
Finland är ordförande för Nordiska ministerrådet 
år 2011. I ordförandeskapsprogrammet för social- och 
hälsovårdssektorns förvaltningsområde ingår förutom so-
cial- och hälsovårdspolitik också jämställdhets-, arbetsmil-
jö- samt näringsfrågor.

Under ordförandeskapsperioden betonar social- och 
hälsovårdssektorn kontinuitet och långsiktighet i samar-
betet och vi vill se till att framgångsrikt slutföra pågående 
nordiska samarbetsprojekt. De nordiska social- och hälso-
vårdsinstitutionerna spelar en väsentlig roll i fullföljandet av 
ordförandeskapsperiodens mål. Då man utvecklar innehål-
let i det nordiska samarbetet inom social- och hälsovårds-
sektorn anser vi att det är viktigt att förena samarbetet 
med arbete som görs internationellt.

Social- och hälsovårdssektorns huvudteman 
är det nordiska samarbetet inom välfärds- och hälsovårds-
branschen, att underlätta rörligheten mellan de nordiska 
länderna samt globaliseringens utmaningar och hållbar 
utveckling. Aktuella administrativa reformer inom social- 
och hälsovården och i synnerhet främjandet av hälsa och 
välfärd för barnfamiljer och åldringar ska diskuteras samt 
utvecklingen av tjänster. Vi tänker också gå vidare med det 
nordiska samarbetet inom psykisk hälsa. Med globalise-
ringsprojekt inom hälsa och välfärd stöder man den nord-
iska välfärdsmodellens konkurrenskraft och utveckling. 

Inom jämställdhetssektorn vill vi uteckla könssen-
sitiva lösningar som en del av ordförandeskapsperiodens 
huvudtema, bekämpningen av klimatförändringen och an-
passningen till den. Vi startar ministerrådets nya fyraåriga 
jämställdhetssamarbetsprogram. Vi fortsätter att integrera 
könsperspektivet inom ministerrådets olika samarbetsom-
råden.  

Inom arbetslivssektorns arbetsmiljöarbete är ord-
förandeskapsperiodens huvudmålsättning att främja hälsa 
och välbefinnande i arbetet. Finland strävar särskilt efter 
en systematisk förebyggande verksamhet för att minska ar-
betsolycksfall, yrkessjukdomar och förtida pensionering. 

Inom livsmedelssektorn ligger ordförandeskapspe-
riodens huvudvikt vid livsmedelssäkerhet och främjandet 
av befolkningens näringstillstånd. Dessutom ska de nord-
iska näringsrekommendationerna förnyas. Rekommenda-
tionerna färdigställs år 2012.

FINLANDS 
ORDFÖRANDESKAP I 
NORDISKA 
MINISTERRÅDET 2011

Social- och hälsopolitik, 
jämställdhet och arbetsmiljö

  Social- och hälsovårdens organisering 

 och kvalitetsmätning

 Fri rörlighet i Norden

 Välfärd och globalisering

 Samarbete inom psykisk hälsa

 Jämställdhet som en del av hållbar utveckling

 God arbetsmiljö

  Trygga livsmedel och god näring

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIET

Kontaktinformation
Social- och hälsovårdsministeriet, SHM
PB 33, 00023 Statsrådet, Finland

Tfn +358 9 16001
E-post: kirjaamo.stm@stm.fi, fornamn.efternamn@stm.fi

www.stm.fi/sv/startsida > Norden2011
Institutet för hälsa och välfärd (THL): www.thl.f i
Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap (NVH): www.nhv.se 
Nordens Välfärdscenter (NVC): www.nordicwelfare.org 
Nordiska Institutionen för Vidareutbildning inom 
Arbetsmiljöområde (NIVA)t: www.niva.org
Nordiska institutet för kunskap om kön (NIKK): www.nikk.no
Sekretariatet för nordiskt samarbete vid utrikesministeriet:
www.formin.fi > Norden2011

