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MINISTERRÅDSFORSLAG 

Til 

Nordisk Råd 
Kopi 

 
Fra 

Ministerrådet for Social- og Helsepolitik (MR-S) 
Emne 

 
 

Ny strategi for social- og sundhedsområdet 
 
Globale og økonomiske udfordringer samt øget ambitionsniveau i det 
nordiske samarbejde stiller større krav til at landene prioriterer i samarbejdet 
og fokuserer på hovedopgaver. Begrænset ressourcer kræver også tydelige 
prioriteringer og effektivitet i samarbejdet.  Derfor har MR-S besluttet at 
erstatte det nordiske samarbejdsprogram fra 2009 med en ny strategi for 
nordisk samarbejde på social- og sundhedsområdet.   
 
Den nye strategi gælder fra 2013 og frem.  Når det gælder budgetmæssige 
konsekvenser af strategien bliver den finansieret med NMR årlige fastlægning 
af budgettet for MR-S sektoren. 
 
Strategien følger her for neden: 
 
Strategi for social- og sundhedsområdet 

DEL 1 
 
Nordisk samarbejde på social- og sundhedsområdet 
 
De nordiske regeringers samarbejde inden for social- og sundhedsområdet 
ledes af Ministerrådet for Social- og Helsepolitik (MR-S). Samarbejdet er 
baseret på de nordiske landes fælles værdier, som udgør fundamentet i den 
nordiske velfærdsmodel. Principperne i velfærdssamfundet i Norden drejer sig 
om, at alle statsborgere får forudsætninger for lige muligheder, om social 
solidaritet og tryghed for alle, uanset køn, etnicitet, religion, overbevisning, 
funktionsevne, alder og seksuel orientering. Det handler om sociale 
rettigheder og princippet om, at alle skal have lige adgang til social- og 
sundhedstjenester, uddannelse og kultur. Det gælder også omsorgen for de 
socialt udsatte og sårbare grupper i samfundet.    
 
Globaliseringen, den demografiske udvikling og den økonomiske krise har sat 
velfærdsstaten under pres og de nordiske lande må stå sammen om at møde 
udfordringerne. Samarbejdet skal koncentreres om udvikling og 
bæredygtigheden af det nordiske velfærdssamfund og må ses i et 
europæisk/globalt perspektiv. Det er nødvendigt at tilpasse sundheds- og 
velfærdspolitikken således, at landene bevarer det sociale sikkerhedsnet og 
undgår marginalisering af udsatte grupper og samtidig sikrer fortsat hurtig 
omstrukturering og stærk konkurrencekraft. Samtidig skal social- og 
sundhedstjenesterne være stabile og af høj kvalitet. Det er nødvendigt med 
en forstærket indsats for at styrke folkesundheden i alle dele af befolkningen.  

Nordisk Ministerråd 

Ved Stranden 18 

DK-1061 København K 

 

Tel +45 3396 0200 

Fax +45 3396 0202 

www.norden.org 
 

3. juli 2013 

12-00254-29 

 



 

 side 2 af 6 

Et målrettet arbejde for at identificere og fjerne grænsehindringer er en 
opgave for det nordiske samarbejde, samtidig med at det viser den praktiske 
nytte af samarbejdet for statsborgerne i Norden. Tre vigtige aftaler er: Den 
nordiske konvention om social sikring, Den nordiske konvention om social 
bistand og sociale ydelser og Overenskomsten om fælles nordisk 
arbejdsmarked for visse personalegrupper indenfor sundhedsvæsenet og 
veterinærvæsenet.  
 
Nordisk nytte skal være et grundlæggende princip for samarbejdet.  
Princippet indebærer, at landene oplever en merværdi ved, at udvalgte 
opgaver analyseres og/eller løses på nordisk plan for at øge nordisk 
kompetence og konkurrencekraft.  
 
Det nordiske samarbejde skal ses i sammenhæng med resten af Europa 
gennem kontakt og samarbejde med internationale organisationer, herunder 
især EU, Europarådet samt OECD og FN. Også udvikling af samarbejdet med 
Nordens nærområder står i fokus.  
 
Udviklingen af den nordiske velfærdsmodel og bæredygtig udvikling går hånd 
i hånd. Målsætningerne i den nordiske strategi for bæredygtig udvikling 
indgår som et centralt perspektiv i samarbejdet. Nordisk Ministerråds 
program Holdbar Nordisk Velfærd udgør også en vigtig komponent. Der vil 
være et særligt fokus på et stærkt samspil med andre fagministerråd. 
 
