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Svar Rek. 3/2017, Nordens kamp mod antibiotikaresistens 

1. Rekommendation 
Rekommendationen har följande lydelse: 

 

Nordiska rådet rekommenderar Nordiska ministerrådet 

 
at støtte op om Nordisk Råds hvidbog; ”Norden i samlet kamp mod antimi-
krobiell 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 samletkamp mod antimikrobiell 
resistens” til relevante samarbejdsfora på nordisk, europæisk og internatio-
nalt plan. 

 

2. Meddelande från Nordiska ministerrådet 
 
Första att-satsen: 

Nordiska ministerrådet har valt att prioritera samarbetet mot antimikrobiell resistens 
(AMR) och har som ett led i detta etablerat två tvärsektoriella nordiska arbetsgrupper 
för att stötta arbetet med att hindra spridningen av resistens i Norden och globalt.  

En nordisk strategigrupp är etablerad vars syfte är att använda det nordiska samar-

betet för att stötta det internationellt koordinerade arbete som pågår i EU, WHO 

(Världshälsoorganisationen), FAO (Förenta Nationernas livsmedels- och jordbruksor-

ganisation), OIE (Världsorganisationen för djurhälsa) och att stötta det gemensamma 

nordiska arbetet om antimikrobiell resistens. Gruppen ska bland annat fungera som 

länk mellan experter och den politiska nivån i de nordiska länderna. 

 
En nordisk expertgrupp mot AMR tillsattes av Ministerrådet redan under 2014 och har i 
ljuset av etableringen av strategigruppen fått ett reviderat mandat. Expertgruppen ska 
bland annat diskutera ämnen som utpekats av strategigruppen mot antimikrobiell re-
sistens och identifiera områden samt främja initiativ där det finns mervärde av nordiskt 
samarbete. 

 

Ministerrådet välkomnar och delar Rådets engagemang vad gäller att minimera 

spridningen av antimikrobiell resistens. Ett engagemang som bl.a. kommer till ut-

tryck i den aktuella rekommendationen från Rådet till Ministerrådet.  
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I den vitbok som Nordiska rådet genom sin rekommendation ber Ministerrådet att 

stötta, förespråkar man en övergripande nordisk handlingsplan mot AMR, samt en 

rad rekommenderade initiativ för att uppnå målsättningar i en sådan handlingsplan. I 

detta sammanhang är det viktigt att beakta att flera initiativ och aktiviteter redan 

pågår på internationellt plan med aktivt engagemang från de nordiska regeringarna. 

 

Genom WHO finns en global handlingsplan mot AMR som de nordiska länderna åta-

git sig att följa och inom EU pågår en process för att etablera en ny handlingsplan 

mot AMR. Nationella handlingsplaner ska utformas så att de är i överenstämmelse 

med dessa internationella riktlinjer. I arbetet med att utforma nationella handlings-

planer har den nordiska strategigruppen också bidragit till erfarenhetsutbyte mellan 

de nordiska länderna. Utöver dessa handlingsplaner finns ett antal andra pågående 

initiativ som bör beaktas. 

 

På temat upplysningskampanjer om AMR har det norska ordförandeskapet tagit ini-

tiativ till ett projekt i Ministerrådet där de nordiska hälsomyndigheterna, i tätt sam-

arbete med djurhälsomyndigheterna, utnyttjar varandras erfarenheter vad gäller 

kommunikationsarbete om antibiotikaanvändning som har genomförts nationellt. 

Det ska mot denna bakgrund utvecklas en gemensam nordisk kampanj som länderna 

själva kan anpassa och implementera nationellt. Projektets förväntade budget är 2 

MDKK (2017-2019). Det pågår även internationella initiativ med kampanjer på temat, 

exempelvis “World Antibiotic Awareness Week“ genom WHO och “European Antibiotic 

Awareness Day” genom The European Centre for Disease Prevention and Control 

(ECDC). 

