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Fælles nordisk arbejdsmarked for visse personalegrupper inden for sundhedsvæsenet og veterinærvæsenet
Förslag
Utskottet för välfärd i Norden föreslår att
Nordiska rådet lägger meddelandet till handlingarna och anser att Rek. 9/2015
för rådets del är slutbehandlad

Bakgrund
Rekommendation 9/2015 har följande formulering:
Nordisk Råd rekommanderer Nordisk Ministerråd,
att Nordiska ministerrådet beslutar att genomföra ändring av överenskommelsen om gemensam nordisk arbetsmarknad för vissa personalgrupper inom
hälso- och veterinärväsendet enligt det ministerrådsförslag som förelagts
Nordiska rådet.
att Efter två års operativ drift av EU's alarmsystem IMI 1, utvärdera om systemet mellan de nordiska länderna fullt ut täcker ländernas behov av informationsutväxling för att undvika att patientsäkerheten äventyras.
att de nordiska länderna bör överväga att inför ett nordiskt elektroniskt register för legitimerade yrkespersoner inom hälsoväsendet, veterinärväsendet
m.fl. i Norden, enligt intentionen i Utvalgsforslag om et felles Nordisk Elektronisk Register for leger, tannleger, sykepleiere og annet autorisert helsepersonell i Norden og selvstyreområdene (A 1506), om det efter en sådan utvärdering visar sig att IMI inte är tillräckligt skyddande eller driftssäkert.
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Internal Market Information System
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Meddelande från Nordiska ministerrådet
Det är med stor glädje som ministerrådet för social- och hälsopolitik har tagit del
av Nordiska rådets svar på ministerrådsförslaget om ändring av Överenskommelsen om gemensam nordisk arbetsmarknad för vissa personalgrupper inom hälsooch veterinärväsendet (Arjeplogavtalet).
Ministerrådet noterar att Nordiska rådet är av samma uppfattning som ministerrådet beträffande de föreslagna ändringarna i Arjeplogavtalet.
Ämbetsmannakommittén för social- och hälsopolitik beslutade den 27-28 maj
2015 att en utvärdering av det ändrade avtalet ska äga rum tre år efter ikraftträdandet.
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I ljuset av den kommande utvärderingen, är det ministerrådets uppfattning att
Nordiska Gruppen för Hälsofrågor (NGH) ska särskilt utvärdera om EU:s alarmsy- J.nr. 15-00216-26
stem IMI täcker ländernas behov av informationsutväxling efter två års drift. Ministerrådet menar att utvärderingarna är en viktig del i det fortsatta arbetet med
att skapa största möjliga trygghet och säkerhet för patienter i Norden. Vidare anser
ministerrådet att det är viktigt med ett gott samarbete mellan de nordiska ländernas
tillsynsmyndigheter om informationsutbyte. Ministerrådet menar därför, att ett viktigt
led i detta samarbete är, att Nordiska Gruppen för Hälsopersonal har tillsatt en arbetsgrupp som särskilt ska se på vilka upplysningar som kan vara lämpliga att utbyta
mellan länderna.
Ministerrådet anser rekommendationen för uppfylld.
Utskottets synpunkter
Utskottet för välfärd i Norden Nordiska ministerrådets meddelande över Rek. 9/2015
om en Fælles nordisk arbejdsmarked for visse personalegrupper inden for sundhedsvæsenet og veterinærvæsenet.
Utskottet välkomnar Nordiska ministerrådets besked att man ser samarbetet mellan
de nordiska tillsynsmyndigheterna som viktigt och det är tillsatt en arbetsgrupp för
att se på hur detta kan stärkas. Vidare ser utskottet positivt på att Nordiska Gruppen
för Hälsofrågor fått i uppdrag att speciellt utvärdera EU:s alarmsystem IMI för att se
om det motsvarar ländernas behov av informationsutväxling efter två års drift.
Den utvärdering som planeras av avtalet efter tre år, är viktig för att följa upp hur
det motsvarar de nordiska ländernas gemensamma behov.
Skulle det vara så att dessa utvärderingar konstaterar att systemet inte fungerar tillfredsställande ur patientsäkerhetssynpunkt, uppmanar utskottet Nordiska ministerrådet att överväga etablera ett nordiskt elektroniskt register i enlighet med tredje
att-satsen.
Utskottet för välfärd i Norden ser därmed rekommendationen för besvarad.
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