




Fattigdom och arbetslöshet växer lavinartat i Europa. Plötsligt står vi inför en 
helt ny situation där hela länder riskerar att gå i konkurs. Krisen har lett till att 
nyfikna och beundrande blickar riktats mot Norden och den nordiska modellen. 
Är den ekonomiska modellen orsaken till att vi i Norden kommit lindrigare undan 
effekterna av krisen än många andra länder? Kan det till och med vara så att den 
tillit som välfärdsmodellen genererar hos befolkningen leder till att de nordiska 
länderna står bättre rustade i jämförelse med övriga Europa? 

Forskaren Johan Strang ser en politisk paradox i detta: Samtidigt som 
de nordiska politikerna gärna speglar sig i omvärldens beundran för modellen, 
är det nordiska välfärdssamarbetet ett icke-prioriterat område. I dagsläget är 
det nordiska samarbetet i stället fokuserat kring utrikes- och säkerhetspolitik. 
Strang efterlyser samma tydliga politiska vilja inom det välfärdspolitiska fältet. 
Han menar att länderna måste prioritera det välfärdspolitiska samarbetet för att 
kunna utveckla den nordiska välfärdsmodellen. Håller du med? Du finner hans 
debattartikel på sid 12. 

Vad svarar politikerna? Håller de nordiska ministrarna med om kritiken? 
Och hur vill de tackla de utmaningarna som välfärdsmodellen står inför? Vi 
ställde frågorna till de nordiska samarbetsministrarna. Deras svar hittar du på 
sid 8.

I det här magasinet finns även en röd tråd av resonemang kring vikten av 
att bli sedd och hörd. Det kan handla om att få hjälp att tro på sin inneboende 
förmåga när man har ett omfattande funktionshinder (s. 21), eller att få samtala 
när man lever i ett missbruk (s. 36). Eller att samhället lyssnar på ett barn som 
annars riskerar att växa upp i osäkerhet, som i Ole-Richards fall.

OleRichard föddes i en familj i kris. Hans mamma var psykiskt sjuk i 
perioder och kunde inte ta hand om honom. När han berättar om sin uppväxt 
är det ett ord som återkommer: osäkerhet. Osäkerhet om hur länge han skulle 
få stanna hos kontaktfamiljen, osäkerhet om vem han skulle vända sig till när 
tillvaron höll på att rasa samman. Och osäkerhet om hur han skulle kunna bota 
och trösta sin mamma, trots att han bara var ett barn. På sid 16 kan du läsa 
Ole-Richards berättelse och vilka förändringar han vill se för att hjälpa andra 
barn i samma situation. 

Flera av artiklarna i magasinet är hämtade från våra senaste publikationer. 
Publikationerna är gratis och kan beställas på vår hemsida. Jag hoppas du finner 
innehållet intressant och att det väcker din nyfikenhet för vårt arbete. •

Ewa Persson-Göransson
Direktör Nordens Välfärdscenter

Det nordiska välfärdssamarbetet 
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Gjennom hele sitt politiske virke har Dagfinn 
Høybråten vært aktivt engasjert i det nordiske 
samarbeidet. Som helseminister og senere 
arbeids- og sosialminister deltok han i Nordisk 
ministerråd i mer enn seks år. Han har vært 
leder for Norges delegasjon til parlamentari-
kersamarbeidet i Nordisk råd og president i 
Nordisk råd. Det er bare vervet som generalse-
kretær som mangler – i skrivende stund er det 
ennå et par uker før han flytter til København 
og tar fatt på jobben. 

Lange tradisjoner
Det formelle nordiske samarbeidet har vart i 
mer enn 60 år og bygger på sterke tradisjoner.

Hvilken rolle mener du det nordiske samar-
beidet har hatt i disse årene?

– Det har spilt en stor rolle, ikke minst i 
utviklingen av den nordiske velferdsmodellen. 
Lovgivningen er blitt harmonisert mellom lan-
dene og det er lagt til rette for fri bevegelse 
over grensene. En gang var det passkontroll 
ved grensepassering i Norden, men nesten 
ingen husker det lenger. Helseberedskap er 
også et område hvor det nordiske samarbeidet 
står sterkt. 

Høybråten tar også frem sikkerhets- og for-
svarspolitikken. Selv om han er mest kjent for 
arbeidet sitt på velferdsområdet, har han vært 

en aktiv folkevalgt i Forsvarskomiteen i det 
norske Stortinget.

