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Nyt nordisk samarbejde om folkehelse 
 

Mandat for arbejdsgruppe - nordisk samarbejde om 
uddannelse angående infektionssygdomme/ 
hospitalshygiejne 

 
Den nordiske arbejdsgruppe om uddannelse på infektionssygdomme/ 
hospitalshygiejne området er oprettet af Embedsmandskomiteen for social- 
og helsepolitik (EK-S). 
 
Baggrund 
Ministerrådet for social- og helsepolitik (MR-S) tog den 11. juni 2013 
beslutning om at nedlægge NHV med sigte på at skolen er afviklet den 1. 
januar 2015.  Samarbejdsministrene har tilsluttet sig denne beslutning den 2. 
juli 2013.  Samtidig besluttede MR-S at opretholde et højt ambitionsniveau i 
det fortsatte nordiske samarbejde på folkesundhedsområdet. 
 
EK-S besluttede efterfølgende den 11. juni 2013, at oprette en 
organisationskomite, som skulle udarbejde et beslutningsgrundlag for de 
nordiske aktiviteter inden for folkesundhed.  De nordiske lande diskuterer 
stadig en række af forslagene i komiteens rapport. 
 
Nordisk arbejdsgruppe, opgaver og medlemmer 
På møde den 26. februar 2014 besluttede EK-S snarest muligt at iværksætte 
et nyt nordisk samarbejde inden for et af de områder, som rapporten 
foreslår, nemlig efteruddannelseskurser inden for infektionssygdomme/ 
hospitalshygiejne. 
 
For at nærmere definere, budgettere og iværksætte dette nye samarbejde 
besluttede EK-S at oprette en nordisk arbejdsgruppe.  Med baggrund i 
rapporten fra organisationskomiteen bliver det gruppens opgave at:  
 

 definere hvilke uddannelseskurser, der er behov for inden for 
området infektionssygdomme/hospitalshygiejne, 

 foreslå en proces for at finde den bedst egnede aktør, til at udbyde 
disse nordiske kurser og  

 pege på økonomiske modeller for dette samarbejde, herunder budget 
for etablering af samarbejdet, samt modeller og budget for den årlige 
drift, hvori kan indgå eventuel pro-rata betaling fra landene i forhold 
til det antal studerende, som hvert land sender. 

 
Arbejdsgruppen skal bestå af 1 repræsentant fra hvert af de nordiske lande 
samt de selvstyrende områder og 1 repræsentant fra Nordisk Ministerråds 
sekretariat.  Repræsentanterne fra landene skal have viden om 
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uddannelsessektoren nationalt, samt viden om behovet for denne type 
efteruddannelseskurser. 
 
Det land som har formandskab i Nordisk Ministerråd skal indkalde gruppen til 
det første møde.   Gruppen beslutter selv om formandskabet i gruppen. 
 
Tidsplan 
Arbejdsgruppens arbejde begynder så snart alle landene har udpeget 
repræsentanter til gruppen. 
 
Gruppen skal sende rapport til Nordisk Ministerråds sekretariat inden 10. 
august 2014.  Endvidere skal gruppen præsentere rapporten på EK-S møder 
efter behov. 
 
Finansiering 
Omkostninger ved arbejdsgruppens arbejde dækkes af landene.  Gruppen 
kan dog søge om dækning af udgifter op til 100.000 DKK. 
 
   


