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RÁÐHERRANEFNDARTILLAGA 

Til 

Norðurlandaráðs 
Afrit 

 
Frá 

Norrænu ráðherranefndinni um félags- og heilbrigðismál (MR-S) 
Efni 

 

 

Stefna í félags- og heilbrigðismálum 
 
Hnattrænar og efnahagslegar áskoranir og meiri metnaður í norrænu 
samstarfi gera auknar kröfur um að löndin forgangsraði samstarfsverkefnum 
og leggi áherslu á meginverkefni. Takmörkuð fjárráð kalla einnig á skýra 
forgangsröðun og skilvirkni í samstarfinu. Ráðherrar félags- og 
heilbrigðismála (MR-S) hafa því ákveðið að kynna nýja stefnu í norrænu 
samstarfi um félags- og heilbrigðismál sem leysir samstarfsáætlunina frá 
árinu 2009 af hólmi.  
 
Nýja stefnan gildir frá árinu 2013. Framkvæmd hennar er fjármögnuð árlega 
gegnum fjárveitingar Norrænu ráðherranefndarinnar til samstarfssviðs félags- 
og heilbrigðismálaráðherranna. 
 
Stefnan fylgir hér á eftir. 
 
Stefna í félags- og heilbrigðismálum 

FYRRI HLUTI 
 
Norrænt samstarf á sviði félags- og heilbrigðismála 
 
Samstarf norrænu ríkisstjórnanna um félags- og heilbrigðismál fer fram innan 
vébanda ráðherranefndarinnar um félags- og heilbrigðismál (MR-S). 
Sameiginleg gildi þjóðanna sem norræna velferðarkerfið byggir á eru 
hornsteinar samstarfsins. Áherslur Norðurlandanna í velferðarmálum eiga að 
tryggja að allir einstaklingar njóti jafnra tækifæra, félagslegrar samheldni og 
öryggis án tillits til kyns, uppruna, trúarbragða, lífsskoðunar, fötlunar, aldurs 
eða kynhneigðar. Hér er átt við félagsleg réttindi og grunnregluna um að allir 
hafi jafnan aðgang að félags- og heilbrigðisþjónustu, menntun og menningu. 
Í því felst einnig að hugað sé að einstaklingum sem standa höllum fæti og 
félagslega viðkvæmum samfélagshópum.  
 
Hnattvæðing, lýðþróun og efnahagskreppa auka álag á velferðarkerfin og þar 
af leiðandi verða Norðurlandaþjóðirnar að takast sameiginlega á við þau 
viðfangsefni sem við blasa. Í samstarfinu ber að leggja áherslu á þróun og 
sjálfbærni velferðarsamfélagsins frá norrænu en einnig evrópsku og 
hnattrænu sjónarhorni. Pólitískar áherslur í félags- og heilbrigðismálum skulu 
miða að því að varðveita félagslegt öryggisnet í löndunum, koma í veg fyrir 
útskúfun hópa sem standa höllum fæti og greiða áfram fyrir markvissum 
skipulagsbreytingum og öflugri samkeppnishæfni. Jafnframt þarf að ríkja 
stöðugleiki í félags- og heilbrigðisþjónustu og tryggja þarf bestu gæði. 
Nauðsynlegt er að efla aðgerðir til að bæta lýðheilsu allra þjóðfélagshópa. 

Norræna ráðherranefndin 
 

Ved Stranden 18 
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Markvisst starf sem miðar að því að greina og afnema stjórnsýsluhindranir er 
verðugt verkefni í norrænu samstarfi enda ber það vott um notagildi 
samstarfsins í augum almennings. Þrír samningar eru mikilvægir í því 
sambandi: Norðurlandasamningurinn um almannatryggingar, Norræni 
samningurinn um félagslega aðstoð og félagslega þjónustu og Samningurinn 
um sameiginlegan norrænan vinnumarkað fyrir tiltekna starfsmenn innan 
heilbrigðiskerfisins og á sviði dýralækninga.  
 
Samstarfið á að byggjast á meginreglunni um norrænt notagildi. Þannig eiga 
löndin að finna virðisauka þegar þau greina og leysa í sameiningu valin 
verkefni í því skyni að auka þekkingu og samkeppnishæfni landanna.  
 
