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Innledning 

Kort om folkehelse, folkehelsearbeid og lovkrav 

«God helse» handler ikke bare om å være fysisk eller psykisk frisk, men også å oppleve velvære, 

trivsel og livskvalitet. Helsebegrepet er derfor omfattende. God helse og livskvalitet er viktig for 

den enkelte, men folks helse og livskvalitet har også innvirkning på samfunnsutviklingen. 

Folkehelse handler om befolkningens helsetilstand, hva som påvirker helsen og hvordan helsen 

fordeler seg hos innbyggerne jf. lov om folkehelsearbeid. Folkehelsearbeid ble fra 2012 nedfelt i 

folkehelseloven som et overordnet kommunalt ansvarsområde. Folkehelseloven bygger på fem 

grunnleggende prinsipper for folkehelsearbeidet: prinsippene om å utjevne sosiale 

helseforskjeller, "helse i alt vi gjør", bærekraftig utvikling, føre-var prinsippet og medvirkning. 

Den brede forståelsen av helse og folkehelse speiles også i det omfattende kommunale 

ansvaret.  

Folkehelseloven § 4 pålegger kommunen følgende: 

 

 

 

 

 

 

Folkehelseloven pålegger kommunene et helhetlig ansvar for innbyggernes velferd. Dette 

ansvaret ligger hos kommunestyret. For at kommunestyret skal kunne ivareta sitt ansvar på en 

betryggende måte, må de folkevalgte få forelagt de opplysninger og den informasjon som er 

nødvendig.  

Om oversikt over helsetilstanden og folkehelseloven 

Folkehelseloven § 5 pålegger kommunen å utarbeide en helseoversikt. Dokumentet skal være 

skriftlig og skal beskrive helsetilstanden i kommunen samt de positive og negative faktorene 

som kan virke inn på helsen i befolkningen. For å skaffe oversikt skal kommunen innhente 

opplysninger fra statlige og fylkeskommunale myndigheter, kunnskap fra de kommunale helse- 

og omsorgstjenestene og kunnskap fra miljø og lokalsamfunn som kan ha innvirkning på 

befolkningens helse.  

Helseoversikten skal inneholde en konsekvensvurdering av faktorene som beskrives og hva som 

kan være årsakene til påvirkningen. Kommunen skal være særlig oppmerksom på trekk ved 

• Å fremme befolkningens helse og trivsel 

 • Å fremme gode sosiale og miljømessige forhold  

• Å bidra til å forebygge psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse  

• Å bidra til utjevning av sosiale helseforskjeller  

• Å bidra til å beskytte befolkningen mot faktorer som kan ha negativ innvirkning på helsen 
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utviklingen, som kan skape eller opprettholde helsemessige problemer eller sosiale 

helseforskjeller. Det går fram av forarbeidene til loven, og i lovens § 6, at helseoversikten og 

utfordringsområdene som dokumenteres gjennom denne er et kunnskapsgrunnlag som skal 

være førende for kommunens samlede planarbeid.  

 

 

Hjulet viser gangen i folkehelseplanleggingen jf. folkehelseloven. 

Folkehelseloven bygger på og er samordnet med plan- og bygningsloven, som er det generelle 

regelverket for å fremme bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og 

framtidige generasjoner. Begge disse lovverkene stiller krav til kommunal planlegging om å 

fastlegge overordnede mål, strategier og tiltak for folkehelsearbeidet som er egnet til å møte de 

utfordringer som dokumenteres. Mål og tiltak kommunen kommer fram til som omhandler 

folkehelse, skal kunne omfatte all aktuell kommunal virksomhet herunder lokal 

samfunnsutvikling, planlegging, forvaltning og tjenesteyting. Folkehelseloven stiller også krav til 

at folkehelsearbeidet i kommunen skal være politisk forankret, langsiktig og systematisk.  
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Modell for hvordan folkehelse kan kobles til ulike plannivå 

(http://www.kommunetorget.no/Temaomrader/Folkehelse/Hva-er-folkehelse/Folkehelse-og-plan/ 

11.08.20) 

Folkehelsearbeid foregår i stort sett alle sektorer og på alle forvaltningsnivå. Kommunens ansvar 

for folkehelse ligger for de fleste områder utenfor helsetjenestens ansvarsområde. For 

eksempel kan kommunen gjennom arealplanleggingen legge til rette for trygge og 

aktivitetsfremmende omgivelser der barn og unge får varierte muligheter for sosialt samvær, og 

for å leke og utfolde seg sammen med andre. Fritidstilbud som utformes på en slik måte at de 

er tilgjengelige for alle, kan bidra til å utjevne sosiale forskjeller. For mennesker med mindre 

nettverk eller unge utenfor skole og arbeidsliv, kan slike tiltak bidra til å styrke tilhørigheten til 

lokalmiljøet. Gang- og sykkelveier og kollektivtransport kan gjøre det lettere og tryggere for 

barn, unge og eldre å være aktiv på fritiden. Det er hevdet at bare 10 % av folks helseproblemer 

kan helsetjenesten gjøre noe med. De resterende 90 % må løses utenfor helsetjenesten. Typiske 

folkehelseområder som ligger i helsetjenesten, er vaksinasjon, helsemessig beredskap og 

skolehelse- og helsestasjonsvirksomhet. Eksemplene her er ikke uttømmende, men viser 

bredden i folkehelsearbeidet.  

Forskrift om oversikt over folkehelsen 

Det er utarbeidet en egen forskrift, «Forskrift om oversikt over folkehelsen», som regulerer 

innholdet i oversiktsdokumentet nærmere. Forskriften pålegger kommunen å ha løpende 

oversikt over folkehelsen, i tillegg til dokumentet som skal utarbeides hvert fjerde år.  

Forskriftens krav til innhold i oversiktsdokumentet. 

Forskriften omtaler kort hva som menes med de ulike temaene oversikten skal inneholde. 

Kommunen gjør selv en vurdering av hvilke områder som er relevante for vår kommune. Den 

tematiske inndelingen jf. forskriftens §3 er følgende:   

1. Befolkningssammensetning: Antall innbyggere, alders- og kjønnsfordeling, sivilstatus, 

etnisitet og flyttemønster  

2. Oppvekst- og levekårsforhold: Økonomiske vilkår (andel med høy- og lavinntekt, 

inntektsforskjeller), bo- og arbeidsforhold (tilknytning til arbeidslivet, sykefravær, 

uføretrygd) og utdanningsforhold (andel med høyere utdanning, frafall i videregående 

skole)  

3. Fysisk, biologisk, kjemisk og sosialt miljø: Drikkevanns- og luftkvalitet, nærmiljø, tilgang 

til fri- og friluftsområder, sykkelveinett, antall støy plagede, oversikt over smittsomme 

sykdommer, organisasjonsdeltakelse, valgdeltakelse, kulturtilbud og sosiale møteplasser  

4. Skader og ulykker  

http://www.kommunetorget.no/Temaomrader/Folkehelse/Hva-er-folkehelse/Folkehelse-og-plan/
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5. Helserelatert atferd: Fysisk aktivitet, ernæring, bruk av tobakk og rusmidler, risikoatferd 

som kan gi utslag i skader og ulykker 

6. Helsetilstand: Informasjon om forekomst av sykdommer der forebygging er viktig som 

psykiske lidelser, hjerte- karsykdommer, type-2 diabetes, kreft, kroniske smerter og 

belastningssykdommer, karies  

Sammenhengen mellom sosialt bærekraftige lokalsamfunn og folkehelse. 

Figuren under viser hvordan tema i oversikten henger sammen. Befolkningssammensetningen i 

en kommune er grunnlaget og er viktig for å vurdere andre typer informasjon. Oppvekst- og 

levekårsforhold, miljø og helserelatert atferd er alle påvirkningsfaktorer. De påvirker 

helsetilstanden og omfanget av skader og ulykker i befolkningen, og på den måten også den 

samlede helsesituasjonen. De bakenforliggende faktorene kan fremme helsa eller øke risikoen 

for sykdom. Dette gjør at arbeid med folkehelse krever en helhetlig innsats over lang tid.  

 

Kilde: Telemark fylkeskommune (2016)  

Whitehead og Dahlgren sin viftemodell er en annen modell som viser at det er mange faktorer 

som påvirker helsa. Faktorene spenner fra personlige egenskaper som alder og kjønn, til 

samfunnsforhold som kultur, arbeid, bo- og nærmiljø, utdanning, sosiale nettverk, 

helsetjenester og individets egne helsevaner.  

Hver ring i den sosiale helsemodellen viser hvordan samfunnet virker inn på enkeltmenneskers 

muligheter for å gjøre individuelle valg. Slike påvirkningsfaktorer omfatter både 

helsefremmende-, forebyggede- og risikofaktorer. Modellen viser også at alle samfunnssektorer 

har et ansvar for å bidra til en positiv samfunnsutvikling.  
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Figur: Den sosiale helsemodellen, etter inspirasjon fra Dahlgren og Whitehead, 1991. 

Tillit, trygghet, tilhørighet og tilgang til goder som arbeid, utdanning og gode nærmiljø er viktig 

for å skape sosialt bærekraftige samfunn. For å oppfylle den sosiale dimensjonen av FNs 

bærekraftsmål er et systematisk og tverrsektorielt folkehelsearbeid nødvendig. Gjennom 

planprosessene kan kommunen legge til rette for en sosialt bærekraftig samfunnsutvikling. 

Planlegging gir kommunen mulighet til å omfordele påvirkningsfaktorene som er beskrevet i 

figuren ovenfor. Et godt oversiktsdokument som gir den nødvendige kunnskapen om 

påvirkningsfaktorer, er et viktig utgangspunkt for planstrategien og planarbeidet i kommunen. 

Dette viser at folkehelsearbeid og arbeidet med sosial bærekraft glir inn i hverandre. Dersom 

kommunen, ved både politikere og administrasjon, ikke er bevisst på relevante 

påvirkningsfaktorer og hvordan disse fordeles i befolkningen, kan kommunen komme til å 

videreføre uheldige miljø- og samfunnsmessige forhold og dermed svekke den sosiale 

bærekraften. (Kilde: Fhi – Folkehelseprofiler 2020) 

Forankring og mandat i Hustadvika kommune. 

Kommunedirektøren ønsker å se arbeidet med oversikt over helsetilstanden i sammenheng med 

forpliktelsene i arbeidet med FN`s bærekraftsmål og kommuneplanens samfunnsdel.  

Arbeidsgruppen utnevnt av kommunedirektøren består av: Linn Eidem Myrstad- 

kommuneplanlegger, Julie Gunstensen – skolefaglig rådgiver, Unni Løkhaug – barnehagefaglig 

rådgiver, Ragnhild Aas – rådgiver kultur, Karianne Naas Vestavik – rådgiver helse og velferd, 

Renate Drågen – enhetsleder familiens hus, Petter Holen – kommuneoverlege, Elin Melby og 

Kine Aarø Angvik - Nav Hustadvika og Ellen Marie Krakeli – rådgiver folkehelse.  

Petter Holen hadde ikke mulighet til å delta i arbeidsgruppen. 

Om oppbygging og innhold i rapporten. 

Etter innledningen kommer et sammendrag i tekstformat som i grove trekk sammenfatter 

innholdet i dokumentet. Videre kommer arbeidsgruppens anbefalinger om oppfølging og videre 

arbeid, før man går over i statistikkdelen av rapporten.  
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Statistikkdelen er bygd opp etter den tematiske inndelingen i forskriften. I statistikkdelen er det 

sidestolper med utfyllende informasjon som forklarer hvordan de valgte indikatorene kan ha 

innvirkning på folkehelsen. Til slutt kommer de lokale tilbakemeldingene fra enheter, tjenester 

og råd i kommunen. De fleste kilder som er brukt er digitale eller kan søkes opp digitalt. Slik kan 

leseren, ved å gå inn på lenken i kildehenvisningen eller søke opp kilden, skaffe seg ytterligere 

informasjon om temaet.  

Fra innholdsfortegnelsen kan man også lett klikke seg direkte inn på det temaet eller 

statistikken man ønsker å studere nærmere uten å bla gjennom hele dokumentet.  

Statistikken i kunnskapsgrunnlaget er hovedsakelig hentet fra Folkehelseinstituttet, SSB, NAV, 

fylkeskommunen, Ungdata 2018 og elevundersøkelsen. Noe statistikk er utarbeidet lokalt.  

Sammendrag: 

Område A: befolkningssammensetning og vekst. 

Møre og Romsdal fylkeskommune oppsummerer situasjonen godt i årets fylkesstatistikk når de 

sier at: «mange av kommunene i fylket nå må planlegge for en situasjon med flere eldre, færre 

barn og færre skattebetalere. Alle har et ønske om at sin kommune skal ha vekst, men for 

mange er ett mål om å stabilisere folketallet mer enn ambisiøst nok». Folketallsutviklingen i 

Møre og Romsdal er sterkt knyttet til utviklingen i arbeidsmarkedet. Den befolkningsøkningen 

fylket har opplev har vært er resultat av arbeidsinnvandring.  

Det positive for Hustadvika kommune er at vi er en av 8 kommuner i fylket, og den eneste 

kommunen i Romsdal, med vekst i folketallet i 2019. Den forventende levealderen i kommunen 

er tilnærmet lik fylkes- og landsgjennomsnittet for begge kjønn.  Forventet levealder er en viktig 

indikator da den indirekte kan si noe om befolkningens helse og levekår, om kvaliteten i 

helsetjenesten, medisinsk utvikling samt endringer i befolkningens levevaner og livskvalitet 

(SSB). 

Dette gjelder også for Hustadvika kommune, som for resten av fylket. Tallet på eldre vil øke 

kraftig, tallet på fødte følger en nedgående trend. Hver kvinne føder i snitt færre barn, vi har 

færre kvinner enn menn i aldersgruppen 20-39 år (men flere enn gjennomsnittet i Møre og 

Romsdal) og ungdom som flytter ut av kommunen kommer ikke alltid tilbake til hjemstedet sitt. 

Framskrivinger viser at vi kan vente oss et fortsatt synkende barnetall og en økt andel av 

befolkningen som er over 67 år. Forsørgerbyrden for eldre vil øke og framskrivinger viser at for 

Hustadvika vil det være færre i yrkesaktiv alder i forhold til antall eldre enn det som er 

gjennomsnittet i både fylket og landet.   
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Område B: Oppvekst og levekårsforhold. 

Arbeidsmarked: Hustadvika kommune har en egendekning av arbeidsplasser på knappe 70 %. 

Dette er blant de laveste i fylket. Utpendling skjer først og fremst til Molde. Molde-regionen 

betraktes som et godt integrert arbeidsmarked. Molde har den høyeste arbeidsplassdekningen i 

fylket (124 prosent), og er avhengig av innpendling fra de omkringliggende kommunene. Når vi 

sammenligner veksten i folketallet og veksten i sysselsettingen i Hustadvika kommune, ser vi at 

folketallsveksten er økende, mens antall arbeidsplasser holder seg på samme nivå. Fortsetter 

det slik vil dette over tid øke kommunens avhengighet av Molde. 

Sysselsetting: Statistikken fra Nav i forhold til sysselsetting er fra desember 2019, det vil si før 

korona-pandemien våren 2020. Hvilket utslag pandemien vil gi for sysselsettingen på lengre sikt 

er fortsatt usikkert. 

Tallene før pandemien viser at Hustadvika har en høyere andel personer helt uten arbeid enn 

gjennomsnittet i fylket. Spesielt gjelder dette unge i aldersgruppen 18-29 år. Det samme gjelder 

andel personer som er delvis arbeidsledig og som har nedsatt arbeidsevne. Hustadvika 

kommune har også en høyere andel unge (18-44 år) som mottar varig uførepensjon og som 

mottar stønad til livsopphold enn resten av fylket og landet. Det er flest kvinner som mottar 

stønad til livsopphold i Hustadvika. Om vi ser på den nevnte statistikken, så ser vi at det gjelder 

for alle at vi totalt sett (for alle aldersgrupper samlet) ikke ligger mye dårligere an enn fylket og 

landet, men det er bekymringsfullt at statistikken for aldersgruppen 18- 44 år skiller seg negativt 

ut og trekker ned gjennomsnittet. Her bør årsaker og tiltak nærmere utredes.   

Inntekt og familie: Medianinntekten i Hustadvika kommune ligger høyere enn både fylkes- og 

landsgjennomsnittet og vi har færre husholdninger som regnes som lavinntektshusholdninger. 

Man bør likevel merke seg at sistnevnt andel er stigende. Prosentandel barn som bor i 

lavinntektsfamilier er omtrent som fylkesgjennomsnittet og lavere enn landet. Men også 

andelen barn i lavinntektsfamilier er noe økende i Hustadvika. Tall fra Nav Hustadvika fra 

desember 2019, viser at vi har registrert 41 barn som lever i lavinntekt i kommunen.  Av 298 

mottakere av sosiale tjenester, var 127 av disse mennesker med ett eller flere barn i 

husholdningen. I perioden 01.01.-31.03.2020 er det 52 familier med til sammen 102 barn som 

har mottatt sosialhjelp. Fordi man vet at å bli utsatt for langvarig levekårsstress i barndommen 

kan gi varige spor i voksenlivet, har Nav Hustadvika prioritert videre arbeid med 

lavinntektsfamilier og tidlig koordinert innsats.  

Hustadvika kommune har en høyere andel barn i alderen 0-17 år som bor med en foresatt som 

er eneforsørger. Statistikken viser også at av disse barna, var det betydelig flere i Hustadvika 

som bor i husholdninger med lavinntekt, sammenlignet med fylket og landet.   

Hustadvika har også en noe høyere andel av befolkningen i aldersgruppen over 45 år  som bor i 

leid bolig, men en lavere andel av befolkningen i Hustadvika bor trangt. 
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Utdanningsnivå: 29 % av innbyggerne i Hustadvika i alderen 25 og eldre har grunnskole 

(ungdomsskole) som høyeste utdanningsnivå. Dette er en vesentlig høyere andel enn både 

landet og fylket. Verdiene for fylket og landet er henholdsvis 23% og 22%. Vi ser også at vi har 

en lavere andel av befolkningen som har høyskole eller universitetsutdanning: Hustadvika 23%, 

fylket 31 % og landet 37%. Men for de yngste innbyggerne i Hustadvika (aldersgruppen 25-44) er 

den bare 23% som kun har grunnskole, mens 32% har høgskole eller universitetsutdanning. 45% 

av innbyggerne i denne aldersgruppen i Hustadvika har videregående som høyeste 

utdanningsnivå.    

Barnehager: per 15.12.19 var det ingen av barnehagene i Hustadvika kommune som oppfylte 

pedagognormen. I barnehagene i Hustadvika var det kun 27 % av de ansatte som hadde 

barnehagelærerutdanning. Nasjonalt gjennomsnitt er 41 %. Hustadvika kommune har også en 

høyere andel ansatte med «annen» bakgrunn enn landssnittet. Barnehagene i Hustadvika har 

større leke- og oppholdsareal pr. barn enn landssnittet og foreldretilfredsheten er lik nasjonalt 

snitt. Grunnbemanningen (antall barn per årsverk) er omtrent lik som landssnittet. 

Skole: statistikk (5 års glidende gjennomsnitt) fra kommunehelsa statistikkbank viser at 7. 

klassinger i Hustadvika rapporterer litt lavere trivsel ved skolen enn 7. klassinger i landet og 

fylket. 10. klassinger i kommunen rapportere samme nivå av trivsel som landet og fylket. Men 

for både 7. klasse og 10. klasse har trivselen ved skolene i Hustadvika økt de siste årene siden 

2014 og nærmer seg, eller er lik, fylkes- og landsgjennomsnittet. Det kan se ut som om jentene 

trives bedre enn guttene i 7. klasse, men at dette har snudd til 10. klasse der guttene trives best. 

Tallene fra Ungdataundersøkelsen ved ungdomsskolene i Eide og Fræna i 2018 viser flere 

nyanser av spørsmål og svar under samme tema. Disse kan sees i statistikkdelen av rapporten.   

Elever ved 10. trinn i Hustadvika rapporterer om mindre mobbing en fylkes- og 

landsgjennomsnittet. Også her er det lagt ved resultater fra ungdataundersøkelsen ved 

ungdomsskoler i Eide og Fræna i 2018 som supplerer resultatene og viser at det er noe forskjell 

mellom de to gamle kommunene.  

Læringsresultater ved skolene: Statistikken viser at Hustadvika kommune har flere elever på 5. 

trinn som er på laveste mestringsnivå i både regning og leseferdigheter sammenlignet med både 

fylket og landet (3 års glidende gjennomsnitt). Vi har også færre fra 5.trinn på høyeste 

mestringsnivå i lese- og regneferdigheter enn landet og fylket. Det samme gjelder for 8. trinn i 

perioden 2016-2019.  

Samlet sett har elever ved 10. trinn gått ut fra grunnskolen i Hustadvika med omtrent likt eller 

høyere snitt av grunnskolepoeng enn 10. klassinger fra fylket og landet. Men det er variasjoner 

mellom skolene i Hustadvika og mellom kjønnene i Hustadvika. Jentene har høyere snitt av 

grunnskolepoeng enn guttene. Kjønnsforskjellene er samme tendens som i fylket og landet 

ellers. 
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Undervisningspersonale: Ca 12-13 % av undervisningspersonalet i skolene i Hustadvika 

kommune oppfyller ikke kompetansekravene for tilsetting jf. opplæringsloven. Eide barneskole, 

Eide ungdomsskole og Jendem skoler oppfyller ikke minstenormen for lærertetthet i skoleåret 

2019/2020.  

