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Medlemsförslag
om ökat samarbete mellan de nordiska sjukvårdssystemen
Förslag
Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. föreslår att
Nordiska rådet rekommenderar Nordiska ministerrådet
att se över möjligheten att öka samarbetet mellan de offentliga sjukvårdssystemen i Norden
Bakgrund
I Norden bor det 26 miljoner människor. Våra medborgare bor i stora och mindre städer, på landsbygd, i glesbygd och på öar. För en del är det långt till sjukvården medan
andra bor närmare. För Socialdemokraterna i Nordiska rådet är det viktigt med en
jämlik sjukvård för alla – och den ska bygga på en hög kvalité.
Den offentliga vården måste gå före och arbeta och skapa förutsättningar för en jämlik vård. För att öka dessa möjligheter kan man intensifiera samarbetet mellan de
nordiska sjukvårdssystemen. Där målet är att skapa den bästa sjukvården för alla och
där patienterna kan behandlas med hjälp av den senaste forskningen och med den
bästa tekniken för dagen. Det innebär att vi skulle öppna upp sjukvården i Norden för
våra medborgare och göra det enklare att söka och få vård i våra länder, där hemlandets sjukvårdssystem betalar för vården. Det ökade samarbetet mellan våra sjukhus
och sjukvårdsinrättningar kan ske på flera sätt. Till exempel genom:
• Att öka patientutbytet mellan våra länder för att ge patienten den bästa vården
• Att skapa specialistkliniker för behandling av olika sjukdomar, skador samt rehabilitering
• Att våra nordiska sjukvårdssystem arbetar tätare ihop med hjälp av välfärdsteknologi
Redan idag samarbetar olika sjukhus i Norden. Det är positivt och bra. Men samarbetet kan utvecklas betydligt mer. Det kan ske genom att patienten söker sig till sin
vårdcentral som i sin tur remitterar patienten vidare. Det vanligaste är att det blir till
det närmaste sjukhuset, som i sin tur kan erbjuda patienten specialistvård och/eller
rehabilitering på ett annat sjukhus eller annan sjukvårdsinrättning i Norden. Ut-
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gångspunkten är att patienten ska få den bästa vården och/eller rehabiliteringen.
En del sjukdomar eller skador är ganska ovanliga. Då kan det vara bra att samla kunskap och specialistkompetens på ett eller ett par sjukhus i Norden och remittera patienterna dit. Ett exempel kan vara att patienter med svåra brännskador behandlas på
ett och samma ställe för att kunna få god vård och rehabilitering utifrån den senaste
expertisen.
Socialdemokraterna i Nordiska rådet har sedan tidigare lagt ett medlemsförslag som
heter ”Gör Norden världsledande inom 5G – tekniken kan utveckla välfärdstekniken”.
Det innebär att 5G skulle bli den femte generationen av trådlös nätverksteknologi.
Med detta nya steg skulle tekniken bli ännu snabbare, effektivera och mer tillförlitligare. Men hjälp av den tekniken kan man få våra nordiska sjukvårdssystem att arbeta
tätare tillsammans. Till exempel kan en läkare ta emot en patient på en vårdcentral
på Grönland och koppla upp sig för att få ett specialistutlåtande från en läkare som
arbetar på ett sjukhus i Köpenhamn. Detta sker redan idag, men detta samarbete kan
utökas till hela Norden.
Den nya välfärdstekniken som bygger på 5G öppnar också upp nya möjligheter för
klinisk support på distans där specialister enkelt kan kopplas in vid till exempel digital
bakjour, videosamtal i grupp för vårdplanering eller stöd under operationer. Fysioterapeuter kan jobba på distans med patienter i ett ”Virtuell Reality”-sammanhang där
patienten har uppkopplade sensorer för att mäta och följa upp framsteg i träningen.
Den privata vården får gärna samarbeta med den offentliga kring ett gemensamt
nordiskt sjukvårdssystem, men det bygger på att det är det offentliga som är huvudman.
Helsingfors, den 30 oktober 2017
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