 
 
Strategien fokuserer på fire specifikke mål som skal styrke en 
bæredygtig velfærd og sundhed i Norden: 
 

1. Sikre social tryghed i Norden på et arbejdsmarked under stadig 
forandring 

2. Målrettet indsats for forebyggelse 
3. Styrke kvalitet og sikkerhed i social- og sundhedsvæsenet 
4. Fremme innovation og forskning 

 
 
Til at realisere de fire overordnede mål har sektoren følgende virkemidler: 
 

 De nordiske institutioner NVC og NHV  
 De nordiske samarbejdsorganer NOMESKO/NOSOSKO, Råd for 

nordisk samarbejde om funktionshinder og NIOM AS 
 Nordiske arbejdsgrupper/ekspertgrupper  
 NMR prioriteringsbudget 
 MR-S projektmidler 
 NMR’s øvrige ressourcer, for eksempel midler fra andre sektorer 

 
 
 
DEL 2  
 
Prioriterede politiske mål 
 
 
Mål 1 – Sikre social tryghed i Norden på et arbejdsmarked under 
stadig forandring 
 

 Fremme velfærds- og sundhedspolitik som sikrer social tryghed, 
inklusion af udsatte grupper og forhindrer social eksklusion 

  
Den nordiske velfærdsmodel forudsætter et højt beskæftigelsesniveau. Den 
hurtige omstilling når det gælder teknologi, demografi og økonomi påvirker 
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både individer og samfund. Et mere højproduktivt og vidensintensivt arbejds- 
og erhvervsliv med høj konkurrence rammer særligt de lavt uddannede, 
personer med nedsat funktionsevne, men også unge uden etableret fodfæste 
på arbejdsmarkedet. Et godt velfærdssamfund er en vigtig forudsætning for 
omstillingsevne og –vilje. 
 
Finanskrisen og dens konsekvenser når det gælder arbejdsløshed, især for de 
unge mellem 15 og 24 år, er en trussel både mod velfærden og den sociale 
samhørighed og for det enkelte unge menneske. I et samfund under hastig 
forandring er det endnu mere vigtigt med et veludviklet socialt 
sikkerhedsnet.   
 
Alle de nordiske lande har en stor gruppe i den arbejdsduelige alder på 
forskellige former for sociale ydelser. De unge som hverken er i arbejde eller 
i uddannelse møder store udfordringer, når de skal etablere sig på 
arbejdsmarkedet og risikerer social eksklusion og marginalisering. Landene 
vil samarbejde om strategier til at bekæmpe ungdomsarbejdsløsheden og 
bl.a. skabe synergi med EU arbejdet om Europa-2020.  
 
Gennem forebyggende initiativer og tidligere indsatser kan en væsentlig del 
af de alvorlige sociale og sundhedsrelaterede udfordringer, som unge med 
fysiske og psykiske problemer oplever, afhjælpes.  
 
Det er prioriteret at få et bedre vidensgrundlag og en deling af denne viden 
med hinanden for at udvikle målrettede indsatser, som fokuserer på tidligere 
og mere individuelt tilpassede tiltag for inkludering af udsatte grupper i 
arbejdsliv og uddannelse. 
 
Personer med nedsat funktionsevne og langtidssyge er særligt udfordret i 
forhold til at blive marginaliserede og permanent ekskluderede. ”Universel 
udformning”/”Design for alle” på alle samfundsområder er vigtige virkemidler 
for at sikre lige muligheder for alle, for at deltage aktivt i samfundet og 
bekæmpe diskrimination. En sund og aktiv aldrende befolkning er også vigtig 
for social samhørighed og høj produktivitet. 
 
Inden for det nordiske samarbejde prioriteres arbejdet med at nedbryde 
grænsehindringer, som gør det vanskeligt at flytte mellem landene i Norden.  
 
 
 
Nordisk nytte: 
De nordiske lande kan sammen udveksle erfaringer for at finde gode 
metoder og intelligente løsninger til at sikre inklusion af udsatte grupper.  
 
Det nordiske samarbejde skal koncentreres om følgende 
indsatsområder:  

 Beskæftigelse og inklusion af udsatte unge 
 Lige muligheder for personer med nedsat funktionsevne og styrket 

”universel udformning” 
 Sund og aktiv aldring for deltagelse i arbejdslivet og samfundet i 

øvrigt 
 Færre grænsehindringer for at fremme mobilitet og sikre social 

tryghed  
 
 
 
Mål 2 - Målrettet indsats for forebyggelse  
 

 Fremme en målrettet og effektiv ressourceindsats på social- og 
sundhedsområdet som i større grad møder de fremtidige behov. 
Forebyggelse, tidlige indsatser og rehabilitering skal prioriteres 
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De samfundsmæssige udfordringer knyttet til udviklingen af flere ældre og 
flere kroniske syge, gør det nødvendigt med en forstærket indsats for at 
styrke folkesundheden, forebygge sygdomme og skader, samt sikre at flest 
muligt opretholder funktionsevne og er selvhjulpne længst muligt. Denne 
udvikling skaber et pres på de sociale ydelser. Ressourcerne skal udnyttes 
optimalt, og redskaberne hertil er forebyggelse og en koordineret indsats. 
Landene bør evaluere effekterne af forebyggende indsatser, herunder 
sundhedsøkonomiske gevinster.  
 