– De siste tre-fire årene er det blitt legi-
timt å snakke om det nordiske samarbeidet i 
sikkerhets- og forsvarspolitikken. Det henger 
sammen med at den internasjonale situasjo-
nen har endret seg. Gamle fiendebilder er borte 
og man har opplevd at det å ha ulike politiske 
allianser, som NATO og EU, ikke spiller noen 
rolle for samarbeidet. Dessuten er samarbei-
det sterkt økonomisk begrunnet. Forsvarsbud-
sjettene er blitt mindre i alle de nordiske lan-
dene, så samarbeidet her er praktisk og nyttig. 
Vi samarbeider i militære øvelser, innkjøp av 
materiell og deltakelse i internasjonale opera-
sjoner. Særlig er det tett samarbeid når luft-
forsvarene øver. Øvingsmulighetene i nordom-
rådene i Norge, Sverige og Finland finnes det 
neppe maken til.

Fornyelse
Samarbeidet i Norden har ord på seg for å 
være tregt; det tar lang tid å få frem synlige 
resultater. 

Du har uttalt at ditt oppdrag som general-
sekretær er å bidra til å utvikle, reformere og 
effektivisere samarbeidet i Norden. Hvordan 
skal du ta fatt på det?

 – Først og fremst må vi ta kritikken på 
alvor. Vi må finne ut hvorfor ting tar tid og hva 
vi kan gjøre på mindre tid. Kan hende er det for 
mange ledd en sak skal gjennom før behand-
lingen av den er ferdig og resultatet ligger på 
bordet. Husk at på nordisk plan handler vi aldri 
før det er oppnådd full enighet – samarbeidet 
bygger på konsensusprinsippet. Kanskje er 
tiden moden for å diskutere om vi kan handle 
selv om ikke alle landene er enige om alt, at det 
for eksempel kan gjelde på enkelte områder, 
sier han.

Høybråten er opptatt av ikke å bygge 
luftslott. Han mener at dagsorden må være 
noe folk kjenner seg igjen i, og forventningene 
må ikke være høyere enn det som er mulig å 
gjennomføre.

– Budsjettene blir ikke større, snarere tvert 
imot, og det betyr en strammere prioritering 
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– Jeg har egentlig forberedt meg til denne jobben hele 
livet, spøker Dagfinn Høybråten. Men spøk til side: en 
mer erfaren mann i nordiske spørsmål skal man lete 
lenge etter.
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Dagfinn Høybråten (til h.) var arbeids- og sosialminister i 2004. Her 
med stortingsmelding om ny pensjonsreform under armen. Til ven-
stre: Per-Kristian Foss, daværende finansminister.
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av oppgaver, og den diskusjonen må vi legge 
til rette for. Ellers er det nordiske samarbeidet 
et godt verktøy når man vet hva som skal til 
for å komme i havn og samtidig er i besittelse 
av en viss utholdenhet. Man sår og høster ikke 
det samme året i dette arbeidet.

Ny gullalder
I dag er det mange land som ser til Norden. 
På forsiden av siste nummer av magasinet 
The Economist pryder den nordiske vikingen 
hele forsiden, og på den årlige World Economic 
Forum i Davos i januar var den nordiske model-
len tema og fikk skryt.

Er det en ny gullalder for Norden nå, Høy-
bråten?

– Ja, det er en gylden tid for Norden. Ikke pri-
mært fordi vi er blant verdens rikeste land, men 
fordi vi har et samfunn basert på tillit og gode 
løsninger og trygghet for innbyggerne våre.

Hva i den nordiske samfunnsmodellen vil du 
trekke frem som de kriserammede landene i 
Europa kan lære av?

– At vi kombinerer en høy ambisjon når det 
gjelder trygghet og velferd med å sikre produkti-
vitet og endringsvilje. Det er jo nettopp trygghe-
ten som skaper rom for endring. Velferdssamfun-
net vårt viser at det er grobunn for å reformere. 
Vi lærer gjerne bort trepartssamarbeidet mellom 
myndigheter, næringslivets og arbeidstakernes 
organisasjoner som sikrer ryddige spilleregler 
og anstendige arbeidsvilkår, sier han. 

Til sist peker Høybråten på kunnskapen om 
å sikre bærekraft ved å ta vare på naturres-

surser og miljø. Det er verdt å merke seg ute i 
Europa det også.

