf lyf. 

Auka miðlun upplýsinga um innkaupasamninga og notkun nýrra lyfja. 
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Ráðherranefnd um félags- og heilbrigðismál ákvað á vordögum 2017 að koma fastri 

skipan á norrænan vinnuhóp um skipti á upplýsingum og reynslu af verðlagningu og 

niðurgreiðslu lyfja. Markmiðið með því að gera hópinn formlegan er að setja fastan 

ramma um gagnkvæm skipti norrænna yfirvalda á upplýsingum og reynslu af 

verðlagningu lyfja. Allt ferlið er tekið fyrir frá láréttri skimun til dreifingar.  

 

Innan vinnuhópsins eru þrjú verksvið um verðsamanburð, áhættudreifingarsamninga 

og lyfjaaðgengi. Viðræður um stofnun undirhóps um aðgangaöryggi og viðbúnað 

(Industrial and non-industrial production of critical medicines and collaboration in the 

Nordic Countries) eru í gangi. Á haustdögum 2020 var starfsumboð hópsins 

endurnýjað til áranna 2021-2024 og voru þá málefni aðfangaöryggis, umhverfisins og 

lyfjaframleiðslu felld inn í starfsumboðið.  

 

Danmörk og Noregur gerðu með sér viljayfirlýsingu þar sem óskað er eftir 

sameiginlegum samningaviðræðum um verð á tilteknum lyfjum. Var hún undirrituð af 

heilbrigðisráðherrum landanna tveggja í september 2018. Ísland undirritaði 

yfirlýsinguna síðar og hinum Norðurlöndunum stendur til boða að gera hið sama. Í 

janúar 2022 var önnur samnorræn útboðslota haldin sem fól í sér umhverfiskröfur.  

 

Auk þess hefur embættismannanefndin (EK-S) margsinnis vakið máls á þeim 

vandkvæðum að ólíkar kröfur eru gerðar um merkingar á lyfjum og tungumál á 

fylgiseðlum lyfjaumbúða. Heilbrigðismálaráðherrar Norðurlandanna sendu bréf til 

framkvæmdastjórnar ESB þann 10. júlí 2019 þar sem óskað er eftir sveigjanlegri 

kröfum um fylgiseðla í lyfjaumbúðum í þá veru að hægt verði að láta rafræna fylgiseðla 

nægja, en það gæti einfaldað markaðssetningu og upplýsingar um lyfin á fámennum 

málsvæðum. Málið var einnig rætt á málþingi sem formennskulandið Ísland hélt í 

október 2019.  

  

Tillaga 13 

Ný norræn embættismannaskipti – tilraunaverkefni 

Efla núgildandi samning um mannaskiptaáætlun embættismanna með viðbættu 

ákvæði sem gefur kost á styttri dvöl en ella fyrir starfsfólk sem starfar að 

heilbrigðismálum í viðkomandi ráðuneytum. 

 

Ráðherranefndin um félags- og heilbrigðismál hefur ákveðið að halda 

tilraunaverkefninu um embættismannaskipti áfram þar sem starfsfólki hlutaðeigandi 

ráðuneyta gefst kostur á styttri dvöl en ella. Tilraunaverkefnið hófst í september 2015 

og fékk jákvæða umsögn á haustdögum 2016. Verkefnistímabilið hefur því verið 

framlengt nokkrum sinnum, síðast í júní 2022. Skrifstofan er að kanna möguleikann á 

annarri varanlegri lausn.  

 

Tillaga 14 

https://amgros.dk/viden-og-analyser/artikler/andet-faelles-nordiske-udbud-paa-laegemidler-afsluttet/
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Norrænt samstarf um sérfræðinga landanna sem starfa hjá framkvæmdastjórn 

Evrópusambandsins 

Nýtt óformlegt samstarf um staðsetningu sérfræðinga landanna í félags- og 

heilbrigðismálum hjá framkvæmdastjórn ESB í því skyni að nýta betur fé og 

mannafla landanna. 