Videregående skole: Elever fra Hustadvika velger i hovedsak Fræna videregående, Romsdal 

videregående eller Molde videregående skole. Statistikk fra kommunehelsa statistikkbank (3 års 

glidende gjennomsnitt) viser en positiv utvikling i forhold til frafall fra videregående skole. Fra å 

ha hatt et veldig høyt frafall, har elever fra Hustadvika nå et lavere frafall enn 

landsgjennomsnittet og kun litt høyere frafall enn fylkessnittet. Ser man på frafall etter 

foreldrenes utdanningsnivå, er det forholdsvis store forskjeller. De som har foreldre med lavest 

utdanningsnivå har høyest frafall fra videregående skole. Denne tendensen gjelder også fylket 

og landet.    

Helsestasjon og skolehelsetjeneste: Helsestasjon og skolehelsetjenesten har fra 2017 mottatt 

eksterne tilskuddsmidler fra Helsedirektoratet. Oversikten fra Hustadvika kommune viser at 

kommunen, med eksterne midler medberegnet, ligger over brutto driftsutgifter per innbygger 

sammenlignet med fylket og landet. Også skolehelsetjenesten er forholdsvis godt dekket med 

helsesykepleier-ressurs når eksterne midler er medregnet. Bud barne- og ungdomsskole, og 

særlig Eide barneskole og Eide ungdomsskole har selv med tilskuddsmidler for lite 

helsesykepleier-ressurs ifølge normeringstallene fra Helsedirektoratet. Eksternt tilskudd fra 

Helsedirektoratet må søkes om årlig, og ut over den aktuelle tildelte perioden er varigheten på 

tilskuddsperioden uviss.  

Område C: Fysisk, biologisk, kjemisk og sosialt miljø. 

Hustadvika kommune ligger bedre an enn fylket og landet både når det gjelder 

leveringsstabilitet, hygienisk kvalitet på drikkevannet og i forhold til antall innbyggere tilknyttet 

vannverk som er underlagt tilsyn og godkjenning i vannverksstatistikken. Hustadvika ligger 

vesentlig bedre an enn landsgjennomsnittet og også bedre an en fylkessnittet når det gjelder 

konsentrasjon av svevestøv.  

Tallet på skadede og omkomne i trafikken i Norge har gått drastisk ned siden 1970- tallet, særlig 

har dette tallet bedret seg for bilførere og passasjerer i bil. Her kan man derfor si at 

skadeforebyggende tiltak har hatt effekt. I perioden 2000-2019 har 17 personer i Hustadvika 

blitt drept i trafikkulykker, 714 personer skadet og 95 av disse hardt skadet. Når det gjelder 

generelle ulykker, er det færre dødsfall som skyldes ulykker i Hustadvika enn i fylket og landet, 

men i kategorien «voldsomme dødsfall» er det flere menn fra Hustadvika som har dette som 

dødsårsak enn menn i fylket og landet. Andelen kvinner i Hustadvika som dør av «voldsomme 

dødsfall» er en god del høyere enn snittet i fylket, men lavere enn i landet.  Det er i 

sommermånedene juni- august de fleste blir drept eller skadet i trafikken i Norge. Flere menn 



18 

 

enn kvinner drukner og fra januar til mai 2020 har 28 personer druknet i Norge. 26 av 28 av 

disse var menn, 2 av de druknede var fra Møre og Romsdal.    

Når det gjelder vaksinasjonsdekning etter barnevaksinasjonsprogrammet ligger Hustadvika an 

omtrent som landet og fylket, om ikke litt bedre.   

Sosialt miljø: Valgdeltakelsen i Hustadvika er litt lavere enn i fylket og landet. Ifølge kommunens 

hjemmesider finnes det et bredt og variert tilbud innen frivillige lag og organisasjoner i hele 

kommunen. Kommunen selv tilbyr blant annet aktivitetsgrupper i «Aktiv på dagtid» og i 

Frisklivssentralen, samt tilbud i kulturskolen, ved Frivilligsentralen og bibliotekene. Bibliotekene 

i Hustadvika har lavere besøkstall per innbygger enn det både fylket og landet har ifølge 

fylkesstatistikken 2019. 

Ifølge ungdataundersøkelsene ved ungdomsskolene i Eide og Fræna i 2018 er ungdommene, 

totalt sett, noe mindre fornøyd med lokalmiljøet sitt enn gjennomsnittet i både fylket og landet. 

Ungdommene fra gamle Eide kommune er mer fornøyd med lokalmiljøet sitt enn ungdommer 

fra gamle Fræna kommune, samt mer fornøyd enn landssnittet. Guttene er mer fornøyd enn 

jentene. Ungdoms deltakelse i fritidsorganisasjoner er bedre eller likt med landsgjennomsnittet i 

de to gamle kommunene ifølge Ungdata 2018. Både i Eide og Fræna har ungdoms deltakelse i 

fritidsorganisasjoner økt siden 2013. 92 % av ungdommene i Hustadvika kommune svarte ved 

Ungdataundersøkelsen (ungdomsskole) at de hadde en fortrolig venn. Dette er noe mer enn 

lands- og fylkessnittet. 21 % av ungdommene svarte ved samme undersøkelse at de er plaget av 

ensomhet. Dette er en økning fra 2015 da 17 % av ungdommene følte seg plaget av ensomhet. 

Tallene for Hustadvika (ensomhet) er omtrent sammenfallende som for prosenttallene i fylket 

og landet.  

Det er registrert færre tilfeller av anmeldt vold og mishandling i Hustadvika enn både i fylket og 

landet, men det har vært en større økning av anmeldelser i Hustadvika enn i gjennomsnittet i 

landet og fylket siden 2015. Ungdom fra Hustadvika føler seg like trygg i nærmiljøet sitt som 

ungdom i resten av fylket og tryggere enn gjennomsnittet i Norge. Det er likevel noen færre som 

føler seg helt eller delvis trygg i Hustadvika i 2018 enn det var i 2015 (92% i 2015 og 89 % i 

2018). 

Område D: Helserelatert adferd 

Forventet levealder i Hustadvika kommune er omtrent som i Møre og Romsdal og resten av 

landet. Det samme gjelder forskjellene i forventet levealder etter utdanningsnivå. Denne 

forskjellen er på ca 5 år både i Hustadvika og i Norge.  

Fysisk aktivitet: Både den lokale turstatistikken, statistikken fra friluftsrådet og de lokale 

tilbakemeldingene viser at turstiene og turkassetrimmen i Hustadvika kommune er populær. 

Tall fra Møre og Romsdal idrettskrets viser at det er registrer 26 forskjellige idrettslag under 

paraplyen til Hustadvika idrettsråd. Tall fra Ungdataundersøkelsen i ungdomsskolene i Eide og 
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Fræna viser at andelen ungdom som trener tre eller flere ganger i uka er høyere enn 

landsgjennomsnittet, det er også litt færre ungdommer i Hustadvika som svarer at de er lite 

fysisk aktive. Ungdom fra Hustadvika bruker likevel mer tid foran skjerm enn andre ungdommer 

både i fylket og landet. Ungdommer fra gamle Eide bruker mer tid foran skjerm enn ungdommer 

fra gamle Fræna ifølge Ungdataundersøkelsen 2018.    

Ut ifra selvrapportert vekt ved sesjon er det flere, både kvinner og menn fra Hustadvika med 

overvekt eller fedme, enn både i fylket og landet. 

Alkohol: Hustadvika kommune har en god del flere ungdomsskoleelever som svarer at de har 

drukket seg tydelig beruset på alkohol, enn resten av landet og fylket. Gjennomsnittlig svarer 12 

% av ungdomsskoleelever i Norge at de har drukket seg tydelig beruset. Tallet for Hustadvika er 

19%. Det er flere ungdomsskoleelever fra gamle Fræna kommune som svarer at de har vært 

tydelig beruset (22 % i 2018) enn i gamle Eide (15 % i 2018). I prosent er det like mange 

ungdomsskoleelever i Hustadvika kommune som i fylket og i landet som svarer at de har brukt 

cannabis (3%). Omsetningen av alkohol i dagligvarebutikker og på vinmonopol er lavere i 

Hustadvika enn i fylket og landet.   

Tobakk og snus: Andelen kvinner som ved første konsultasjon i svangerskapet svarer at de 

røyker, har falt drastisk i Hustadvika siden 2010 og nærmer seg nå snittet for fylket og landet. 

Andelen ungdomsskoleelever som ved ungdataundersøkelsen sier de røyker har også sunket og 

var i 2018 på henholdsvis 1 og 2 % i Eide og Fræna. Andelen ungdom som sier de snuser var litt 

høyere, 4 % ved ungdomsskolene i Fræna og 3% ved ungdomsskolen i Eide i 2018. 

Område E: Opplysninger om helsetilstanden 

Tannhelse: ut ifra årsrapporter fra fylkeskommunen kan det se ut som om det er flere barn og 

ungdom i Hustadvika kommune med karieserfaring enn ellers i landet.  

Innleggelsesårsak spesialisthelsetjeneste, somatikk: Hustadvika kommune ligger under 

fylkesgjennomsnittet, men over landsgjennomsnittet når det gjelder innbyggere som er innlagt 

ved sykehus på grunn av muskel, skjelett og bindevevssykdom. I forhold til forgiftninger ligger vi 

omtrent likt med fylket og under landssnittet. For hoftebrudd ligger vi godt under både landet 

og fylket. I forhold til hodeskader ligger vi godt over både fylket og landet i antall pasienter 

innlagt ved somatiske sykehus. Når det gjelder KOLS ligger innbyggere fra Hustadvika vesentlig 

høyere på innleggelsesstatistikken enn gjennomsnittet i Møre og Romsdal. Vi ligger også en god 

del høyere enn landssnittet.  

Brukere av primærhelsetjenesten, etter kontaktårsak: når det gjelder psykiske symptom og 

lidelser, samt hjerte- og karsykdomsdiagnoser kontakter innbyggere i Hustadvika 

primærhelsetjenesten mindre enn innbyggere i fylket og landet. Dette gjelder for begge kjønn. 

Når det gjelder muskel og skjelettlidelser kontakter vi helsetjenesten mer i Hustadvika enn ellers 

i landet og fylket.  
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I forhold til psykiske symptom og lidelser tar kvinner mer kontakt enn menn. Dette gjelder alle 

aldersgrupper. Når det gjelder hjerte- og karsykdomsdiagnoser er det i aldersgruppen 45-74 år 

flest menn som tar kontakt med primærhelsetjenesten, ellers er det liten kjønnsforskjell. Det 

samme gjelder i forhold til muskel- og skjelettlidelser i aldersgruppen 45-74 år, her er det også 

menn som tar mest kontakt. I denne statistikken er også kontakt med fysioterapeut og 

kiropraktor inkludert. 

BrukerPlan kartleggingen i Hustadvika viser at godt over halvparten av de som mottar tjenester i 

forhold til rus- og psykiske vansker, har vært ute av arbeidslivet i over 2 år. Over halvparten bor 

alene og svært mange er avhengige av stønader fra Nav. De fleste personene med rusproblemer 

har utfordringer knyttet til alkohol mens ca 1/3 misbruker cannabis og andre 

sentralstimulerende midler. Ca ¼ av brukerne med barn er i kontakt med barneverntjenesten.  

Bruk av diverse legemiddel: bruken av diabetesmedikamenter er omtrent lik i Hustadvika, fylket 

og landet. Menn bruker mer enn kvinner i Hustadvika, men mindre enn andre menn 

sammenlignet med landsgjennomsnittet. Kvinner i Hustadvika bruker omtrent like mye 

diabetesmedikamenter som kvinner i landet ellers.  

Innbyggere i Hustadvika bruker mindre medikamenter mot hjerte- og karsykdommer enn ellers i 

fylket og landet. Menn bruker mer hjerte- og kar medikamenter enn kvinner i Hustadvika.  

Innbyggere i Hustadvika kommune bruker vesentlig mye mer ADHD- medikamenter enn fylket 

og ellers i landet. Også her er det kjønnsvariasjon, menn bruker mye mer enn kvinner. 

Antibiotikabruken er omtrent som ellers i fylket og landet. 

Kreftforekomst: Hustadvika kommune ligger høyere på forekomst av nye tilfeller av tykk- og 

endetarmskreft og lungekreft enn fylket og landet. Dette gjelder spesielt for menn, men også for 

kvinner i litt mindre grad. Det er også vesentlig flere tilfeller av prostatakreft i Hustadvika enn i 

fylket og landet ellers. Vi har færre nyoppdagete krefttilfeller av brystkreft og vesentlig færre 

tilfeller av hudkreft enn fylket og landet.   

Dødelighet: Menn i Hustadvika ha en lavere dødelighet (tidlig død) som skyldes hjerte- og kar 

sykdom og kreft enn fylket og landet (likt med fylket i forhold til hjerte- og kar). I forhold til kols, 

lungekreft og død etter voldsomme ulykker ligger menn fra Hustadvika noe høyere enn fylket og 

landet.  

Kvinner i Hustadvika dør tidligere av hjerte- og karsykdom enn kvinner i resten av fylket og 

landet. For kategoriene kreft, lungekreft og kols har kvinner i Hustadvika lavere dødelighet 

(tidlig død) enn kvinner i fylket og landet. For kategorien voldsomme dødsfall ligger vi over 

fylkesgjennomsnittet, men under snittet for resten av landet.    

Det er lavere forekomst av tidlige dødsfall etter ulykker i Hustadvika kommune enn ellers i 

Norge, men det er vesentlig flere som dør tidlig på grunn av selvdrap i Hustadvika enn i fylket og 

også sammenlignet med landet.   
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Lokale tilbakemeldinger 

Folkehelseloven tilsier at man i arbeidet med oversikten skal innhente kunnskap fra de 

kommunale helse- og omsorgstjenestene, samt kunnskap fra miljø og lokalsamfunn. 

Arbeidsgruppen valgte å sende ut forespørsel om tilbakemelding til rådene i kommunen, samt 

utvalgte enheter og tjenester. Brev ble send ut til ledere og rådgivere for de aktuelle tjenestene. 

Forespørsel ble sendt til: enhetsleder ved hjemmetjenesten, enhetsleder Mestringsenheten, 

leder av fysio, ergo- og rehabiliteringstjenesten, enhetsleder helse og velferd, avdelingsleder 

ved barneverntjenesten, avdelingsleder ved helsestasjon og skolehelsetjeneste, leder av 

flyktningtjenesten, enhetsleder Nav, enhetsledere ved alle skoler og barnehager, avdelingsleder 

ved PP-tjenesten, Eide legekontor og Fræna legekontor. Til sammen 37 avdelinger, tjenester 

eller enheter. Sammendrag av de to innkommende svarene følger under. Enhetsleder ved 

mestringsenheten bidro med relevant statistikk til oversikten. Dette svaret er derfor flettet inn i 

statistikkdelen. Det samme gjelder svar fra avdelingsleder ved helsestasjon- og 

skolehelsetjenesten  

Tilbakemeldinger fra rådene i Hustadvika: 

Spørsmål 1: Hvordan synes dere helsetilstanden blant innbyggerne i kommunen er? 

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne (videre RMNF) mener helsetilstanden til 

befolkningen er god og trekker fram tilbud som «Aktiv på dagtid», turstier og tilbud til eldre som 

positivt. Ungdomsrådet synes også helsetilstanden er god, men trekker fram at kommunen også 

har sårbare familier med lavinntekts- og rusproblematikk. Eldrerådet har ikke svart på dette 

spørsmålet. 

Spørsmål 2: Hvilke områder utpeker seg som spesielt utfordrende eller med spesielt 

potensiale for ulike tiltak?  

Eldrerådet trekker fram behovet for aktivitetstilbud også for personer som har behov for 

transport til tilbudet, samt tilbud ved eldreinstitusjoner. RMNF ønsker flere tilbud til barn med 

funksjonsnedsettelser og deres familier, samt aktivitets og kulturelle tilbud til barn i 

avlastningsboliger. Ungdomsrådet ønsker at potensialet i forhold til helsefremmende aktiviteter 

i skolehverdagen utnyttes bedre. Dette både i forhold til fysisk og psykisk helse.  

Spørsmål 3: Hvilke ressurser har kommunen som kan bygges på og forsterkes? 

Både eldrerådet og RMNF trekker fram «Aktiv på dagtid», samt andre kultur- og aktivitetstilbud 

og turstier som positive. Det er et ønske om at både fysiske og kulturelle tilbud gis også ved 

eldreinstitusjoner, samt at de er spredt lokalt omkring i kommunen. Det er også et ønske om at 

turstier blir enda mer tilrettelagt for bevegelseshemmede.  Det påpekes at ved å styrke både 

folkehelse og frivilligsentral så kan ressursene utnyttes enda bedre. RMNF trekker fram at det er 

viktig at kommunen organiserer og vedlikeholder tilbud som allerede er på plass, samt at 

kommunen prioriterer og fordeler treningstider også for personer med funksjonsnedsettelser. 
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Ungdomsrådet er opptatt av å styrke fysisk aktivitet i skoletiden, samt å skape/beholde bredde i 

aktivitetstilbud til ungdom.  

Spørsmål 4 og 5: Hvilke utviklingstrekk skaper eller opprettholder sosiale ulikheter i helse? 

Hva kan mulige årsaker til dette være, og hva kan være helsekonsekvensene hvis utfordringer 

ikke håndteres?  

 Eldrerådet er opptatt av å se hele livsløpet i sammenheng. Dette fordi man vet at sosiale 

ulikheter påvirker helsetilstanden og at gode vaner som etableres i tidlig alder også er viktig når 

man blir eldre. RMNF er opptatt av det samme; utenforskap påvirker helsetilstanden på sikt og 

gir utfordringer både for den enkelte og for samfunnet. De er derfor opptatt av at kommunen i 

større grad må bidra og legge til rette for tilbud til mennesker med nedsatt funksjonsevne. 

Ungdomsrådet er også opptatt av noe av det samme. De fremhever at det er viktig å være med 

på fysisk aktivitet i ung alder for å ta vare på helsen. For å styrke deltakelse peker de på å legge 

til rette for at alle kan få mulighet til å delta uavhengig av familiens økonomi og at det er viktig 

at tilbudene er lokalt der de bor, slik at transport ikke blir et hinder for deltakelse.   

Spørsmål 6: Hva bør – og kan kommunen gjøre for å forbedre situasjonen på ulike områder?  

Eldrerådet er opptatt av å skape gode vaner for fysisk aktivitet og kosthold gjennom hele livet 

for å unngå sosiale ulikheter i helse. De trekker også fram god kommunal planlegging som viktig 

for å unngå sosiale forskjeller blant eldre, for eksempel eldreboliger til leie, boliger i tun og et 

utbedret kollektivt tilbud. Eldrerådet er også opptatt av at eldre får mulighet/tilgang til god og 

næringsrik mat og at kommunen bidrar/legger tilrett her.  

RMNF er opptatt av at tilbud til mennesker med funksjonsnedsettelser prioriteres og at 

kommunen samarbeider med frivillige organisasjoner for å få til dette. Ungdomsrådet ønsker at 

det satses mer på fysisk og psykisk helse i skoletiden.  

Idrettsrådet har svart litt mer generelt på spørsmålene, men de understreker at de gjerne vil 

være en samarbeidspartner for å fremme god helse og en god samfunnsutvikling i Hustadvika 

kommune. Idrettsrådet viser til at deres medlemsorganisasjoner er en stor ressurs når det 

gjelder å skape aktivitet og idrettsglede i kommunen. De viser også til hvor viktig aktivitet er for 

helsetilstanden i et samfunn som blir mer inaktivt.  Idrettsrådet ønsker at kommunen går inn 

som en aktiv støttespiller til deres arbeid for tilbud som skaper aktivitet i befolkningen. Særlig 

viktig synes de det er med samarbeid/tilskudd til driftsstøtte av anlegg, både haller og utendørs 

anlegg. Idrettsrådet viser til at anlegg i kommunen blir brukt av innbyggere i alle alder til både 

organisert og uorganisert aktivitet. Slik aktivitet er viktig for folkehelsen.  

Idrettsrådet ønsker hjelp til å kunne holde aktivitetsavgiftene på lavest mulig nivå, slik at flest 

mulig kan delta. Idrettsrådet ønsker også at kommunen oppretter en gjenbrukssentral, for 

eksempel i samarbeid med Røde kors og flyktninghjelpen.    

Rådenes fullstendige tilbakemeldinger ligger under «Lokale tilbakemeldinger» i rapporten.  
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Tilbakemelding fra tjenester i kommunen: 

Tilbakemeldingen i sin helhet ligger under «Lokale tilbakemeldinger» i rapporten.  

Hva synes dere om helsetilstanden blant innbyggerne i kommunen:  

Fysio, ergo- og rehabiliteringstjenesten: Ser utfordringer knyttet til fysisk og psykisk helse. 

Stiller spørsmål om disse brukerne, med tidligere innslag av hjelp, kunne ha greid seg bedre selv. 

Statistikk tilsier at det er en stor andel innbygger som sliter med muskel- og skjelettlidelser og 

overvekt.  

Nav: Flere ungdommer har vesentlige og sammensatte utfordringer som hindrer dem i å 

komme ut i arbeid. Utfordringene lager hinder for livskvalitet og psykisk helse, gir somatiske 

plager og isolasjon. Krever tett, koordinert og tidkrevende oppfølging fra Nav. Flere med angst 

og depresjon som er til hinder for arbeid eller arbeidstrening. 

Flere med store tannhelseproblemer. 

Områder med utfordringer og potensiale for tiltak: 

Fysio, ergo- og rehabiliteringstjenesten: forebygging av ensomhet blant eldre, forebyggende 

psykisk helsearbeid for barn og unge, satse på tiltak med høy evidens, ivaretakelse av 

pårørende.  

Nav: Nav opplever at Rask psykisk helsehjelp (RPH) er det eneste effektive lavterskeltilbudet i 

kommunen for brukere, i deres målgruppe, med lette til moderate psykiske utfordringer. 

Spesialisthelsetjenesten gir ikke tilbud til denne gruppen. Hustadvika kommune burde styrke 

tilbudet til mennesker som strever med psykisk helse. RPH har vært et tiltak som har gitt gode 

resultater i form av mestring som igjen har resultert i aktivitet og jobbfokus.   