Miða ber norrænt samstarf við það sem fram fer annars staðar í Evrópu og 
því ber að hafa samskipti og samstarf við alþjóðastofnanir, einkum 
Evrópusambandið, Evrópuráðið, Efnahags- og framfarastofnunina (OECD) og 
Sameinuðu þjóðirnar. Einnig er mikilvægt að beina sjónum að samstarfinu 
við grannsvæði Norðurlanda.  
 
Þróun norræna velferðarkerfisins helst í hendur við sjálfbæra þróun. Markmið 
norrænnar stefnu um sjálfbæra þróun eru einnig höfð að leiðarljósi í 
samstarfinu. Annar mikilvægur þáttur er áætlun Norrænu ráðherra-
nefndarinnar, Sjálfbær velferð á Norðurlöndum. Mikil áhersla verður lögð á 
öflugt samstarf við aðrar fagráðherranefndir. 
 
 
 
Í áætluninni er áhersla lögð á fjögur markmið sem eiga að efla 
sjálfbæra velferð og heilsu á Norðurlöndum: 
 

1. Tryggja félagslegt öryggi Norðurlandabúa á síbreytilegum 
vinnumarkaði. 

2. Markvissar fyrirbyggjandi aðgerðir. 
3. Auka gæði og öryggi í félags- og heilbrigðisþjónustu. 
4. Stuðla að nýsköpun og rannsóknum. 

 
 
Eftirfarandi tæki eru til að ná þessum fjórum markmiðum: 
 

• Norræna velferðarmiðstöðin (NVC) og Norræni lýðheilsuháskólinn 
(NHV),  

• Norræna nefndin um heilbrigðisskýrslur (NOMESKO), Norræna 
hagsýslunefndin (NOSOSKO), Norræna ráðið um málefni fatlaðra og 
Norræni samstarfsvettvangurinn til prófunar efna til tannlækninga 
(NIOM AS), 

• norrænir vinnuhópar/ sérfræðihópar,  
• fjárveitingar Norrænu ráðherranefndarinnar til forgangsverkefna, 
• verkefnafé félags- og heilbrigðisráðherranna (MR-S), 
• annað fé Norrænu ráðherranefndarinnar, þar á meðal framlög frá 

öðrum samstarfssviðum. 
 

SEINNI HLUTI  
 
Pólitísk forgangsmarkmið 
 
 
Markmið 1 – Tryggja félagslegt öryggi Norðurlandabúa á 
síbreytilegum vinnumarkaði 
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• Efla stefnu í velferðar- og heilbrigðismálum sem tryggir félagslegt 
öryggi, samfélagslega þátttöku jaðarhópa og kemur í veg fyrir 
félagslega útskúfun. 

  
Norræna velferðarkerfið byggist á mikilli atvinnuþátttöku. Ör tækniþróun, 
breytt aldurssamsetning íbúanna og breyting hagkerfa hafa áhrif á 
einstaklinginn og samfélagið í heild. Í atvinnulífinu ríkir mikil samkeppni og 
miklar kröfur eru gerðar til þekkingar og afkasta en þær bitna hvað verst á 
fólki með litla menntun, fötluðum og ungu fólki sem hefur ekki náð að fóta 
sig á vinnumarkaði. Gott velferðarsamfélag er mikilvæg forsenda þess að fólk 
geti og vilji aðlaga sig að síbreytilegum aðstæðum. 
 
Fjármálakreppan og atvinnuleysi sem hún veldur einkum hjá ungmennum á 
aldrinum 15–24 ára, ógna velferð og félagslegri samheldni hjá þessum 
aldurshópi. Í samfélagi örra breytinga er brýnt að félagslegt öryggisnet sé 
þétt riðið.  
 
Alls staðar á Norðurlöndum fær fjöldi fólks á vinnufærum aldri félagslegar 
bætur af ýmsu tagi. Ungt fólk sem hvorki stundar vinnu né nám á erfitt með 
að ná fótfestu á vinnumarkaði og er því hætt við útskúfun. Löndin munu 
vinna saman að stefnumótun í því skyni að berjast gegn atvinnuleysi ungs 
fólks og stuðla m.a. að samlegðaráhrifum með hagvaxtaráætlun 
Evrópusambandsins, Evrópa 2020.  
 
Með snemmtækum og fyrirbyggjandi aðgerðum má ráða bót á mörgum 
félagslegum og heilsufarslegum vandamálum sem mæða á ungmennum sem 
eiga við líkamleg eða andleg veikindi að stríða.  
 