 

Ráðherranefndin um félags- og heilbrigðismál ákvað í mars 2017 að viðeigandi 

ráðuneyti á Norðurlöndum skyldu skiptast á nöfnum sérfræðinga frá löndunum og 

norræns starfsfólks hjá framkvæmdastjórn ESB. Meginmarkmiðið er að auðvelda 

ráðuneytisstarfsmönnum og hvetja þá til að mynda tengslanet við framkvæmdastjórn 

ESB.  Í október 2022 skipulagði Embættismannanefndin um félags- og heilbrigðismál 

fund í Brussel til að ræða málefni sem voru ofarlega á baugi og ESB-samstarf á sviði 

heilbrigðis- og félagsmála. Óformlegt norrænt tengslanet alþjóðlegra stjórnenda 

ráðuneyta heilbrigðis- og félagsmála hittist einnig í Brussel í tengslum fund 

Embættismannanefndarinnar um félags- og heilbrigðismál.  

 

1.2 Sjúklingaöryggi og hreyfanleiki: Eftirlitsupplýsingar og Arjeplogsamningurinn 
Í mars 2017 samþykkti ráðherranefndin breytingar á norræna samningnum um 

sameiginlegan norrænan vinnumarkað fyrir ákveðnar heilbrigðisstéttir og dýralækna, 

svonefndum Arjeplogsamningi (samþykktar á fyrsta fundi ráðherranefndarinnar 2015, 

MR-S 1/15). Þær fela í sér að ný ákvæði um skipti á eftirlitsupplýsingum eru felld inn í 

samninginn.  

 

Endurskoðaður samningur var undirritaður 11. desember 2018 í Stokkhólmi og tók 

gildi 1. febrúar 2020. 

 

1.3 Stofnun norrænnar menntunar í sóttvörnum og hreinlæti á sjúkrahúsum 
Árið 2019 setti ráðherranefndin um félags- og heilbrigðismál á laggirnar norræna 

menntun í sóttvörnum og hreinlæti á sjúkrahúsum. Háskólanum í Gautaborg hefur 

verið falið að sjá um menntunina. Færniþróun á sviði sýkingavarna er mikilvæg til að 

koma í veg fyrir útbreiðslu smitsjúkdóma og sýklalyfjaofnæmis. Þetta tveggja ára nám 

er hægt að stunda í hlutastarfi og sem meistaranám.  

 

Að beiðni Embættismannanefndarinnar um félags- og heilbrigðismál var í september 

2022 stofnað tengslanet um sóttvarnir og hreinlæti sem Háskólinn í Gautaborg hefur 

umsjón með. Markmið þess er að efla tengsl milli fólks úr mismunandi atvinnugreinum 

sem starfar við sóttvarnir og hreinlæti á Norðurlöndum, þar á meðal lækna, 

hjúkrunarfræðinga, dýralækna, líflæknisfræðigreinenda, líffræðinga o.fl.   

 

1.4 Norrænt samstarf á sviði ávana- og fíkniefna 
Heilbrigðisráðuneyti Norðurlandanna og aðrar stofnanir sem starfa að ávana- og 

fíkniefnamálum hafa óformlegt samstarf á norrænum vettvangi um ávana- og 
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fíkniefni. Norrænt málþing um fíkniefnaforvarnir var haldið undir formennsku Noregs 

þann 28. september 2022. 

 

Norræna velferðarmiðstöðin safnar og miðlar viðeigandi rannsóknum í tímaritinu 

Nordic Studies on Alcohol and Drugs (NAD) alþýðuvísindagáttinni PopNAD.  
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Fylgiskjal 2: Norrænt samstarf á félagsmálasviði 
 

2.1 Stefnumarkandi úttekt á félagsmálasviði 
Ráðherranefndin um félags- og heilbrigðismál (MR-S) fól Árna Páli Árnasyni, fyrrum 

félags- og tryggingamálaráðherra og efnahags- og viðskiptaráðherra Íslands, að vinna 

stefnumarkandi úttekt á félagsmálasviðinu. Skýrsla hans „Þekking sem nýtist – 

Tillögur um aukið norrænt samstarf á sviði félagsmála“ byggist á þeirri úttekt.3 Annika 

Strandhäll, félagsmálaráðherra Svíþjóðar, tók við skýrslunni 16. október 2018 og 

vinnur ráðherranefndin (MR-S) að því að forgangsraða viðfangsefnum fyrir 

mismunandi verkefni, en mörg þeirra eru þegar farin af stað. 

