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MINISTERRÅDSFORSLAG 

Til 

Nordisk Råd 
Kopi 

 
Fra 

Ministerrådet for Social- og Helsepolitik (MR-S) 
Emne 

 
 

Nedlæggelse af den nordiske institution Nordic 
School of Public Health NHV 

 
 
 
Ministerrådet for social- og sundhedspolitik (MR-S) besluttede på møde i 
Stockholm den 11. juni 2013 at nedlægge Nordic School of Public Health 
NHV (NHV) med sigte på at skolen er afviklet den 1. januar 2015.  Endvidere 
besluttede ministrene at opretholde et højt ambitionsniveau i det fortsatte 
nordiske samarbejde på folkesundhedsområdet, som i fremtiden skal ske 
med andre virkemidler end NHV.  Arbejdet skal også ses i sammenhæng 
med ministerrådets store treårige program, Holdbar Nordisk Velfærd. 
 
Beslutningen er taget efter en uafhængig udredning af NHV og en 
omfattende diskussion i Embedsmandskomiteen for social- og 
sundhedspolitik (EK-S). 
 
De nordiske samarbejdsministre (MR-SAM) besluttede den 2. juli 2013 at 
tilslutte sig MR-S´s beslutning om at nedlægge NHV.  
 
 
 
Baggrund 
Den nordiske institution NHV har haft en stærk position når det gælder 
folkesundhedsvidenskabelig uddannelse i Norden. Skolens virksomhed 
startede allerede i året 1953 i Göteborg på et initiativ af fire nordiske 
medicinaldirektører. Målet var at gøre det muligt for nordisk 
sundhedspersonale at få videreuddannelse i folkesundhedsvidenskab. 
 
I en årrække var NHV i Göteborg nærmest den eneste udbyder af 
formaliseret folkesundhedsvidenskabelig uddannelse i Norden. Denne stærke 
position hos NHV er nu ændret, da de fleste nordiske lande har oprettet en 
række folkesundhedsvidenskabelige uddannelser i landene. 
Uddannelsesmæssigt har skolen derfor en anden position i Norden, end den 
havde oprindelig.   
 
På grund af denne ændring af skolens position har EK-S i en periode 
diskuteret NHV´s rolle og fremtid og besluttede den 1. november 2011 at 
udføre en udredning af NHV.  Konsulentfirmaet Faugert & Co i Stockholm fik 
den opgave at udføre en udredning i et nordisk konsortium. Konsortiet bestod 
af Faugert & Co Utvärdering (Technopolis Sweden), VTT i Finland, NIFU i 
Norge og EVA i Danmark.  Derudover udførte konsortiet dokumentstudier og 
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interviewer med islandske aktører.  Udredningen blev udført i samarbejde 
med en nordisk referencegruppe med repræsentanter udpeget af social- og 
sundhedsministerierne i landene.  Endvidere konsulterede og informerede 
konsortiet skolens styrelse, rektor, personale og studenter.     
 
Proces og tidsplan for det videre arbejde blev besluttet af landene i november 
2012 og kontrakten mellem Nordisk Ministerråd og NHV blev forlænget med 
et år, dvs. indtil 1. januar 2014, med afsæt i den gamle kontrakt for perioden 
2010-2012. 
 
De nordiske sundhedsministerier har haft Faugert & Co slutrapport i intern 
høring og i perioden februar til april 2013 fremlagde og diskuterede landene 
deres stilling til NHV´s fremtid.  Efter en grundig diskussion og behandling i 
landene besluttede EK-S den 25. april og 22. maj 2013 at indstille til MR-S at 
nedlægge NHV med sigte på, at skolen er afviklet den 1. januar 2015. 
 
Fremtidigt samarbejde på folkesundhedsområdet og nedlæggelse af 
NHV 
MR-S besluttede på møde i Stockholm den 11. juni 2013 at nedlægge NHV 
med sigte på, at skolen er afviklet den 1. januar 2015.  Ministrene besluttede 
at opretholde et højt ambitionsniveau i det fortsatte nordiske samarbejde på 
folkesundhedsområdet, som i fremtiden skal ske med andre virkemidler end 
NHV. Dette arbejde skal også ses i sammenhæng med ministerrådets store 
treårige program: Holdbar nordisk velfærd. 
 
I forbindelse med nedlægning af NHV understregede ministrene desuden, at 
det er vigtigt, at der bliver taget godt hånd om alle de studerende, som i dag 
er i gang med en uddannelse på NHV, så de i videst muligt omfang kan 
færdiggøre deres uddannelse. 
 
Der er behov for detaljeret tids- og handlingsplan for nedlæggelsen og 
afviklingen af NHV.  MR-S besluttede at EK-S skal godkendte tids- og 
handlingsplan og hvis planen viser et behov for forlængelse af afviklingen af 
NHV ind i året 2015 skal skolens egenkapital anvendes. 
 
Kontrakten mellem Nordisk Ministerråd og NHV udløber den 1. januar 2014.  
MR-S besluttede at foretage en administrativ forlængelse af den nugældende 
kontrakt indtil skolen er lukket og afviklet.   
 
Det blev også besluttet af MR-S at visse folkesundhedsopgaver, som i dag 
ligger hos NHV, fremover skal udføres af den nordiske institution Nordens 
Velfærdscenter (NVC) samt at NVC skal fungere som nordisk videns center 
og sikre kundskabsformidling inden for folkesundhedsvidenskab.  Endvidere 
at forskning inden for folkesundhedsvidenskab, som i dag udføres af NHV, 
fremover skal kunne udlyses for eksempel af den nordiske institution 
NordForsk.   
 
Det fremtidige samarbejde på folkesundhedsområdet, herunder nordiske 
videreuddannelsestilbud inden for infektionssygdomme og inden for 
hospitalshygiejne, skal nærmere drøftes og besluttes på baggrund af analyse 
og beslutningsgrundlag fra en nordisk organisationskomite. 
 
For at udvikle samarbejdet yderligere og for at styrke arbejdet for en holdbar 
nordisk velfærd, fik Nordisk Ministerråds generalsekretær også i opdrag fra 
MR-S, at undersøge hvor der er gode muligheder for mere nordisk 
samarbejde på social- og sundhedsområdet. Dette så ministrene som et stort 
potentiale i at samarbejde nordisk. 
 
MR-SAM besluttede den 2. juli 2013 at tilslutte sig MR-S beslutning om at 
nedlægge NHV med sigte på, at skolen er afviklet den 1. januar 2015. 
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Budgetmæssige konsekvenser 
I 2013 er budgettet for NHV ca. 38 MDKK, som er finansieret direkte af 
landenes sundhedsministerier.  Derfor er dette beløb ikke en del af NMR 
budget.   
 
Der henvises i øvrigt til Faugert & Co slutrapport og NHV´s årsrapport 2012, 
som er vedlagt dette ministerrådsforslag, vedrørende skolens økonomi.    
 
 
 
 
 
 
 