Det er en utfordring at unge mennesker med jobbressurser ikke gis et reelt behandlingstilbud i 

kombinasjon med arbeidsrettet oppfølging. Uten spesielt tilpassede tiltak er det en vesentlig 

fare for varig ungt utenforskap. Nav ønsker ressurser til å gjeninnføre «Individuell jobbstøtte» 

(IPS). 

Nav ser også en utfordring i forhold til brukere som har behov for hjelp og støtte som Nav ikke 

når ut til, blant annet fordi de isolerer seg.  

Ungdomsteamet i Nav ønsker også en miljøterapeut som kan bistå ungdommer på flere ulike 

arenaer som kan styrke ungdommers selvstendighet og helse.  

Nav ønsker bedre samhandlingsrutiner og oppfølgingsrutiner for «ungt utenforskap» i 

kommunen. 

Nav opplever at pågangen av innbyggere som er hjelpesøkende og har behov for deres tjenester 

er økende. Nav ønsker også bedre oppfølging til mennesker som sliter så mye med økonomien 

at det går utover fysisk og psykisk helse, samt arbeidsliv. 
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Ressurser som kan bygges videre på og forsterkes i kommunen:  

Fysio, ergo- og rehabiliteringstjenesten: Turstier, gjerne flere hvilebenker, flott natur, «Aktiv på 

dagtid» gjerne også med tilbud som er enda mer lavterskel. Styrke og videreutvikle tilbudet på 

dagsentrene, både i forhold til fysisk, psykisk og sosial helse. Flere «Sterk og stødig» grupper 

rundt om i kommunen. 

Nav: Rask psykisk helsehjelp, Kvalifiseringsprogrammet og Individuell jobbstøtte. Bedre 

samhandling og koordinering mellom enheter og tjenester i kommunen. 

Utviklingstrekk som skaper eller opprette sosiale ulikheter i helse:  

Fysio, ergo- og rehabiliteringstjenesten: privatisering av tjenester og tilbud. Tilbud som ikke er 

tilgjengelig for alle for eksempel på grunn av mangel på tilpassing til behov eller økonomi.   

Nav: Å ikke ha egen bolig eller trygg økonomi. Behov for boligsosiale tiltak til ungdom og 

familier. Mangel på lavterskeltilbud. 

Årsaker og konsekvenser: 

Fysio, ergo- og rehabiliteringstjenesten: sosiale ulikheter øker, viktig med tiltak til barn og unge 

for å begrense dette. Skoler og barnehager er viktige arenaer for slike tiltak. 

Nav: Mange har falt utenfor for “lenge siden”, eller ikke blitt fanget opp i tilstrekkelig grad. 

Barnehagen, skole og øvrig hjelpeapparat har ikke registret eller kommet i posisjon til å hjelpe. 

Etter avbrutt eller endt skolegang møter de Nav med en stor bagasje som krever tid og ressurser 

for å kartlegge og avklare. Tiltakene som er nødvendige for å snu negative mønstre og styrke 

helsen til den enkelte slik at den enkelte kan nyttiggjøre seg NAVs bistand, ligger gjerne utenfor 

NAVs tiltakspakker og innen helse og/eller i en kombinasjon av disse. En mulig årsak til sosiale 

ulikheter kan være at hjelpeapparatet ikke kommer i posisjon til å hjelpe, den unge eller dennes 

familie har ikke kunnskap om hjelpeapparatet i kommunen, gis ikke tilstrekkelig hjelp når 

utfordringene blir synlige gjennom skolevegring ect, blir ikke identifisert som mobbing eller 

psykisk helse, sosial arv der lavinntektsfamilier ikke kommer seg ut av en vanskelig situasjon, lav 

grad av integrering, få ressurser til å tilegne seg kunnskap og kompetanse om samfunnets 

spilleregler.   

Når mennesker isolerer seg, får det uheldig konsekvenser på flere områder.  Økte psykiske og 

somatisk helseplager, økt isolering, mer kronifiserte plager, lav eller manglende inntekt, rus, økt 

selvmordsfare, omfattende hjelpebehov og kriminalitet. Økt helseplager hos pårørende i tillegg 

til økonomiske belastninger. Vi ser det som kriminalitetsforebyggende å håndtere de sosiale 

ulikhetene. Kommunen har felles ansvar for å arbeide for at flest mulig får like muligheter.   

Hva bør kommunen gjøre for å forbedre situasjonen: 
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Fysio-, ergo- og rehabiliteringstjenesten: satse på og utvide HOPP, satse på skolehelseteam med 

større tverrfaglighet enn i dag, skolegårder som fremmer fysisk aktivitet for alle (her er det stort 

potensiale for forbedring), bygge gangveier for aktive skoleveier, satse på trygge møteplasser 

for ungdom, satse på og markedsføre BUA, lavterskel aktivitetstilbud, ansette 

kommunepsykolog og familieveileder i større stilling, satse på Frisklivsentralen, markedsføre 

offentlige tjenester bedre, tettere samarbeid mellom arbeidsgivere, Nav, Frisklivsentralen og 

Rask psykisk helsehjelp, større grad av tilrettelegging/universell utforming, opprette tjenesten 

«forebyggende hjemmebesøk», flere møteplasser for eldre/ensomme (trim, bibliotek, kor m.m), 

satse enda mer på helsefremmende og forebyggende tiltak og involvere vår tjeneste i slike 

tiltak. 

Nav: Samarbeid, koordinering, rutiner for oppfølging av lærlinger, RIBO, Hverdagsrehabilitering, 

tilby kurs i dataferdigheter, samt tiltak nevnt lengre opp.  

Arbeidsgruppens anbefalinger:  

Planstrategien for Hustadvika kommune i planperioden 2020-2023 er vedtatt av 

kommunestyret. To kommuner har slått seg sammen og skal samordne og videreutvikle sitt 

planarbeid, sin strategiske retning, mål og tiltak. Dette gir oss en enestående mulighet for å 

legge til rette for gode folkehelseløsninger i både budsjett- og økonomiplan, samt øvrig planverk 

jf. figur s. 10. «Oversikt over helsetilstanden i Hustadvika kommune 2020» er et viktig 

kunnskapsgrunnlag for å gi retning når strategier skal utformes og veivalg gjøres.  

Innenfor kommunens økonomiske rammer er det viktig å prioritere riktige tiltak for god 

folkehelse. Noen tiltak må prioriteres både på kort og lengre sikt, andre kan innarbeides som 

langsiktige tiltak. Slik kan kommunen innfri lovkravet om et systematisk, langsiktig og 

treffsikkert folkehelsearbeid.  

Arbeidsgruppa anbefaler at det gjennom planarbeidet legges til rette for tiltak rettet mot: 



26 

 

Utenforskap: 

Mål og mulige tiltak 

En god oppvekst kan vare hele livet, det samme kan en dårlig oppvekst gjøre. For at Hustadvika 

kommune skal ha en bærekraftig samfunnsutvikling i framtiden er det viktig at tidlig innsats og 

gode grunntjenester prioriteres og ikke skjæres ned. Utenforskap må forebygges for å unngå at 

det forsterkes gjennom livet og fra generasjon til generasjon. En god oppvekst forebygger 

behovet for mer inngripende tiltak senere i livet. 

 Hustadvika kommune må sørge for at: 

• Helsestasjon og skolehelsetjeneste har nok ressurser til å drive kvalitativt gode 

helsetjenester, ressurser til å styrke et godt foreldreskap og til å følge opp barn og unge 

med spesielle behov og deres familier. 

• Barnehagene prioriteres slik at de har nok og godt kvalifisert personell til å være en 

ressurs i det forebyggende arbeidet og oppfølgingen av barn og barnefamilier i 

kommunen.  

• Skolene i Hustadvika, i samarbeid med andre tjenester, har gjort et godt arbeid de siste 

årene målt etter elevenes trivsel, synkende mobbetall og økende gjennomføringsgrad i 

videregående skole. I forhold til læringsresultater ser det ut til at skolene fortsatt har en 

jobb å gjøre, selv om mye er bedret de siste årene. Når man vet hvor viktig utdanning, 

trivsel og et mobbefritt miljø er for helsen resten av livet, er det fortsatt viktig at det 

jobbes med trivsel, innhold og læringsresultater i skolen. Det må forventes en lik strategi 

for alle skolene i Hustadvika på dette området. Skolene må prioriteres slik at de har nok 

og godt kvalifisert personell til å være en ressurs i det forebyggende arbeidet og 

oppfølgingen av barn og barnefamilier i kommunen.  

• Innbyggere som trenger ekstra oppfølging må få kvalitativt gode tjenester innen psykisk 

og somatisk helse, PPT og barnevern. Å ha tjenester som kan gi god og adekvat 

oppfølging av barn og unge som sliter psykisk er viktig og må prioriteres. Et godt 

samarbeid mellom grunntjenestene og de tjenestene det henvises til ved behov er 

nødvendig. Familiens hus har en unik mulighet for å etablere og videreutvikle gode 

samarbeid og oppfølgingsrutiner her. Dette gjelder også samarbeid med tjenester som 

ligger utenfor Familiens hus.   

• Hustadvika kommune må sørge for økt samhandling mellom kommunens øvrige 
enheter. Dette for å bedre utnytte kommunens ressurser til det beste for innbyggerne. 
Økt samhandling vil gi økt kompetanse om enhetenes arbeid, samt et bedre koordinert 
og mer målrettet arbeid.  
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• Å streve med rus eller psykiske problemer er en kilde til utenforskap på mange områder. 

Det er derfor svært viktig at Hustadvika kommune har gode tjenester til disse brukerne 

og deres familier, og at tjenestetilbudet er utformet slik at brukerne fanges opp og får 

hjelp tidligere enn i dag.  

• Andelen ungdom som debuterer med rus i ungdomsskolealder er for høy. Det må jobbes 

videre med rusforebyggende tiltak på tvers og i samarbeid mellom tjenester i 

kommunen. 

• Selv om andelen elever som gjennomfører videregående har økt, er det fortsatt flere 

unge i Hustadvika som står utenfor eller ikke kommer inn i arbeidslivet. Arbeid og 

utdanning er en viktig faktor for god helse. Her må tiltak prioriteres.   

 

Trygge nærmiljø og lokalsamfunnsutvikling:  

Mål og mulige tiltak 

God helse defineres ikke bare som fravær av sykdom, men rommer et mer helhetlig syn som 

innbefatter trivsel, funksjon, livskvalitet og ressurser til å mestre hverdagen. Særlig med tanke 

på de demografiske utfordringene vi står overfor er det viktig med et inkluderende, aktivt, 

bærekraftig og aldersvennlig samfunn. Vi må samordne og styrke ressurser som ligger hos 

innbyggerne selv og i lokalsamfunnet i samarbeid med offentlige tjenester. Dette kan bidra til å 

gjøre samfunnet best mulig tilrettelagt for en god oppvekst, arbeidsliv, og alderdom. 

Hustadvika kommune må sørge for: 

• Å være en god og trygg bokommune for sine innbyggere. Demografiske framskrivinger 

understreker viktigheten av at unge mennesker bosetter seg i kommunen. Siden vi har 

lav arbeidsplassdekning må vi ha gode tjenester på andre områder: gode oppvekstmiljø, 

barnehager, skoler og helsetjenester i tillegg til tilrettelagte bomiljø, lokalsamfunn og 

fritidstilbud. Hustadvika kommune må også legge til rette for å være en god 

pendlerkommune. De kommunale tjenestene må tilpasses dette behovet.  

• Arbeid og næring: Arbeid er en grunnleggende faktor for folkehelse fordi det gir 

økonomisk trygghet. Det er også en kilde til sosiale relasjoner, struktur i hverdagen og 

personlig vekst. Å skape og beholde arbeidsplasser i kommunen er derfor et viktig bidrag 

til god folkehelse for innbyggerne. Det må legges til rette for et inkluderende arbeidsliv 

ved både offentlige og private arbeidsplasser. 

• Kommunen skal gjennom planverk og andre tiltak legge til rette for og bidra til et 

aldersvennlig samfunn der eldre kan trives og være selvstendige, og der offentlige og 

individuelle ressurser samordnes på en god måte. Kommunen må sørge for å ha nok 
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tomter tilgjengelig for seniorboliger, gjerne samlokalisert. Hjelp og veiledning for å 

planlegge og starte en prosess for å skaffe seg en aldersvennlig bolig kan være en god 

investering både for kommunen og innbyggerne. Aktuelle tilskudd og stønadsordninger 

for boligbygging skal være lett tilgjengelige.  

• Frivillige lag, organisasjoner og foreninger er viktige for både fysisk aktivitet, tilhørighet 

og sosiale møteplasser. Frivilligheten tilbyr fritidsaktiviteter for innbyggere i alle aldre, 

idrettslige og kulturelle opplevelser, opplæring, beredskap, og helse- og 

omsorgstjenester. Hustadvika kommune må være en aktiv og god samarbeidspartner og 

bistå frivilligheten i kommunen på en best mulig måte. Uttalelsene fra alle rådene i 

Hustadvika kommune understreker hvor viktig frivilligheten er for trivsel og funksjon for 

alle innbyggere kommunen. Samarbeidet og dialogen mellom kommunen og 

frivilligheten, kan på enkelte områder utnyttes enda bedre, for eksempel inn mot 

eldreomsorgen og for mennesker med funksjonsnedsettelser.  

• Tilbakemeldingene fra alle rådene i kommunen understreker viktigheten av lavterskel 

fysisk aktivitet for alle alders- og brukergrupper. Godt tilrettelagte turstier, tilbud i «Aktiv 

på dagtid» og andre lavterskel aktivitetstilbud, som for eksempel nærmiljøanlegg blir av 

alle trukket fram som positivt og noe som det ønskes mer av. Helst i alle deler av 

kommunen slik at utfordringene med transport blir minst mulig.  

• Ungdomsrådet poengterer potensialet i å legge mer til rette for fysisk- og psykisk helse i 

skolen og for skolegårder som fremmer lavterskel fysisk aktivitet. Den samme 

tilbakemeldingen kommer fra fysio-, ergo- og rehabiliteringstjenesten. Det må satses på 

universell utforming slik at skolegårder, nærmiljøanlegg og turstier kan brukes av flest 

mulig.  

• Kommunen kan også se på tiltak i samarbeid med frivilligheten for å løse 

transportbehovet for eldre til aktivitetstilbud og for å gi tilbud til barn, ungdom og 

voksne med funksjonsnedsettelser.  

• Kommune bør systematisere og prioritere arbeid med universell utforming.  
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Område A: befolkningssammensetning og 

vekst  
Med befolkningssammensetning menes grunnlagsdata om 

befolkningen som antall innbyggere, alders- og kjønnsfordeling, 

sivilstatus, etnisitet, flyttemønster mv. Slike data er blant annet 

viktige for å kunne tolke de øvrige opplysningene i oversikten 

(Kilde: Forskrift om oversikt over helsetilstanden). 

Statistikken under er i hovedsak hentet fra kommunestatistikken 

utarbeidet av Møre og Romsdal fylkeskommune: 

https://mrfylke.no/for-deg-som-jobbar-i-kommune/statistikk-

analyse-og-kart/kommunestatistikk (juni 2020) 

Folketallsutvikling i Møre og Romsdal 2019-2020 

 

Fødselsoverskudd 1960-2019, Hustadvika 

 

Tallgrunnlaget for Kommunestatistikk 2020 

er i hovedsak statistikk fram til og med 

2019 eller januar 2020. Korona-pandemien 

våren 2020 vil gi ett brudd i mange 

statistikker over utviklingstrekk.  

Hvordan koronaen vil påvirke samfunns- 

og befolkningsutviklingen i fylket er 

usikkert, men noen trender vil nok 

fremdeles gjøre seg gjeldende de 

nærmeste årene: tallet på eldre vil øke 

kraftig, tallet på fødte følger en lang 

nedgående trend, hver kvinne føder i snitt 

færre barn, fylket taper ungdom til resten 

av landet og tallet på innvandrere vil mest 

sannsynlig fortsette å gå ned. Møre og 

Romsdal hadde i 2019 en befolkningsvekst 

på 267 personer, det er halvparten av det 

vi hadde året før – og en tidel av det den 

var i toppåret 2012.   

Bare 8 av 26 kommuner i fylket hadde 

folkevekst i 2019. 6 av disse er på 

Sunnmøre, i Romsdal er det bare 

Hustadvika kommune som har vekst og på 

Nordmøre er det bare Smøla som hadde 

økning i folketall. 12 kommuner hadde 

fødselsoverskudd.   

Sysselsettingsutvikling viser også en 

negativ utvikling for de fleste kommunene 

i Møre og Romsdal i løpet av 2019.  

Statistikken viser at mange av kommunene 

i fylket nå må planlegge for en situasjon 

med flere eldre, færre barn og færre 

skattebetalere. Alle har et ønske om at sin 

kommune skal ha vekst, men for mange er 

ett mål om å stabilisere folketallet mer enn 

ambisiøst nok.  Kilde: 

https://mrfylke.no/for-deg-som-jobbar-i-

kommune/statistikk-analyse-og-

kart/kommunestatistikk (17.06.20) 

Situasjonen i Norge er lik på enkelte 

områder: Det blir færre yrkesaktive per 

pensjonist, andelen av totalbefolkningen 

over 67 og 80 år vil øke, flere bor i byer og 

tettsteder. Flere bor alene, det gjelder 

både yngre voksne og eldre. Kilde: 

https://www.fhi.no/nettpub/hin/befolknin

g/befolkningen  15.04.20) 

Statistikk fra Møre og 
Romsdal fylkeskommune 

https://mrfylke.no/for-deg-som-jobbar-i-kommune/statistikk-analyse-og-kart/kommunestatistikk
https://mrfylke.no/for-deg-som-jobbar-i-kommune/statistikk-analyse-og-kart/kommunestatistikk
https://mrfylke.no/for-deg-som-jobbar-i-kommune/statistikk-analyse-og-kart/kommunestatistikk
https://mrfylke.no/for-deg-som-jobbar-i-kommune/statistikk-analyse-og-kart/kommunestatistikk
https://mrfylke.no/for-deg-som-jobbar-i-kommune/statistikk-analyse-og-kart/kommunestatistikk
https://www.fhi.no/nettpub/hin/befolkning/befolkningen
https://www.fhi.no/nettpub/hin/befolkning/befolkningen
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Folketallsutvikling, Hustadvika 2005-2020 

 

Folketallsutvikling per grunnkrets Hustadvika 2015-2020 

 

 

 

 

 

 

Det har vært positivt 

fødselsoverskudd og tilflytting til 

Fræna og Eide kommuner de 

fleste år. De årene der det har 

vært befolkningsnedgang 

skyldes negativ nettoinnflytting, 

altså at det er flere som flytter 

fra kommunen enn som flytter 

til kommunen. 

Befolkningsveksten består av 

fødselsoverskudd og netto 

tilflytting. For å få økt folkevekst 

er det først og fremst 

innvandring som får folketallet 

til å stige jevnt framover. 

Folketallet i Hustadvika 

kommune vokste med 4,0 

prosent i siste tiårsperiode, mot 

6,4 prosent vekst i fylket som 

helhet. Fra 2019 til 2020 er 

befolkningsveksten i Hustadvika 

fra 0.0-1.0%, for Møre og 

Romsdal fylke er det en nedgang 

på 0.06% og for landet en 

økning på 0.74 %. 

Totalt sett ligger andelen 

kvinner pr. 100 menn i 

kommunen på 97,4, men for 

aldersgruppen 20-til 39 år er 

andelen kvinner pr. 100 menn 

bare omtrent 90. Det er derfor 

et underskudd på kvinner i 

denne aldersgruppen i forhold 

til menn. Det er generelt sett 

færre kvinner enn menn i Norge 

(SSB). Oslo og Vestfold er de 

eneste fylkene som har 

kvinneoverskudd. Størst relativt 

mannsoverskudd finner man i 

Finnmark, Sogn og Fjordane, 

Møre og Romsdal og Troms.  

Kilde: Hustadvika kommune, 

Kommuneplanens samfunnsdel 

(2020)/ https://mrfylke.no/naering-

og-samfunn/statistikk-analyse-og-

kart/kommunestatistikk (30.06.20)/ 

SSB: 

https://www.ssb.no/befolkning/arti

kler-og-publikasjoner/fortsatt-flere-

menn-enn-kvinner-i-norge 

 

Om befolkningen i 
Hustadvika kommune 

https://mrfylke.no/naering-og-samfunn/statistikk-analyse-og-kart/kommunestatistikk
https://mrfylke.no/naering-og-samfunn/statistikk-analyse-og-kart/kommunestatistikk
https://mrfylke.no/naering-og-samfunn/statistikk-analyse-og-kart/kommunestatistikk
https://www.ssb.no/befolkning/artikler-og-publikasjoner/fortsatt-flere-menn-enn-kvinner-i-norge
https://www.ssb.no/befolkning/artikler-og-publikasjoner/fortsatt-flere-menn-enn-kvinner-i-norge
https://www.ssb.no/befolkning/artikler-og-publikasjoner/fortsatt-flere-menn-enn-kvinner-i-norge
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Tettsteder av boliger og fritidsboliger i Hustadvika 

kommune 

 

 

Elnesvågen, Eide og Bud er de største tettstedene i kommunen. 

Området ved Skaret og på Bjørnsund har flest fritidsbygg. 

Folketallsvekst etter type, Hustadvika kommune 2005-

2019 

 

 

 

I dag er 16,6 prosent av befolkningen 

over 67 år. Flere kommuner må 

planlegge for en svært kraftig vekst i 

gruppa av folk som 80 år eller eldre. 

Fruktbarhetstallet er nå på det laveste 

nivået som er registrert i fylket: 1,74 

barn per kvinne. Tallet på barn og 

unge er venta å gå ned med 2700 

innen ti år. Flytteoverskuddet går ned.  