Kontaktpersoner vid social- och hälsovårdsministeriet

Social- och hälsovård
Direktör Liisa-Maria Voipio-Pulkki (hälso- och sjukvård) 
Biträdande avdelningschef Carin Lindqvist-Virtanen (socialskydd) 
Medicinalråd Timo Keistinen (hälso- och sjukvård) 
Konsultativ tjänsteman Anne Eriksson (socialpolitik) 
Konsultativ tjänsteman Ralf Ekebom (forskning och utveckling)
Konsultativ tjänsteman Pasi Mustonen (läkemedel, patient-
rättigheter)  
Överinspektör Maria Waltari (koordinator för nordiskt samarbete)

Jämställdhet
Överinspektör Annamari Asikainen 
Överinspektör Päivi Yli-Pietilä 

Arbetsmiljö
Konsultativ tjänsteman Lars-Mikael Bjurström

Näringsfrågor
Konsultativ tjänsteman Sirpa Sarlio-Lähteenkorva

Narkotikafrågor
Socialråd Tapani Sarvanti

Information
Informations- och kommunikationsdirektör Eeva Larjomaa
Informatör Anna Korhonen

Psykisk hälsa (Institutet för hälsa och välfärd)
Överläkare Juha Moring
Forskningsprofessor Kristian Wahlbeck

Social- och hälsovårdsministeriets 
broschyrer 2011:2swe 
ISSN 1797-982X (online) 
ISBN 978-952-00-3121-3 (PDF)



FINLANDS ORDFÖRANDESKAP I 
NORDISKA MINISTERRÅDET 2011

Möten, seminarier och konferenser

Social- och hälsovårdsministermöte
Vid detta års möte ska man bland annat diskutera organise-
ringen av hälso- och sjukvården i de nordiska länderna, glo-
baliseringsarbetet samt underlättandet av rörligheten mellan 
de nordiska länderna.

Jämställdhetsministermöte
Vid mötet diskuterar man aktuella ärenden inom jämställd-
hetssamarbetet. 

Nordisk välfärdskonferens
Konferensen undersöker vilken roll den nordiska välfärds-
modellen ska ha ur ett globaliseringsperspektiv.

Seminarium om evidens till stöd för 
social- och hälsovården
På seminariet om Campbell och Cochrane samarbete un-
dersöker man hur forskningsdata kan användas till stöd för 
beslutsfattande och utveckling av social- och hälsovården.

Konferens om hållbar utveckling
Konferensen undersöker hållbar utveckling i olika perspektiv 
samt även kön i förhållande till hållbar utveckling och klimat-
förändringar.

Konferens om alternativ till tvång i psykiatrin 
och om konsekvenser av tvång
Under konferensen diskuterar man bland annat mänskliga 
rättigheter och etik i vården samt hur användandet av tvång 
i vården ska kunna minskas.

Nordiskt narkotikaforum
Finland är värd för det årliga forumet Nordiskt narkotikafo-
rum. I enlighet med FN:s narkotikakommissions resolution 
betonar Finland vikten av kultur när man ska förebygga dro-
ganvändning och utslagning. 

Nordiska folkhälsokonferensen
Under den nordiska folkhälsokonferensen ska man diskutera 
den nordiska välfärdsmodellen och hälsofrämjande aktivite-
ter, kunskap och god praxis på olika nivåer i samhället.

Patientsäkerhetskonferens
På konferensen utbyter man erfarenheter om patientsäker-
het i de nordiska länderna. I Norden finns mycket kunskap 
om patientsäkerhet och patientsäkerhet är en central faktor 
i god vård.