Når det gjelder reformer, vet Høybråten hva 
han snakker om. I Norge er det få politikere 
som har hatt en hånd på rattet i så mange 
reformer som han. Pensjonsreformen, syke-
husreformen, NAV reformen, fastlegereformen, 
apotekreformen – for å nevne de viktigste. På 
spørsmålet om hva han er mest stolt av å ha 
fått til, svarer Høybråten psykiatrisatsingen. 

– Det var et stort løft, psykiatrien ble løftet 
ut av et snevert helsebegrep til å handle om 
alle sider av folks liv. 

Mye i sekken til København
Høybråten har lang politisk erfaring med seg i 
bagasjen til jobben som generalsekretær. Han 
har vokste opp i et politisk miljø og utviklet 
tidlig rettferdighetssansen sin. Han ble og blir 
fortsatt opprørt av den ekstremt ujevne for-
delingen av rettferdighet i verden, spesielt at 
barns helse er avhengig av hvor i verden de blir 
født. Som ungdom deltok han i «Ungdommens 
Nordiske råd» og som han sier «nesten alt poli-
tisk arbeid har en nordisk dimensjon». 

– Og det er ikke tilfeldig, sier Høybråten, – vi 
har felles historie og kultur, geografisk nærhet 
og tre av landene våre kan forstå hverandres 
språk. Alt sammen skaper et godt fundament 
for å samarbeide. Potensialet for å hente ut 
enda mer er tilstede. Det gleder jeg meg til å 
være med på, for dette har jeg som sagt for-
beredt meg på hele livet. •

2009: Dagfinn Høybråten sammen med pasient Anita Gulbrandsen ved Lovisen-
berg sykehus i Oslo, da han la frem Kristelig Folkepartis plan for opptrapping av 
livshjelpsomsorgen til pasienter i livets siste fase. 
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Dagfinn Høybråten åpner som helseminister i 
1999, en ny avdeling ved Bærum sykehus.
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følging. Da hadde han sluppet å ta ansvar for 
henne og i stedet kunne få vært barn, hatt tid 
til lekser og aktiviteter som andre barn. 

– Jeg husker jeg tenkte at nå MÅ vi ha hjelp, 
men jeg hadde ingen navn på blokken og ikke et 
nummer å ringe. I teorien kunne jeg «rømme» 
til besøkshjemmet. Lojaliteten til moren min og 
at jeg var redd for å miste henne, holdt meg 
tilbake. Ansvaret for mor har ligget bak mine 
avgjørelser helt til jeg flyttet for meg selv. Og 
gjør det kanskje litt ennå. Vi snakker sammen 
i telefonen oftere enn daglig. Nå har jeg lært å 
beskytte meg, så jeg ser samtalene litt an – for 
det er slitsomt å ta imot alle hennes bekym-
ringer og forestillinger. Hun trenger hjelp fra 
andre enn meg. Jeg har prøvd å gi beskjed til 
fastlegen hennes og hjemmesykepleien, uten 
hell. Jeg har ikke kommet noen vei.

– Det er sårt og vondt å tenke på at mye 
kunne vært annerledes om mor hadde fått 
bedre hjelp.

Bygger på de sterke sidene
Stykkevis og delt har Ole-Richard nøstet i sin 
egen historie. – Jeg vet likevel veldig lite. Jeg 
har ingen tradisjoner når det gjelder feiring av 
fødselsdager og høytider, jeg vet ikke hvem jeg 
var sammen med og hva vi gjorde. Jeg kjenner 
ikke til de faktiske årsakene til at jeg fikk nye 
besøkshjem. At jeg mangler kunnskap om min 
egen barndom har gjort meg usikker på hvem 
jeg er. Jeg mangler fundamentet, grunnmuren 
som jeg skal bygge videre på, sier han.

I dag får Ole-Richard såkalt ettervern. Han 
forteller om møtet med «sin reddende engel», 
en psykolog som han møtte for tre-fire år 
siden. – Hun ser meg og tar tak i meg som 
individ. Hun ser de sterke sidene mine og er for 
meg den moren som jeg aldri hadde. Hun gjør 
meg bevisst på den verktøykassa jeg har, og 
som jeg kan bruke for å bygge meg videre opp, 
basert på de sterke sidene mine. •

• Se hele familien. Sett i verk tiltak tidlig. Det 
hjelper alle, også barna. 

• Gi opplæring og følg opp besøks- og foster-
hjemmene. Barna trenger nærhet og å bli 
inkludert, ikke oppbevaring.

