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Svar: Folkehelsemelding 2019 - Invitasjon til innspillsmøte i Tromsø 5. april 2018
Først vil fylkeseldrerådet i Troms takke for invitasjonen til innspillsmøte til
folkeshelsemeldingen 2019. Dessverre kan ingen representanter fra fylkeseldrerådet stille, da
vi har rådsmøte samme dag. Vi ønsker derfor å komme med innspill til folkeshelsemeldingen
i forkant av møtet:
Fylkeseldrerådet i Troms vil starte med å vise til «Tromsøundersøkelsen»: Norges mest
omfattende og best besøkte befolkningsundersøkelse gjennom 40 år. Forskningen har gitt
viktig kunnskap om helse og sykdom, som har bidratt til bedre pasientbehandling. Med denne
kunnskapen kan det iverksettes tiltak på et tidlig tidspunkt, slik at kostnaden og ulempen for
pasienten ikke blir så stor. Fylkeseldrerådet ønsker at forbyggende helsetiltak fremheves i
folkehelsemeldingen, dette for å redusere helseplager hos eldre. Tromsøundersøkelsen skal
være tema under årets landskonferanse for fylkeskommunale eldreråd i Tromsø i juni, som
eldreog
folkehelseministeren
er
invitert
til.
Lenke:
https://uit.no/forskning/forskningsgrupper/gruppe?p_document_id=367276
Et annet tiltak er Trygt Fylke (2012-2015), som er en handlingsplan for skadeforebyggende
og sikkerhetsfremmende arbeid, noe som bedrer levekårene hos eldre. Planen er utarbeidet av
Norsafety
og
brukes
i
en
del
kommuner
i
Troms.
Lenke:
http://www.norsafety.no/content/download/1152/6297/version/1/file/Troms+Trygt+fylke.pdf
Til slutt
Utdanning av samisktalende helsepersonell er en viktig sak i vår landsdel. I dag bruker UNN
ca 6000 tolkeoppdrag på et år, det vil si ca 20 oppdrag hver dag. Tolketjenesten ved de NordNorske helsetiltakene må oppgraderes og utbedres til også å omfatte alle fremmedspråklige
personer.
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Med vennlig hilsen
Line Samuelsen
Sekretær for fylkeseldrerådet i Troms
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