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Reykjavík, 15. september 2016 

Kære Dagfinn Høybråten, 

Jeg henviser til brev af 5. juni 2015 fra Islands statsminister til Dem, hvori der bl.a. 
gøres opmærksom på den islandske regerings indsats for bevidstgørelse omkring sygdomme i 
nervesystemet og rygmarvsskader, hvilket også var blandt Islands prioriteringer under 
forberedelserne til De forenede Nationers nye bæredygtighedsmål. 

Nu da nye bæredygtigsmål er blevet besluttet, tillader jeg mig at gøre Dem 
opmærksom på en bestemmelse i FN's politiske deklaration om bæredygtig udvikling 
(Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development, stykke 26), der 
forpligter FN's medlemslande til at arbejde på at forebygge og behandle neurologiske lidelser; 
jeg foreslår at Nordisk Ministerråd tager initiativ til at databanke inden for nordisk 
neurologisk forskning analyseres og oplysningerne i dem samkøres med nyeste datateknologi. 
Målet ville være at lede efter et fælles mønster i forskningsresultaterne der kunne hjælpe 
forskerne til bedre at forstå hvordan nervesystemet arbejder. 

Hovedårsagen til at det har været så vanskeligt at finde metoder til at helbrede 
nervesystemet, som ved rygmarvs- og hjerneskader, psykoser, Alzheimer, epilepsi, 
Parkinsons, MS, MND og andre lidelser, er vores begrænsede indsigt i menneskets 
nervesystem og dets komplicerede funktioner og det har været vanskeligt at finde frem til 
effektive behandlinger for disse sygdomme. Det er derfor vigtigt at tage initiativ i 
internationalt sammenhæng til at forøge vores viden om hvordan nervesystemet fungerer. J eg 
mener at de nordiske lande egner sig godt til at tage lederskab i denne sag. 

Projektet kunne, hvis det realiseres, være i overensstemmelse med NordForsks og 
Nordic eScience Globalisation Initiative's mål om at Norden får en førende position inden for 
forskning og innovation på internationalt plan. Projektet er også i overensstemmelse med 
Nordisk Råds rekommandation fra 2011 om at Norden gør rygmarvsskader til én af sine 
prioriteringer. En nordisk beredningsgruppe om højtspecialiseret behandling arbejder nu med 
sagen. 

Til slut vil jeg understrege og takke for at det var på nordisk initiativ at en 
bestemmelse om nervesystemet blev besluttet i FN's bæredygtighedsmål for årene 2015- 
2030. Det er også vigtigt at være bevidst om at der nu arbejdes på denne sag i forbindelse med 
opfølgningen af Könberg-rapporten. Islandske sammenslutninger af mennesker med 
sygdomme og skader i nervesystemet, Altinget og Islands regering arbejdede på at få 
bestemmelsen godkendt og byggede bl.a. sit forslag på Nordisk Råds rekommandation om 
rygmarvsskade fra 2011. 

Med venlig hilsen, . 
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Udenrigsminister 
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