
 

 

 
 
 
Til Nordisk Råd 
 
 
Hermed sender formandskabet for Nordisk Ministerråd Danmark, 
Grønland og Færøerne svar fra de nordiske lande på skriftlig 

spørsmål E24/20 fra Nordisk Råd om riskbedömning under 
Coronapendemin 
 

 

Spørgsmål 

 

Nordisk Råd har den 13. november 2020 stillet følgende skriftlige spørgsmål til 

de nordiske regeringer: 

 

 Har de nordiska ministrarna tagit initiativ till att försäkra sig om att de riskbedömande 
myndigheterna löpande har tillgång till samma vetenskapliga un-derlag och löpande 
har jämfört sina riskbedömningar?  

 Ser ministrarna ett värde i ett närmare samarbete inom riskbedömningar un-der pan-
demier?  

 Kommer ministrarna att låta utreda vad som orsakat de olika bedömningarna?  

  

Svar fra de nordiske regeringer  

 

De nordiske landes regeringer er enige om, at det er vigtigt at have en tæt dialog i tilfælde 

af sundhedskriser som COVID-19, herunder om de foranstaltninger som de enkelte lande 

træffer med henblik på at håndtere krisen.   

 
Under COVID-19 pandemien har der været, og er der løbende mange kontakter mellem 

sundhedsmyndighederne i de nordiske lande. Det er lige fra uformelle bilaterale kontakter 

til møder i mere etablerede nordiske fora. Jeg kan i den forbindelse nævne, at jeg og mine 

nordiske sundhedskolleger jævnligt har holdt møder om COVID19-situationen i vores 

respektive lande. Det har været vigtige og nyttige møder. Under pandemien har de 

nordiske lande også drøftet samarbejde om lægemidler, værnemidler og vaccinationer 

 

Sundhedsmyndighederne i de nordiske lande følger hele tiden med i og vurderer løbende 

den viden, der er til rådighed både nationalt og internationalt, når de skal vurdere og 

anbefale nye tiltag. Det gælder også under COVID-19 pandemien. Under pandemien har 

der været et tæt samarbejde i europæisk regi. Det gælder ikke mindst i Det Europæiske 

Center for Forebyggelse af og Kontrol med Smitsomme Sygdomme (ECDC) i Stockholm, 

hvor Island og Norge er tilknyttet som observatører.  

 

De vurderinger og de tiltag, som iværksættes i de enkelte nordiske lande, beror på mange 

forhold, herunder f.eks. epidemiens udvikling i det enkelte land samt de sociale og 

økonomiske konsekvenser. Derfor kan vurderinger og anbefalinger være forskellige fra 

land til land. Selvom vi på mange måder ligner hinanden i Norden, er vi også forskellige, 

det gælder f.eks. både geografisk og befolkningsmæssigt, ligesom vores samfund er 

indrettet på forskellig måde. Det har også betydning i bekæmpelsen af COVID-19. 
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Side 2 

 

Pandemien har vist os, at det nordiske samarbejde er vigtigt. Det er særligt værdifuldt at 

kunne udveksle viden og erfaringer om de tiltag, landene iværksætter for at håndtere 

pandemien. En global krise som COVID-19-pandemien øger behovet for nordisk 

samarbejde, f.eks. i relation til forsyningssikkerhed. Det er ikke kun vigtigt under den 

nuværende pandemi, det er også rettidig omhu i forhold til en fremtidig sundhedstrussel 

eller pandemi i vores nordiske lande. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

 

Magnus Heunicke 