Innvandrerbefolkninga utgjør 12,7 

prosent av den samla befolkninga i 

fylket. 

I hele landet var forsørgerbyrden for 

eldre 4,1 i 2018. Det er 0,5 høyere enn 

i Møre og Romsdal (3,6). Det er altså 

gjennomsnittlig færre i yrkesaktiv 

alder per person over 66 år her i fylket 

enn i landet samlet. I 2028 er 

forsørgerbyrden for eldre ventet å bli 

3,4 her i landet og 2,8 i fylket; det vil 

altså si et kraftig fall. Forsørgerbyrden 

er tallet på personer i arbeidsfør alder 

for hver person i yrkesaktiv alder. 

Nedgangen i personer i yrkesaktiv 

alder vil blant annet få konsekvenser 

for skatteinntekter og kommunale 

tjenester. 

Hovedtrekkene for Møre og Romsdal 

når det gjelder framskriving av 

folketallet, er altså svakere 

folketallsvekst enn for landet sett 

under ett, sentralisering og til dels 

sterk aldring i befolkninga. 

Kilde: «Oversikt over folkehelsa i Møre 

og Romsdal 2019».  

https://mrfylke.no/naering-og-

samfunn/statistikk-analyse-og-

kart/folkehelsestatistikk (30.06.20) 

Om befolkningen i Møre og 
Romsdal 

https://mrfylke.no/naering-og-samfunn/statistikk-analyse-og-kart/folkehelsestatistikk
https://mrfylke.no/naering-og-samfunn/statistikk-analyse-og-kart/folkehelsestatistikk
https://mrfylke.no/naering-og-samfunn/statistikk-analyse-og-kart/folkehelsestatistikk
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Relativ del fødte av folketallet, Hustadvika 1980-2019 

 

Kvinner per 100 menn (B, inndeling per 1.1.2020)  

 

Kilde: http://khs.fhi.no/webview/ (14.05.20) 

http://khs.fhi.no/webview/
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Kvinner per 100 menn, 20-29 år og 30-39 år 

 

 

Andel barn og ungdom, 1986-2019 og framskriving til 

2030 

 

     

 

 

 

Flere lever lenger med god helse, og 

forventet levealder for Hustadvika 

kommune er tilnærmet likt fylkes- og 

landsgjennomsnittet for begge kjønn.  

Både Fræna og Eide har de siste årene 

har det vært en svak positiv 

befolkningsvekst. 

 Dersom befolkningsveksten fortsetter 

med en svak vekst, medføre dette 

ytterligere andel eldre i befolkningen. 

I 2019 er andelen innbyggere som er 

80 år eller eldre omtrent 4 prosent, 

mens det ifølge 

befolkningsframskrivingene vil være 

omtrent en andel på 10 prosent i 

2040. 

Forholdet mellom andelen av 

befolkningen som er i aldersgruppen 

20 til 66 år synker i forhold til andelen 

av befolkningen som er 67 og eldre. 

Denne utfordringen krever 

oppmerksomhet og vil få prioritet i 

Hustadvika kommune. 

Kilde: 
https://hustadvika.kommune.no/hori

nger/kunngjoring-av-offentlig-horing-

og-ettersyn-kommuneplanens-

samfunnsdel-2020-2032-hustadvika-

kommune.37271.aspx  (02.07.20) 

Om befolkningen i 
Hustadvika kommune. 
 

https://hustadvika.kommune.no/horinger/kunngjoring-av-offentlig-horing-og-ettersyn-kommuneplanens-samfunnsdel-2020-2032-hustadvika-kommune.37271.aspx
https://hustadvika.kommune.no/horinger/kunngjoring-av-offentlig-horing-og-ettersyn-kommuneplanens-samfunnsdel-2020-2032-hustadvika-kommune.37271.aspx
https://hustadvika.kommune.no/horinger/kunngjoring-av-offentlig-horing-og-ettersyn-kommuneplanens-samfunnsdel-2020-2032-hustadvika-kommune.37271.aspx
https://hustadvika.kommune.no/horinger/kunngjoring-av-offentlig-horing-og-ettersyn-kommuneplanens-samfunnsdel-2020-2032-hustadvika-kommune.37271.aspx
https://hustadvika.kommune.no/horinger/kunngjoring-av-offentlig-horing-og-ettersyn-kommuneplanens-samfunnsdel-2020-2032-hustadvika-kommune.37271.aspx
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Andel personer 67 år og eldre, og framskriving til 2040 

 

 

 

 

Folketallspyramide, år 2000 og 2020, Hustadvika  
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Forsørgerbyrde for eldre, 1986-2035 

 

 

Definisjon av forsørgerbyrde for eldre: Forholdet mellom antall personer i aldersgruppa 20 til 66 år 

(yrkesaktive) og tallet eldre personer 67 år og eldre (yrkespassive). 

Befolkning i yrkesaktiv alder (B, inndeling per 1.1.2020) − kjønn samlet, prosent 

 

Kilde: http://khs.fhi.no/webview/ (14.05.20) 

Beskrivelse: Diagrammet viser: andel av befolkningen i yrkesaktiv alder, 16-66 år.  

http://khs.fhi.no/webview/
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Husholdninger etter type 

 

Kilde: https://mrfylke.no/naering-og-samfunn/statistikk-analyse-og-kart/kommunestatistikk (07.07.20) 

 

Personer som bor alene (B, inndeling per 1.1.2020) − 45 år +, (prosent) 

 

 

Kilde: http://khs.fhi.no/webview/ (14.05.20) 

Beskrivelse: Andel personer som bor i én-personhusholdninger i prosent av befolkningen per 1. januar. 

Om indikatoren: Å bo alene kan være en økt risiko for helseproblemer knyttet til blant annet psykisk 

helse. Aleneboende som gruppe har en høyere uføregrad og er oftere uførepensjonert enn de som ikke 

er aleneboende. Det foreligger en høyere grad av helseproblemer blant kvinner og personer midtveis i 

livet som bor alene sammenlignet med andre. 

https://mrfylke.no/naering-og-samfunn/statistikk-analyse-og-kart/kommunestatistikk
http://khs.fhi.no/webview/
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Tall innvandrere etter land, 2020 (15 største 

populasjonene) 

 

 

Område B) Oppvekst og levekårsforhold 

Sysselsetting 

Arbeidsplassdekning 

 

 

 

Folketallsutviklingen i Møre og 

Romsdal er sterkt knyttet til 

utviklingen i arbeidsmarkedet. Den 

befolkningsøkningen som fylket har 

opplevd, har vært ett resultat av 

arbeidsinnvandring.  

Samtidig ser vi i liten grad ser 

tilflytting til steder som ikke har hatt 

et arbeidsmarked med god utvikling. 

I Eide var det i alt 1 246 sysselsette 

som hadde arbeidsplassen sin i 2018. 

Endringa i perioden 2008 til 2018 var 

på -1,0 prosent. Det er den 17 

sterkeste utviklinga av de 35 

kommunene i fylket. I Fræna var det i 

alt 3 565 sysselsette som hadde 

arbeidsplassen sin i 2018. Endringen i 

perioden 2008 til 2018 var på 1,0 

prosent. Det er den 14 sterkeste 

utviklingen av de 35 kommunene i 

fylket.  (Kilde: Fylkesstatistikken i 

Møre og Romsdal 2019) 

Endring i sysselsettingen i forhold til 

arbeidssted (fra 2018 til 2019) viser en 

svak vekst i Hustadvika kommune, der 

både fylket og resten av landet har 

bedre vekst. Hustadvika kommune har 

en egendekning av arbeidsplasser på 

knappe 70 %. Utpendling skjer først og 

fremst til Molde. Molde-regionen 

betraktes som et godt integrert 

arbeidsmarked. For Hustadvika 

kommune er sysselsettingen avhengig 

av at det legges godt til rette for både 

lokale arbeidsplasser og for 

utpendling. Kilde: Høringsutkast: 

kommuneplanens samfunnsdel 

https://hustadvika.kommune.no/hori

nger/kunngjoring-av-offentlig-horing-

og-ettersyn-kommuneplanens-

samfunnsdel-2020-2032-hustadvika-

kommune.37271.aspx (01.07.20) 

Sysselsetting i Møre og 
Romsdal og Hustadvika  

https://hustadvika.kommune.no/horinger/kunngjoring-av-offentlig-horing-og-ettersyn-kommuneplanens-samfunnsdel-2020-2032-hustadvika-kommune.37271.aspx
https://hustadvika.kommune.no/horinger/kunngjoring-av-offentlig-horing-og-ettersyn-kommuneplanens-samfunnsdel-2020-2032-hustadvika-kommune.37271.aspx
https://hustadvika.kommune.no/horinger/kunngjoring-av-offentlig-horing-og-ettersyn-kommuneplanens-samfunnsdel-2020-2032-hustadvika-kommune.37271.aspx
https://hustadvika.kommune.no/horinger/kunngjoring-av-offentlig-horing-og-ettersyn-kommuneplanens-samfunnsdel-2020-2032-hustadvika-kommune.37271.aspx
https://hustadvika.kommune.no/horinger/kunngjoring-av-offentlig-horing-og-ettersyn-kommuneplanens-samfunnsdel-2020-2032-hustadvika-kommune.37271.aspx
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Inn- og utpendling til/ fra Hustadvika kommune.  

Næringsstruktur i Hustadvika kommune, 2018 

 

Kilde: https://mrfylke.no/for-deg-som-jobbar-i-

kommune/statistikk-analyse-og-kart/kommunestatistikk 

(24.03.20) 

Kjønnsdelt arbeidsmarked i Hustadvika kommune.  

 

Kilde: https://mrfylke.no/for-deg-som-jobbar-i-

kommune/statistikk-analyse-og-kart/kommunestatistikk 

(24.03.20) 

Næringslivet i kommunen preges av 

fisk, industri og byggevirksomhet 

generelt, og steinindustri spesielt.  

Av de 4811 arbeidsplassene (tall fra 

2018) i Hustadvika er 6,3 prosent 

innen primærnæringene 

(sammenlignet med 3,7 prosent i 

fylket som helhet), mens 19,4 arbeider 

i bergverk, industri og energi (17,5 

prosent i fylket). 10,5 prosent arbeider 

i bygge- og anleggsbransjen (7,8 

prosent i fylket).  

Sysselsettinga innen 

primærnæringene fordeler seg med 

203 i jordbruk og 90 i fiske og 

havbruk. Jordbruket er preget av 

husdyrhold og melkeproduksjon, og 

jordbruksarealet brukes til slått og 

beite.  

Sørvisnæringen har en andel på 23 

prosent, offentlig administrasjon 5 

prosent, undervisning 9 prosent, og 

helse og sosialtjeneste har en andel på 

23 prosent 

Høy deltagelse i arbeidslivet er viktig 

for den enkelte og for kommunens 

evne til å møte det forventede økte 

behovet for pleie- og 

omsorgstjenester. 

Kilde: Høringsutkast: 

kommuneplanens samfunnsdel 

https://hustadvika.kommune.no/hori

nger/kunngjoring-av-offentlig-horing-

og-ettersyn-kommuneplanens-

samfunnsdel-2020-2032-hustadvika-

kommune.37271.aspx 

 

 

Om sysselsettingen i 
Hustadvika kommune 
 

https://mrfylke.no/for-deg-som-jobbar-i-kommune/statistikk-analyse-og-kart/kommunestatistikk
https://mrfylke.no/for-deg-som-jobbar-i-kommune/statistikk-analyse-og-kart/kommunestatistikk
https://mrfylke.no/for-deg-som-jobbar-i-kommune/statistikk-analyse-og-kart/kommunestatistikk
https://mrfylke.no/for-deg-som-jobbar-i-kommune/statistikk-analyse-og-kart/kommunestatistikk
https://hustadvika.kommune.no/horinger/kunngjoring-av-offentlig-horing-og-ettersyn-kommuneplanens-samfunnsdel-2020-2032-hustadvika-kommune.37271.aspx
https://hustadvika.kommune.no/horinger/kunngjoring-av-offentlig-horing-og-ettersyn-kommuneplanens-samfunnsdel-2020-2032-hustadvika-kommune.37271.aspx
https://hustadvika.kommune.no/horinger/kunngjoring-av-offentlig-horing-og-ettersyn-kommuneplanens-samfunnsdel-2020-2032-hustadvika-kommune.37271.aspx
https://hustadvika.kommune.no/horinger/kunngjoring-av-offentlig-horing-og-ettersyn-kommuneplanens-samfunnsdel-2020-2032-hustadvika-kommune.37271.aspx
https://hustadvika.kommune.no/horinger/kunngjoring-av-offentlig-horing-og-ettersyn-kommuneplanens-samfunnsdel-2020-2032-hustadvika-kommune.37271.aspx


39 

 

Andel personer helt uten arbeid, Hustadvika og Møre 

og Romsdal pr. desember 2019 

 

Kilde: Nav Møre og Romsdal. 

Andel personer delvis uten arbeid, Hustadvika og 

Møre og Romsdal pr. desember 2019 

 

Kilde: Nav Møre og Romsdal. 

Andel personer med nedsatt arbeidsevne, Hustadvika 

og Møre og Romsdal pr. desember 2019 

 

Kilde: Nav Møre og Romsdal. 

 

Arbeid kan være en kilde til sosiale 

relasjoner, identitet, personlig vekst 

og økonomisk trygghet. Arbeid 

strukturerer hverdagen, gir mening og 

er en viktig del av den sosiale 

identiteten for mange. Derfor kan 

arbeid være helsefremmende. Men 

arbeid og arbeidsmiljø kan også være 

årsak til helsevansker, blant annet 

gjennom skader og belastninger i 

arbeidsmiljøet. 

Tiltak for å hindre lange 

sykemeldinger kan være viktige for å 

forebygge overgang til uføretrygd. 

For de fleste voksne er arbeid en stor 

og viktig del av livet. De som er i 

arbeid, har i gjennomsnitt bedre helse 

enn de som står utenfor arbeidslivet. 

Dette både fordi at sviktende helse 

fører folk ut av arbeidslivet, og at de 

med større helsevansker møter flere 

hindringer på veg inn i arbeidslivet. 

Avtalen om et inkluderende arbeidsliv 

(IA-avtalen) 2014-2018 og 

Folkehelsemeldinga (Meld. St. 19, 

2014) har også i større grad enn 

tidligere lagt vekt på arbeidsplassen 

som arena for forebygging. 

Det er grunn til å tro at lav 

arbeidsledighet, høy yrkesdeltakelse 

og redusert risiko i arbeidsmiljøet er 

med på å fremme folkehelsa. Utover 

det primærforebyggende arbeidet 

trengs det også gode og effektive 

tiltak for de som utvikler sykdom og 

får vansker med arbeidsdeltakelse. 

Arbeidslivet er for eksempel en viktig 

arena for forebygging av helseskadelig 

alkoholbruk. 

Kilde: 

https://www.fhi.no/nettpub/hin/miljo

/arbeid-og-helse/ 

Om arbeid og helse i 
Norge: 

https://www.fhi.no/nettpub/hin/miljo/arbeid-og-helse/
https://www.fhi.no/nettpub/hin/miljo/arbeid-og-helse/
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Andel personer på Arbeidsavklaringspenger, Hustadvika 

og Møre og Romsdal pr. desember 2019 

 

Kilde: Nav Møre og Romsdal. 

 

Andel uføre, Hustadvika og Møre og Romsdal pr. 

desember 2019. 

 

Kilde: Nav Møre og Romsdal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uføretrygdede står utenfor 

arbeidsstyrken. I tillegg er en andel 

borte fra arbeid på grunn av kortvarig 

eller langvarig sykdom. Først og 

fremst er det langtidssykmeldte som 

har økt risiko for å gå ut av 

arbeidsstyrken og over på uføretrygd. 

Årsaker til fravær: Flest 

sykemeldinger og langvarige 

trygdestønader blir gitt for muskel- og 

skjelettlidelser og psykiske lidelser 

som angst og depresjon. 

Årsakene til at folk ikke er i arbeid, er 

mange og samansatte: 

Arbeidsinnhold og –miljø påvirker 

helse og motivasjon. 

Funksjonsevne, kompetanse og de 

krav jobben stiller, har betydning for 

om den enkelte kan utføre arbeidet. 

Teknologiutvikling og organisasjons-

former påvirker arbeidsinnhold og 

krav til kompetanse. 

Økonomiske konjunkturer og andre 

endringer påvirker næringsstruktur, 

sysselsetting og hvor mange som blir 

sykemeldte og uføretrygdet. 

Oppdaterte tall på dette finnes 

på SSB og NAV. 

Arbeidsledighet 

Psykiske helseplager er vanligere blant 

arbeidsledige enn blant de som er i 

arbeid. Flere studier viser at å miste 

arbeidet kan øke risikoen for psykiske 

helseplager, mens den psykiske helsen 

kan bli betre når man kommer i 

arbeid. Men bildet er sammensatt 

fordi det er også vist at overgangen 

fra arbeidsledighet til jobb henger 

sammen med forverret psykisk helse – 

dersom arbeidsmiljøet er ugunstig. 

Psykososiale og organisatoriske 

forhold på arbeidsplassen er viktig for 

den psykiske helsen hos 

arbeidstakerne.  Kilde: 

https://www.fhi.no/nettpub/hin/miljo

/arbeid-og-helse/ 

 

 

Forts. 

http://www.ssb.no/
http://www.nav.no/
https://www.fhi.no/nettpub/hin/miljo/arbeid-og-helse/
https://www.fhi.no/nettpub/hin/miljo/arbeid-og-helse/
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Ledighet, Landet, Møre og Romsdal, Hustadvika (2001-2019).  

 

 Mottakere av uføreytelser − 18-44 år, varig uførepensjon, prosent, 2016-2018 

 

Tabellen viser: Antall og andel personer som mottar uføreytelser, varig uførepensjon og 

arbeidsavklaringspenger i prosent av befolkningen i alderen 18 - t.o.m. 44 år. Statistikken viser 3 års 

glidende gjennomsnitt. Kilde: Kommunehelsa statistikkbank, http://khs.fhi.no/webview/ 03.02.20) 
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Mottakere av uføreytelser − 18-66 år, varig uførepensjon, prosent, 2016-2018 

 

 

Beskrivelse: Antall og andel personer som mottar uføreytelser samlet*, varig uførepensjon og 

arbeidsavklaringspenger* i prosent av befolkningen i alderen 18 - t.o.m. 66 år. Statistikken viser 3 års 

glidende gjennomsnitt. Kilde:  http://khs.fhi.no/webview/#FOUND (03.06.20) 

Mottakere av stønad til livsopphold − kjønn samlet, alder 20-44 år, prosent.  

 

 

Beskrivelse: Andelen mottakere av stønad til livsopphold i aldersgruppen 20-44 år. Dette omfatter 

mottakere av uføretrygd, arbeidsavklaringspenger, arbeidsledighetstrygd, overgangsstønad for enslige 

forsørgere og tiltaksmottakere (individstønad). Kilde:  http://khs.fhi.no/webview/#FOUND (03.06.20) 

http://khs.fhi.no/webview/#FOUND
http://khs.fhi.no/webview/#FOUND
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Mottakere av stønad til livsopphold − kjønn samlet, prosent, alder 20-66 år 

 

Beskrivelse: Andelen mottakere av stønad til livsopphold i aldersgruppen 20-44 år. Dette omfatter 

mottakere av uføretrygd, arbeidsavklaringspenger, arbeidsledighetstrygd, overgangsstønad for enslige 

forsørgere og tiltaksmottakere (individstønad). Kilde:  http://khs.fhi.no/webview/#FOUND (03.06.20) 

Mottakere av stønad til livsopphold i Hustadvika, kvinner og menn i forskjellige 

aldersgrupper, prosent.  

 

Kilde: Kommunehelsa statistikkbank, http://khs.fhi.no/webview/ 24.03.20 ) 

Ytterligere kommentar fra Nav Hustadvika  

Tall fra 2019: 

Ved utgang av 2019 hadde Nav Hustadvika registrert 298 mottakere av sosiale tjenester. Av disse var 127 

sosialhjelpsmottakere, mennesker med 1 eller flere barn i husholdningen. 

Hele 91 personer, altså 30%, var ungdom under 30 år. 10 av disse igjen var langtidsmottakere av sosial 

stønad. 

http://khs.fhi.no/webview/#FOUND
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For 2019 var det registrert 21 familier der sosial stønad var familiens hovedinntekt. Det vil si at disse 

familiene ikke hadde annen inntekt som Arbeidsavklaringspenger, sykepenger eller uføretrygd. Det var 

her registrert 41 barn som levde i lavinntekt. 

Vi vet at barn som vokser opp under levekårsstress vil være utsatte for langvarige spor i voksenlivet. Nav 

Hustadvika har derfor prioritert videre arbeid med lavinntektsfamilier, og tidlig koordinert innsats. 

Lavinntekt (husholdninger ekskl. brutto finanskapital over 1G) − EU60, Alle aldre, prosent 

 

Kilde: kommunehelsa statistikkbank (23.03.20).  

Beskrivelse: Linjediagrammet viser personer (alle aldere) som bor i husholdninger med inntekt under 

50% og 60 % av nasjonal medianinntekt, beregnet etter EU-skala. Husholdninger med en brutto 

finanskapital på 1 G (gjennomsnittlig grunnbeløp i året) eller mer regnes her ikke som 

lavinntektshusholdninger. 

Personer som bor i husholdninger med lavinntekt etter kommunale grenser for lavinntekt 

− EU60, 0-17 år, andel (prosent) 

 

Kilde: http://khs.fhi.no/webview/ (02.07.20) 

http://khs.fhi.no/webview/
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Beskrivelse: diagrammet viser personer i aldergruppen 0-17 år som 

bor i husholdninger med inntekt under 50 og 60 % av kommunal og 

fylkeskommunal medianinntekt, beregnet etter EU-skala.  

