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BETÄNKANDE ÖVER MEDDELANDE OM
REKOMMENDATION

Utskottet för välfärd i Nordens betänkande över

Ökad kunskap och bättre behandling av miss-
bruk genom nordiskt samarbete i forsknings-
nätverk

Förslag

Utskottet för välfärd i Norden föreslår att

Nordiska rådet lägger meddelandet till handlingarna och anser att Rek.
14/2015 för rådets del är slutbehandlad.

Bakgrund

Rekommendationen har följande formulering:

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 målsätt-
ning 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 inklu-
sive förebyggande insatser som bland annat skall koncentreras på insatser
mot att unga hamnar i alkohol- och narkotikamissbruk. Ministerrådet prio-
riterar även en stärkt kvalité och säkerhet i de nordiska ländernas social-
och hälsotjänster.
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Ministerrådets insatser vad gäller missbruk pågår bland annat genom in-
stitutionen Nordens välfärdscenter (NVC), där verksamheten innefattar
forskningskoordinering och kunskapsspridning på alkohol- och narkotika-
området.

NVC främjar och utvecklar nordiskt samarbete inom alkohol- och narko-
tikaforskning 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.

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 vän-
der sig till statliga tjänstemän, rådgivare och beslutsfattare som arbetar
med förebyggande arbete på alkohol- och narkotikaområdet.

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

Det är, utifrån ovanstående redogörelse, Nordiska ministerrådets uppfatt-
ning att rekommendationens första att-sats tillmötesgås genom MR-S på-
gående 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 forskningsom-
rådet 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 ko-
ordinerande roll. Investeringar baseras alltså på nationella prioriteringar
där nordiska satsningar förväntas utlösa nationella medel. Satsningar fo-
kuseras på excellens och nordisk nytta för länderna, inte på vad som bris-
ter eller saknas nationellt.

MR-S har i dagsläget inte tillräckliga resurser för att prioritera en klinisk
forskningsinsats inom detta område. Men de nordiska regeringarna forts-
ätter arbetet för en ökad kunskap och bättre behandling på temat genom
sitt nuvarande samarbete. Det är därför MR-S uppfattning att rekommen-
dationens 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.
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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. Redogö-
relsen 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.

Utskottets synpunkter

Udvalget for Velfærd i Norden glæder sig over at Nordisk Ministerråd deler
Nordisk Råds målsætning om at fremme øget kundskab og fokus på bedre
behandling af misbrug i de nordiske lande. Udvalget noterer sig at sats-
ninger indenfor forebyggelse og helbredelse af misbrug prioriteres gen-
nem flere indsatsområder, særlig Nordens Välfärdscenters forskningskoor-
dineringen og kundskabsspredning indenfor alkohol- og narkotikaområdet.

Ligeledes er Udvalget for Velfærd i Norden meget tilfreds med at Nordisk
Ministerråd stiller sig positive til fremover at årlig redegøre om det nordi-
ske samarbejde på narkotikaområdet.

Derimod beklager Udvalget for Velfærd i Norden at Nordisk Ministerråd ik-
ke har tilstrækkelige ressourcer til at initiere et fællesnordisk klinisk forsk-
ningsnetværk om misbrug på nuværende tidspunkt. Udvalget mener sta-
dig, 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.

Men med det kritikpunkt vurderer udvalget at rekommandationen i hoved-
træk kan anses for opfyldt.

Oslo, den 19. april 2016

André N. Skjelstad (V)
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