 

14 tillögur um aukið norrænt samstarf í félagsmálum 

Norrænt samstarf í félagsmálum byggi á þekkingu og ráðist af þörf  

Skipulagt þekkingarsamstarf og samstarf um aðgerðir sem skila árangri  

Samstarf sem ræðst í auknum mæli af þörf  

Þróun stofnana norræns félagsmálasamstarfs  

 

Lykilverkefni norræns samstarfs í velferðarmálum  

Félagsleg nýsköpun  

Félagslegar fjárfestingar og forvarnir  

Félagslegar aðgerðir með áherslu á notandann  

Frjáls félagasamtök 

 

Aukið norrænt samstarf um málefni barna og ungmenna, jaðarsetts fólks, aldraðra og 

fólks með fötlun 

Viðkvæm börn og ungmenni  

Jaðarsett fólk  

Aldraðir  

Fólk með fötlun  

 

Félagslegar aðgerðir í víðara samhengi  

Stefna í húsnæðis- og félagsmálum 

Strjálbýl svæði 

Alþjóðlegt samstarf  

 

Ákveðið var að hefja vinnu við 8 af 14 tillögum skýrslu Árna Páls Árnasonar. Hér að 

neðan má sjá stöðu hverrar þeirra. 

 

 

 
3  Þekking sem nýtist 

https://www.norden.org/en/node/24486
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Tillaga 1 

Skipulagt þekkingarsamstarf og samstarf um aðgerðir í félagsmálum sem skila 

árangri 

 

Embættismannanefndin um félags- og heilbrigðismál ákvað að forgangsraða tillögu 1 

um aukið norrænt þekkingarsamstarf og samtarf um aðgerðir sem skila árangri. 

Tillagan er rauður þráður í 14 tillögum úttektarinnar, sem einnig hefur titillinn „Þekking 

sem nýtist“. Við á Norðurlöndum vinnum í aukum mæli út frá sömu nálgun og 

markmiðinu um að stefnur og aðgerðir í félagsmálum skili árangri. 

 

Auk þess má nefna að árið 2019 úthlutaði Embættismannanefndin um félags- og 

heilbrigðismál fjármunum til samantektar á þekkingu um jaðarsett ungmenni, 

félagslega einangrun og inngildingu. Samantektin gefur yfirlit um þær aðgerðir sem 

hafa skilað árangri fyrir inngildingu og til að skapa leið aftur inn í samfélagið með 

áherslu á unglinga og ungt fólk á aldrinum 13 til 29 ára. Samantektin var notuð sem 

grundvöllur í umræðum ráðherranefndarinnar um félags- og heilbrigðismál í mars 2022 

og hana er að finna hér. Hún var einnig umræðuefni vefmálstofu sem skipulögð var 

undir formennsku Noregs 15. september 2022.     

 

Tillaga 3 

Þróun stofnana norræns félagsmálasamstarfs  

  

Þriðja tillaga skýrslunnar snertir Norrænu velferðarmiðstöðina, Norrænu nefndina um 

heilbrigðisskýrslur (NOMESKO) og Norrænu hagsýslunefndina (NOSOSKO). 

 

Norræna velferðarmiðstöðin 

Árið 2018 ákvað Embættismannanefndin um félags- og heilbrigðismál að stofna 

starfshóp til að undirbúa nýtt starfsumboð fyrir Norrænu velferðarmiðstöðina. Árið 

2019 voru tvær vinnustofur haldnar innan starfshópsins og á grundvelli þeirrar voru 

samdar tillögur að stefnumarkandi umboði fyrir Norrænu velferðarmiðstöðina og 

tillaga að breytingum á lögum hennar. Nýja stefnumarkandi umboðið fyrir tímabilið 

2021-2024 var samþykkt árið 2020 og tók gildi í janúar 2021. 

 

Norræna nefndin um heilbrigðisskýrslur (NOMESKO) og Norræna hagsýslunefndin 

(NOSOSKO)  

Árið 2019 samþykkti Embættismannanefndin um félags- og heilbrigðismál 

starfsumboð fyrir sérfræðingahóp um endurskoðun nýs stefnumarkandi umboðs fyrir 

NOMESKO-NOSOSKO. 2019-2020 -hélt sérfræðingahópurinn tvær vinnustofur þar 

sem nýtt starfsumboð fyrir nefndina var samið. Starfsumboðið var samþykkt í 

september 2020, tók gildi 1. janúar 2021 og gildir til 31. desember 2023. Þróunarstarfið 

mun halda áfram með mati á NOMESKO-NOSOSKO fyrri hluta árs 2023. Tilgangurinn 

file:///C:/Users/annhil/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/03T2GQCF/en%20nordisk%20kunnskapssammenstilling%20om%20inkludering%20av%20unge%20i%20skole,%20arbeid%20og%20samfunn
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er að skoða afraksturinn af vinnu nefndarinnar með hliðsjón af starfsumboði hennar og 

rammasamningnum.  