 

Ministerrådet menar vidare att Norden har en viktig roll i att sprida nordiska erfaren-

heter och bäst praxis till samarbetsparter utanför Norden. Så sker exempelvis i an-

slutning till ministerrådsmötet i MR-FJLS i juni då det arrangeras en konferens på 

temat ”One Health och AMR” med deltagande från bl.a. Storbritanniens Chief Medi-

cal Officer Sally Davies samt EU-kommissionär Vytenis Andriukaitis. 

 

Nordiskt samarbete mot AMR bör samtidigt bygga vidare på existerande initiativ och 

aktiviteter på europeisk och global nivå för att säkerställa ett effektivt bruk av resur-

ser samt för att främja synergi. Här kan exempelvis nedstående internationella sam-

arbeten och initiativ beaktas i relation till de aktuella förslagen i Nordiska rådets vit-

bok. 

 

Vad gäller forskning och utveckling, som är en del i flera av vitbokens förslag, kan det 

konstateras att 22 länder inklusive 4 nordiska länder redan ingår i ”Joint Programming 

Initiative on AMR” (JPIAMR) som planerar och implementerar transnationella forsk-

ningsprogram på området. 

 

Ministerrådet konstaterar att vitboken även förespråkar etableringen av ett nytt nor-

diskt institut och en online-databas på det mikrobiologiska området. Det är även i 

detta sammanhang viktigt att beakta internationella initiativ. WHO har exempelvis 
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valt att lokalisera två internationella samarbetsorgan mot AMR i Norden: i Sverige 

finns WHO:s Collaborating Centre for Antimicrobial Resistance Containment som ska 

stötta länder att bygga kapacitet för att begränsa AMR. Här ingår bland annat im-

plementeringen av Global AMR surveillance system (GLASS) vilket ska harmonisera 

insamling, analys och delning av AMR data. WHO:s Collaborating Centre for Anti-

microbial Resistance in Foodborne Pathogens and Genomics  är även etablerat i Nor-

den, vid Danmarks Tekniske Universitet. 

 

I första att-satsen rekommenderas Ministerrådet att stötta Nordiska rådets vitbok 

”Norden i samlet kamp mod antimikrobiell resistens” både politiskt genom att initi-

era de konkreta initiativen, och ekonomiskt genom att avsätta nödvändiga medel till 

att realisera målen. 

 

Med utgångspunkt i att nordiskt samarbete mot AMR bör bygga vidare på existe-

rande europeiska och globala aktiviteter ämnar Ministerrådet be den nordiska stra-

tegigruppen mot AMR, i samarbete med den nordiska expertgruppen, att behandla 

Nordiska rådets vitbok och dess förslag vidare. För att finansiera eventuella initiativ 

som därefter föreslås av strategigruppen är där sedan tidigare medel avsatta i Mi-

nisterrådets budget för hälsosamarbetet, härunder samarbetet mot antimikrobiell 

resistens. MR-S har till Ministerrådets budgetanvisningar 2018 föreslagit att den ak-

tuella budgetposten 3-4311 utökas med 2.000 TDKK och att det därmed avsätts 3.287 

TDKK årligen till nya initiativ angående hälsosamarbetet. 

 

Andra att-satsen: 

 

Genom en sådan behandling av Nordiska rådets vitbok bedömer Ministerrådet att 

även rekommendationens andra att-sats tillmötesgås, vad gäller att sprida vitboken 

till relevanta samarbetsfora på nordiskt plan genom expert- och strategigrupperna. 

Grupperna och gruppernas medlemmar kan också sprida Nordiska rådets vitbok i in-

ternationala fora när detta är relevant. Eftersom vitboken i sin helhet utgör initiativ 

som beslutats och tagits fram av Nordiska rådet anser Ministerrådet att det är upp till 

Nordiska rådet själva att avgöra spridningen utöver detta. 

  

Nordiska ministerrådet anser därmed att rekommendationen delvis är uppfylld. 

 


