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Dårlig oppmøte på helseunder
– Men det er en mulighet å

kunne dra til Storfjord når de
starter opp onsdag i neste uke,
sier konstituert leder ved Birta-
varre sykehjem, Turid Aalberg.
Hun håper at flest mulig kå-

fjordinger mellom 40 – 79 år ser
nødvendigheten både for å få
sjekket egen helsetilstand helt
gratis, men også bidra til at kom-
munen får sin egen helseprofil.

– Dette er igjen med på å gi en
bedre folkehelse, og et signal på
hvilke utfordringer som helse-
sektoren vil stå overfor i fremti-
den.

Labert oppmøte
Så langt har det vært labert opp-
møte på Helse- og livsstilsunder-
søkelsen som Senter for Samisk
forskning har gjennomført.

– Deltakelsen i Kåfjord ligger
an til å bli den laveste til nå i
undersøkelsen, opplyser pro-
sjektkoordinator Solrunn Han-
sen.
Før stasjonen ble flyttet til

Manndalen denne uka, hadde
301 av totalt 1138 inviterte møtt
til undersøkelsen.
– Hvis denne trenden fortset-

ter kan deltakelsen bli så lav som
40 prosent, fortsetter hun med.
Undersøkelsen skal ennå

gjennomføres i tre kommuner,
deriblant også Storfjord fra og

med onsdag i neste uke.

Viktig bidrag
Henrik Olsen fra Manndalen
mener at undersøkelsen er et
viktig bidrag for folkehelsen,
samtidig som han får sjekket ut
egen helsetilstand. Olsen kan
ikke se noen grunner til at opp-
møtet har vært såpass dårlig.
Heller ikke Turid Aalberg kan

si hvorfor Kåfjordingene har
vært skeptisk til undersøkelsen,
og er litt skuffet over den lunkne
oppslutningen.

HELSETILSTAND: Gro Bak-
kevoll tar blodprøve av
undertegnede. Foruten om å
bidra til bedre folkehelse i
kommunen, får deltakerne
svar på egen helsetilstand. 

Foto: Jan Arild Hansen

Superbrannbil på 

Fra og med neste uke er den
nye brannbilen til Avinor klar
til bruk på Sørkjosen lufthavn.
– Vi ser stolte over å ha fått

en ny brannbil, og det er viktig
at utstyret er tilpasset det vi er
satt til å gjøre, sier lufthavnsjef
Tor Rasmussen.
Den nye bilen er en stor opp-

gradering fra den gamle, som
akkurat tilfredstiler kravene til

brannbilene på lufthavene.
– Den gamle hadde en vann-

tank på 2400 liter mens denne
rommer 6000 liter, forteller
Rasmussen.

Godt utstyrt
– Den har alt tenkelig av ut-

styr som en flyplassbrannbil
skal ha, sier Rasmussen.
Rasmussen nevner blant

annet slokningsutstyr med strå-
lepistol, klippeutstyr for å
trenge inn i skrog, elektrisk- og
bensindrevet sag, røykdykker-
utstyr og både skum og pulver.
Alt dette har Avinor fått for den
nette sum av fire millioner kro-

ner.
– Dette er mest sannsynlig

den beste brannbilen i Nord-
Troms.
Det er åtte stykker som er i

Brann- og redningstjenesten på
lufthaven. Avinor har vaktbe-

redskap døgnet rundt. Hele året
er to stykker klare til å rykke
ut. Mannskapet er en del av
brannberedskapet i Nord-
Troms.
– Dersom vi blir tilkalt ryk-

ker vi ut uansett tidspunkt, sier

STOLTE: Ved Sørkjosen Lufthavn er de stolte over å ha fått en ny flyplassbrannbil.     

DOBBELT SÅ STOR: Vanntanken på den nye bilen er over
dobbelt så stor i forhold til den gamle.

LUFTHAVNSJEF: Tor Rasmussen er godt fornøyd med den
nye brannbilen.

SØRKJOSEN: Den nye flyplassbrannbilen
er antakelig Nord-Troms beste brannbil.
Fra neste uke er den klar til å rykke ut.

SCANIA P550
Chassis: Scania P550 4x4.
Motor: 550 hk, gir en akselera-
sjon på kun 25 sekunder fra 0 til
80 kilometer i timen.
Vanntank: Polyetylen 6000 liter.
Skumtank: Polyetylen 400 liter.
Pulveranlegg: Minimax
PLA250, 250 kg.
Pumpe: Rosenbauer N55, 5500
l/min ved 10 bar, midtmontert,
hydraulisk drevet.
Kanoner: Rosenbauer RM60C
Elektronisk styrt på førerhusta-
ket, Rosenbauer RM15C Elek-
tronisk styrt i fronten.
Vinsj: El. vinsj 5,4 tonn.