 

Tillaga 6 

Félagslegar aðgerðir með áherslu á notandann 

 

Árið 2019 ákvað Embættismannanefndin um félags- og heilbrigðismál að hefja vinnu 

að 5 forgangsmálefnum sem hafa eitthvað að gera með þátttöku notandans: Miðlun 

þekkingar og reynslu um þátttöku notenda sem skilar árangri, aukið samráð við frjáls 

félagasamtök um jaðarsett ungmenni, aukin áhersla á réttindi barna, aukið samráð við 

jaðarsett ungmenni og nýtt norrænt samstarfsnet um þátttöku notenda. Eins og áður 

var nefnt studdi Embættismannanefndin um félags- og heilbrigðismál einnig 

leiðtogafund fyrir borgaralegt samfélag 2021 með áherslu á jaðarsett fullorðið fólk og 

ungmenni sem nálgast fullorðinsaldur.  

 

Aðgerðir í tengslum við tillögu 8 um jaðarsett börn og ungmenni og tillaga 9 um jaðar 

fullorðið fólk beinast einnig að þátttöku notenda. 

 

Tillaga 7 

Frjáls félagasamtök 

 

Samstarf við frjáls félagasamtök er eitt af þeim þverfaglegu sjónarmiðum sem 

samstarfsráðherrarnir hafa ákveðið að muni almennt einkenna vinnu Norrænu 

ráðherranefndarinnar og er það hluti af ýmsum verkefnum sem nú eru í gangi og nýjum 

verkefnum innan framkvæmdaáætlunarinnar. Ákvörðun um að halda leiðtogafund 

fyrir félagasamtök á sviði félagsmála og stofnun samskiptanets fyrir samráð við slík 

félagasamtök má rekja til tillögu 7 í greinargerðinni og þemaumræðna ráðherranna í 

ráðherranefnd um félags- og heilbrigðismál árið 2019 undir formennsku Íslands. Sjá 

einnig tillögu 6 hér að ofan.  

 

Tillaga 8  

Börn og jaðarsett ungmenni 

  

Í janúar 2020 var Norræna barnaþingi (Nordisk Barneforum) haldið í Kaupmannahöfn 

til að fagna því að 30 ár voru liðin frá gerð barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna. Þar 

tóku þátt 65 börn og ungmenni á aldrinum 12 til 16 ára og 60 fullorðnir fulltrúar frá 

Norðurlöndum að meðtöldum Færeyjum, Grænlandi og Álandseyjum. Barnaþingið var 

skipulagt af Unicef í samstarfi við Norrænu ráðherranefndina, danska félagsmála- og 

innanríkisráðuneytið og danska barnaráðið.  

 

Eitt af meginmarkmiðum barnaþingsins var að vekja athygli á barnasáttmála 

Sameinuðu þjóðanna, sérstaklega 12. grein um rétt barna til að tjá sig, og að styðja 

https://www.mm.dk/arena/nordisktopmoede/
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framlag barna til Norrænu ráðherranefndarinnar með því að útbúa nýja fundarstaði og 

nýjar samráðs- og þáttökuleiðir. 

 

Börnin sem tóku þátt á barnaþinginu gáfu út sameiginlega yfirlýsingu með tillögum um 

beinar aðgerðir sem snerta skóla, fjölskyldu, frítíma og nærsamfélög. Börnin bentu 

meðal annars á þörfina fyrir þekkingu á andlegum vandamálum og að bæta skipulag 

og aðgengi barna að aðstoð með andleg vandamál í skólum og nærsamfélögum, ti l 

dæmis hjá hjúkrunarfræðingum, skólasálfræðingum og félagsráðgjöfum. Þau lögðu 

einnig áherslu á þörf fyrir auknar staðbundnar aðgerðir til að vinna gegn vanlíðan og 

einsemd. Eins og áður var nefnt hefur Norræna velferðarmiðstöðin nú gert börn og 

ungmenni að nýju starfssviði og verkefnið „Afleiðingar kórónuveirufaraldursins fyrir 

börn og ungmenni á Norðurlöndum – réttur barna og ungmenna til að tjá sig“ hefur 

verið sett af stað. 