Medianinntekt (husholdninger, per 1.1.2020) 

 

Kilde: http://khs.fhi.no/webview/ (24.03.20) 

Diagrammet viser: Median inntekt i husholdninger (etter skatt). 

Med inntekt menes yrkesinntekter, kapitalinntekter, skattepliktige 

og skattefrie overføringer i en husholdning i løpet av kalenderåret.  

Barn i husholdninger med vedvarende lavintekt: 

 

Hva viser indikatoren: Indikatoren viser hvor mange barn 0-17 år 

som bor i husholdninger med lavinntekt over en treårsperiode. 

Lavinntekt kan være både forbigående, eller vedvarende. Noen 

husholdninger kan for eksempel oppleve en kort periode med 

arbeidsledighet. Det er derfor vanlig å se på husholdnings-

inntektene over en lengre periode, for å fange opp de som har mer 

varige økonomiske utfordringer. Dette kalles vedvarende lavinntekt. 

Selv om en treårsperiode med lavinntekt ikke nødvendigvis er lang 

tid for en voksen person, kan tre år utgjøre en betydelig del av 

barnets liv. 

Lavinntekt: En husholdning har 

lavinntekt dersom den har en 

samlet inntekt under 60 % av 

medianinntekten i Norge. Man 

måler den samlede inntekten til 

husholdningen, etter skatt er 

trukket fra. Inntekten inkluderer 

offentlige overføringer som 

sosialhjelp, samt kapitalinntekter.  

Vedvarende 

lavinntekt: Indikatoren slår 

sammen inntektene til 

husholdningen over en 

treårsperiode. 

Tolkning, presentasjon og bruk av 

resultater: Det er viktig at 

statistikken ses i sammenheng. 

Indikatorene bør ikke tolkes hver 

for seg, men i et helhetsbilde. 

Tolkningen må kombineres med 

kunnskap om lokale forhold. For 

eksempel, en høy andel barn i 

husholdninger med lavinntekt kan 

skyldes at kommunen opplever en 

nedgang i arbeidsmarkedet. 

Det å være avhengig av offentlige 

overføringer for å få dekket 

grunnleggende behov, kan være 

belastende og gjør den 

økonomiske situasjonen usikker. 

At en ytelse bortfaller, kan også 

være en vei inn i fattigdom. 

Man er altså sårbar på flere måter. 

Hvis barn bor i en husholdning der 

over halvparten av husholdningens 

inntekt kommer fra offentlige 

overføringer, regnes 

husholdningen for å være 

avhengige av offentlige stønader.  

Kilde: 

https://bufdir.no/Statistikk_og_an

alyse/Barnefattigdom/ 

 

 

Lavinntekt og 
barnefattigdom 

http://khs.fhi.no/webview/
https://bufdir.no/Statistikk_og_analyse/Barnefattigdom/
https://bufdir.no/Statistikk_og_analyse/Barnefattigdom/


46 

 

Kilde:  https://bufdir.no/Statistikk_og_analyse/Barnefattigdom/ 

(23.03.20) 

Barn i husholdninger med lavinntekt som mottar mer enn 

halvparten av samlet inntekt gjennom offentlige overføringer. 

 

Kilde: https://bufdir.no/Statistikk_og_analyse/Barnefattigdom/ 

(24.03.20). 

Indikatoren viser: antall/andel barn 0-17 år i husholdninger med 

lavinntekt, hvor offentlige overføringer utgjør minst halvparten av 

husholdningens samlede inntekt før skatt. 

Barnefamilier som mottar sosialhjelp i Hustadvika 

Kommentar fra Nav Hustadvika:  

I perioden 01.01.-31.03.2020 er det 52 familier med til sammen 102 

barn som har mottatt sosialhjelp 

Vi arbeider fortsatt med å kartlegge lavinntektsfamilier og dette er 

ett fokusområde for oss fremover. Vi arbeider i ulike fagsystem – og 

det er nå satt ett ekstra fokus på å kartlegge og registrere størrelse 

på familier i det systemet vi behandler sosialhjelp i. Tallet kan 

derfor avvike noe. 

 

 

 

 

Fattigdom betyr også det å mangle 

muligheter for å delta sosialt, på lik 

linje med resten av samfunnet. Barn 

trenger relasjoner med 

jevnaldrende. Ungdommen selv sier 

at det verste med å være fattig er at 

du ikke kan delta på det andre kan. 

Det er store forskjeller mellom 

omfanget av barnefattigdom i 

kommuner og mellom fylker. 

Konsekvenser av barnefattigdom 

Å vokse opp i fattigdom påvirker 

livene til barn og unge i Norge. Vi 

ser systematiske forskjeller mellom 

barn fra familier med høy 

sosioøkonomisk status og lav 

sosioøkonomisk status på flere 

viktige områder i barns liv: 

Organiserte aktiviteter 

Barn i familier med lav inntekt 

deltar i mindre grad i organiserte 

aktiviteter enn andre barn. Dermed 

går de glipp av en viktig arena for 

barn og unge hvor de kan treffe 

andre og få mulighet til å utvikle 

ferdigheter. Ofte er det voksne til 

stede som setter rammene for 

aktivitetene og bidrar med hjelp og 

støtte. Deltakelse i organisasjoner 

kan også fungere som en 

læringsarena for ungdoms 

identitetsutvikling og 

demokratiforståelse. Barn og unge 

som ikke har mulighet til å delta i 

slike arenaer har mindre tilgang til 

denne typen lærings- og 

samværsaktiviteter. 

Utenforskap 

Ensomhet og opplevelse av 

utenforskap kan være en 

konsekvens av fattigdom. Stadig 

flere barn og unge føler seg utenfor 

som følge av dårlig økonomi. 

Ungdom fra lavere sosiale lag 

mangler i større grad fortrolige 

venner enn andre, og er også mer 

utsatt for mobbing.  

Fattigdom forts. 

https://bufdir.no/Statistikk_og_analyse/Barnefattigdom/
https://bufdir.no/Statistikk_og_analyse/Barnefattigdom/
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Barn av eneforsørgere 

 

Kilde: http://khs.fhi.no/webview/ (24.03.20) 

Indikatoren viser antallet/andelen barn i alderen 0-17 år med mor 

eller far som er eneforsørger. Som eneforsørger regnes personer 

som mottar utvidet barnetrygd (barnetrygd for ett barn mer enn 

de faktisk har) etter lov om barnetrygd. Dette inkluderer også 

noen samboere. 

Barn i husholdninger med lavinntekt med enslig 

forsørger 

 

Kilde: https://bufdir.no/Statistikk_og_analyse/Barnefattigdom/ 

(24.03.20) 

Skole:  

Også møtet med skolen påvirkes av 

barnas sosiale forskjeller. Selv om de 

fleste elever trives på skolen, er det 

noen som ikke har det godt på skolen. 

Blant disse er andelen med lav 

sosioøkonomisk status omtrent 

dobbelt så stor sammenlignet med de 

med høy sosioøkonomisk status. 

Manglende trivsel på skolen handler 

skolen både som læringsarena og som 

sosial arena og samvær med venner. 

Bomiljø 

Barn i familier med lav inntekt 

opplever oftere enn andre å måtte 

flytte vekk fra sitt nærmiljø. De bor 

ofte dårligere og trangere enn andre, 

og de bor sjeldnere i en bolig som 

familien eier selv. Barnefamilier som 

bor i kommunale utleieboliger, kan 

oftere ha dårlig bostandard. 

Psykisk helse 

Det er en signifikant sammenheng 

mellom dårlig familieøkonomi og 

psykiske helseproblemer hos barn. 

Foreldres utdanningsnivå og familiens 

inntekt påvirker flere forhold knyttet 

til psykisk helse, som følelsesmessige 

problemer, adferd, hyperaktivitet og 

problemer med samhandling med 

jevnaldrende. 

Fremtiden 

Det å leve i fattigdom som barn kan ha 

konsekvenser for situasjonen her og 

nå, men også for fremtidige 

muligheter. Barn som vokser opp i 

husholdninger med lave inntekter, har 

økt sannsynlighet for selv å få lav 

inntekt når de blir voksne. Kilde:  

https://bufdir.no/Familie/Fattigdom/

Ny_Barnefattigdom_i_Norge/ 

(12.05.20) 

 

Om barnefattigdom forts. 

http://khs.fhi.no/webview/
https://bufdir.no/Statistikk_og_analyse/Barnefattigdom/
https://bufdir.no/Familie/Fattigdom/Ny_Barnefattigdom_i_Norge/
https://bufdir.no/Familie/Fattigdom/Ny_Barnefattigdom_i_Norge/
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Indikatoren viser: Indikatoren viser barn i husholdninger med lavinntekt 

siste år, som har en enslig forsørger. Indikatoren bør sees i 

sammenheng med indikatoren som viser barn i husholdninger med 

enslig forsørger. 

Andel trangbodde barn. Barn i lavinntektshusholdninger er tydelig 

overrepresentert.  

 

 

Kilde: Oppvekstrapporten 2017 (tallene er fra 2015) 

 Eierstatus bolig − andel prosent, 2018 

 

Tabellen viser: Personer som bor i henholdsvis leide og eide boliger. 

Andelen i prosent av personer i privathusholdninger.  

http://khs.fhi.no/webview/ (24.03.20) 

 

Enslige forsørgere, særlige 

kvinner, har større risiko for 

lavinntekt. Barn som har 

opplevd et samlivsbrudd, har 

fire ganger så stor sannsynlighet 

for å havne i 

lavinntektsgruppen, 

sammenlignet med barn som 

ikke har det. Man kan på denne 

måten si at samlivsbrudd kan 

være en vei inn i fattigdom. 

Barn som opplever å gå fra en 

husholdning med en enslig 

forsørger til en husholdning 

med to voksne, opplever en klar 

forbedring i økonomien. Disse 

barna blir ofte løftet ut av 

lavinntektsgruppen etter denne 

overgangen. 

Enslige forsørgere opplever høy 

inntektsulikhet sammenlignet 

med andre barnefamilier. 

Denne inntektsulikheten har 

vokst siden 2000-tallet. 

Inntektsulikheten øker jo yngre 

barnet er. I tillegg har en større 

andel enslige forsørgere lav 

yrkestilknytning. I 2014 var kun 

6 av 10 enslige forsørgere 

yrkestilknyttet.  

 

 

Barnefattigdom forts. 

http://khs.fhi.no/webview/
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Andel som bor trangt og andel innbyggere over 45 år 

som bor i leid bolig 

 

Kilde: 

https://khp.fhi.no/PDFVindu.aspx?Nr=1579&sp=1&PDFAar=2020 

(27.03.20 

 

Bolig kan påvirke psykisk og fysisk 

helse på mange måter. Det kan 

påvirke gjennom forhold ved selve 

boligen, slik som inneklima, slitasje, 

trangboddhet og hvorvidt man eier 

eller leier bolig. Sammenhengene er 

imidlertid komplekse, og årsakspilene 

kan gå begge veier. 

 

Det norske boligmarkedet er i stor 

grad lagt opp til at man skal eie sin 

egen bolig. Det er mange unntak fra 

dette - det er vanlig å leie særlig i 

starten av yrkeskarrieren eller mens 

man tar utdanning. Likevel er det flere 

studier som antyder en sammenheng 

mellom helse og eie/leieforhold, og 

funnene viser gjennomgående at de 

som eier egen bolig har bedre helse. 

Samtidig vil det å eie en bolig være et 

uttrykk for et visst ressurs- og 

velstandsnivå. 

Trangboddhet er én av flere 

indikatorer på redusert bokvalitet. 

Bokvalitet har betydning for helse på 

flere måter. En vanskelig bosituasjon 

kan påvirke barn og unges levekår og 

helse; det påvirker skoleprestasjoner 

og deres sosiale liv. Vedvarende lav 

bokvalitet og langvarig leie av bolig 

øker sannsynligheten for at barn ikke 

tar med venner hjem. 

 

Vanskeligstilte på boligmarkedet er 

som regel i utgangspunktet en 

marginalisert gruppe med kjennetegn 

som lav inntekt, lav eller ingen 

utdanning og svak 

arbeidsmarkedstilknytning - i et 

befolkningsperspektiv er dette 

sammenfallende med dårligere 

helsetilstand. For sårbare grupper kan 

en vanskelig bosituasjon bidra til å 

forsterke og opprettholde 

eksisterende helseproblemer og 

sosiale utfordringer. 

Kilde: http://khs.fhi.no/webview/ 

(14.05.20) 

Om bolig og helse 

https://khp.fhi.no/PDFVindu.aspx?Nr=1579&sp=1&PDFAar=2020
http://khs.fhi.no/webview/
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Barnevern  

Barn med barnevernstiltak i forhold til innbyggere i 

aldersgruppen 0-17 år (2019) 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Eide  4,8 5,1 5,5 5,3 4,8 

Fræna  4,1 4,3 3,8 3,6 3,8 

M&R  4,5 4,6 4,7 4,6 4,6 

Kilde: for barnevernsstatistikk, om ikke annet oppgitt: 

https://bufdir.no/Statistikk_og_analyse/Barnevern_kommunemo

nitor/#/1551&1548&15 (12.06.20) 

Definisjon av indikatoren: Indikatoren viser hvor stor andel av 

kommunens eller det interkommunale samarbeidets befolkning i 

alderen 0-17 år som mottar tiltak fra barnevernet. 

Barn som bor utenfor hjemmet i løpet av året i forhold til antall 

innbyggere i aldersgruppen 0-17 år (2019) 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Eide  1,2 1,2 1,2 1,3 1,2 

Fræna  1,3 1,3 1,1 1,3 1,1 

M&R  1,2 1,2 1,1 1,1 1 

 

Utgifter til barnevern pr. barn i befolkningen 0-17 år (2019) 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Eide  7 268 9 572 10 413 11 705 12 514 

Fræna  9 190 9 716 7 615 9 078 10 766 

M&R  7 656 7 808 9 210 8 889 9 230 

Definisjon av indikatoren: Indikatoren viser netto driftsutgifter til 

barnevern, fordelt på antall barn 0-17 år i befolkningen. I dette 

tallet inngår driftsutgifter til samtlige funksjoner: Saksbehandling 

(inkl undersøkelser), drift og administrasjon, barnevernstiltak i 

familien og barnevernstiltak utenfor hjemmet. Måleenhet: kroner 

 

Barnevernstiltak er en rekke ulike 

tiltak som iverksettes for å ivareta 

barns omsorgsbehov. Barnevernet kan 

sette inn ulike hjelpetiltak for å øke 

foreldrekompetansen, kompensere 

for mangler i omsorgen, eller avlaste 

foreldrene. Dersom barnevernets 

hjelpetiltak ikke er tilstrekkelig for å 

sikre barnet en forsvarlig 

omsorgssituasjon, kan barnet flyttes 

ut av hjemmet. 

Indikatoren som gir en status for 

andelen barn som mottar 

barnevernstiltak i befolkningen i 

aldersgruppen 0-17 år er interessant å 

følge over tid, og også på tvers av 

barneverntjenester. Det vil være viktig 

for kommunen å følge med på hvor 

stor andel av barn i barnebefolkningen 

som har barnevernstiltak. Indikatoren 

fungerer også som en viktig bakgrunn 

for tolkning av flere av de andre 

indikatorene.  

Indikatoren kan sammen med «Andel 

barn med barnevernstiltak i forhold til 

antall innbyggere 0-17 år» si noe om 

hvor mange barn som er i kontakt 

med barneverntjenesten i løpet av 

året.  

Totale netto driftsutgifter til 

barnevern per innbygger i 

aldersgruppen 0-17 år kan være et 

nyttig utgangspunkt for å få et 

overordnet bilde av hvor mye 

kommunen bruker per innbygger i 

primærmålgruppen. Indikatoren vil 

vise forskjeller over tid. Indikatoren er 

nyttig for å si noe om behovet for 

barnevernstjenester, forutsatt at  

kommunen har satt inn tiltak der det 

er nødvendig. Kommuner med gode 

levekår forventes å bruke mindre 

ressurser på barnevern enn øvrige 

kommuner.  

Barnevern 

https://bufdir.no/Statistikk_og_analyse/Barnevern_kommunemonitor/#/1551&1548&15
https://bufdir.no/Statistikk_og_analyse/Barnevern_kommunemonitor/#/1551&1548&15
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Utgifter pr. barn som bor utenfor hjemmet (2019) 
 

Årstall 

Sted 2015 2016 2017 2018 2019 

Eide 272 467 237 833 336 929 310 071 325 231 

Fræna 393 889 404 694 410 188 295 325 389 632 

M&R 384 566 377 515 414 928 389 067 389 071 

Indikatoren viser brutto driftsutgifter pr. barn som bor utenfor 

hjemmet. 

Utgifter pr. barn som får tiltak i hjemmet (2019) 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Møre og 

Romsdal  

28 234 27 984 32 641 32 055 31 727 

Fræna  24 515 26 859 26 953 68 618 41 540 

Eide  16 548 35 750 35 351 61 250 76 400 

Indikatoren viser: Brutto driftsutgifter pr. barn som får hjelpetiltak 

i hjemmet. Indikatoren gjør det mulig for kommunene å se hvor 

mye som brukes pr. barn som får tiltak i hjemmet og 

sammenligne sitt forbruk med andre kommuner, og forbruk over 

tid. 

Andel av kommunens totale utgifter som brukes på barnevern 

(2019) 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Eide  3,2 3,9 3,9 4,1 4,3 

Fræna  3,9 4 3 3,3 3,6 

M&R  3,1 3 3,4 3 2,9 

 

Indikatoren viser: Netto driftsutgifter som går til barnevern i 

prosent av de totale netto driftsutgiftene. Tallet kan indikere 

prioritering av barnevern, fordi nettoutgiftene til barnevern må 

dekkes av frie midler. 

Indikatoren Utgifter til forebygging, 

helsestasjon og skolehelsetjeneste 

pr. innbygger 0-17 år viser netto 

driftsutgifter til forebygging, 

helsestasjons- og skolehelsetjeneste i 

kroner per innbygger 0-17 år.  

Indikatoren er interessant som en 

bakgrunnsvariabel fordi den indikerer 

kommunenes prioritering av frie 

inntekter til forebygging, 

helsestasjons- og skolehelsetjeneste.   

Barneverntjenesten inngår i en større 

sosial sammenheng, der flere 

kommunale instanser jobber for å 

bedre situasjonen til utsatte barn og 

unge. Det er derfor gunstig å se på 

kommunenes økonomibruk til flere 

instanser som arbeider for å bedre 

oppvekstsituasjonen til utsatte barn 

og unge. 

Indikatoren er interessant som 

bakgrunnsinformasjon sett sammen 

med økonomibruken til barnevernet. 

Indikatoren kan gi en bedre forståelse 

og bakgrunn for flere av indikatorene. 

For eksempel kan andel barn med 

barnevernstiltak være lavere fordi 

kommunene arbeider aktivt med 

forebygging og løser problemer før 

det blir en barnevernssak, eller fordi 

andre instanser gir bistand som 

tilsvarer barnevernets hjelpetiltak. 

Kilde: 

https://bufdir.no/Statistikk_og_analys

e/Barnevern_kommunemonitor/#/15

51&1548&15 (12.06.20) 

 

 

 

Forts. 

https://bufdir.no/Statistikk_og_analyse/Barnevern_kommunemonitor/#/1551&1548&15
https://bufdir.no/Statistikk_og_analyse/Barnevern_kommunemonitor/#/1551&1548&15
https://bufdir.no/Statistikk_og_analyse/Barnevern_kommunemonitor/#/1551&1548&15
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  Utgifter til forebygging, helsestasjon og 

skolehelsetjeneste pr. innbygger 0-17 år (2019) 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Eide  1 822 2 236 1 895 2 647 2 283 

Fræna  2 305 2 505 3 354 3 307 4 561 

M&R  2 561 2 648 2 802 3 359 3 509 

Indikatoren viser netto driftsutgifter til forebygging, helsestasjons- 

og skolehelsetjeneste i kroner per innbygger 0-17 år.  

Høyeste fullførte utdanningsnivå - andel (prosent) 

 

Søylediagrammet viser utdanningsnivået til innbyggere i Hustadvika 

kommune fordelt på aldergrupper. Kilde: 

http://khs.fhi.no/webview/  19.03.20) 

 

 

 

 

 

Det er store sosiale helseforskjeller i 

Norge, særlig ser vi forskjeller mellom 

utdanningsgruppene Det er 

veldokumenterte sammenhenger 

mellom utdanningsnivå, materielle 

levekår og helse.  

De fleste grupper i samfunnet har fått 

bedre helse i løpet av de siste 30 

årene. Men helsegevinsten har vært 

størst for dem som allerede hadde den 

beste helsen - gruppen med lang 

utdanning, god inntekt og som lever i 

parforhold. Helsegevinstene har ikke 

økt like mye for gruppen med lav 

utdanning og inntekt. Derfor har 

forskjellene i helse økt, særlig de siste 

ti årene. Utdanningsnivå henger også 

sammen med risikofaktorer for hjerte- 

og karsykdommer: røyking, BMI, 

blodtrykk og kolesterol. Forskjellene er 

uavhengig av alder. (Kilde: 

Kommunehelsa statistikkbank) 

Kvinner og menn med lengst 

utdanning lever 5-6 år lengre og har 

bedre helse enn de som har kortest 

utdanning. 

Forskjellene er økende, spesielt blant 

kvinner. 

Helseforskjellene i Norge er større enn 

i mange andre europeiske land. 

Kilde: 

https://www.fhi.no/nettpub/hin/grup

per/sosiale-helseforskjeller/ 

(19.03.2020) 

 

Utdanning og helse: 
 

http://khs.fhi.no/webview/
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Høyeste fullførte utdanningsnivå, andel prosent, 2018. 