De stigende sundhedsudgifter og udfordringer med at styrke og skabe god 
sundhed i alle befolkningsgrupper gør det nødvendigt at målrette 
ressourcerne. Det kræver prioriteringer så landene får mere og bedre 
sundhed for pengene. At skabe en mere jævn fordeling af sundhed og at 
mindske de sociale forskelle udgør en særlig udfordring for vores samfund.  
 
Der er et fælles behov i de nordiske lande for at udvikle og implementere 
effektive og kvalitetssikre metoder til at kunne give børn og forældre som 
lever i udsatte miljøer den støtte som de behøver. Den fælles målsætning er 
at færre børn og unge skal udsættes for de potentielle skadevirkninger som 
det indebærer at vokse op i familier med misbrug, psykisk sygdom og vold. 
Målgruppen er omfattende og har brug for forskellige former for hjælp. Der 
er derfor brug for en platform eller mere permanente strukturer for 
videnspredning og erfaringsudveksling mellem de forskellige lande. 
 
Tidlig alkoholdebut og misbrug af narkotika øger risikoen for vold og sociale 
og sundhedsmæssige problemer. En vigtig opgave inden for det nordiske 
samarbejde er derfor at udvikle og sprede effektive metoder, men også at 
udveksle erfaringer med hensyn til lovgivning. Samarbejdet bør sigte mod at 
forebygge, at unge havner i misbrug af alkohol og/eller misbrug af narkotika.  
 
Folkesundhed er et samfundsansvar som må forankres på tværs af sektorer. 
 
 
 
Nordisk nytte: 
De nordiske lande kan udveksle erfaringer med henblik på at finde de rigtige 
tilpasninger til fremtidens behov og inspirere til nye metoder for at 
forebygge mere og bedre.  
 
Det nordiske samarbejde skal koncentreres om følgende 
indsatsområder: 

 Forebygge livsstilssygdomme 
 Forebygge at unge havner i misbrug af alkohol og narkotika 
 Fremme af psykisk sundhed  
 Reducere social ulighed i velfærd og sundhed  
 Tidlig forebyggende indsats med fokus på støtte i forældreskabet og 

gode opvækstvilkår  
 
 
 
Mål 3 – Styrke kvalitet og sikkerhed i social- og sundhedsvæsenet  
 

 Fremme god kvalitet og sikkerhed i sundheds-, omsorgs- og 
velfærdstjenester   

 
Høj kvalitet på sundheds-, omsorgs- og velfærdsområdet kræver at ydelserne 
er effektive, trygge, samordnede, involverer brugerne – og at de udnytter 
ressourcerne på en god måde. 
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Social- og velfærdsområdet står over for særlige udfordringer, da en høj 
arbejdsløshed skaber et øget pres på de sociale serviceydelser og en øget 
risiko for social eksklusion. 
 
Den demografiske udvikling indebærer blandt andet en udfordring for de 
nordiske lande om hvordan landene skal forholde sig til en stadig ældre 
befolkning med et stigende behov for pleje og omsorg. Udveksling af 
erfaringer og viden om at sikre kvaliteten i en ældrepleje under forandring er 
derfor i fokus inden for det nordiske samarbejde. 
 
Den medicinske og teknologiske udvikling har ført til nye og bedre 
behandlingsmuligheder for en række sygdomme. Disse nye muligheder stiller 
store krav til ekspertise, teknologi og investeringer. Der er samtidig 
dokumentation for, at der er sammenhæng mellem organisering, 
behandlingsvolumen og behandlingens kvalitet. Det fører i disse år til en 
centralisering af sygehusvæsenet i alle de nordiske lande.   
 
For at sikre højere kvalitet i de nationale højtspecialiserede tjenester end det 
enkelte land kan opnå hver for sig, vil de nordiske lande samarbejde om 
højtspecialiseret behandling.  Dette er særlig vigtigt ved nye og dyre 
behandlingsformer, hvor patientgrundlaget er lille, hvor der er behov for 
højtspecialiseret kompetence og investeringerne ofte er store.  
  
Det er prioriteret at videreudvikle samarbejdet om organisering af 
sundhedsvæsenet.  Ligeledes kan det nordiske samarbejde om 
patientsikkerhed videreudvikles for at undgå, at der sker fejl og skader i 
sundheds- og omsorgstjenesten. 
 