 

Tillaga 9 

Jaðarsett fólk 

 

Sjá tillögur 6 og 7 hér á undan.  

 

Tillaga 13 

Strjálbýl svæði 

  

Embættismannanefndin um félags- og heilbrigðismál ákvað á fundi 01/21 að hrinda í 

framkvæmd tillögu 13 um gerð félagslegrar greinargerðar á strjálbýlum svæðum með 

útgáfu aukalegs úthlutunarbréfs til Norrænu velferðarmiðstöðvarinnar um að 

framkvæma aðgerðir í tengslum við þrjú meginviðfangsefni: 

 

o Uppbyggingu þéttara tengslanets milli norrænna samtaka sveitarfélaga  

o Kortlagningu velferðarstofnana á strjálbýlum svæðum (WISPA – Welfare 

Institutes in Sparsely Populated Areas) 

o Verkefni milli Norrænu velferðarmiðstöðvarinnar og NBO um 

húsnæðisaðstæður á svæðum þar sem íbúum fer fækkandi 

 

Auk þess verður haldið áfram að leggja mikla áherslu á samþætta heilbrigðisþjónustu 

og fjarheilbrigðisþjónustu samkvæmt framkvæmdaáætlun Framtíðarsýn okkar 2030, 

sem áður var minnst á. 

 

Annað samstarf á félagsmálasviði 

Á félagsmálasviðinu hafa um margra ára skeið verið unnin ýmis samstarfsverkefni, til 

að mynda um öldrunarmál, málefni fólks með fötlun, fullorðna í áhættuhópum og 

norræna samninginn um félagslega aðstoð og félagslega þjónustu. Hér að neðan er 

yfirlit yfir valin verkefni og starfsemi Norrænu velferðarmiðstöðvarinnar.  

https://www.unicef.dk/wp-content/uploads/2020/01/06_børne_resolution-1.pdf
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2.2 Norrænt samstarf um málefni fólks með fötlun 
Norrænt samstarf um málefni fólks með fötlun er þríþætt: Fötlunarráðið, 

framkvæmdaáætlun fyrir norrænt samstarf um málefni fatlaðs fólks og starf Norrænu 

velferðarmiðstöðvarinnar (NVC) á sviðinu. Vorið 2021 var gert mat á norrænu samstarfi 

um málefni fólks með fötlun árin 2018-2020. Þetta mat verður grundvöllur 

áframhaldandi samstarfs að loknu núgildandi starfsumboði. Framkvæmdaáætlun 

Norrænu ráðherranefndarinnar um norrænt samstarf um málefni fólks með fötlun, 

sem rennur út í lok árs 2022, hefur verið mikilvægur hluti þessa samstarfs.  

 

Í samræmi við ráðleggingar matsins mun í stað framkvæmdaáætlunarinnar koma 

áætlun um samstarf um málefni fólks með fötlun sem ætlað er að skýra þetta samstarf. 

Áætlunin mun einnig fela í sér styrkjakerfi fyrir norrænt samstarf milli samtaka sem 

vinna að málefnum fatlaðs fólks og heyrnarlausra. „Norræn áætlun um samstarf um 

málefni fatlaðs fólks fyrir árin 2023-2027“ felur í sér þrjú áherslusvið: mannréttindi, 

þátttöku og frjálsa för. 

 

Undir hvert áherslusviðanna falla ýmsar aðgerðir. Vinnan í tengslum við mannréttindi 

er til stuðnings við landsbundið starf við framkvæmd og eftirfylgni samnings 

Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks. Vinnan í tengslum við þátttöku stuðlar 

að aukinni inngildingu fólks með fötlun á öllum sviðum lífsins, með sérstakri áherslu á 

atvinnulíf og menntun. Að því er varðar frjálsa för stuðlar norrænt samtarf um fötlun 

að því að afnema hindranir í tengslum við hreyfanleika og stjórnsýslu sem hafa 

sérstaklega áhrif á fólk með fötlun. Fimm ára áætlunin verður metin árin 2024 og 2026. 

Norræna velferðarmiðstöðin ber ábyrgð á að styðja við framkvæmd áætlunarinnar. 

 

Norræna ráðið um málefni fólks með fötlun skipa bæði sérfræðingar sem útnefndir 

voru af ríkisstjórnum Norðurlandanna og fulltrúar landssamtaka um málefni fólks með 

fötlun. Ráðið er drifkraftur samstarfs á þessu sviði og getur tekið við verkefnum frá 

Norrænu ráðherranefndinni en getur einnig ákveðið sín eigin verkefni. Norræna 

velferðarmiðstöðin er umsýslustofnun Norræna ráðsins um málefni fólks með fötlun.  