• Åpenhet mellom hjem, besøkshjem og skole 
gjør det enklere å være barn. Åpenhet 

skaper trygghet og trygge voksne skaper 
trygge barn.

• Ikke snakk over hodet på barna, lytt til 
barna og inkluder dem.

• La barna få være barn. Vær obs på rollene i 
familien.

Ole-Richards forslag til grep

FO
TO

: TER
JE H

EIES
TA

D

19

1_NVC_Magasin.indd   19 30.04.13   15:57

























Kan du peka på några områden där infor
mationsteknologin behöver utvecklas för 
att bättre gagna dagens äldre?
Massvis. Fortfarande är trösklarna för att börja 
använda både mobiltelefoner och datorer all-
deles för höga, så också strulfaktorn vid den 
senare användningen. Det är för många detal-
jer att hålla reda på – och skulle man till även-
tyrs lära sig dem, ändras de snabbt.

Men öppningar börjar komma. Den som just 
nu ligger närmast är att låta bli både den sepa-
rata mobiltelefonen och den separata datorn 
och i stället introducera surfplattan/iPad:en 
som direktingången till Internet och telefoni. 
Den är bra att hålla i. Den har ett rimligt stort 
fönster så att man kan se stora siffror och bok-
stäver. De olika baskommandona kan inled-
ningsvis reduceras till fyra (en i varje hörn), 
sedan kanske fem (en också i mitten) – och 
för dem som blir hängivna användare kan det 
vartefter utökas så långt man vill.

Du beskriver målande i dina böcker hur 
man kan se människors åldrar som års
ringar – hur kan äldres olika årsringar 
bidra till förståelsen och utvecklingen av 
informationsteknologin?
Historiskt har det redan gjort det i allra högsta 
grad – hela vägen fram till dagens teknologi. 
Det är ju genom att hela kulturen ändrat sig 
från att vara en auktoritär sändare-mottaga-
re-kultur till att bli en sökare-återkopplare-kul-
tur som IT alls blivit möjlig. Det hade faktiskt 
varit omöjligt att föra in dator och Internet i min 
barndoms skola, också om de hade funnits: för 
60 år sedan skulle inte barn vara nyfikna och 
sökande utan bara ta emot och kunna återge 
det som redan fanns i lärarnas huvuden på det 
sätt som de ville meddela det. Går jag så in 
på hur det är i dag, så behöver man förstå hur 
äldre människor inte är som barn som ska lära 
sig något nytt. Tvärtom – vi har massor inom 
oss sedan länge som vi har snabb accesstid till. 
Det nya som vi vill och kan lära oss måste vi 
kunna relatera till det som redan finns där inne 
och kunna använda det som något meningsfullt 
för framtiden.

Vad bör politiker och beslutsfattare tänka 
på när det gäller informationsteknologi på 
äldreområdet?
Först: informationsteknologin är aldrig oskyl-
dig i politiska sammanhang. Den förmedlar 
lätt en föreställning hos politiker och tjänste-
män att man (enkelt) kan samla in en massa 

data på detaljnivå och att detta är viktigt för 
att ha kontroll på hur gemensamma resurser 
används. Resultatet blir ofta förödande genom 
att helheten blir eftersatt – man kan hitta en 
bedövande mängd exempel bl.a. i vården.

Speciellt på äldreområdet behöver man 
egentligen bara »förstå« vad som skiljer äldre 
från yngre: att vi har andra erfarenheter och 
andra förväntningar. Till effekterna av dessa 
hör att äldre människor inbördes är varandra 
mer olika än yngre, och att det är stor skillnad 
på att bli gammal i glesbygd och att bli gammal 
i tätort. Ingen av oss åldras i ett vakuum – och 
vi påverkas starkt av vår omvärld. •
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Bodil Jönsson är fysiker och professor emerita vid Lunds universitet. 
Hon har skrivit ett flertal tankeböcker, bland andra Tio tankar om tid, 
I tid & otid, Guld och Tio år senare. Hennes senaste bok heter När 
horisonten flyttar sig.
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Henrik frågar om det finns plats i bilen. »Ja, det finns 
det«. Han stiger in och ber om det han behöver: kanyl, 
plastkopp och vatten. Han sätter sig ner, plockar fram 
ett litet foliepaket, inte större än en fingerspets. »Vad 
tar du, Henrik?« frågar sjukskötaren lugnt. »Coke« 
svarar Henrik.