Der er indledt et nordisk samarbejde om kliniske multicenterstudier. Via 
kliniske studier testes effekten og sikkerheden af ny diagnostik og behandling 
af nye patienter. Kliniske studier kræver store patientgrupper for at opnå 
sikre resultater, og det kan være svært i et enkelt nordisk land inden for en 
rimelig tidshorisont. 
 
For sundhedsmyndighederne er det særlig vigtigt at trække veksler på den 
kundskab sådanne studier frembringer om nytte, sikkerhed og 
omkostningseffektivitet af forskellige behandlingsrettede tiltag. 
 
Nye teknologiske løsninger såsom e-sundhed giver forbedrede mulighed for 
at sikre lige adgang til ydelser fra sundheds- og omsorgssektoren uanset 
bosted samt for at styrke disse ydelsers kvalitet. 
 
 
 
Nordisk nytte: 
De nordiske lande kan samarbejde om at styrke kvalitet og sikkerhed i 
social- og sundhedsydelser ved at udnytte gensidig viden og erfaring.  
Formålet er at sikre en højere kvalitet end de enkelte lande kan sikre hver 
for sig. Det drejer sig om at patienter i Norden opnår den bedst mulige 
behandling. 
 
Det nordiske samarbejde skal koncentreres om følgende 
indsatsområder: 

 Samarbejde om kliniske multicenterstudier 
 Samarbejde om højt specialiseret behandling i sundhedsvæsenet 
 Udveksling af viden og information med hensyn til organiseringen af 

social- og sundhedsvæsenet, herunder udveksling af viden om 
sociale tjenester for ældre og personer med nedsat funktionsevne 

 Erfaringsudveksling og udvikling af metoder med henblik på 
rekruttering og fastholdelse af ansatte i social- og 
sundhedssektorerne 
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 Forbedre kvaliteten i sundheds- og omsorgssektoren igennem 
udviklingen af e-sundhed 

 Samarbejde om et sundhedsberedskab 
 
 
 
Mål 4 - Fremme innovation og forskning 
 

 Fremme innovation og forskning på fremtidens sundheds-, omsorgs- 
og velfærdstjenester 

 
Det nordiske velfærdssamfund står overfor store økonomiske og social- og 
sundhedspolitiske udfordringer og der er behov for både erfarings- og 
forskningsbaseret viden/kundskab om, hvad der virker bedst. Et nordisk 
samarbejde om systematisk erfaringsopsamling og kundskabsudveksling kan 
styrke landenes arbejde i forhold til at opnå effektive velfærdsløsninger.    
 
Alle de nordiske lande står overfor en spirende dobbelt demografisk 
udfordring med flere ældre og færre til at tage sig af dem, som har brug for 
det. Det betyder ændrede behov og ønsker til pleje og omsorg.   
 
Velfærdsteknologien og hjælpemidler kan gøre ældre og personer med 
nedsat funktionsevne i alle aldre mere selvhjulpne og samtidig løse mange af 
de rutineopgaver som i dag udføres af pårørende og pleje- og 
omsorgspersonale. Et styrket nordisk samarbejde om innovation, 
velfærdsteknologi og hjælpemidler prioriteres bl.a. for at lette daglige 
gøremål gennem ”universel udformning” i den aldrende befolkning. 
 
Norden er en ressource for både velfærdsindustri og forskere på grund af 
tilgangen til dataregistre og statistik, for eksempel sociale registre, biobanker 
og testning af medicin og behandling. Mulighederne for at øge brugen af 
registre til forskning skal undersøges. 
 
Den økonomiske krise giver store udfordringer og risiko for ulighed og social 
eksklusion, hvilket kan påvirke opvækstvilkårene for børn og unge.  Et 
bæredygtigt og fremtidssikret velfærdssamfund forudsætter lige adgang til 
sundhed og velfærd. Mulighederne for komparativ forskning i uligheder inden 
for socialt velbefindende, social eksklusion og sundhed i de nordiske lande 
bør undersøges nærmere.  
 
 
Nordisk nytte: 
De nordiske lande kan gennem erfaringsudveksling og forskning bidrage til 
at udvikle landenes fremtidige sundheds-, omsorgs- og velfærdstjenester.  
Ligheder mellem de nordiske befolkningsgrupper og nordiske 
velfærdssystemer giver gode forudsætninger for at gennemføre komparative 
studier og analyser i Norden. 
 
Det nordiske samarbejde skal koncentreres om følgende 
indsatsområder: 

 Fælles nordiske samarbejdsprojekter om innovation, 
velfærdsteknologi og hjælpemidler 

 Komparativ forskning i samfundsmæssige uligheder i velbefindende 
og sundhed 
 

 