Kilde:  www.egenes.as

MANNDALEN: Fredag er det siste mulighet for
Kåfjordingene å kunne delta i den store helse-
undersøkelsen.
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HHT-dagen
Tid: Torsdag 10.10. kl. 09.00–16.00 Sted: Aud. 1, Teorifagbygget, UiT

HHT-dagen er en unik og annerledes konferanse hvor næringsliv og
studenter møtes. Arrangør er studenter ved Handelshøgskolen på UiT.
I lunsjen vil det være bedriftspresentasjoner i Aud. 2. 
Kom, bli inspirert og skap muligheter sammen med oss!
Program:
10.00 Daniel Myklebust og Jens Johan Hjort: Velkommen!
10.15 Knut-Eirik Dybdal
11.00 Anita Krohn Traaseth
11.45 Mailinn Friis
12.00 Lunsj
13.15 Jan-Frode Janson
13.45 Jan Fredrik Karlsen
14.30 Pause
14.45 Arthur Buchardt

ARRANGEMENT
/ Utstillingsåpning: Varme hender – om vottens kulturhistorie
Tid: Torsdag 10.10. kl. 19.00 Sted: Tromsø Museum
Ei lun og heimstrikka utstilling! I samarbeid med Museum Nord stiller vi ut varme,
vakre og viktige votter fra samlingene, og utvider med eksempler på votter i det
moderne Nord-Norge. Tekstilhistoriker Åsa Elstad, førstekonservator ved Museum
Nord, åpner utstillinga. Utstillinga står til 23.03.14.

/ Åpningskonsert Arctic Trombone Festival – fri entrè
Tid: Torsdag 10.10. kl. 15.00–15.30 Sted: Musikkonservatoriets konsertsal,
Krognessveien 33, UiT

/ Språk og film: Finnish blood Swedish heart
Tid: Torsdag 10.10. kl. 19.00–21.00 Sted: Verdensteatret, Storgata 93 B, Tromsø
Språkforskarane Anna-Riitta Lindgren og Jorid Hjulstad Junttila innleier før visinga:
«Eg har eit bra liv, men kvifor kjenner eg meg som ein outsider?» Finnish blood
Swedish heart er ein roadmovie som følgjer den suksessrike rockemusikaren Kai
og faren hans på ei reise frå Finland, der dei no bur, til Sverige, der Kai som barn
budde med foreldra sine. 

/ Internasjonalt seminar: Salg av kunnskap – fører det til akademisk
apartheid?
Tid: Torsdag 10.10. kl. 20.00–22.00 Sted: Tromsø bibliotek og byarkiv, plan 2
I Norge bruker vi rundt 200 millioner kroner på tilgang til vitenskapelige
tidsskrifter hvert år. Dette er en økning på 135 millioner de siste 10 årene. De
store forlagene har et overskudd på flere milliarder, og de fattige landene taper i
kunnskapsmarkedet.

/ «Den gode dagen» – regional helse- og omsorgskonferanse
Tid: Onsdag 16.10. og torsdag 17.10.
Sted: Radisson Blu Hotell, Tromsø
Tema for konferansen er demens, og det er et mål å belyse hvordan personer
med demens, deres pårørende og fagfolk sammen kan skape den gode dagen.

DISPUTASER
Master of science Dhivya Borra Thiyagarajan disputerer for ph.d.-graden i
medisinsk biologi: «Progressive lupus nephritis: Biological consequences of renal
DNaseI gene silencing»
Tid: Fredag 11.10. kl. 12.15–15.00 Sted: Tabletten, Farmasibygget, UiT
Prøveforelesning kl. 10.15 på samme sted: «NETosis – regulated chromatin
externalization by granulocytes»

Cand.scient Monika Alise Johansen disputerer for ph.d.-graden i helsevitenskap:
«Electronically avaiable symptom data. Usefulness and feasibility of syndromic
surveillance and health care service improvements»
Tid: Fredag 11.10. kl. 12.15–15.00 Sted: Store auditorium, MH-bygget, UiT
Prøveforelesning kl. 10.15 på samme sted: «The evolution of personal health
records and their role for self-management and patient empowerment»

For utfyllende informasjon, se uit.no/tavla
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DELTAR: Henrik Olsen fra Manndalen er en av bare 40
prosent som har deltatt i helseundersøkelsen i Kåfjord.
Både han og Turid Aalberg oppfordrer flere om å benyt-
te muligheten. Foto: Jan Arild Hansen

– Det er ikke slik at noen ønsker å
overvåke innbyggernes livsstilsvaner,
at innbyggere i samiske områder skal
kartlegges eller at universitetet har
presset denne undersøkelsen på oss,
forteller hun.
Flere av deltakerne har også påpekt

at spørreundersøkelsen er for omfat-
tende, og vegrer seg dermed for å delta.
Ifølge Aalberg er nødvendig for å
kunne kartlegge årsaken til eventuelle
livstilsykdommer, og at svarene blir
behandlet helt konfidensielt.

Jan Arild Hansen
jan@framtidinord.no 90416196

 å (fly)plass

             Alle foto: Johanne P. Elvestad.

Rasmussen.

Helt fersk modell
Denne modellen ble utviklet i
fjor. Lufthavnen i Hammerfest
har en tilsvarende bil. Totalt skal
Egenes Brannteknikk levere 35

slike brannbiler til Avinor over
hele landet.
Bjørn Tore Sandsmark fra

Egenes brannteknikk har kom-
met for å kurse mannskapet i
bruk av den nye flyplassbrannbi-
len. Selv om han kjører brannbil

ofte synes han fortsatt det er litt
stas.
– Joda, det er gøy. Man føler

seg nesten litt som en unge igjen
når man kjører, ler Sandsmark.

Johanne P. Elvestad
johanne@framtidinord.no 93022024