Kapp verður lagt á að afla betri þekkingar og miðla henni norrænt í því skyni 
að þróa markvissar aðgerðir þar sem áhersla verður lögð á snemmtækari 
einstaklingsmiðaðar aðgerðir til að auka atvinnuþátttöku og menntun 
viðkvæmra samfélagshópa. 
 
Fatlaðir og einstaklingar sem eiga við langvinn veikindi að stríða standa 
sérlega illa að vígi og er þeim hætt við útskúfun. „Algild hönnun“ á öllum 
sviðum samfélagsins er mikilvæg leið til að tryggja jöfn tækifæri allra til að 
taka virkan þátt í samfélaginu og sporna þannig gegn mismunun. Heilbrigðir 
og virkir eldri borgarar gegna einnig mikilvægu hlutverki fyrir félagslega 
samkennd og háa framleiðni. 
 
Í norrænu samstarfi er áhersla lögð á að afnema stjórnsýsluhindranir sem 
torvelda búferlaflutninga milli Norðurlandanna.  
 
 
 
Norrænt notagildi: 
Norðurlandaþjóðirnar geta borið saman reynslu sína og á þann hátt fundið 
góðar aðferðir og snjallar lausnir til að tryggja samfélagsþátttöku hópa sem 
standa höllum fæti.  
 
Í norrænu samstarfi verður lögð áhersla á:  

• atvinnu- og samfélagsþátttöku ungs fólks sem stendur höllum fæti, 
• jöfn tækifæri fatlaðra og eflda „algilda hönnun“, 
• heilbrigða eldri borgara sem taka virkan þátt á vinnumarkaði og í 

samfélaginu almennt, 
• fækkun stjórnsýsluhindrana í því skyni að auðvelda frjálsa för og 

tryggja félagslegt öryggi.  
 
 
 
Markmið 2 - Markvissar fyrirbyggjandi aðgerðir  
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• Nýting mannauðs og fjár á félags- og heilbrigðissviði verði mark-

vissari og skilvirkari og þannig verði komið betur til móts við 
framtíðarþarfir. Í forgangi verði snemmtækar og fyrirbyggjandi 
aðgerðir og endurhæfing. 

 
Samfélagið verður að bregðast við því að eldri borgurum og einstaklingum 
með langvinna sjúkdóma fjölgar. Efla ber aðgerðir til að bæta lýðheilsu, koma 
í veg fyrir sjúkdóma og heilsutjón og tryggja að sem flestir varðveiti getu sína 
til sjálfsbjargar eins lengi og kostur er. Lýðþróun þessi eykur þörf á 
félagslegum bótum. Hagkvæmni er því mikilvæg en henni má ná með 
samhæfingu og fyrirbyggjandi aðgerðum. Ástæða er til að löndin meti 
árangur fyrirbyggjandi aðgerða, þar á meðal hvort sparnaður hafi náðst í 
útgjöldum til heilbrigðismála.  
 
Kostnaður á heilbrigðissviði er vaxandi og kröfur um að bæta heilsu allra 
samfélagshópa kalla á markvissa notkun fjármuna. Löndin komast ekki hjá 
því að forgangsraða til að ná betra heilbrigði fyrir fjármunina. Mikilvægt 
viðfangsefni í samfélögum okkar er að auka jöfnuð í félags- og 
heilbrigðismálum.  
 
Alls staðar á Norðurlöndum þarf að þróa og taka í notkun skilvirkar og 
gæðatryggðar aðferðir til að veita þurfandi börnum sem búa við erfiðar 
aðstæður og foreldrum þeirra stuðning. Sameiginlegt markmið er að færri 
börn og ungmenni þurfi að líða fyrir heimilislíf sem markast af óreglu, 
geðsjúkdómum eða ofbeldi. Markhópurinn er fjölmennur og þarfir hans 
margvíslegar. Þess vegna er þörf fyrir vettvang eða fastmótaðra skipulag þar 
sem löndin geta borið saman reynslu sína og þekkingu. 
 
Hefjist áfengis- og vímuefnaneysla fólks á unga aldri er hættara við ofbeldi og 
félagslegum og heilsufarslegum vandamálum en ella. Því er mikilvægt að efla 
norrænt samstarf um að þróa og miðla áhrifaríkum aðferðum en einnig að 
bera saman reynslu þjóðanna af löggjöf um þessi mál. Samstarfið á að stuðla 
að því að ungmenni leiðist ekki út í misnotkun áfengis og/eða fíkniefna.  
 