 

Ýmsar ráðstefnur voru haldnar árið 2022 innan norræns samstarfs um málefni fólks 

með fötlun. Á fundi aðildarríkja samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs 

fólks í júlí 2022 var haldinn norrænn hliðarviðburður, „Indigenous persons with 

disabilities - Challenges and opportunities posed by environmental change“.  

Hliðarviðburðurinn var haldinn í höfuðstöðum Sameinuðu þjóðanna í New York. 

Norska formennskan bauð einnig til norrænnar móttöku í tengslum við fund 

aðildarríkjanna. 

 

Í mars 2022 skipulagði Noregur undir formennsku sinni sérfræðingamálþing um 

framkvæmd samningsins um réttindi fatlaðs fólks.  
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Í september 2022 skipulagði Norræna ráðherranefndin um menningarmál, í samstarfi 

við ráðherranefndina um félags- og heilbrigðismál, ráðstefnuna „List og menning fyrir 

öll“. Umsjón með ráðstefnunni var meðal annars í höndum Norrænu 

velferðarmiðstöðvarinnar í Stokkhólmi. Góð dæmi voru kynnt um aðlagaða 

menningarmenntun og menningarreynslu og æfingu í listrænni tjáningu.   

 

Norræna ráðstefnan um daufblindu, „Today’s knowledge for tomorrow’s actions – a 

Nordic perspective on Deafblindness“ var haldin í september 2022 í Tampere í 

Finnlandi. Markmiðið með ráðstefnunni var að skapa og miðla þekkingu, skapa 

tækifæri til tengslamyndunar og að efla norrænt samstarf um daufblindu.  

 

Í nóvember 2022 ,im formennska Noregs og Barna-, ungmenna- og fjölskyldustofa 

Noregs (Bufdir) í samstarfi við Norrænu velferðarmiðstöðina halda norræna ráðstefnu 

um sjálfbærni og alhliða hönnun.  

 

2.3 Öldrunarmál 
Við Norðurlandabúar lifum lengur og hlutfall eldri borgara fer vaxandi. Ráðherranefnd 

félags- og heilbrigðismála (MR–S) ákvað árið 2018 að verja verkefnafé á árunum 2019–

2021 í nýtt pólitískt forgangsmál, „Hvernig sköpum við meiri samfellu í hjúkrun og 

umönnun, einkum eldri notenda og sjúklinga“ (verkefnið var framlengt til ágúst 2022 

vegna heimsfaraldursins). Árið 2022 kom út skýrslan „Vinna Norðurlanda að samfelldari 

heilbrigðisþjónustu“ (Temanord 2022:548).  

 

Norræna velferðarmiðstöðin vinnur að verkefninu „virk og heilsusamleg öldrun á 

Norðurlöndum“, en þar er þverfaglegri nálgun beitt til að stuðla að þróun bæja og 

sveitarfélaga sem taka tillit til þarfa aldraðra og bæta skilyrðin fyrir félagslega sjálfbær 

Norðurlönd. Mikilvæg mál á þessu sviði eru að efla félagslega inngildingu og virka 

þátttöku aldraðra í skipulagi bæja, borga og samfélaga, og að stuðla að hollum 

matarvenjum og hreyfingu á meðal aldraðra. Árið 2022 gaf Norræna 

velferðarmiðstöðin út skýrsluna „Indicators for Active and Healthy Ageing in the 

Nordic Region“. Skýrslan er afrakstur samstarfs við Norrænu rannsóknastofnunina í 

skipulags- og byggðamálum (Nordregio) og hún skoðar hvað virk og heilsueflandi 

öldrun á Norðurlöndum felur í sér og hvaða vísar geta lýst henni og mælt hana. 

Norræna velferðarmiðstöðin heldur áfram að samræma norræna tengslanetið innan 

ramma hnattræns tengslanets WHO um bæi og sveitarfélög sem taka mið af þörfum 

aldraðra (AFCC). 