 

(Kilde: Kommunehelsa statistikkbank, http://khs.fhi.no/webview/  

19.03.20 ) 

Utdanningsnivået i befolkningen 1980 - 2018 

 

Kilde: https://mrfylke.no/for-deg-som-jobbar-i-

kommune/statistikk-analyse-og-kart/kommunestatistikk 

(19.06.20) 

 

 

 

Det er helseforskjeller i alle 

aldersgrupper; blant barn, 

ungdommer, voksne og eldre. 

I familier med lav sosioøkonomisk 

status er det en høyere andel barn og 

unge som sier at de har dårlig helse 

enn i familier med høyere 

sosioøkonomisk status. Dette viser 

resultater fra ulike 

spørreundersøkelser. 

Ungdommer fra hjem med høy 

sosioøkonomisk status rapporterer 

oftere om høyere livskvalitet, bedre 

helse og mindre psykiske plager enn 

ungdommer fra hjem med lav 

sosioøkonomisk status (NOVA, 2016). 

Forskjellene er spesielt tydelige hos 

jenter, viser tall fra Ungdata-

undersøkelsene i 2014 og 2015. 

Sosioøkonomisk status ble målt 

gjennom spørsmål om foreldrenes 

utdanning, tilgang til bøker og 

materielle ressurser i hjemmet. Den 

femdelen av ungdommene som hadde 

høyest skåre, ble definert som 

gruppen med høy sosioøkonomisk 

status. 

Kilde: 

https://www.fhi.no/nettpub/hin/grup

per/sosiale-helseforskjeller/ (23.04.20) 

Om barnefattigdom i land med 

høy levestandard: 

I et land som Norge, der den generelle 

levestandarden er høy, er det vanlig å 

bruke definisjoner av fattigdom som 

handler om mer enn fysisk 

overlevelse. Det betyr at fattigdom 

ikke bare handler om mangel på mat, 

klær og tak over hodet. 

 

Helseforskjeller blant barn 
og unge 

http://khs.fhi.no/webview/
https://mrfylke.no/for-deg-som-jobbar-i-kommune/statistikk-analyse-og-kart/kommunestatistikk
https://mrfylke.no/for-deg-som-jobbar-i-kommune/statistikk-analyse-og-kart/kommunestatistikk
https://www.fhi.no/nettpub/hin/grupper/sosiale-helseforskjeller/
https://www.fhi.no/nettpub/hin/grupper/sosiale-helseforskjeller/
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Skolestress og sosiøkonomisk status 

 

Kilde: Oppvekstrapporten 2017 

Barnehager 

Det er 15 barnehager i Hustadvika kommune. 5 private og 10 

kommunale barnehager. Til sammen 737 barn går i barnehager i 

Hustadvika kommune (2019). Kilde: 

https://barnehagefakta.no/kommune/1579/hustadvika 

(02.06.20) 

Kvalitet i barnehagen 

Vi deler kvalitet inn i struktur-, prosess- og resultatkvalitet. Gode 

relasjoner og samhandling mellom voksne og barn og barna 

imellom, prosesskvaliteten, er ifølge forskningen avgjørende for 

barnets trivsel og utvikling, det vil si resultatkvaliteten. Rammene 

rundt, strukturkvaliteten, bidrar til å legge til rette for eller 

begrense prosesskvaliteten. God strukturkvalitet er imidlertid 

ingen garanti for at barn trives og utvikler seg. Resultatkvalitet er 

hva vi ønsker å oppnå med kvalitetsarbeidet, og det er knyttet 

opp mot mål i lov og rammeplan; her definert som barns trivsel 

og utvikling. For eksempel kan de ansatte og deres utdanning og 

kompetanse (strukturkvalitet), påvirke hvordan samspillet mellom 

barn og voksne blir (prosesskvaliteten), som igjen har betydning 

for barnas trivsel og utvikling i barnehagen (resultatkvaliteten). 

Kvalitetssystemet inneholder ulike elementer av forskning, 

statistikk og verktøy, som til sammen vil kunne si noe om de ulike 

kvalitetstypene. (Kilde: https://www.udir.no/kvalitet-og-

kompetanse/kvalitet-i-barnehagen/hva-er-kvalitet-i-barnehagen/ 

11.08.20) 

Barnehager av høy kvalitet er et av de 

viktigste psykisk helsefremmende og 

forebyggende tiltakene vi har for 

førskolebarn. Men det gjelder bare dersom 

barnehagene holder den nødvendige 

kvaliteten. Synkende kvalitet – i form av 

for eksempel mangel på utdannet 

personell - kan svekke de positive 

virkningene. 

Folkehelseinstituttet har gitt ut rapporten 

«Bedre føre var… Psykisk helse: 

Helsefremmende og forebyggende tiltak og 

anbefalinger»  

Her defineres barnehager med høy kvalitet 

av at de har små barnegrupper, 

tilstrekkelig, og godt utdannet og personlig 

egnet, stabilt voksenpersonell.  Rapporten 

viser til at en rekke undersøkelser viser 

positive sammenhenger mellom 

barnehager av høy kvalitet og utvikling av 

tenkning, følelser og sosiale evner hos små 

barn.  Særlig er virkningene positive på 

barn som vokser opp i familier med svak 

økonomi og lav utdanning.  

Internasjonale undersøkelser viser også at 

barnehager av høy kvalitet kan 

kompensere for og beskytte barna mot 

familiebasert risiko som fattigdom, 

rusmiddelmisbruk, depresjon hos 

foresatte, parkonflikter og 

familieoppløsning. Kilde: 

https://www.fhi.no/publ/2011/bedre-

fore-var---psykisk-helse-hels/ 

UNICEF lanserte i 2008 ti kriterier for 

kvaliteten på omsorgstilbudet for 

førskolebarn. Norske barnehager 

tilfredsstiller ikke minimumskravet om at 

minst 80 prosent av de ansatte skal ha 

grunnleggende opplæring innen 

barneomsorg. Dette er fordi den største 

gruppen ansatte i norske barnehager er 

assistenter uten barnefaglig eller 

pedagogisk utdanning. Norske barnehager 

tilfredsstiller heller ikke kravet om at 50 

prosent av de ansatte skal ha med minst 

tre års barnefaglig utdanning.  

Kilde: 

https://www.fhi.no/nettpub/hin/grupper/

barn-oppvekst/#barnehage (03.07.20) 

Om barnehager i et 
folkehelseperspektiv 

https://barnehagefakta.no/kommune/1579/hustadvika
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/kvalitet-i-barnehagen/hva-er-kvalitet-i-barnehagen/
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/kvalitet-i-barnehagen/hva-er-kvalitet-i-barnehagen/
https://www.fhi.no/publ/2011/bedre-fore-var---psykisk-helse-hels/
https://www.fhi.no/publ/2011/bedre-fore-var---psykisk-helse-hels/
https://www.fhi.no/nettpub/hin/grupper/barn-oppvekst/#barnehage
https://www.fhi.no/nettpub/hin/grupper/barn-oppvekst/#barnehage
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Kilde: https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/kvalitet-i-

barnehagen/hva-er-kvalitet-i-barnehagen/ (11.08.20) 

Antall barn pr. ansatt i Hustadvika kommune 

 

Bildet viser: Barn per ansatt viser til antall barn per årsverk til 

grunnbemanningen. Grunnbemanningen er de ansatte i 

barnehagen som jobber direkte med hele barnegruppen. Tallene 

er per 15.12.2019 

Kilde: https://barnehagefakta.no/kommune/1579/hustadvika 

(02.06.20) 

Andel barnehager som oppfyller pedagognormen 

 

Bildet viser: Viser andel barnehager i kommunen som oppfyller 

kravet til pedagogisk bemanning. Barnehagen skal ha minimum én 

Bemanningsnormen innebærer at det 

stilles krav om at barnehagen skal ha 

minst én ansatt per tre barn når barna 

er under tre år og minst én ansatt per 

seks barn når barna er over tre år 

(trådte i kraft 1. august 2019). 

Pedagognormen innebærer at det skal 

være minimum én pedagogisk leder 

per 7 barn under tre år og minimum 

én pedagogisk leder per 14 barn over 

tre år. Pedagogiske ledere må ha 

utdanning som barnehagelærer, eller 

annen treårig pedagogisk utdanning 

på høgskolenivå med videreutdanning 

i barnehagepedagogikk. 

Kilde: http://khs.fhi.no/webview/  

Bemanningsnorm og 
pedagognorm 

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/kvalitet-i-barnehagen/hva-er-kvalitet-i-barnehagen/
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/kvalitet-i-barnehagen/hva-er-kvalitet-i-barnehagen/
https://barnehagefakta.no/kommune/1579/hustadvika
http://khs.fhi.no/webview/
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pedagogisk leder per 7 barn under tre år, og minimum én pedagogisk leder per 14 barn for barn over tre 

år. Tallene er per 15.12.2019. 

Kilde: https://barnehagefakta.no/kommune/1579/hustadvika (02.06.20) 

Ansattes utdanning 

 

Bildet viser: Tallene for ansattes utdanning viser høyeste fullførte utdanning til grunnbemanningen. 

Grunnbemanningen er de ansatte i barnehagen som jobber direkte med barna. Tallene er per 

15.12.2019. Kilde: https://barnehagefakta.no/kommune/1579/hustadvika (02.06.20) 

Bemanning i barnehager − prosent 

 

Kilde: http://khs.fhi.no/webview/ (11.08.20).  

Beskrivelse: Andel barn som går i barnehager som oppfyller normene for bemanning og pedagogtetthet 

av alle barn som går i barnehager. Tallene omfatter både kommunale og private barnehager. 

Familiebarnehager og åpne barnehager er ikke tatt med i beregningen. Statistikken vises for kommune- 

og fylkesinndeling per 1.1.2020.  

 

 

https://barnehagefakta.no/kommune/1579/hustadvika
https://barnehagefakta.no/kommune/1579/hustadvika
http://khs.fhi.no/webview/
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Leke og oppholdsareal pr. barn 

 

Bildet viser: Godkjent innendørs leke- og oppholdsareal per barn. Det er ikke tatt hensyn til fordelingen 

av små og store barn i utregningen av gjennomsnittlig leke- og oppholdsareal. Tallene er per 15.12.2019 

Kilde: https://barnehagefakta.no/kommune/1579/hustadvika (02.06.20) 

Foreldretilfredshet 

 

Bildet viser: Foreldretilfredshet viser til barnehagens snittscore for spørsmålet «Totalt sett, hvor fornøyd 

eller misfornøyd er du med din barnehage?». Tallene er for 2019. 

Kilde: https://barnehagefakta.no/kommune/1579/hustadvika (02.06.20) 

 

https://barnehagefakta.no/kommune/1579/hustadvika
https://barnehagefakta.no/kommune/1579/hustadvika
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Skole 

Trivsel på skolen − kjønn samlet, prosent, 2014/15-

2018/19 

  

Kilde: http://khs.fhi.no/webview/ (03.07.20) 

Andel elever som trives godt på skolen i prosent av alle som 

svarte på undersøkelsen. Kommunens tall omfatter elever som 

går på skole i kommunen. Statistikken viser 5 års glidende 

gjennomsnitt. 

Trivsel på skolen 7. trinn− kjønn samlet, prosent, 

2014/15-2018/19 

Tabellen 

 

Skolen er en viktig arena for faglig og 

sosial utvikling. I Norge har barn og 

unge rett til grunnskoleopplæring med 

et godt fysisk og psykososialt miljø.  

I Elevundersøkelsen, som utføres blant 

skoleelever fra 5. klasse på 

barneskolen til 1. klasse på 

videregående skole, svarer om lag ni 

av ti elever at de trives godt eller 

svært godt på skolen. Bare om lag 3 

prosent rapporterer at de ikke trives 

noe særlig eller ikke i det hele tatt 

(2017).  

Manglende mestring i skolen er blant 

de mest alvorlige risikofaktorene for 

ungdoms psykiske helse. Det å 

oppleve skolemiljøet som belastende 

eller stressende henger sammen med 

tegn på psykiske helseproblemer og 

selvopplevde helseplager. Følelsen av 

støtte fra foreldre, lærere og 

medelever er derimot forbundet med 

høyere grad av tilfredshet med livet.  

Vennskap kan være en kilde til sosial 

og følelsesmessig støtte og dermed 

også en kilde til god psykisk helse. 

Gode vennskap kan beskytte mot 

mobbing og ekskludering. 

Mobbing fra medelever kan bidra til 

psykiske helseproblemer i 

barndommen og psykiske lidelser i 

voksen alder. 

Kilde: 

https://www.fhi.no/nettpub/hin/grup

per/barn-oppvekst/ (13.05.20) 

 

Skole, trivsel og helse 
 

http://khs.fhi.no/webview/
https://www.fhi.no/nettpub/hin/grupper/barn-oppvekst/
https://www.fhi.no/nettpub/hin/grupper/barn-oppvekst/
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Linjediagrammet viser: Andel elever i 7. klasse som trives godt på skolen i prosent av alle som svarte på 

undersøkelsen. Kommunens tall omfatter elever som går på skole i kommunen. 

http://khs.fhi.no/webview/ (06.07.20) 

Trivsel på skolen 10. trinn− kjønn samlet, prosent, 2014/15-2018/19 

 

 

Linjediagrammet viser: Andel elever i 10. klasse som trives godt på skolen i prosent av alle som svarte på 

undersøkelsen. Kommunens tall omfatter elever som går på skole i kommunen. 

http://khs.fhi.no/webview/ (06.07.20) 

Trivsel på skolen 7.trinn, kjønnsforskjeller − prosent, 2014/15-2018/19 

 

 

http://khs.fhi.no/webview/
http://khs.fhi.no/webview/
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Søylediagrammet viser: Andel elever på 10. trinn som trives godt på skolen i prosent av alle som svarte 

på undersøkelsen. Kommunens tall omfatter elever som går på skole i kommunen. Statistikken viser 5 års 

glidende gjennomsnitt. http://khs.fhi.no/webview/ (06.07.20) 

Trivsel på skolen 10.trinn, kjønnsforskjeller − prosent, 2014/15-2018/19 

 

Søylediagrammet viser: Andel elever på 10. trinn som trives godt på skolen i prosent av alle som svarte 

på undersøkelsen. Kommunens tall omfatter elever som går på skole i kommunen. Statistikken viser 5 års 

glidende gjennomsnitt. http://khs.fhi.no/webview/ (06.07.20) 

Ungdataundersøkelse 2018 – skole, trivsel 

Fræna 2018: 

 

 

 

http://khs.fhi.no/webview/
http://khs.fhi.no/webview/
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Eide 2018: 

 

Mobbing, 10. klasse (B, inndeling per 1.1.2020) − 

prosent  

 

Søylediagrammet viser:  

Andel elever i 10. trinn i grunnskolen som har opplevd mobbing fra 

andre elever de siste månedene i prosent av alle elever som deltok i 

undersøkelsen. Definisjonen som elevene blir presentert for i 

Elevundersøkelsen er: "Med mobbing mener vi gjentatte negative 

handlinger fra en eller flere sammen, mot en elev som kan ha vanskelig 

for å forsvare seg. Mobbing kan være å kalle en annen stygge ting og 

erte, holde en annen utenfor, baksnakke eller slå, dytte eller holde fast." 

Tallene inkluderer de som har svart ”2 eller 3 ganger i måneden”, 

”omtrent 1 gang i uken” eller ”flere ganger i uken” på spørsmålet ”Er du 

blitt mobbet av andre elever på skolen de siste månedene?”. 

Mobbing er en vesentlig individuell 

risikofaktor for psykiske lidelser. Barn 

som mobbes har opptil sju ganger 

høyere risiko for psykiske plager som 

engstelse, depresjon, ensomhet og 

rastløshet, enn barn som ikke mobbes. 

Blant barn og unge som mobbes er 

også kroppslige helseplager som 

hodepine, ryggsmerter, "vondt i 

magen" og svimmelhet, dobbelt så 

vanlig som blant andre barn. Jo oftere 

et barn blir mobbet jo større er 

risikoen for helseplager.  

Sammenhengen mellom mobbing og 

helseplager understreker hvor viktig 

det er viktig å forebygge mobbing i 

skolen og ellers i samfunnet. Kilde: 

http://khs.fhi.no/webview/  

Mobbing 

 

http://khs.fhi.no/webview/
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Kilde: http://khs.fhi.no/webview/ (02.06.20) 

Ungdata 2018: Mobbing 

Fræna 2018:     Eide 2018: 

  

Fræna 2018:      Eide 2018: 

   

 

Kilde: Ungdataundersøkelsen 2018, ungdomsskole. 

Prosentandel som har opplevd negative ting via nett eller mobil: 

Fræna: 

 

http://khs.fhi.no/webview/
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Eide:  

 

Kilde: Ungdataundersøkelsen 2018, ungdomsskole  

Leseferdighet 5. trinn (prosent), standardisert, 2016/17-

2018/19, 3 års glidende gjennomsnitt 

 

Klassetrinn  5. trinn  

Mestringsnivå  mestringsnivå 1 

(laveste)  

mestringsnivå 

2  

mestringsnivå 

3  
Geografi  

Hele landet  24  53  23  

Møre og Romsdal  27  54  19  

Hustadvika  28  57  15  

 

Kilde: http://khs.fhi.no/webview/ (26.03.20) 

Tabellen viser: Andel 5.  klassinger på de ulike mestringsnivåene i 

lesing, i prosent av alle 5.klassinger som tok nasjonale prøver. 

Statistikken viser 3-års glidende gjennomsnitt. 5.klassinger har tre 

mestringsnivåer der mestringsnivå 1 er lavest.  

 

 

Om sosiale medier og digital mobbing: 

Mobbing som finner sted på den 

digitale arena, eller gjennom sosiale 

medier kaller vi digital mobbing. Det 

kan være vanskeligere å oppfatte om 

det er en intensjon om å gjøre noe 

negativt når det foregår digitalt. For 

eksempel kan man ikke se kroppsspråk 

eller høre tonefallet til den man 

oppfatter gjør noe negativt. Dette gjør 

digital mobbing vanskeligere å 

identifisere sammenlignet med 

mobbing som skjer på den fysiske 

arena. 

Når det gjelder digital mobbing, er det 

flere grunner til å være bekymret for 

konsekvensene: Det er vanskeligere å 

skjerme seg fra digital mobbing enn fra 

annen mobbing. Anonymiteten gjør at 

naturlige grenser for hvordan man 

oppfører seg mot andre, opphører. 

For den som blir mobbet er det 

vanskelig å stoppe eller begrense 

spredningen av digitalt innhold, og 

dette gjør situasjonen mer 

uforutsigbar og skremmende. 

Mobbingen kan nå ut til et stort 

publikum, noe som gjør at den som blir 

mobbet kan kjenne seg utrygg i alle 

sosiale situasjoner. Kilde: 

https://www.fhi.no/hn/folkehelse/artikler/

trygt-og-godt-oppvekstmiljo-i-kommunen/ 

(11.08.20) 

Flere jenter enn gutter rapporterer i 

elevundersøkelsen at de ble mobbet 

digitalt. Når det gjelder konsekvenser 

for den som blir utsatt for digital 

mobbing, ser det ut til at denne 

formen i sterkere grad henger sammen 

med angst enn hva som er tilfelle for 

tradisjonell mobbing. For tradisjonell 

mobbing ser sammenhengen ut til å 

være størst for symptomer på 

depresjon. 

Kilde: 

https://laringsmiljosenteret.uis.no/skole/m

obbing/hva-er-mobbing/digital-

mobbing/hva-er-digital-mobbing-

article114802-21206.html 

 

Digital mobbing 

http://khs.fhi.no/webview/
https://www.fhi.no/hn/folkehelse/artikler/trygt-og-godt-oppvekstmiljo-i-kommunen/
https://www.fhi.no/hn/folkehelse/artikler/trygt-og-godt-oppvekstmiljo-i-kommunen/
https://laringsmiljosenteret.uis.no/skole/mobbing/hva-er-mobbing/digital-mobbing/hva-er-digital-mobbing-article114802-21206.html
https://laringsmiljosenteret.uis.no/skole/mobbing/hva-er-mobbing/digital-mobbing/hva-er-digital-mobbing-article114802-21206.html
https://laringsmiljosenteret.uis.no/skole/mobbing/hva-er-mobbing/digital-mobbing/hva-er-digital-mobbing-article114802-21206.html
https://laringsmiljosenteret.uis.no/skole/mobbing/hva-er-mobbing/digital-mobbing/hva-er-digital-mobbing-article114802-21206.html
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Leseferdighet 8.trinn (prosent), skoleår 2016/17-2018/19, 3 

års glidende gjennomsnitt. 
Klassetrinn  8. trinn  

Mestringsnivå  mestringsnivå 

1 (laveste)  

mestringsnivå 

2  

mestringsnivå 

3  

mestringsnivå 

4  

mestringsnivå 

5  Geografi  

Hele landet  9  17  42  20  11  

Møre og 

Romsdal  
10  20  44  19  8  

Hustadvika  10  22  47  15  6  

 
 

Kilde: http://khs.fhi.no/webview/ (26.03.20) 

Tabellen viser: 8. klassinger på de ulike mestringsnivåene i lesing, i 

prosent av alle 8.klassinger som tok nasjonale prøver. Statistikken viser 

3-års glidende gjennomsnitt. 8.klassinger har fem mestringsnivåer der 

mestringsnivå 1 er lavest. 

Regneferdighet 5. trinn − 2016/17-2018/19, 5. trinn 

Skoleår 2014/15- 

2016/17 

2015/16- 

2017/18 

2016/17-

2018/19 Geografi Mestringsnivå 

Hele 

landet 

mestringsnivå 1 (laveste) 23,7 23,2 23,0 

mestringsnivå 2 50,8 51,5 51,6 

mestringsnivå 3 25,4 25,3 25,4 

Møre og 

Romsdal 

mestringsnivå 1 (laveste) 24,6 23,6 23,3 

mestringsnivå 2 53,1 53,4 53,7 

mestringsnivå 3 22,3 22,9 23,0 

Hustadvika 

mestringsnivå 1 (laveste) 31,3 29,2 24,4 

mestringsnivå 2 52,5 52,3 54,7 

mestringsnivå 3 16,0 18,4 21,0 

 

Kilde: http://khs.fhi.no/webview/  (26.03.20) 

Tabellen viser: Andel 5. klassinger på de ulike mestringsnivåene i 

regning, i prosent av alle 5.klassinger som tok nasjonale prøver. 

