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Behandles i Udvalget for Velfærd i Norden

Udvalgsforslag
om Norden i samlet kamp mod antimikrobiel resistens

Forslag
Udvalget for Velfærd i Norden foreslår, at Nordisk Råd beslutter

at godkende dokument: ”Norden i samlet kamp mod antimikrobiel resistens
– en hvidbog indeholdende nye nordisk initiativer”

Udvalget for Velfærd i Norden foreslår at Nordisk råd rekommanderer Nordisk mini-
sterråd

at støtte op om Nordisk Råds hvidbog; ”Norden i samlet kamp mod antimi-
krobiel resistens” både politisk ved at initiere de konkrete tiltag, og økono-
misk ved at afsætte nødvendige midler til at realisere målene.

at udbrede Nordisk Råds hvidbog; ”Norden i samlet kamp mod antimikrobiel
resistens” til relevante samarbejdsfora på nordisk, europæisk og internatio-
nalt plan.

Baggrund
Kampen mod antibiotikaresistens har været på dagsordenen længe i Nordisk Råd og
været diskuteret i flere fora med EU og med Nordisk Ministerråd. Blandt andet ved
konference i Folketinget, den 17. maj 2011: ”ONE Health - sundhedsfremme for
mennesker og dyr” og konference i Europa-Parlamentet, den 22. april 2015:”One
Health from a Nordic perspective - Antibiotic resistance, a threat to human health”.

Problemstillingen var ligeledes et hovedtema i Bo Könbergs rapport fra 2014 om
sundhedssamarbejdet i Norden ”Det framtida nordiska hälsosamarbetet”, som var
resultatet af Nordisk Ministerråds strategiske analyse.

I 2016 var sundhedssamarbejdet ligeledes et prioriteret område i Nordisk Råds præ-
sidentprogram. På den baggrund afholdte Nordisk Råd en høring den 6. december
2016 med det formål

 at adressere den trussel, som antibiotikaresistens udgør mod folkesundheden
– både lokalt og internationalt;

 at få præsenteret en række konkrete løsnings- og handlingsforslag til, hvor-
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dan man fremadrettet kan håndtere truslen og komme den til livs; og

 at få udarbejdet en hvidbog i samarbejde med eksperter og interessenter, der
kan fungere som grundlaget for en fælles nordisk politisk strategi og en lang-
sigtet handlingsplan.

Vedlagt dokument er således blevet til på baggrund af høringen den 6. december
2016, hvor hver paneldeltager fik til opgave at komme med konkrete forslag til,
hvordan Norden skal bekæmpe antibiotika-resistens.

Udvalgets synspunkter
Udvalget for Velfærd i Norden er yderst tilfreds med resultatet af høringen om anti-
biotikaresistens. Under høringen blev problemstillingerne godt belyst og Nordisk Råd
fik kvalificerede anbefalinger fra fagfolk i branchen og fra repræsentanter fra alle de
nordiske lande. På den baggrund er udvalget overbevist om, at de anbefalinger, der
fremgår af hvidbogen” Norden i samlet kamp mod antimikrobiel resistens” er de
bedst bud på, hvordan Norden kan bekæmpe den skræmmende udvikling.

Stockholm, den 3. april 2017
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