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Velfærdsudvalgets betænkning over

Medlemsforslag
om ökad kunskap och bättre behandling av
missbruk genom nordiskt samarbete i forskningsnätverk
1. Udvalgets forslag
Velfærdsudvalget støtter forslaget A 1644/velfærd fra Midtengruppen om
øget kundskab og bedre behandling af misbrug gennem nordisk samarbejde i forskningsnetværk ved at
Nordisk Råd rekommanderer Nordisk Ministerråd,
at arbeta för ökad kunskap och bättre behandling av missbruk,
samt
at ta initiativ till ett gemensamt nordiskt kliniskt forskningsnätverk
om missbruk
at Nordisk Ministerråd/minister på området skal give en årlig redegørelse om det nordiske samarbejde på narkotikaområdet i et passende forum
2. Baggrund
Velfærdsudvalget har modtaget forslag A 1644/velfærd fra Midtengruppen, og behandlede det på sommermødet d. 22. juni 2015.
Udvalget arrangerede i februar 2015 et seminar i Stockholm, hvor forskere og eksperter fra alle de nordiske lande mødtes og diskuterede mulighederne for at udvikle det nordiske samarbejde indenfor misbrugsbehandling. Deltagerne var meget engagerede og har efterfølgende selv foreslået
tiltag som kunne styrke samarbejdet.
Velfærdsudvalget har også i længere tid arbejdet med en sag vedrørende
alkohol- og tobakspolitik i et folkehelseperspektiv, rekommandation
36/2012.
I et folkehelseperspektiv er narkotikamisbrug ikke et stort problem, da
forholdsvis små dele af befolkningerne har den slags udfordringer. Ikke
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desto mindre ser udvalget en sammenhæng mellem disse to områder, og
mener at de to forslag komplementerer hinanden.
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3. Udvalgets synspunkter
Forslag går ud på at styrke viden om og mulighederne for behandling i
landene. Dette gøres ved at mødes i forskningsnetværk, hvor der kan udveksles information, nyeste viden og best practice. Forslagsstillerne peger
på at hensigten er, at give beslutningstagere og interessenter ny og relevant kundskab, at forbedre behandlingsmulighederne, at skabe fælles
forskningsmiljø og bygge forskningskapacitet i alle nordiske lande.
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Narkotikaproblematikken i de nordiske lande har tidligere været behandlet
i Nordisk Råd, senest i 2009 under behandlingen af Rekommandation
21/2009/medborger om Fællesnordisk strategi mod narkotika og projektforskning. Fokus var da på at vedtage en strategi, at allokere forskningsmidler til området og at samordne og koordinere de nationale tiltag indenfor forebyggelse og helbredelse af narkotikamisbrug. Formålet var at sætte fokus på ”best practice” med henblik på at reducere antallet af misbrugere mest effektivt. Nordisk Ministerråd henviste dengang til, at der findes
meget nordisk samarbejde på området, og der er internationale dokumenter som regulerer området, bl.a. FNs narkotikakonventioner, som sætter
forbud med enhver ikke-medicinsk/ikke-videnskabelig brug af narkotika,
og som de nordiske lande har underskrevet.
Der blev pointeret, at der selvfølgelig er sammenhæng mellem forbud
mod narkotika og behandling af afhængighed, de følges ad. Efter at Nordisk Ministerråd i efteråret 2009 havde behandlet Nordisk Råds rekommandation, gav de i december en skriftlig redegørelse.
I redegørelsen oplyses der om det uformelle ”Nordisk Narkotikaforum”,
som ligger under MR-S, hvor repræsentanter for de nordiske landes centrale myndigheder diskuterer spørgsmål om forebyggelse, behandling og
kontrolinstanser. Forummet holder årlige møder og udveksler erfaringer,
og ser dette samarbejde som mere frugtbart end udarbejdelse af en strategi. Derfor ville Nordisk Ministerråd dengang ikke arbejde videre med
Nordisk Råds rekommandation.
Medborgerudvalget stillede sig tilfreds med de indsatser som Ministerrådet
havde i gang, og afskrev rekommandationen.
Sekretariatet har undersøgt hos Ministerrådet hvorvidt der stadig findes
dette forum, og det gør der. Der er årlige møder, og det er Nordisk Velfærdscenter som har sekretariatsfunktion.
Narkotikamisbrug er et nationalt anliggende, og som forslagsstillerne
også er inde på, så findes der mange ligheder i landene, såvel som forskellige strategier for bekæmpelse af narkotikamisbrug. Velfærdsudvalget
mener, at der utvivlsomt vil være en merværdi og nordisk nytte i at udrede hinandens styrker og effektive virkemidler, og dele de forskningsresultater som et klinisk forskningsnetværk kan afstedkomme.
4. Konklusion
På baggrund af ovenstående støtter Velfærdsudvalget medlemsforslag A
1644/velfærd om øget kundskab og bedre behandling af misbrug gennem
nordisk samarbejde i forskningsnetværk ved at
Nordisk Råd rekommanderer Nordisk Ministerråd,
at arbeta för ökad kunskap och bättre behandling av missbruk,
samt
at ta initiativ till ett gemensamt nordiskt kliniskt forskningsnätverk
om missbruk

Side 2 af 3

at Nordisk Ministerråd/minister på området skal give en årlig redegørelse om det nordiske samarbejde på narkotikaområdet i et passende forum
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