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Svar Rek. 25/2016, Nordisk strategi för att minska antalet fal-
lolyckor 

1. Rekommandation 
Rekommandationen har følgende ordlyd:  

 

Nordisk råd rekommanderer Nordisk Ministerråd  

 

att Nordens välfärdscenter (NVC) får i uppdrag att arbeta för att antalet fallolyckor 

minskar, till exempel genom ett nordiskt nätverk där kunskap och erfarenheter u t-

byts eller genom en nordisk konferens på temat. 

 

 

2. Meddelelse fra Nordisk Ministerråd 
Nordisk Råd foreslår, at Nordens Velfærdscenter får til opgave at arbejde for at mindske a n-

tallet af faldulykker, eksempelvis gennem et nordisk netværk eller en nordisk konference. Mi-

nisterrådet for Social- og Helsepolitik (MR-S) kan oplyse, at Nordens Velfærdscenter i dag 

gennemfører initiativer, som på forskellig måde kan være relevante i relation til nordisk erfa-

ringsudveksling om forebyggelse af fald. 

 

I 2017 og 2018 gennemfører Nordens Velfærdscenter projektet God livskvalitet for ældre per-

soner i Norden, som skal beskrive eksempler på nordiske kommuners målrettede arbejde 

med indsatser, der skal højne ældres livskvalitet. Som led i projektet vil Nordens Velfærds-

center i 2018 blandt andet udgive et inspirationshæfte samt gennemføre en seminarrække i 

de nordiske lande. Projektet er under planlægning, og Nordens Velfærdscenter vil på bag-

grund af Nordisk Råds rekommandation om faldulykker overveje, hvordan forebyggelse af 

fald kan indgå som tema i projektet.  

 

Nordens Velfærdscenter koordinerer desuden et nordisk demensnetværk, som består af re-

præsentanter fra myndigheder, ministerier og patientorganisationer. Formålet med netvæ r-

ket er at bidrage til styrkelse af indsatsen for borgere med demens gennem blandt andet u d-

veksling af nationale erfaringer på området samt ved at samle og formidle forskning om de-

mens. Nordens Velfærdscenter udgiver i 2017 som led i arbejdet med demensnetværket en 

publikation om demens og velfærdsteknologi. På baggrund af Nordisk Råds rekommandation 

vil Nordens Velfærdscenter overveje, hvordan viden om forebyggelse af fald kan indgå i pub-

likationen. 

 

Velfærdsteknologi kan indgå som del af indsatsen for at forebygge fald, og det skal derfor i 

denne sammenhæng nævnes, at der på nordisk niveau gennemføres initiativer for at styrke 

anvendelsen af velfærdsteknologi i Norden. Nordens Velfærdscenter gennemfører blandt an-
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det projektet CONNECT, som skal bidrage til at styrke kommuners implementering af vel-

færdsteknologi. I regi af CONNECT er der i samarbejde med kommuner i Norden udviklet 

redskaber til støtte for implementering af velfærdsteknologi i den kommunale opgaveløsning 

på socialområdet, herunder i indsatsen for ældre. Nordens Velfærdscenter formidler i 2017 

resultaterne af projektet, blandt andet gennem ekspertseminarer i de nordiske lande. 
 

Ministerrådet vil orientere bestyrelsen for Nordens Velfærdscenter om rekommandationen, 

så den kan indgå i bestyrelsens løbende overvejelser om aktuelle fokusområder for indsatsen.  

 

Nordisk Ministerråd anser hermed, at rekommandationen er opfyldt.  

 