Statistikken viser resultater for de tre siste skoleårene. 

 

 

 

Nasjonale prøver er elektroniske 

prøver i lesing, regning og 

engelsk Formålet med nasjonale 

prøver er å gi skolene kunnskap 

om elevenes grunnleggende 

ferdigheter i lesing, regning og 

engelsk. Prøvene blir 

gjennomført på høsten, kort tid 

etter at elevene har starta på 5., 

8. og 9. trinn. Det tar inntil 90 

minutter å løse en prøve i lesing 

og regning, mens det tar inntil 60 

minutter å løyse ei prøve i 

engelsk.  

Hvordan skal nasjonale prøver 

brukes? 

Lærerne skal bruke resultatene 

for å følge opp elevene sine og i 

arbeidet med 

underveisvurdering og tilpasset 

opplæring. 

Kommuner og skoler skal bruke 

resultatene som grunnlag for 

kvalitetsutvikling i opplæringen. 

Forskere kan søke om å få 

utlevert resultat fra nasjonale 

prøver til bruk i forsking.  

Prøvene og resultata gir 

informasjon om enkeltelever, 

grupper, trinn og skoler, som 

lærere og skoleledere trenger for 

å utvikle skolen videre.  

Resultatene fra de nasjonale 

prøvene gir et avgrenset bilde av 

ferdighetene og den 

kompetansen elevene har. Man 

må derfor alltid se resultatene i 

sammenheng med annen 

relevant informasjon en har om 

skolen, kommunen og elevene.  

Kilde: 

https://www.udir.no/eksamen-

og-prover/prover/nasjonale-

prover/om-nasjonale-prover/ 

(13.05.20) 

 

Nasjonale prøver: 
 

http://khs.fhi.no/webview/
http://khs.fhi.no/webview/
https://www.udir.no/eksamen-og-prover/prover/nasjonale-prover/om-nasjonale-prover/
https://www.udir.no/eksamen-og-prover/prover/nasjonale-prover/om-nasjonale-prover/
https://www.udir.no/eksamen-og-prover/prover/nasjonale-prover/om-nasjonale-prover/
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Regneferdighet 8.klasse (prosent), 2016/17-2018/19 

 

Kilde: http://khs.fhi.no/webview/  (26.03.20) 

Tabellen viser: andel 8. klassinger på de ulike mestringsnivåene i regning, i prosent av alle 8.klassinger 

som tok nasjonale prøver. Statistikken viser 3 års glidende gjennomsnit. 8.klassinger har fem 

mestringsnivåer der mestringsnivå 1 er lavest. 

Grunnskolepoeng 

 

Grunnskolepoeng, 

gjennomsnitt 

10.trinn, begge 

kjønn 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

Eide 41.4 40,4 43,5 43,7 45,1 

Fræna 40,9 39,2 39,6 41,3 41,6 

Møre og Romsdal 40,7 41,0 41,3 41,8 40,2 

Norge 40,8 41,2 41,4 41,8 42,2 

 

Kilde: https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsresultater/grunnskolepoeng/ 

31.03.20). Tabellen viser: Tabellen viser gjennomsnittlig grunnskolepoeng. Grunnskolepoeng regnes ut 

ved at alle avsluttende karakterer som føres på vitnemålet, legges sammen og deles på antall karakterer 

slik at en får et gjennomsnitt. Deretter ganges gjennomsnittet med 10. Elever som har færre enn 

halvparten gyldige karakterer er ikke med i beregningene (se Forskrift til opplæringsloven § 6-26). 

http://khs.fhi.no/webview/
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsresultater/grunnskolepoeng/
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Grunnskolepoeng, kjønn 

 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Kjønn Gutt Jente Gutt Jente Gutt Jente Gutt Jente Gutt Jent

e 

Eide  40,9 41,9 39,1 41,9 37,6 47,3 40,2 47,3 43,7 47,

9 

Fræna 39,0 42,7 36.8 41,3 37,6 41,5 39,1 43,8 39,9 43,

7 

M&R 38,4 43,0 38,7 43,6 39,1 43,7 39,3 44,4 39,8 44,

3 

Norge 38,6 43,0 39, 

0 

43,4 39,2 43,7 39,6 44,1 39,7 44,

3 

 
 

Kilde: 

https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsresultat

er/grunnskolepoeng/ 

31.03.20). Denne tabellen viser også grunskolepoeng (se forklaring 

over), men her skilles det også på kjønn. 

Undervisningspersonale 

Lærerårsverk, 1.-10. trinn, 2019/2020: 

 

Fræna: Antall 

Undervisningspersonale som oppfyller 

kompetansekravene for tilsetting jf. 

opplæringsloven § 10-1 og friskoleloven § 4-2 

113 

Undervisningspersonale som ikke oppfyller 

kompetansekravene for tilsetting jf. 

opplæringsloven § 10-1 og friskoleloven § 4-2 

 

17 

 

Eide: 

 
Antall 

Undervisningspersonale som oppfyller 

kompetansekravene for tilsetting jf. 
55 

I 2015 ble det innført nye 

kompetansekrav for lærere. For å 

undervise i fagene norsk, samisk, 

norsk tegnspråk, engelsk og 

matematikk på barnetrinnet må 

den som skal undervise ha 30 

studiepoeng som er relevante for 

det aktuelle fag, i tillegg til å 

oppfylle tilsettingskravene. 

Kravene til kompetanse er de 

samme på alle årstrinn på 

barnetrinnet. På ungdomstrinnet 

må læreren ha 60 studiepoeng 

som er relevante for faget. 

Kravene om 30 eller 60 relevante 

studiepoeng gjelder også dersom 

opplæringen i det aktuelle faget 

gis som spesialundervisning, med 

mindre kravet kan fravikes med 

hjemmel i opplæringsloven § 5-5 

tredje ledd. 

Lærere som ikke oppfyller de nye 

kompetansekravene har fått 

dispensasjon frem til 2025 på å 

ta den utdannelsen som kreves 

etter de nye 

kompetansekravene. Dette 

innebærer også at kommunene 

har et ansvar for å legge til rette 

for at alle lærere oppfyller 

kompetansekravene. Derfor må 

kommunen ha en plan på 

kompetanseutvikling for sine 

lærere slik at man er i mål innen 

2025. 

Kilde: Tilstandsrapport for 

grunnskole og voksenopplæring i 

Hustadvika kommune 2019 

 

Om kompetansekrav 
for lærere: 

https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsresultater/grunnskolepoeng/
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsresultater/grunnskolepoeng/
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opplæringsloven § 10-1 og friskoleloven § 4-2 

Undervisningspersonale som ikke oppfyller 

kompetansekravene for tilsetting jf. 

opplæringsloven § 10-1 og friskoleloven § 4-2 

7 

 

Kilde: Tilstandsrapport for grunnskole og voksenopplæring i Hustadvika kommune 2019 

Minstenorm for lærertetthet 

Fra høsten 2018 er kravet: 

 

Fra høsten 2019 er kravet: 

1 lærer per 16 elever i 1.–4. klasse 1 lærer per 15 elever i 1.–4. klasse 

1 lærer per 21 elever i 5.–7. klasse 1 lærer per 20 elever i 5.–7. klasse 

1 lærer per 21 elever i 8.–10.klasse 1 lærer per 20 elever i 8.–10. klasse 

 

Eide kommune: Lærertettheten på 1.-7.trinn i Eide kommune ligger over snittet i fylket, men lavere enn 

det nasjonale snittet.  For skoleåret 2019/2020 oppfyller Lyngstad og Vevang minstenormen for 

lærertetthet, men Eide barneskole gjør det ikke. 

Lærertettheten på 8.-10.trinn ligger lavere enn gjennomsnittet både i fylket og nasjonalt. Eide 

ungdomsskole oppfyller ikke minstenormen for lærertetthet for skoleåret 2019/2020. 

Fræna kommune: Lærertettheten på 1.-7. trinn i Fræna kommune ligger nært opp mot snittet forøvrig i 

fylket og nasjonalt. Fræna ligger noe høyere enn Møre og Romsdal, men lavere i forhold til landsbasis. 

Det et kun Aureosen og Jendem skole som ikke oppfyller minstenormen for lærertetthet for skoleåret 

2019/2020. 

Lærertettheten på 8.-10.trinn i Fræna kommune er noe høyere enn snittet både i fylket og i landet ellers.  

Minstenormen for lærertetthet er oppfylt på alle ungdomstrinn i kommunen. 
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Elever fra Hustadvika kommune etter videregående skole, 

skoleåret 2019/20 

 

 

Gjennomføring i videregående skole etter 

hjemkommune, 2013 kullet 

 

Kilde: https://mrfylke.no/naering-og-samfunn/statistikk-analyse-

og-kart/kommunestatistikk (07.07.20) 

 

 

 

Frafall er definert som andelen som 

har sluttet på eller ikke bestått 

videregående skole fem år etter 

påbegynt opplæring. Andelen elever 

som faller fra i videregående skole har 

vært nokså stabil i Norge de siste 

årene, men gikk noe ned fra om lag 24 

prosent i 2014 til om lag 21 prosent i 

2016. 

Frafall i videregående opplæring 

reduserer mulighetene i 

arbeidsmarkedet, øker risikoen for 

dårligere tilknytning til arbeidslivet og 

kan gi dårligere levekår og helse.  

Å ikke greie å gjennomføre 

videregående utdanning kan også 

henge sammen med andre 

utfordringer. Ungdom med psykiske 

problemer, spesielt ADHD, 

rusmiddelrelaterte problemer, angst 

og ulike atferdsforstyrrelser, dropper 

oftere ut av skolen enn andre. På den 

andre siden kan symptomer på angst 

og depresjon også være en 

konsekvens av å ha droppet ut av 

videregående. 

Elever med kroniske sykdommer som 

astma og diabetes har ikke økt frafall i 

videregående opplæring. 

Gener og miljø forklarer omtrent like 

mye for fullføring av videregående 

skole, blant annet har foreldrenes 

utdanningsnivå har sammenheng med 

fullføring av videregående utdanning.  

 

Kilde: 

https://www.fhi.no/nettpub/hin/grup

per/barn-oppvekst/ (13.05.20) 

 

 

Om frafall i videregående 

https://mrfylke.no/naering-og-samfunn/statistikk-analyse-og-kart/kommunestatistikk
https://mrfylke.no/naering-og-samfunn/statistikk-analyse-og-kart/kommunestatistikk
https://www.fhi.no/nettpub/hin/grupper/barn-oppvekst/
https://www.fhi.no/nettpub/hin/grupper/barn-oppvekst/
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Frafall i videregående skole – prosent. 

 

 

Kilde: http://khs.fhi.no/webview/ (24.04.20) 

Linjediagrammet og tabellen viser: Frafall i videregående skole totalt. Andelen blir beregnet ut fra 

prosent av alle som startet grunnkurs i videregående opplæring det året. Personer som etter 5 år fortsatt 

er i videregående skole, regnes ikke som frafalt. Det er tatt utgangspunkt i personens bostedskommune 

det året han eller hun fylte 16 år. Statistikken viser 3 års glidende gjennomsnitt. 

Frafall i videregående skole, prosent, 2014-2016 (totalt fravær) 

 

 

Kilde: http://khs.fhi.no/webview/ (27.03.20) 

Frafall i videregående skole totalt. Frafallet beregnet på samme måte som linjediagrammet over, men 

her sammenlignet med nærliggende kommuner. 

http://khs.fhi.no/webview/
http://khs.fhi.no/webview/
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Frafall i videregående etter foreldrenes utdanningsnivå −prosent, 2016-2018 

 

Kilde: http://khs.fhi.no/webview/ (24.04.20)  

Helsestasjon og skolehelsetjeneste 

Brutto driftsutgifter pr. innbygger, Forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste 

 
    

Beløp per innbygger (kr) 

        2015 2016 2017 2018 2019 

EAKUO Landet uten Oslo 232 AGD4 592 656 710 779 837 

1502 Molde 232 AGD4 668 803 950 1057 997 

1547 Aukra 232 AGD4 673 714 656 813 794 

1548 Fræna 232 AGD4 535 593 853 1032 1209 

1579 Hustadvika     535 610 845 1007 1127 

1551 Eide 232 AGD4 537 657 823 938 892 

1554 Averøy 232 AGD4 317 325 406 496 447 

1557 Gjemnes 232 AGD4 439 412 474 473 689 

EKA15 Møre og Romsdal 232 AGD4 596 650 743 845 901 

http://khs.fhi.no/webview/
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EKG01 KOSTRA-gruppe 1 232 AGD4 529 567 619 732 863 

EKG10 KOSTRA-gruppe 10 232 AGD4 618 657 700 805 831 

 

Kilde: Hustadvika kommune 

Kommentar: i tabellen er tilskuddsmidler på (eksterne midler) 2,4 for Fræna og 0,8 mil for Eide (2019) 

tatt med og vi har fått mye midler fra Helsedirektoratet sammenlignet med andre kommuner, Averøy 

har for eksempel ikke søkt om midler.   

Helsedirektoratets normtall for dekningsgrad i helsestasjon og skolehelsetjenesten:   

Helsestasjon 0 – 5 år: 

• En helsesøster kan følge opp 65 fødsler. Dvs 100 fødsler krever 1,5 stilling. 

• 20 % merkantil pr 100 % helsesykepleierstilling 

• 20 % legestilling pr 100 fødsler 

• 5 % fysioterapeut pr 100 fødsler 

Barneskole: 

• En helsesykepleier i 35 % stilling kan følge opp 100 skolebarn 

• En lege i 5 % kan følge opp 100 skolebarn 

• En fysioterapeut i 7 % stilling kan følge opp 100 skolebarn 

Ungdomsskole: 

• Helsesykepleier i 13 % stilling kan følge opp 100 skolebarn. Dvs en helsesykepleier i 100 % stilling 

kan følge opp en skole med 800 elever 

• En lege i 20 % stilling kan følge opp 550 elever 

• En fysioterapeut i 7 % stilling kan følge opp 100 skolebarn 

Videregående: 

En helsesykepleier i 13 % stilling kan følge opp 100 skolebarn. Dvs at en helsesykepleier i 100 % stilling 

kan følge opp en skole med 550 elever. 

En lege i 20 5 stilling kan følge opp 550 elever 

En fysioterapeut i 7 5 stilling kan følge opp 100 elever. 

Kommentar til normtall fra ledende helsesykepleier, Hustadvika kommune: Ut i fra normeringstall fra 

”IS-1798 Utviklingsstartegi for helsestasjons- og skolehelstjenesten” er det beregnet en nasjonal 

minstenorm for bemanning.  Normeringstallene har ikke blitt endret siden 2010 mens tjenesten fikk nye 

http://www.helsedirektoratet.no/vp/multimedia/archive/00290/Utviklingsstrategi__290679a.PDF


72 

 

nasjonale faglige retningslinjer for helsestasjon- og skolehelsetjenesten i 2019 

https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/helsestasjons-og-skolehelsetjenesten. Oppgaver og 

konsultasjonen har blitt endret så for tjenesten 0 – 5 år er normeringstallene alt for lave, men dette 

gjelder også oppgavene ute i skolene. Ny utrekning av normtall for tjenesten 0-5 år kom mot slutten av 

2019 og er under utprøving i enkelte kommuner. Strategien bak normeringstallene i skolehelsetjenesten 

fra 2010 er tidlig innsats og forebygging. I praksis ser vi i kommunen at det er i mellomtrinnet, 

ungdomstrinnet og i den videregående skolen behovet er størst. Vi ser også at økt tilstedeværelse i 

skolene har ført til at flere elever benytter seg av lavterskeltilbudet i skolehelsetjenesten og 

skolehelsetjenesten, samarbeidet har økt med skolene og det har vært en markant  økning i antall 

bekymringsmeldinger til barneverntjenesten fra helsesykepleier. (15 meldinger i 2019 opp mot 4 i 2017). 

Dekningsgrad helsesykepleier etter helsedirektoratets normtall 0-5 år 

Vi har i Hustadvika god dekning for 0-5 år. Det er disse oppgavene som blir prioritert fremfor for 

eksempel skolehelsetjenesten både når det er knappe ressurser og i ferier og når det vi tenker 

kontinuitet. De siste årene har vi ved hjelp av tilskuddsmidler hatt alle anbefalte konsultasjoner jfr 

nasjonale faglige retningslinjer og ingen avvik på tjenestetilbudet. 

Normeringstall fra 2010 sier at vi til sammen skulle hatt ca 2,5 stilling i forhold til fødselstallene som har 

vært i kommunen. Vi har ca 3,5 stillinger fordelt på 7 helsesykepleiere. (totalen noe mindre da 10 % 

administrasjonstid pr. ansatt ikke er trukket fra)  Oppgaver har endret seg mye siden 2010, samtidig har 

vi prioritert et lavterskeltilbud på de minste da her er det lite av andre tjenester inne. Kilde: ledende 

helsesykepleier, Hustadvika kommune.  

Dekningsgrad helsesykepleier i skolehelsetjenesten etter helsedirektoratets normtall fra 

2010:  

Skule  Ant elev  Stillingsressurs  
 pr des 2017  

Stillingsressurs  
pr mai 2020  

Behov for 
stillingsressurs i 
følgje 
normeringstal**  

Fordeling av økt 
% 
stillingsressurs etter 
at kommunen har 
fått tilskuddsmidler 

Haukås  240   30 %  90 % 85 %  60 % 

Tornes  100   15 %  40 % 35 %  25 % 

Fræna u.sk  280   45 %  90 % 40 %       45 % 

Fræna vg.sk  400   40 - 45 %  100 % 50 %       55 % 

Sylte/Malme  150   10 %  50 % 50 %  40 % 

Aureosen/Jendem  130   30 %  50 % 45 %  20 % 

Bud (barn + ungd)  100+65   35 %  50 % 55 %  15 % 

Hustad (barn+ungd)  100+55   50 %  70 % 55 %  20 % 

Lyngstad skole 100  20 % 35%  

Eide barneskole 240  40 % 85%  

Eide ungdomsskole 150  20-30 % 20%  

Totalt (barn + ungd 1200+550  
 

 
 

2,8 

https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/helsestasjons-og-skolehelsetjenesten
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+ videregående)  +400  

 

Kilde: Hustadvika kommune. 

Tabellen viser: Dekningsgrad av helsesykepleier i skolehelsetjeneste etter helsedirektoratets normtall fra 

2010. Både Eide og Fræna har fått tilskuddsmidler til styrking av tjenesten i 2019. I 2020 fikk Hustadvika 

midler til å videreføre 3,3 stillinger (2.4 mill) 2,8 av disse blir benyttet i skolehelsetjenesten. Gul kolonne 

viser stillingsressurs finansiert med eksterne prosjektmidler. Fysioterapeut og lege er ikke tatt med her 

og ligger langt lavere enn normeringstall. 
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Område C: fysisk, biologisk, kjemisk, og sosialt 

miljø 

Drikkevannsforsyning − tilfredsstillende resultater, prosent  

Kilde: http://khs.fhi.no/webview/ 

(27.03.2020) 

Definisjon av tilfredsstillende 

resultater: - For hygienisk kvalitet 

mht. E. coli må vurderings-

grunnlaget være tilstrekkelig i 

henhold til drikkevannsforskriften 

for å kunne klassifisere i 

God/Usikker vannkvalitet. Det vil si 

at det må være foretatt minst 4 

drikkevannsanalyser mht. E. coli. Videre må minst 95 % av de 

analyserte prøvene være tilfredsstillende, dvs. under grenseverdien i 

drikkevannsforskriften på 0 E. coli pr 100 ml. 

- For leveringsstabilitet er tilfredsstillende her definert som lik eller 

under 30 minutter ikke-planlagte avbrudd i året per tilknyttet 

innbygger. 

- For samlekategorien må begge parameterne, både hygienisk kvalitet 

og leveringsstabilitet, være tilfredsstillende. 

Andel personer tilknyttet vannverk som forsyner minst 50 

personer andelen  

År  2018  

Geografi  

Hele landet  88  

Møre og Romsdal  90  

Hustadvika  97  

År  2018  

Geografi  Parameter  

Hele 

landet  

hygienisk kvalitet  93,8  

leveringsstabilitet  92,7  

Møre og 

Romsdal  

hygienisk kvalitet  93,6  

leveringsstabilitet  89,5  

Hustadvika  
hygienisk kvalitet  96,2  

leveringsstabilitet  95,5  

Hovedtrekk nasjonalt: 

Vi har to grupper vannverk: 

1. Vannverk som forsyner minst 50 

personer (må godkjennes av 

Mattilsynet og kvaliteten på vannet 

registreres i vannverksstatistikken) 

2. Mindre vannverk og 

enkeltforsyninger som leverer 

drikkevatn til færre enn 50 personer 

(må ikke godkjennes og vi har ikke 

oversikt over kvaliteten på vannet) 

Cirka 90 prosent av befolkningen (4,6 

millioner) får vann fra vannverk som 

er godkjenningspliktige, og som er 

registrert i Vassverksregisteret ved 

Folkehelseinstituttet 

Vi har mangelfulle opplysninger om 

private brønner og andre små ikke-

godkjenningspliktige anlegg. Disse 

leverer vann til om lag 525 000 

innbyggere. 

Lekkasje-reparasjoner på 

drikkevannsledninger øker risikoen for 

mage- og tarmsykdom. Store 

nedbørsmengder og økt fare for flom 

og ras som følge av klimaendringene, 

vil øke faren for brudd på 

vannledningene. Av ulike årsaker blir 

som regel ikke utbrudd av sjukdom 

forårsaket av dårlige ledninger 

oppklart, men forsking har vist at det 

er en altfor stor forekomst av akutt 

mage- og tarmsjukdom etter 

forbigående fall i vanntrykket (Nygard, 

2007).     

