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SV AR P Å SKRIFTLIG FRÅGA FRÅN NORDISKA RÅDET OM RYGGMÄRGSSKADOR 

Nordiska rådets medlem Glina Kjerulf I>orvaroard6ttir har ställt en skriftlig 
fråga till de nordiska regeringarna och bett dem redogöra för vilka planer de 
har för samarbete om ryggmärgsskador. 

År 2015 tillsattes en nordisk arbetsgrupp för högspecialiserad vård som är un 
derställd den nordiska ämbetsmannakommitten för social- och hälsopolitik. 
Arbetsgruppens syfte är att ytterligare konsolidera och stödja nordiskt samar 
bete om högspecialiserad behandling och främja vårdkvaliteten och effektivt 
resursanvändande i de nordiska länderna. 

Arbetsgruppen höll ett möte i samband med ett seminarium om högspeciali 
serad vård och klinisk forskning som ordnades den 25-26 augusti 2016 i Fin 
land. MR-S har bett arbetsgruppen diskutera ett konkret förslag från den is 
ländska hälsoministern rörande nordiskt samarbete kring ryggmärgsskador, och 
arbetsgruppen förväntas därför att diskutera detta förslag på sitt kommande 
möte. 

Det finländska oroförandeskapet har blivit informerat om en brevväxling i sep 
tember 2016 mellan den isländska utrikesministern och generalsekreteraren för 
NMR angående samarbetet om ryggmärgsskador. Därför förväntar man sig att 
frågan tas upp på det första mötet den nordiska ämbetsmannakommitten för 
social- och hälsopolitik håller år 2017. 

I sin skriftliga fråga nämner Glina Kjerulf I>orvaroard6ttir även programmet 
Hållbar Nordisk Välfärd i vilket det ingick ett projekt "Nordiskt samarbete 
inom högspecialiserad behandling" samt ett underliggande pilotprojekt för nor 
diskt kvalitetsregister för ryggmärgsskador. 

Utarbetandet av ett nordiskt register för ryggmärgsskador har kommit mycket 
långt. De juridiska och tekniska frågorna är avklarade. Datatillsynen i Norge 
har gett sitt tillstånd för behandling av hälsoupplysningar i «Nordic Spinal 
Cord Injury Registry Norway». 
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Helse Midt-Norge har påtagit sig att finansiera registret och St Olavs Sjukhus i 
Norge påtar sig driftsansvaret. Det har även ingåtts bindande samarbetsavtal 
mellan registret vid St Olavs Sjukhus och vissa behandlingsenheter i länderna. 

Pirkko Mattila 
Social- och hälsovårdsminister 