 

Norræna velferðarmiðstöðin vinnur einnig að málefnum einsemdar og félagslegrar 

einangrunar, meðal annars á meðal aldraðra á Norðurlöndum, og sinnir samræmingu 

norræns sérfræðingahóps á þessu sviði. Norræna velferðarmiðstöðin skipulagði 

þemafundi fyrir sérfræðingahópinn og vefmálstofu/vinnustofu í apríl 2021 um inngrip 
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til að vinna gegn einsemd og félagslegri einangrun aldraðra. 26. október 2021 var 

haldin vefmálstofa um norrænar rannsóknir um einsemd og félagslega einangrun í ljósi 

kórónuveirufaraldursins. 

 

Hjá Norrænu velferðarmiðstöðinni starfar hópur um málefni aldraðra sem á í samstarfi 

um velferðartækni, heilabilun, mataræði og hreyfingu fyrir aldraða. Norræna 

velferðarmiðstöðin sér einnig um samræmingu norræns samstarfsnets um heilabilun 

sem vinnur að því að auka gæði, öryggi, nýsköpun og þekkingu á þessu sviði.  

 

2.4 Samstarfsnet um síðbúnar afleiðingar kynferðisofbeldis í æsku 
Embættismannanefndin (EK–S) stofnaði á árinu 2017 norrænt samstarfsnet um 

síðbúnar afleiðingar kynferðisofbeldis í æsku. Samstarfsnetið var stofnað í tengslum 

við afgreiðslu ráðherranefndarinnar (MR-S) á tilmælum Norðurlandaráðs um 

„Síðbúnar afleiðingar kynferðislegs ofbeldis í æsku“ (tilmæli 13/2015 – A 

1645/velfærd). Markmið samstarfsnetsins er að efla úrræði fyrir fullorðna sem orðið 

hafa fyrir kynferðisofbeldi í æsku, meðal annars sem vettvangur miðlunar á þekkingu 

og reynslu milli helstu aðila á Norðurlöndum og fyrir nýtt norrænt samstarf þar sem 

það á við. Embættismannanefndin (EK-S) hefur ákveðið að framlengja starfsumboðið 

til ársloka 2022. Samstarfsnetið geta skipað fulltrúar yfirvalda, opinberra stofnana og 

félagasamtaka. 

 

2.5 Starfsemi Norrænu velferðarmiðstöðvarinnar 
Norræna velferðarmiðstöðin (NVC) rekur samstarfsverkefni á heilbrigðis- og 

félagsmálasviði. Samstarfsráðherrarnir (MR-SAM) fólu einnig Norrænu 

velferðarmiðstöðinni að starfrækja miðstöð fyrir upplýsingamiðlun um aðlögunarmál 

til stuðnings við norrænt samstarf á því sviði. Norræna velferðarmiðstöðin vinnur að 

eftirfarandi fjórum almennu starfssviðum: Börn og ungmenni, lýðheilsa, fötlun, 

velferðartækni, aldraðir og aðlögun. Samantekt á verkefnum Norrænu 

velferðarmiðstöðvarinnar árið 2021 er að finna í ársskýrslu hennar, sem lesa má hér.  

 

Norræna velferðarmiðstöðin hefur fengið nýtt stefnumarkandi umboð fyrir tímabilið 

2021-2024. Nýja starfsumboðið felur í sér að meginviðfangsefni Norrænu 

velferðarmiðstöðvarinnar er að vera samstarfsvettvangur norrænu landanna að 

meðtöldum Færeyjum, Grænlandi og Álandseyjum á sviði heilbrigðis- og félagsmála. 

Meginmarkmiðið er að stuðla að landsbundu þróunarstarfi í löndunum með því að 

styðja við miðlun þekkingar og reynslu milli landanna og skapa nýja norræna þekkingu. 

Nýja starfsumboðið skýrir að aðalmarkhópur Norrænu velferðarmiðstöðvarinnar eru 

embættismenn í ráðuneytum og opinberum stofnunum á Norðurlöndum. 

 

Árin 2021-2022 hefur Norræna velferðarmiðstöðin lagt sérstaka áherslu á að skoða 

áhrif heimsfaraldursins á viðkvæma hópa á borð við börn og unglinga, aldraða, fólk 

með fötlun, innflytjendur og flóttafólk. Auk þess hefur Norræna velferðarmiðstöðin 

https://nordicwelfare.org/pub/Arsrapport_2021_NVC/
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haldið áfram að vinna að miðlun þekkingar og reynslu á sviðum á borð við heilabilun, 

velferðartækni og áfengis- og fíkniefnavanda. 


