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Betänkande över svar på Rek. 27/2021 - Nordiskt 

beredskapslager för att användas vid kriser 

Præsidiet foreslår, at Nordisk Råd tager svar på rekommandation 27/2021 hvad angår 

Nordiskt beredskapslager för att användas vid kriser til efterretning og anser den som 

færdigbehandlet for rådets vedkommende. 

 

Baggrund 
Rekommandationen har følgende ordlyd: 

 

Nordisk Råd rekommanderer Nordisk Ministerråd, 

att sammanställa en utredning om möjligheterna för gemensamma be-

redskapslager av exempelvis skyddsutrustning, läkemedel och livsme-

del 

 

Det nordiske regeringssamarbejde fra den gang svaret på rekommandation 27/2021 

blev indsendt i januar 2022 udviklet sig videre. Det har blandt andet resulteret i Sa-

marbejdsministrenes redegørelse vedrørende Nordisk krisesamarbejde. Den gav an-

ledning til en politisk dialog om nordisk kriseberedskabssamarbejde som blev gen-

nemført på Nordisk Råds session 2022. Nordiske beredskabslagre blev blandt andet 

drøftet i debatten og bliver fortsat en del af de felter som tages med i arbejdet med et 

videre nordisk samarbejde på kriseberedskabsområdet.  

 

Regeringssamarbejdet har også blandt andet ledt til “Nordic mechanism for sharing 

situation awareness in health and social care” initiativet som nu er påbegyndt, et pro-

jekt om sundhedssamarbejde på tværs af landegrænser i tilfælde af ulykker og kriser 

som skal i gang i 2023 og en nordisk konference om sundhedsberedskabssamarbejde 

afholdt i december 2022 i Oslo hvor beredskabslagre var på dagsordenen.  

 

Svar fra Nordisk Ministerråd 
Sundhedskriseberedskab er et område, som Ministerrådet for Social- og sundhedspoli-

tik har arbejdet med gennem en årrække, og arbejdet er blevet intensiveret i løbet af de 

sidste år ved igangsættelse af nogle konkrete initiativer. Her kan særligt nævnes initiati-

vet ’Nordic mechanism for sharing situation awareness in health and social care’, som 

blev igangsat i 2021 og forventes afsluttet primo 2023. Arbejdet foretages i den nordi-

ske helseberedskabsgruppe (den såkaldte Svalbardgruppe). Gennem initiativet skal der 
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udvikles et fælles nordisk system for udveksling af de enkelte landes situationsbilleder 

indenfor sundheds- og omsorgssektorerne. Dette skal styrke de enkelte landes mulig-

heder for at respondere på og mindske konsekvenserne af fremtidige udfordringer i kri-

sesituationer. Der kan her være tale om information om patientsituationer og sund-

hedsvæsnernes belastning og ressourcer, herunder antal senge, udstyr, personale mv. 

 

Herudover arbejder Nordisk Ministerråd på nuværende tidspunkt med kriseberedskab i 

forskellige sammenhænge, og de nordiske statsministre vedtog i november 2021 en 

fælles erklæring om styrket samarbejde om områderne forsyningssikkerhed og bered-

skab. Ligeledes arbejdes der i Nordisk Ministerråd på opfølgning af Jan-Erik Enestams 

rapport, som blev bestilt af samarbejdsministrene, hvor en af anbefalingerne er, at man 

bør undersøge mulighederne for fælles beredskabslagre. 

 

Det kan også nævnes, at embedsmands-komiteen for levnedsmidler (EK-Livs) for-ven-

tes at diskutere muligheder for arbejde med beredskabslagre på levnedsmiddel-områ-

det i løbet af 2022.  

 

Nordisk Ministerråd anser hermed, at rekommandationen for opfyldt. 

 

Præsidiets synspunkter 
Præsidiet vil fortsat rette særlig opmærksomhed mod det nordiske kriseberedskabs-

samarbejde og følge op på regeringernes arbejde for at forsikre at de nordiske lande i 

fællesskab kan modstå og håndtere nuværende og kommende kriser. Præsidiet finder 

det positivt at fællesnordiske beredskabslagre forbliver en del af det strategiske arbejde 

som pågår vedrørende nordisk kriseberedskabssamarbejde. 

 

Præsidiet foreslår derfor, at Nordisk Råd tager svar på rekommandation 27/2021 hvad 

angår Nordiskt beredskapslager för att användas vid kriser til efterretning og anser den 

som færdigbehandlet for rådets vedkommende. 
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