TID  MÖTE  PLATS
Augusti
24-25.8.2011  Nordiskt narkotikaforum Helsingfors
24-26.8.2011  Nordiska folkhälsokonferensen  Åbo
31.8.-1.9.2011 Nordisk Socialstatistisk Kommitté Färöarna
 NOSOSKOs årsmöte 
September
8.9.2011  Patientsäkerhetskonferens Helsingfors
19-20.9.2011  Nordiska arbetsmiljöutskottet Oslo
21.9.2011 Ministerrådet för jämställdhet  Helsingfors

Oktober
4.-5.10.2011  Nordväst-Rysslands jämställd- St.
 hetssamarbetets 2011-2014  Petersburg
 kick-off-konferens
6.10.2011  Nordisk konferens om brukar- Stockholm
 medverkan och välfärdsteknologi
11.-12.10.2011 Ny Nordisk mat Helsingfors
12.10.2011   NIVAs seminarium: Mental   Helsingfors
 health and Work: Can we     
 improve Return to Work and
  Retention for employees with
 mental health problems?
24.-25.10.2011  Food Safety Systems - Share and Esbo
 Compare
31.10.2011   Möte för nordiska ämbets- Köpen-
 mannakommittén för hamn
 jämställdhet
31.10.-1.11.2011 Möte för nordiska ämbets-  Köpen-
 mannakommittén för  hamn
 social- och hälsovårdspolitik
November
1.11.2011  Det gröna Norden - en jämställd  Köpenhamn
 aktör - sidevent till NR:s session
1.-3.11.2011  Nordiska rådets 63. session  Köpenhamn
8.11.2011  Nya visioner för mun- och Esbo
 tandhälsovården i  Norden med 
 fokusering på patientsäkerheten 
 och kvaliteten
10.-11.11.2011 Nordiskt äldrepolitiskt nätverk Esbo
18.11.2011 Seminarium om föräldraledig-  Helsingfors
 heter  i Norden efter finanskrisen
29.-30.11.2011 Nordisk workshop - Arbetsmiljö Helsingfors
 och arbetskarriär
December
8.-9.12.201   Nordiskt - Baltiskt seminarium Esbo
 om barnaga

TID  MÖTE  PLATS
Januari
21.1.2011  Seminarium om evidens till stöd Helsingfors
 för social- och hälsovården
26.1.2010  Nordiska rådets välfärdsutskott Esbo
 träffar omsorgsminister 
 Paula Risikko
31.1.-2.2.2011  Konferens om hållbar utveckling Åbo
Februari
8.2.2011  Möte för nordiska ämbets- Köpen-
 mannakommittén för  hamn
 jämställdhet
21.-25.2.2011 Nordiska parallellevenemang  New York
 vid FN:s Commission on the
 Status of Women:s session
Mars
1.-2.3.2011  Möte för nordiska ämbets-  Esbo
 mannakommittén för 
 social- och hälsovårdspolitik
9.3.2011  Nordic Challenges, Future  Jyväskylä
 Possibilities - Gender Awareness
 in Schools and Teacher Education
23.-24.3.2011  Nordiska arbetsmiljöutskottet  Stockholm
April
5.-6.4.2011  Nordisk välfärdskonferens Helsingfors
Maj
3.-4.5.2011  Möte för nordiska ämbets-  Köpen-
 mannakommittén för  hamn
 social- och hälsovårdspolitik
5.-6.5.2011  Konferens om inträde i   Göteborg
 arbetslivet för unga vuxna 
 med psykiska funktionshinder
9.5.2011  Möte för nordiska ämbets- Helsingfors
  mannakommittén för jämställdhet 
10.5.2011  NB8- ämbetsmannamöte Tallinn
  (samarbetsmöte mellan Baltikum
 och Norden inom jämställdhets-
 sektorn)
30-31.5.2011  Nordiskt nätverksmöte för Esbo
  sakkunniga inom våld i nära 
 relationer
Juni
20.-21.6.2011  Ministerrådet för social- och  Vasa
 hälsopolitik
21.-22.6.2011  Konferens om alternativ  Vasa
 till tvång i psykiatrin och om 
 konsekvenser av tvång


