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Afgreiðsla Norræna velferðarnefndin 
 

Nefndarálit norrænu velferðarnefndarinnar um 

þingmannatillögu um samstarf norrænna gagnagrunna um taugavísindi 

Tillaga 

Norræna velferðarnefndin leggur til að  

Norðurlandaráð aðhafist ekki frekar varðandi þingmannatillögu A 1683/velfærd 

um samstarf norrænna gagnagrunna um taugavísindi. 

Forsaga 

Flokkahópur jafnaðarmanna lagði fram tillögu um að Norðurlandaráð beini tilmælum 

til Norrænu ráðherranefndarinnar um 
að koma á samstarfi milli norrænna gagnagrunna um taugavísindi þar sem 
nýjustu tækni verði beitt til að greina gagnagrunnana ásamt öðrum norrænum 
rannsóknum á þessu sviði sem ekki hafa verið birtar (Dark Data) 
 

Markmiðið er að fara yfir norrænar rannsóknir á sviði taugavísinda og leiða í ljós hvort 

þar sé að finna vannýtta þekkingu sem nýta mætti til að kortleggja starfsemi 

taugakerfisins með skýrari hætti. 

 

Við fyrstu umfjöllun málsins þann 26. janúar 2017 samþykkti nefndin að afla skyldi 

frekari þekkingar um málið áður en hægt væri að fjalla nánar um það. Skrifstofan 

hefur því verið í sambandi við skrifstofu Norrænu ráðherranefndarinnar um þeirra 

athafnir á þessu sviði.  

  

Á þeim vettvangi lagði ríkisstjórn Íslands til að norrænir gagnagrunnar á sviði 

taugavísinda verði samkeyrðir til að efla rannsóknir á taugakerfinu. Sú tillaga nýtur 

stuðnings og Norræna embættismannanefndin um félags- og heilbrigðismál ákvað 

23. febrúar 2017 að fela NordForsk að rannsaka hvort og hvernig finna megi leiðir til 

að nýta þá umfangsmiklu gagnagrunna sem eru til á heilbrigðissviði til að þróa 

þekkingu okkar á starfsemi taugakerfisins áfram og hvernig hægt sé að fyrirbyggja og 

meðhöndla vandamál á þessu sviði.   
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Sjónarmið nefndarinnar 

Norræna velferðarnefndin styður þetta framtak. En í ljósi þess að samhljómur er milli 

afstöðu Norðurlandaráðs og Norrænu ráðherranefndarinnar, sér nefndin þó ekki 

ástæðu til að vinna áfram að þingmannatillögunni. Embættismannanefnd Norrænu 

ráðherranefndarinnar fylgdi málinu eftir 23. febrúar 2017 og samþykkti að NordForsk 

skyldi varpa ljósi á málið og meta hvort ástæða er til að fjalla frekar um það á 

vettvangi norræns samstarfs. 
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