Trygghet och värdighet för missbrukaren och 
sprutor bort från gatan. Det är några av de 
argument som används för att motivera injek-
tionsrum för missbrukare. Köpenhamns kom-
mun öppnade dörrarna till sitt första injektions-
rum i oktober 2012 med ett brett stöd bland 
politikerna. Men redan för ett år sedan tog 
en frivilligorganisation själva initiativet till ett 
mobilt injektionsrum i Vesterbro i Köpenhamn. 
Under ungefär ett år körde Fixelancen – en 
renoverad ambulans med rum för tre till fyra 
injicerande besökare – runt Vesterbro. Injek-
tionsrum var då inte möjliga enligt lag, men 
300 frivilliga ställde upp för medborgarinitia-
tivet. I juli 2012 tog kommunen över Fixelan-
cen och parkerade den bredvid sitt stationära 
injektionsrum vid Halmtorvet i Köpenhamn.

Efter att kommunen tog över Fixelancen 
blev sjukskötaren Joachim Rasmussen ledare 
för dess verksamhet. Rasmussen säger att 
kommunen som ledare för Fixelancen inte har 
skrämt bort besökare.

– Vi är öppna längre nu och det finns mera 
plats. Tidigare kunde de stå utanför bilen och 
fixa, för att de inte rymdes in, säger Rasmussen.

Fixelancen är inget trevligt ställe. Tre pal-
lar står bredvid bord som går längs med bilens 
sidor. Golvet är täckt med en beigespräcklig 
plastmatta, som övergår i beigea väggar. Det 
finns krokar att hänga av jackan på. Men de 
som kommer in behåller ofta på sig sina jackor 
för det är kallt. Och ljusrören i taket ger rum-
met en ännu kallare känsla. Tre blodstänkta 
skräpkorgar står på golvet.

För vana missbrukare
Henrik är pratsam med personalen. Medan han 
blandar ut sitt kokain i vatten berättar han hur 
han 2003 började ta droger. »Man får lust med 
mera«, säger han. Henrik drar upp den bruna 
vätskan i en kanyl. Han klämmer sin arm mel-
lan sina lår, knyter ihop sin hand och släpper, 
knyter ihop och släpper, knyter ihop och släp-
per som om han höll i en pump.

– En stor del av arbetet är att prata med 
dem som kommer in, säger Joachim Rasmus-
sen. De får stå ut med mycket där ute, så här är 
det viktigt att de bemöts som vem som helst.

Och det märks. Det är ofta samma perso-
ner som kommer in och personalen vet nam-
net utan att fråga. En del är pratsamma, andra 
inte. Personalen skriver upp förnamn, kön, vad 
som injiceras och hur länge de är i bilen. I fyra 
fall av fem injiceras kokain eller kokain blandat 
med en annan drog, till exempel heroin eller 
metadon. Besökarna har ofta ett långt miss-
bruk bakom sig, 16 år i medeltal. Då de kom-
mer in vet de proceduren. De vet vad de behö-
ver. De vet vad de ska blanda med. De vet var 
de ska injicera. På väggen hänger ett papper 
med adresser på var man kan få behandling, 
men personalen tar ingen aktiv roll i att hjälpa 
dem bli kvitt sitt missbruk.

– De ska själva vara motiverade och be om 
hjälp och då kan vi vägleda dem. Men vi tvingar 
inte på dem någonting, säger Rasmussen och 
betonar hur viktigt det är att inte skrämma bort 
de som vill komma dit.

– Oberoende av drogen, så får de alltid ta 
den här. Vi skulle inte säga nej. Däremot är det 
väldigt viktigt att de kommer till oss och tar 
det. Om de överdoserar är det viktigt att de 
gör det här. På andra ställen kan det gå riktigt 
dåligt, säger Rasmussen.

Brukare får rena verktyg vid Fixelancen, 
men de tar med sina egna droger och perso-
nalen hjälper dem inte att injicera.

– Vi får inte hjälpa på något sätt. På sin 
höjd sätter vi på kompressorbandet. Men som 
professionell sjukpersonal kan vi bara injicera 
något som en läkare ordinerat. Vi måste veta 
vad det är som injiceras. Men vi ger dem allt 
annat. Ren utrustning. Vatten. Papper. Sen om 
något går fel ingriper vi, säger Rasmussen. 

Trots att Henrik har pratat mycket, tystnar han 
då han med sin nål letar efter en åder under 
huden. Han misslyckas. Sjukskötaren ger 
honom en ny nål och Henrik försöker på andra 
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