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Svar till Rekommendation 14/2015

Meddelande om rekommendation 14/2015 Ökad
Kunskap och bättre behandling av missbruk genom
nordiskt samarbete i forskningsnätverk (A 1644)

Nordiska rådet rekommenderar Nordiska ministerrådet:

Att arbeta för ökad kunskap och bättre behandling av missbruk
samt

Att ta initiativ till ett gemensamt nordiskt kliniskt
forskningsnätverk om missbruk

Att Nordiska ministerrådet/minister på området skall ge en
årlig redogörelse om det nordiska samarbetet på
narkotikaområdet i ett passande forum

Meddelande från Nordiska Ministerrådet:

Nordiska ministerrådet för Social & Hälsopolitik (MR-S) delar den målsättning
som Nordiska rådets rekommendation ger uttryck för i första att-satsen, vad
gäller att främja en ökad kunskap och bättre behandling av missbruk i de
nordiska länderna.

MR-S har i sin strategi, för 2013 och fram, prioriterat politiska mål inklusive
förebyggande insatser som bland annat skall koncentreras på insatser mot
att unga hamnar i alkohol- och narkotikamissbruk. Ministerrådet prioriterar
även en stärkt kvalité och säkerhet i de nordiska ländernas social- och
hälsotjänster.

Ministerrådets insatser vad gäller missbruk pågår bland annat genom
institutionen Nordens välfärdscenter (NVC), där verksamheten innefattar
forskningskoordinering och kunskapsspridning på alkohol- och
narkotikaområdet.

NVC främjar och utvecklar nordiskt samarbete inom alkohol- och
narkotikaforskning samt forskning om andra beroendeframkallande medel i
de nordiska länderna. NVC bidrar även till nordiska jämförelser om alkohol-
och narkotikapolitiska frågor.

De nordiska ländernas myndigheter samverkar även om narkotikafrågor
genom ett informellt narkotikaforum med representanter från ländernas
centrala myndigheter, som träffas årligen.
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Det framgår av bakgrundsunderlaget till Nordiska rådets rekommendation att
man är av uppfattningen att NVC innehar ett sekretariatsuppdrag för detta
informella narkotikaforum. Representanter från NVC deltar i dess möten men
institutionen har ingen sekretariatsfunktion för gruppen.
Sekretariatsfunktion har det land som i linje med Nordiska ministerrådets
rotation är ordförandeland i det nordiska samarbetet.

Det arrangeras även, sedan 1984, en årlig konferens som i huvudsak vänder
sig till statliga tjänstemän, rådgivare och beslutsfattare som arbetar med
förebyggande arbete på alkohol- och narkotikaområdet.

På dessa konferenser sker utbyte av internationellt rekommenderade
metoder och strategier för förebyggande arbete, samt hur de kan anpassas
till de olika nordiska ländernas särdrag.

Det är, utifrån ovanstående redogörelse, Nordiska ministerrådets uppfattning
att rekommendationens första att-sats tillmötesgås genom MR-S pågående
samarbete på alkohol- & narkotikaområdet.

I andra att-sats föreslår Nordiska rådet att Ministerrådet tar initiativ till ett
gemensamt nordiskt kliniskt forskningsnätverk om missbruk.

NVC verkar idag framförallt på det samhällsvetenskapliga forskningsområdet
vad gäller alkohol och narkotika. Institutionen verkar således inte på området
vad gäller klinisk forskning eller medicinska frågor.

Det nordiska forskningssamarbetet utformas huvudsakligen utifrån de
nordiska forskningsrådens aktuella prioriteringar med NordForsk i en
koordinerande roll. Investeringar baseras alltså på nationella prioriteringar
där nordiska satsningar förväntas utlösa nationella medel. Satsningar
fokuseras på excellens och nordisk nytta för länderna, inte på vad som
brister eller saknas nationellt.

MR-S har i dagsläget inte tillräckliga resurser för att prioritera en klinisk
forskningsinsats inom detta område. Men de nordiska regeringarna fortsätter
arbetet för en ökad kunskap och bättre behandling på temat genom sitt
nuvarande samarbete. Det är därför MR-S uppfattning att
rekommendationens andra-att sats inte kan tillmötesgås.

I sista att-satsen rekommenderar Nordisk rådet att Nordiska ministerrådet
eller en minister på området skall ge en årlig redogörelse om samarbetet på
narkotikaområdet i ett passande forum.

Ministerrådet anser att samarbetet i narkotikafrågor är framgångsrikt och
högt prioriterat. MR-S ser därför positivt på att årligen redogöra skriftligt om
samarbetet på narkotikaområdet till Nordiska Rådets session. Redogörelsen
ska som utgångspunkt innehålla information om vilka teman som har varit
uppe till diskussion på Nordisk Narkotikaforums årliga möte, som nästa gång
äger rum den 14-15 September 2016.

Nordiska rådets rekommendation anses därmed som delvis uppfylld.


