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NOTAT 

Til 

Nordisk Råd 
Kopi 

 
Fra 

Nordisk Ministerråd 
Emne 

Meddelelse om rekommandation 39/2012 (*39/2012/velferd D 2013) 
 

Meddelelse om rekommandation 39/2012 angående 
kultur og helse i nordisk samarbeid 
(39/2012/velferd D 2013) 

Rekommandationen lyder: 
 
 Nordisk Råd rekommanderer Nordisk Ministerråd 
 
 (4) å implementere kultur og helse som et programområde  
 innen Nordisk ministerråds satsning på helse og velferd, med  
 særlig fokus på forskning, utdanning og erfarings- og  
 kunnskapsformidling 
 
 (5) å arbeide for at den finske regjeringens handlingsprogram 

2010-2014 ”Konst och kultur ger välfärd” kan bli et eksempel  
som følges opp også i de andre nordiske lande 

 
Nordisk Ministerråd meddeler: 
 
Den fjerde at-sats: 
 
Programmet Holdbar Nordisk Velfærd - generelt 
Programmet Holdbar Nordisk Velfærd er Nordisk Ministerråds program om 
nye velfærdsløsninger.  Det handler om, hvordan velfærdssamfundet i 
Norden skal videreudvikles og fornyes. Ved udgangen af 2013 indeholdt 
programmet 17 projekter på tre indsatsområder.  Målet er at udarbejde 
forslag til løsninger, der kan bidrage til at øge kvaliteten og lighed i 
uddannelse, arbejde og sundhed for Nordens 25 millioner indbyggere. Som 
en del af programmet har de nordiske social- og sundhedsministre, sammen 
med Ministerrådets Generalsekretær, initieret en politisk udredning til at 
undersøge hvordan det nordiske helsesamarbejde kan udvikles og styrkes 
over de næste fem til ti år. Arbejdet vil munde ud i en kort rapport med 
anbefalinger og konkrete forslag til løsninger. Den tidligere svenske 
socialforsikringsminister Bo Könberg har fået den opgave at skrive rapporten. 
Rapporten skal præsenteres for de nordiske social-og sundhedsministre på 
deres møde i juni 2014. Kultur og helse er ikke et eksplicit mål i programmet, 
men der vil være elementer af dette i programmets helhed. 
 
Programmet Holdbar Nordisk Velfærd – velfærdsuddannelser 
Inden for rammerne af programmet Holdbar Nordisk Velfærd har Nordisk 
Ministerråd for social- og helsepolitik (MR-S) og Nordisk Ministerråd for 
uddannelse og forskning (MR-U) i 2013 og 2014 gennemført et projekt, der 
skal kortlægge nordiske indsatser for at sikre adgangen til kvalificeret 
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arbejdskraft inden for velfærdsprofessioner i Norden samt sikre at 
uddannelserne korresponderer arbejdsmarkedets kompetencebehov.  
 
Blandt rapportens konklusioner er,  

 at ligheder i organiseringen af sundheds- og omsorgssektorerne er et 
godt udgangspunkt for at udvikle fælles tiltag og initiativer på tværs 
af de nordiske lande, 

 at de nordiske lande, omend i forskelligt omfang, står over for en 
mangel på ansatte i sundhedssektoren i de kommende år, hvilket er 
særligt udtalt i visse geografiske områder i Norden. Det til trods er 
det fælles for de nordiske lande, at de centrale, politiske aktører ikke 
kun er optagede af at sikre antallet af sundhedsprofessionelle, men i 
høj grad er fokuserede på at sikre kvaliteten og sammenhængen i de 
nordiske sundhedssektorer fremadrettet, 

 at det øgede fokus på velfærdsteknologi, frivillighed og øget 
effektivitet etc. er med til at ændre kompetencebehovene og stiller 
nye krav til de kommende generationers sundhedsprofessionelle.  

 
Embedsmandskomiteen for social- og helsepolitik (EK-S) vil i 2014 følge op 
på undersøgelsen og tage stilling til evt. yderligere tiltag, der kan bidrage til 
at udvikle velfærdsuddannelserne, så de matcher fremtidens 
kompetencebehov inden for social- og sundhedssektoren.  
 
Som nævnt før er kultur og helse ikke et eksplicit mål i programmets Holdbar 
Nordisk Velfærd projekter, men der vil være elementer af dette i 
programmets helhed. 
 