Lýðheilsa er samfélagsleg ábyrgð sem sinna ber þvert á fagsvið. 
 
 
 
Norrænt notagildi: 
Norðurlöndin geta borið saman reynslu sína, komist að niðurstöðu um 
hvernig mæta ber þörfum framtíðar og lagt fram hugmyndir um fleiri og 
betri fyrirbyggjandi aðgerðir.  
 
Í norrænu samstarfi verður lögð áhersla á: 

• forvarnir gegn lífsstílssjúkdómum, 
• forvarnir gegn misnotkun ungmenna á áfengi og fíkniefnum, 
• eflingu geðheilbrigðis,  
• að draga úr félagslegri misskiptingu hvað varðar velferð og heilsu,  
• snemmtækar og fyrirbyggjandi aðgerðir með áherslu á að styðja 

foreldra í uppeldishlutverkinu og bæta uppvaxtarskilyrði barna.  
 
 
 
Markmið 3 – Efla gæði og öryggi í félags- og heilbrigðiskerfinu  
 

• Auka gæði og öryggi í heilbrigðis-, umönnunar- og velferðarþjónustu.  
 
Gæði heilbrigðis-, umönnunar- og velferðarþjónustu verða aðeins tryggð ef 
þjónustan er skilvirk, örugg og samræmd og notendur virkir þátttakendur. 
Jafnframt þarf þjónustan að nota fjármuni markvisst. 
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Stór viðfangsefni blasa við í félags- og velferðarmálum þar sem mikið 
atvinnuleysi veldur vaxandi álagi á þjónustuna og eykur hættu á félagslegri 
útskúfun. 
 
Lýðþróunin felur m.a. í sér kröfu um úrlausnir fyrir Norðurlönd hvað varðar 
viðbrögð við síhækkandi meðalaldri fólks þar sem þörf fyrir hjúkrun og aðra 
umönnun eykst stöðugt. Í norrænu samstarfi munu þjóðirnar því leggja 
áherslu á að bera saman reynslu sína og þekkingu í síbreytilegri þjónustu við 
aldraða. 
 
Læknisfræði- og tækniþróun hefur stuðlað að nýjum og betri aðferðum við 
meðhöndlun fjölda sjúkdóma. Hin nýju tækifæri kalla á mikla sérfræði-
þekkingu, tækni og fjárfestingar. Þá hefur verið sýnt fram á að bein tengsl 
eru milli skipulags meðferða, umfangs þeirra og gæða. Því hefur verið gripið 
til aukinnar miðstýringar í heilbrigðiskerfinu á öllum Norðurlöndunum.  
 
Til að tryggja meiri gæði í mjög sérhæfðri þjónustu en hvert land fyrir sig 
getur boðið hyggjast Norðurlöndin vinna saman að þróun mjög sérhæfðrar 
meðferðar. Þetta á einkum við um nýjar og kostnaðarsamar meðferðir fyrir 
fámenna hópa sjúklinga þar sem þörf er á mjög sérhæfðri þekkingu og oft 
töluverðum fjárfestingum.  
  
Sett verður í forgang að þróa enn frekar samstarf um skipulag heilbrigðis-
kerfisins. Einnig er ástæða til að auka norrænt samstarf um öryggi sjúklinga í 
því skyni að sporna gegn mistökum og tjóni í umönnunar- og 
heilbrigðisþjónustu. 
 
Hafið er norrænt samstarf um klínískar fjölsetrarannsóknir. Í klínískum 
rannsóknum eru prófuð áhrif og öryggi nýrra greiningaraðferða og meðferðar 
sjúklinga. Eigi niðurstöður í klínískum rannsóknum að vera marktækar þurfa 
sjúklingahópar að vera nægilega fjölmennir. Af þeim sökum getur reynst 
erfitt að fá fram öruggar niðurstöður innan viðunandi tímamarka í hverju 
landi fyrir sig. 
 
Afar mikilvægt er að heilbrigðisyfirvöld geti nýtt sér þekkingu sem slíkar 
rannsóknir veita um gagnsemi, öryggi og hagkvæmni ýmissa lækninga-
aðferða. 
 
Nýjar tæknilausnir á við rafræna heilbrigðisþjónustu stuðla annars vegar að 
jafnari aðgangi að heilbrigðis- og umönnunarþjónustu án tillits til búsetu og 
hins vegar að auknum gæðum þjónustunnar. 
 
