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Folkhälsomyndighetens remissyttrande över
Agendan för det nationella forskningsprogrammet om klimat
Folkhälsomyndigheten har beretts tillfälle att inkomma med synpunkter angående rubricerade
remiss och har följande att anföra:
Folkhälsomyndigheten har i yttrandet valt att främst granska de delar av agendan som har en
direkt koppling till myndighetens övergripande ansvar att verka för en god folkhälsa.
Folkhälsomyndigheten ställer sig positiv till den föreslagna agendan men vill lämna följande
synpunkter.
Synpunkter om avsnitt 2 - Mål och utmaningar för klimatarbetet
Folkhälsomyndigheten vill betona vikten av att lyfta in Agenda 2030:s mål om människors
hälsa och välbefinnande (mål 3) till avsnittet om globala mål för anpassning till ett förändrat
klimat och inte enbart under omställning till fossilfritt välfärdssamhälle.
Folkhälsomyndigheten vill vidare betona att klimatanpassning har direkt bäring på
måluppfyllelse även vad gäller det övergripande nationella målet för folkhälsopolitiken En god
och jämlik hälsa, samt för Generationsmålet.
Synpunkter om innehållet i avsnitt 3 – Forskningslandskapet
Folkhälsomyndigheten önskar göra följande tillägg till summeringen av behov:
• Ökad kunskap om hälsovinster och konsekvenser av anpassningsåtgärder eller avsaknad
av åtgärder (cost of action/inaction).
Synpunkter om innehållet i avsnitt 4 - Programmets prioriteringar
Folkhälsomyndigheten önskar att effekter på människors liv och hälsa lyfts i det prioriterade
området Systemintegrerad kunskap om klimat, effekter och samhälle. Det är av stor vikt att
förstå och följa klimatförändringens effekter på olika arter, ekosystem, vår byggda miljö, m.m. i
kombination med socioekonomiska processer som kan ge både direkta och indirekta effekter på
infektioner, skador och ohälsa.
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Beslut om detta yttrande har fattats av avdelningschefen Britta Björkholm. I den slutliga
handläggningen har enhetschefen Agneta Falk Filipsson deltagit. Utredaren My Almqvist har
varit föredragande.

Enligt Folkhälsomyndighetens beslut
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