Nordisk forskningssamarbejde 
Det nordiske forskningssamarbejde udformes hovedsagelig af 
forskningsrådets (eller tilsvarende forskningsfinansieret organ) aktuelle 
prioriteringer hvor NordForsk har en koordinerende rolle. Rådets og 
NordForsks prioriteringer baseres på det videnskabelige samfunds, 
universiteternes og forskernes, vurderinger af de fagområder, der er 
videnskabeligt aktuelle og relevant at udvikle og finansiere med nordiske 
midler. Først efter at denne vurdering har været udført kan de nordiske 
forskningsressourcer fokuseres på områder/emner, som er aktuelle og giver 
nordisk merværdi.  Dette udelukker dog ikke, at der er politisk forankring og 
koordinering når det gælder forskellige politiske samfundsmæssige 
udfordringer.  På nuværende tidspunkt har NordForsk ikke planer for en 
særlig satsning på området kultur og helse. 
 
MR-S strategi for nordisk samarbejde på social- og sundhedsområdet 
To af målsætningerne i Ministerrådet for social- og helsepolitik (MR-S) nye 
strategi for nordisk samarbejde på social- og sundhedsområdet handler om: 
Målrettet indsats til forebyggelse og at Fremme innovation og forskning. 
Landene har besluttet at udveksle erfaringer med henblik på at finde de 
rigtige tilpasninger til fremtidens behov og inspirere hinanden til nye 
metoder.  MR-S har besluttet at prioritere nogle indsatsområder når det 
gælder disse to målsætninger.  Området kultur og helse er ikke et af disse 
områder men MR-S vil følge Ministerrådets for kultur arbejde med interesse. 
 
Status på MR-K initiativ 
Nordiska Ministerrådet för kultur (MR-K) har givit Region Skåne i Sverige i 
uppdrag att genomföra kartläggningen av status på existerande och 
genomförda initiativ på kultur- och hälsoområdet i Norden. Projektet ska 
även kartlägga nordisk och internationell forskning på området samt ge 
perspektiv på framtida behov. 
 
MR-K har avsatt 600 000 DKK för ändamålet och Region Skåne bidrar även 
själva med en substantiell summa. Region Skåne har engagerat Kjell Austin, 
som har stor erfarenhet på området, för att genomföra uppdraget.  
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Rapporten ska ha följande huvudelement: 

 Statusbeskrivning, med ett brett urval av exempel från praxis i 
Norden och från forskning och utbildning i Norden och internationellt 

 Analys av behov inom området 
 Konklusioner 
 Förslag till möjliga gemensamma nordiska insatser inom området 
 Katalog med länkar till och beskrivning av aktuell forskning, 

utbildning och praktisk verksamhet.  
 
Det har tagits inledande kontakter med en rad institutioner, organisationer, 
kommuner och enskilda m.fl. över hela Norden, inom både kultur-, social- 
och utbildningssektorn. Syftet är att skaffa sig nödvändig kunskap om hur 
arbetet med kultur- och hälsa är organiserat i de olika länderna och att få 
kunskap om pågående insatser och forskning. 
 
MR-K kommer att få en statusrapport till sitt möte den 28 april 2014 och en 
preliminär rapport kommer att presenteras för ÄK-K 3/2014 i september. 
Utkast till slutrapport ska föreligga i början på oktober för att presenteras för 
MR-K på deras möte under Nordiska rådets session i Stockholm. MR-K har 
beslutat att rapporten eventuellt kan presenteras på en konferens under 
2015. 
 
Den femte at-sats: 
 
Programmet ”Konst och kultur ger välfärd” som den finske regering (indledt 
af Kultur- og idrætsministeren i Finland) besluttede at udføre i perioden 
2010-2014 er et meget ambitiøst og interessant program, som har til mål at 
fremme velfærd og sundhed gennem kunst og kultur.  Der er identificeret tre 
fokusområder i programmet: 1) kulturel deltagelse og socialt fællesskab i 
dagligdags funktioner og miljøer, 2) kunst og kultur i velfærd og sundhed og 
3) bedre sundhed i arbejdsliv gennem kunst og kultur.   
 
Finland har formandskabet i Nordisk Ministerråd i året 2016. Det finske 
social- og sundhedsministerium har informeret at de har planer om at 
inkludere området kultur og helse i det finske formandskabsprogram. Det 
forventes derfor at landene i 2016 kan diskutere og udveksle erfaringer samt 
inspirere hinanden på området.      
 
Det finske social- og sundhedsministerium præsenterede programmet ”Konst 
och kultur ger välfärd” på en international konference med overskriften ”Art 
for mental health and wellbeing: creative partnership in policy and practice”, 
som blev afholdt den 22. april 2014 af Litauens interesseorganisation Social 
Art Projects, Nordisk Ministerråds kontor i Litauen og British Council.  
Konferencen var tænkt for politiske beslutningstagere og eksperter inden for 
sundheds-, social-, kultur- og uddannelsessektoren og var åben for 
deltagelse fra alle de nordiske lande. Invitation til konferencen blev tilsendt 
social- og sundhedsministerierne i de nordiske lande. 
 
Nordisk Ministerråd anser at rekommandationen kan afskrives. 