 
 
Norrænt notagildi: 
Norðurlöndin geta unnið saman að því að bæta gæði og öryggi félags- og 
heilbrigðisþjónustu með því að nýta sér þekkingu og reynslu hvert annars. 
Markmiðið er að ná fram meiri gæðum en hvert land getur tryggt eitt og sér. 
Sjúklingar á Norðurlöndum eiga að fá eins góða meðferð og kostur er. 
 
Í norrænu samstarfi verður lögð áhersla á: 

• samstarf um klínískar fjölsetrarannsóknir, 
• samstarf um mjög sérhæfða meðferð í heilbrigðiskerfinu, 
• þekkingarmiðlun og upplýsingaskipti um skipulag félags- og 

heilbrigðiskerfis, þar á meðal miðlun þekkingar um félagsþjónustu 
fyrir eldri borgara og fatlaða, 

• samanburð á reynslu og þróun aðferða við ráðningar félags- og 
heilbrigðisstarfsfólks og hvernig halda má í starfsfólkið, 

• bæta gæði í heilbrigðis- og umönnunargeira með því að þróa 
rafræna heilbrigðisþjónustu, 
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• samstarf um viðbúnað í heilbrigðisþjónustu. 
 
 
 
Markmið 4 - Stuðla að nýsköpun og rannsóknum 
 

• Efla nýsköpun og rannsóknir í heilbrigðis-, umönnunar- og velferðar-
þjónustu framtíðarinnar. 

 
Norrænu velferðarríkin standa frammi fyrir gífurlegum viðfangsefnum 
varðandi fjárveitingar og kröfur til félags- og heilbrigðismála og þörf er á 
þekkingu sem byggir á reynslu og rannsóknum á því sem bestan árangur 
hefur borið. Samanburður á reynslu og miðlun þekkingar getur létt undir 
starfi í löndunum og stuðlað að skilvirkum lausnum í velferðarmálum.  
 
Norðurlöndin standa öll frammi fyrir tvenns konar viðfangsefnum vegna 
lýðþróunar; eldri borgurum fjölgar um leið og fækkar í þeim aldurshópum 
sem geta veitt þeim umönnun sem hennar þarfnast. Þarfirnar breytast og 
einnig óskir um hjúkrun og umönnun.  
 
Velferðartækni og hjálpartæki geta gert gömlu fólki og fötluðum á öllum aldri 
kleift að vera meira sjálfbjarga og sinna þannig sjálfir ýmsum daglegum 
verkum sem nú eru á höndum aðstandenda og umönnunarfólks. Áhersla er 
lögð á að efla norrænt samstarf um nýsköpun, velferðartækni og hjálpartæki, 
meðal annars til að létta rosknu fólki dagleg störf með „algildri hönnun“. 
 
Norðurlöndin eru auðlind fyrir velferðariðnaðinn og vísindamenn því þar er að 
finna gagnagrunna og tölfræðilegar upplýsingar, þar á meðal skrár í 
félagsþjónustu, lífsýnaskrár og skrár um prófun lyfja og lækningaaðferða. 
Kanna ber hvort nýta megi skrárnar í auknum mæli í rannsóknaskyni. 
 
Efnahagskreppan skapar stór viðfangsefni, hætta á ójöfnuði og félagslegri 
útskúfun eykst og hefur hvort tveggja áhrif á aðstæður barna og ungmenna. 
Sjálfbært velferðarsamfélag tryggt til framtíðar byggist á því að allir 
einstaklingar hafi jafnan aðgang að heilbrigðis- og velferðarþjónustu. Kanna 
ber möguleika á að gera samanburðarrannsóknir hvað varðar mun á 
félagslegri vellíðan, útskúfun og heilbrigði á Norðurlöndum.  
 
 
Norrænt notagildi: 
Norðurlöndin geta borið saman reynslu sína og gert rannsóknir til að þróa 
heilbrigðis-, umönnunar- og velferðarþjónustu landanna til framtíðar. 
Þjóðfélagshópar og velferðarkerfi landanna eru um margt lík og því eru 
góðar forsendur fyrir því að gera samanburðarrannsóknir og greiningar á 
Norðurlöndum. 
 
Í norrænu samstarfi verður lögð áhersla á: 

• sameiginleg norræn samstarfsverkefni um nýsköpun, velferðartækni 
og hjálpartæki, 

• samanburðarrannsóknir á félagslegum ójöfnuði varðandi vellíðan og 
heilbrigði. 
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