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Valiokuntaehdotus 
yhteispohjoismaisista toimista antibioottiresistenssin torjumiseksi  

Ehdotus 

Hyvinvointi Pohjolassa -valiokunta ehdottaa, että Pohjoismaiden neuvosto päättää, 

että se hyväksyy asiakirjan: ”Pohjoismaat torjuvat yhdessä antibioottiresis-
tenssiä – valkoinen kirja, jossa on ehdotuksia uusiksi pohjoismaisiksi aloit-
teiksi”. 

 

Hyvinvointi Pohjolassa -valiokunta ehdottaa, että Pohjoismaiden neuvosto suosittaa 

Pohjoismaiden ministerineuvostolle, 

että se tukee Pohjoismaiden neuvoston valkoista kirjaa ”Pohjoismaat torju-

vat yhdessä antibioottiresistenssiä” sekä käynnistämällä konkreettisia poliit-

tisia toimia että myöntämällä tarvittavaa rahoitusta tavoitteiden toteuttami-

seksi. 

 

että se levittää Pohjoismaiden neuvoston valkoista kirjaa ”Pohjoismaat torju-

vat yhdessä antibioottiresistenssiä” keskeisille yhteistyöfoorumeille poh-

joismaisella, eurooppalaisella ja kansainvälisellä tasolla.  

Taustaa 

Antibioottiresistenssin torjuminen on ollut pitkään Pohjoismaiden neuvoston asialis-

talla ja siitä on keskusteltu useilla foorumeilla EU:n ja Pohjoismaiden ministerineu-

voston kanssa. Tanskan kansankäräjillä asiasta keskusteltiin 17. toukokuuta 2011 pi-

detyssä konferenssissa Yksi terveys - ihmisten ja eläinten terveyden edistäminen. Eu-

roopan parlamentissa puolestaan järjestettiin 22. huhtikuuta 2015 konferenssi One 

Health from a Nordic perspective – Antibiotic resistance, a threat to human health. 

 

Se oli myös yksi pääteemoista Bo Könbergin vuonna 2014 julkaisemassa raportissa 

Terveysalan pohjoismainen yhteistyö tulevaisuudessa, joka syntyi Pohjoismaiden 

ministerineuvoston strategisen selvitystyön tuloksena.  

 

Terveysalan yhteistyö oli myös yksi Pohjoismaiden neuvoston vuoden 2016 puheen-

johtajakauden ohjelman painopistealueista. Sen perusteella Pohjoismaiden neuvosto 

järjesti kuulemistilaisuuden 6. joulukuuta 2016, jonka tarkoituksena oli  
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 käsitellä antibioottiresistenssin kansanterveydelle aiheuttamia uhkia – sekä 

kansallisesti että kansainvälisesti 

 esitellä useita konkreettisia ratkaisu- ja toimintaehdotuksia siitä, kuinka uh-

kia voidaan aktiivisesti käsitellä ja kuinka niihin voidaan tarttua.  

 laatia yhdessä asiantuntijoiden ja eturyhmien kanssa valkoinen kirja, joka voi 

toimia perustana Pohjoismaiden yhteiselle strategialle ja pitkän aikavälin 

toimintasuunnitelmalle. 

 

Liitteenä oleva asiakirja on siis syntynyt 6. joulukuuta 2016 järjestetyn kuulemistilai-

suuden pohjalta. Tilaisuudessa jokainen paneelikeskustelun osallistuja sai tehtäväksi 

tehdä konkreettisia ehdotuksia Pohjoismaiden toimille antibioottiresistenssin torju-

miseksi. 

Valiokunnan näkemykset 

Hyvinvointi Pohjolassa -valiokunta on erittäin tyytyväinen antibioottiresistenssiä 

koskevan kuulemistilaisuuden tulokseen. Kuulemistilaisuuden aikana ongelmaa selvi-

tettiin hyvin ja Pohjoismaiden neuvosto sai päteviä suosituksia alan ammattilaisilta ja 

kaikkien Pohjoismaiden edustajilta. Tämän perusteella valiokunta on vakuuttunut si i-

tä, että valkoinen kirja ”Pohjoismaat torjuvat yhdessä antibioottiresistenssiä” sisältää 

parhaat suositukset siitä, miten Pohjoismaat voivat torjua kyseessä olevaa pelotta-

vaa kehitystä. 
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