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Behandles i Udvalget for Velfærd i Norden 
 

Udvalget for Velfærd i Nordens betænkning over 

Medlemsforslag 

om samarbejde mellem nordiske databanker for neurovidenskab  

Forslag 

Udvalget for Velfærd i Norden foreslår, at  

Nordisk Råd ikke foretager sig yderligere i anledning af Medlemsforslag A 

1683/velfærd om samarbejde mellem nordiske databanker for neurovidenskab. 

Baggrund 

Den socialdemokratiske gruppe har fremlagt forslag om at Nordisk råd rekomman-

derer Nordisk ministerråd 
at initiere et samarbejde mellem nordiske databanker for neurovidenskab, 
hvor den nyeste teknologi benyttes til at analysere databankerne samt anden 
nordiske forskning - inden for det område - som ikke har været publiceret 
(Dark Data). 
 

Formålet er at gennemgå nordisk forskning i neurologi og afdække om der er under-

udnyttet viden, der kunne bruges til en tydeligere kortlægning af, hvordan nervesy-

stemet fungerer. 

 

Udvalget vedtog under sin første behandling den 26. januar 2017, at der skulle ind-

hentes yderligere viden om dette inden forslaget kunne behandles videre. Sekretari-

at har derfor været i kontakt med sekretariatet i Nordisk Ministerråd om deres aktivi-

teter på området.  

  

Her har den islandske regering foreslået, at nordiske databanker indenfor neurolo-

gisk forskning samkøres for at fremme forskningen af nervesystemet. Dette forslag 

er der opbakning til, og den nordisk Embedsmandskomité for Social- og Helsepolitik 

besluttede den 23. februar 2017 at bede NordForsk om at undersøge, hvorvidt og 

hvordan man kan finde udveje til at udnytte de omfattende databaser der findes på 

sundhedsområdet, til videre at udvikle vores viden om nervesystemet, og hvordan 

man kan forebygge og behandle problemer på dette område.   
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Udvalgets synspunkter 

Udvalget for Velfærd i Norden bakker op om initiativet. Men på baggrund af den 

samstemmende holdning mellem Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd, finder udval-

get ingen anledning til gå videre med medlemsforslaget. Nordisk Ministerråds em-

bedsmandskomite har fremmet sagen den 23. februar 2017 og vedtaget at NordForsk 

skal belyse og vurdere sagen i relation til at videre med det indenfor det nordisk sam-

arbejde. 
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