Problemet med forurensede 

drikkevann kan øke i årene framover 

dersom ikke gamle ledninger blir 

reparert eller skiftet ut raskere enn nå. 

Kilde: 

https://www.fhi.no/nettpub/hin/smitt

e/drikkevann/ (12.05.20) 

Om 
drikkevannsforsyning i 
Norge 

http://khs.fhi.no/webview/
https://www.fhi.no/nettpub/hin/smitte/drikkevann/
https://www.fhi.no/nettpub/hin/smitte/drikkevann/
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Kilde:  http://khs.fhi.no/webview/ (27.03.2020) 

Tabellen viser: Andelen personer tilknyttet vannverk som forsyner 

minst 50 personer i prosent av befolkningen. Tallene omfatter både 

private og kommunale vannverk. 

Luftkvalitet, fint svevestøv − konsentrasjon 

 

 

 

Kilde: http://khs.fhi.no/webview/ (27.03.20) 

Figuren viser: Befolkningsvektet konsentrasjon av finfraksjonen av 

svevestøv (PM2,5) med enhet mikrogram per kubikkmeter luft 

(µg/m3) midlet over ett år. Denne størrelsesfraksjonen av svevestøv 

består hovedsakelig av forbrenningspartikler, og størrelsen (<2,5 µm) 

er så liten at de kan trenge helt ned i lungeblærene. Den omtales 

også som fint svevestøv 

Trafikkulykker og drukning  

Trafikkulykker 

I perioden fra 2000 til og med 2019 har 17 personer i Hustadvika blitt 

drept i trafikkulykker. 714 personer er blitt skadet, derav 95 personer 

som ble hardt skadet i trafikken i samme periode. 

Ulykkesutviklingen i Norge 

Utviklingen i antall omkomne steg jevnt fram til 1970. Da var det 560 

personer som omkom i trafikken det året. Fra begynnelsen av 70-

tallet og fram til nå har det vært en stor nedgang både i antall 

omkomne og hardt skadde. I 2018 omkom 108 personer og 602 ble 

hardt skadet. (Kilde: SSB) 

Fint svevestøv er den 

luftforurensningskomponenten vi 

har mest kunnskap om når det 

gjelder helseeffekter. Det kan både 

forårsake sykdom og føre til for 

tidlig død. Svevestøv kan føre til 

forverring av eksisterende 

sykdommer som astma, KOLS, 

lungebetennelse, hjerteinfarkt og 

slag. Det er også den miljøfaktoren 

som i størst grad har vært knyttet 

til for tidlig død i Norge (og på 

verdensbasis). Det er mange som 

er sårbare for helseeffekter av 

svevestøv.  De som har: 

luftveissykdommer,  

hjertekarlidelser, diabetes, gravide,  

barn, eldre. Risikoen for dødelighet 

og sykelighet er høyere ved 

langvarig eksponering 

sammenliknet med kortvarig 

eksponering 

Kilde: http://khs.fhi.no/webview/ 

De viktigste kildene til partikler er 

veitrafikk, vedfyring og 

langtransportert forurensning. 

Veitrafikk bidrar mest til 

svevestøvnivåene mange steder, 

både med veistøv fra dekk og 

asfaltslitasje og utslipp av eksos. I 

flere norske byer og tettsteder 

bidrar vedfyring mye.  

Langtransportert svevestøv spiller 

også en viktig rolle for totalnivået. 

Noen steder er industri, 

forbrenningsanlegg, bygg- og 

anleggsaktivitet og havner viktige 

kilder. 

Kilde: 

https://www.fhi.no/globalassets/bilder/fig

urer-og-tegninger/sammendrag---fakta-

om-svevestov.pdf (12.05.20) 

Luftkvalitet: 

http://khs.fhi.no/webview/
http://khs.fhi.no/webview/
https://www.fhi.no/globalassets/bilder/figurer-og-tegninger/sammendrag---fakta-om-svevestov.pdf
https://www.fhi.no/globalassets/bilder/figurer-og-tegninger/sammendrag---fakta-om-svevestov.pdf
https://www.fhi.no/globalassets/bilder/figurer-og-tegninger/sammendrag---fakta-om-svevestov.pdf
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Antall hardt skadde og drepte har gått ned i alle trafikantgrupper siden 1990, men det er spesielt blant 

bilførere og passasjerer i bil nedgangen har vært stor. (Kilde: Statens vegvesen) 

Sesongvariasjon i antall hardt skadde og omkomne på norske veier 

Det er i sommermånedene fra juni til og med august at det er flest personer som blir hardt skadet og 

omkommer på norske veier. Det er nesten femti prosent flere drepte og hardt skadde i gjennomsnitt i 

disse månedene i forhold til de andre månedene i året. 
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På sommerstid kjører folk gjerne lengre enn normalt, og de kjører på nye og ukjente veier. Dette er en 

tid der folk kanskje er mer utålmodig, og det kan gi seg utslag i for eksempel forbikjøringer du kanskje 

ellers ikke ville tatt. 

Møteulykker og utforkjøringer utgjør en stor del av ulykkene. På generell basis er uoppmerksomhet en 

medvirkende årsak i ca en tredjedel av trafikkulykkene, og vi må anta at dette også gjelder for 

sommertrafikken. (Kilde: SSB) 

Drukning 

Redningsselskapets drukningsstatistikk viser at rundt 40 prosent av alle drukningsulykker skjer i juni, juli 

og august. 

28 drukningsdødsfall fra januar – mai 2020 

Så langt i år har 28 mennesker omkommet av drukning på landsbasis. Det er like mange som i 2019, men 

ni færre enn i 2018. I første kvartal i år var det fire færre drukningsulykker enn fjoråret, mens april og 

mai hadde fire flere ulykker. 2 av de 28 var i Møre og Romsdal. 

Så langt i år har Redningsselskapet registrert åtte drukninger fra fritidsbåt (inkludert en ulykke med 

kajakk) og to fra yrkesfartøy. 16 personer har druknet etter fall fra land/brygge og to etter å ha gått 

gjennom isen. 

26 av de 28 som har druknet i år er menn (93 %). Alle som har druknet er 20 år eller eldre. 
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Vaksinasjonsdekning - barnevaksinasjonsprogrammet, 5-årige gjennomsnitt, prosent 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Beskrivelse: Fullvaksinerte barn mot 

henholdsvis meslinger, kusma, røde hunder, 

difteri, stivkrampe, kikhoste, poliomyelitt, 

Haemophilus influenzae type B (Hib), HPV og 

pneumokokk ved henholdsvis 2, 9 og 16 års 

alder. Andelen oppgis i prosent av alle barn i 

aldersgruppene 2 år, 9 år eller 16 år. 

Statistikken viser 5 års glidende gjennomsnitt  

Kilde: http://khs.fhi.no/webview/ (13.07.20) 

 

http://khs.fhi.no/webview/
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 Sosialt miljø 

 Valgdeltakelse:  

 

 

Kilde: Folkehelseprofil Hustadvika kommune 

https://khp.fhi.no/PDFVindu.aspx?Nr=1579&sp=1&PDFAar=2020 

(27.03.20) 

 Lag og organisasjoner i Hustadvika kommune 

Hustadvika kommune har en lang rekke forskjellige frivillige lag og 

organisasjoner. I Hustadvika kommune finner man blant annet: 

4H, helselag, bygdekvinnelag, båtforeninger, grendelag og 

velforeninger, idrettslag, lag og organisasjonene innen musikk, kor 

og korps, pensjonistforeninger, religiøse lag og foreninger, 

sogelag og museumsforeninger, speider, ungdomslag og 

fotoklubber. En mer utfyllende oversikt over lag og organisasjoner 

i kommunen og hvilke aktiviteter som tilbys finnes, på 

kommunens hjemmeside:  

https://hustadvika.kommune.no/tjenester/kultur-og-fritid/lag-og-

organisasjoner/  

Aktiv på dagtid og Hustadvika friskliv 

Hustadvika kommune driver også tilbud til innbyggerne i form av 

Aktiv på dagtid og Frisklivssentral. Her finnes en rekke forskjellige 

aktivitets- og treningsgrupper. For nærmere informasjon se lenker 

under:  

https://hustadvika.kommune.no/tjenester/kultur-og-fritid/aktiv-

pa-dagtid/ 

Tillit mellom mennesker og 

myndigheter 

Sammenlignet med andre land, er det 

i Norge høy grad av tillit til 

medmennesker og samfunn. Det 

gjelder for eksempel tillit til naboer, 

tillit til at kommunen tilbyr tjenester 

som vi trenger, at politikere har 

samfunnets interesser i tankene, og at 

velferdsstaten gir oss økonomisk 

trygghet dersom behovet er der. På 

lokalt nivå viser tillit seg på flere 

måter, blant annet hvordan vi 

forholder oss til hverandre. (Kilde: Fhi) 

Tilhørighet handler om å ha tilknytning 

til andre mennesker eller steder. 

Mange kommuner jobber med 

tilhørighet og felleskap innenfor ulike 

sektorer; for eksempel gjennom 

utvikling av gode oppvekst- og 

bomiljøer, næringsutvikling, levende 

sentrum, flerbruk av kommunale bygg 

og tilbud for innbyggere i og utenfor 

arbeidslivet. Det å delta i frivillige 

organisasjoner og kommunale 

prosesser kan bidra til å styrke følelsen 

av tilhørighet til lokalmiljøet og 

kommunen. Tiltak for å hindre 

utenforskap kan også styrke 

opplevelsen av tilhørighet og 

felleskap. I hvilken grad innbyggerne 

deltar i for eksempel frivillig arbeid, 

om de stemmer ved 

kommunestyrevalget eller om de 

deltar i andre samfunnsaktiviteter, kan 

fortelle oss noe om i hvilken grad 

innbyggerne i en kommune føler at de 

hører til. (Kilde: Folkehelseprofiler 

2019: 

https://khp.fhi.no/PDFVindu.aspx?Nr=

1579&sp=1&PDFAar=2020: (30.03.20) 

Om tilknytning og 
tilhørighet 

https://khp.fhi.no/PDFVindu.aspx?Nr=1579&sp=1&PDFAar=2020
https://hustadvika.kommune.no/tjenester/kultur-og-fritid/lag-og-organisasjoner/
https://hustadvika.kommune.no/tjenester/kultur-og-fritid/lag-og-organisasjoner/
https://hustadvika.kommune.no/tjenester/kultur-og-fritid/aktiv-pa-dagtid/
https://hustadvika.kommune.no/tjenester/kultur-og-fritid/aktiv-pa-dagtid/
https://khp.fhi.no/PDFVindu.aspx?Nr=1579&sp=1&PDFAar=2020
https://khp.fhi.no/PDFVindu.aspx?Nr=1579&sp=1&PDFAar=2020
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https://hustadvika.kommune.no/tjenester/helse-og-

omsorg/frisklivssentralen/ 

Frivilligsentralen 

Hustadvika kommune har også en frivilligsentral. En 

frivilligsentral er en lokal møteplass som knytter 

enkeltmennesker og organisasjoner sammen for å skape et godt 

frivillig miljø, gode aktivitetstilbud og et godt samarbeid med 

lokal offentlighet.  Frivilligsentralen i Hustadvika driver blant 

annet tilbud som besøksvenn, aktivitetsvenn, flyktningevenn, 

digihjelp, nettkafe, pensjonistkafe, kulturminnevandring.  For å 

lese mer om Hustadvika frivilligsentral og kontaktinformasjon se:  

https://hustadvika.kommune.no/tjenester/helse-og-

omsorg/frivilligsentralen/ 

Kulturskolen 

Hustadvika kommune har et variert og desentralisert tilbud i 

kulturskolen innen musikk, dans og kunstfag. For mer 

informasjon om kulturskolen og tilbudet der se: 

https://hustadvika.ko mmune.no/tjenester/kultur-og-

fritid/kulturskolen/ 

Fornøyd med lokalmiljøet- andel (prosent, 

standardisert)  

År  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  

Geografi  

Hele landet  70  70  70  70  70  70  70  68  

Møre og Romsdal  :  :  :  70  68  67  68  68  

Hustadvika  ..  ..  ..  65  ..  ..  66  ..  

Kilde: http://khs.fhi.no/webview/ (30.03.20) 

Tabellen beskriver: Andel ungdomsskoleelever som svarer 

«svært fornøyd» eller «litt fornøyd» på spørsmålet: "Hvor 

fornøyd eller misfornøyd er du med lokalmiljøet der du bor?» 

Tallene er hentet fra ungdataundersøkelsen.  

Fornøyd med lokalmiljøet 

Aktiv på Dagtid er et aktivitetstilbud 

til deg som ønsker å komme i gang 

med trening og holde deg i form. Vi 

har lett og motiverende trening, og 

fine turer i vår region med fokus på 

det sosiale. Aktiv på Dagtid er et tilbud 

til de som er i en eller annen form for 

trygd/stønadssituasjon/hjemmeværen

de og er over 18 år. Det kan hende du 

er arbeidsledig, pensjonist, 

sjukemeldt, arbeidsutfør, er under 

arbeidsavklaring, mottar 

fødselspenger eller jobber deltid/skift. 

Frisklivssentralen Frisklivssentralen er 

en kommunal helsetjeneste. Alle som 

jobber på frisklivssentralene er 

utdannet innenfor helse, for eksempel 

fysioterapi. Frisklivsordningen er for 

deg som ønsker: hjelp til å komme i 

gang med fysisk aktivitet, hjelp til å 

slutte å røyke eller snuse, hjelp til å få 

et sunnere eller mer tilpasset 

kosthold, å delta på kurs.  

Kulturskolen er en lovfestet 

kommunal oppgave, forankret i 

opplæringsloven. Hustadvika 

kulturskole skal være et lokalt ressurs- 

og kompetansesenter for kulturfag i 

kommunen, gjennom opplæring, 

opplevelse og formidling innen 

musikk, visuelle kunstfag og dans. 

Kilde: 

https://hustadvika.kommune.no/ 

(14.07.20) 

En frivilligsentral er en lokalt forankret 

møteplass, åpen for alle som har lyst 

til å delta innen frivillig virksomhet.  

Sentralen utvikles av menneskene som 

er tilknyttet sentralen. Sentralen skal 

også være et kraftsenter og 

kontaktpunkt for mennesker, 

foreninger/lag og det offentlige i 

lokalmiljøet. Frivilligsentralen opererer 

ikke med medlemskap, men har 

inntekter fra stat og kommune. Kilde: 

https://no.wikipedia.org/wiki/Frivilligs

entral (14.07.20) 

 

 

Om kommunale tilbud: 
 

https://hustadvika.kommune.no/tjenester/helse-og-omsorg/frisklivssentralen/
https://hustadvika.kommune.no/tjenester/helse-og-omsorg/frisklivssentralen/
https://hustadvika.kommune.no/tjenester/helse-og-omsorg/frivilligsentralen/
https://hustadvika.kommune.no/tjenester/helse-og-omsorg/frivilligsentralen/
http://khs.fhi.no/webview/
https://hustadvika.kommune.no/
https://no.wikipedia.org/wiki/Frivilligsentral
https://no.wikipedia.org/wiki/Frivilligsentral
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Eide 2018 

 

Fræna 2018 

 

Kilde: ungdataundersøkelser i Eide og Fræna 2018. Utvalget er 

mindre i Eide, derfor er det ikke differensiert mellom gutter og 

jenter på de forskjellige trinnene slik som i Fræna. 

Hvor fornøyd er du med lokalmiljøet: 

 Eide 2018 
Hvor fornøyd er du med lokalmiljøet: Eide 2018: 

 
 

Fræna 2018: 

Hva er trivsel og livskvalitet?  

Den subjektive livskvaliteten handler 

om hvordan livet oppleves for den 

enkelte. Den omfatter både 

vurderinger av livet (for eksempel 

livstilfredshet) og av fungering i det 

daglige (for eksempel opplevelse av 

mestring og mening) samt positive og 

negative følelser (som glede og 

tristhet).   

Den subjektive livskvaliteten kan 

oppleves som god selv under sykdom 

og på tross av helseplager og andre 

belastninger.   

Den objektive livskvaliteten handler 

om sentrale sider ved livssituasjonen – 

som frihet, trygghet, helse, fellesskap 

og selvutvikling. 

Kilde: Fhi – Helsetilstanden i Norge 

2018, kortversjonen). 

Å vokse opp betyr å vokse opp på et 

bestemt sted, og forskjellige 

lokalmiljøer kan gi ulike muligheter for 

utfoldelse og sosialt samvær. Tilbudet 

av organisasjoner, fritidstilbud og 

kulturtilbud påvirker hvordan den 

enkelte kan utfolde seg og bidrar 

samtidig til å skape identitet og 

tilhørighet i et lokalmiljø. Det samme 

gjelder tilgangen på åpne møteplasser, 

rekreasjonsområder og urørt natur. 

Opplevelsen av lokalmiljøet vil også 

være preget av utsiktene til utdanning, 

arbeid og familieetablering på sikt. 

Barn og unge bruker lokalmiljøet i 

større grad og på en annen måte enn 

foreldrene. Trygge og sunne 

lokalmiljøer er derfor særlig viktig for 

denne aldersgruppas velferd. Barn og 

unge kan også ha andre meninger enn 

voksne om hva som gir livskvalitet på 

hjemstedet. 

Kilde: Nøkkeltallsrapport ungdata 

2018, Eide/Fræna. 

 

Trivsel, livskvalitet og 
lokalmiljø: 
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Kilde: Ungdataundersøkelsen 2018 – ungdomsskoleelever 

 

Deltakelse i fritidsorganisasjon,  

Eide 2018: 

 

Fræna 2018: 
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Kilde: Ungdata 2018 

Deltakelse i ulike organiserte fritidsaktiviteter 

Eide 2018:       

 

Fræna 2018: 

 

Kilde: Ungdata 2018 

Tidstrend, prosentandel av ungdomsskoleelever som er 

med i en fritidsorganisasjon, 2018 

 

 

Dersom det i lokalsamfunnet er gode og 

rimelige fritidstilbud og møteplasser for 

barn og unge, kan dette være med på å 

fremme gode relasjoner mellom 

ungdommene og hindre at noen blir 

stående utenfor. 

https://www.fhi.no/hn/folkehelse/artikler

/trygt-og-godt-oppvekstmiljo-i-

kommunen/ (11.08.20) 

Organisasjoner, klubber, lag og foreninger 

er viktige arenaer for samvær med andre 

unge. Sammenliknet med skolen og det 

uformelle samværet ungdom imellom gir 

deltakelse i organisasjonene andre typer 

erfaringer. På sitt beste gir 

organisasjonene ungdom mulighet til å 

utvikle sine evner, de lærer å fungere i et 

fellesskap, ytre egne meninger og å jobbe 

målrettet. 

Barne- og ungdomsorganisasjonene 

tillegges ofte en forebyggende rolle. 

Forskning tyder imidlertid på at 

sammenhengen mellom for eksempel 

rusmiddelbruk og organisasjonsdeltakelse 

varierer en del med organisasjonstype. Det 

er også slik at mange av organisasjonene 

særlig rekrutterer ungdom som i 

utgangspunktet er «veltilpassede». 

Ungdata viser at de fleste barn og unge har 

deltatt i eller vært innom ulike typer 

organiserte fritidsaktiviteter gjennom 

oppveksten. Selv om det er en viss 

nedgang i løpet av ungdomsårene, er det 

på landsbasis to av tre 

ungdomsskoleelever som deltar i en eller 

annen form for organisert fritidsaktivitet. 

Idretten organiserer klart flest. 

Landsrepresentative undersøkelser fra de 

siste tiårene tyder på at andelen unge 

medlemmer i frivillige organisasjoner har 

vært synkende. Det er organisasjoner som 

speider, korps, kor og religiøse foreninger 

som har opplevd størst medlemssvikt. 

Idrettslagene har derimot i stor grad 
beholdt sin store oppslutning. 

Kilde: Nøkkeltallsrapport ungdata 2018, 

Eide/Fræna. 

Fritidsaktiviteters 
betydning: 

https://www.fhi.no/hn/folkehelse/artikler/trygt-og-godt-oppvekstmiljo-i-kommunen/
https://www.fhi.no/hn/folkehelse/artikler/trygt-og-godt-oppvekstmiljo-i-kommunen/
https://www.fhi.no/hn/folkehelse/artikler/trygt-og-godt-oppvekstmiljo-i-kommunen/
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Kilde: Ungdataundersøkelsen 2018 

Treffsteder for unge, opplever at tilbudet er bra, prosent. 

 

Beskrivelse: Andel ungdomsskoleelever som svarer «Svært bra» og «Nokså bra» på spørsmålet 

«Hvordan opplever du at tilbudet til ungdom er når det gjelder lokaler for å treffe andre unge på 

fritida?». Kilde: http://khs.fhi.no/webview/ ((17.04.0)) 

Fortrolig venn, prosent.  

År 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Geografi 

Hele 

landet 

90 90 90 90 90 90 90 90 

Møre og 

Romsdal 

: : : 91 90 89 89 89 

Hustadvika .. .. .. 91 .. .. 92 .. 

 
 

Kilde: http://khs.fhi.no/webview/ (04.06.20) 

Beskrivelse: Andel ungdomsskoleelever som svarte et av alternativene «Ja, helt sikkert» eller «Ja, det 

tror jeg» på spørsmålet: "Har du minst én venn som du kan stole fullstendig på og kan betro deg til om 

alt mulig?". 

http://khs.fhi.no/webview/
http://khs.fhi.no/webview/
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Plaget av ensomhet −prosent. 

 

Kilde: http://khs.fhi.no/webview/  (Ungdata) (22.04.20) 

Beskrivelse 

Andel ungdomsskoleelever som svarer «ganske mye plaget» eller «veldig mye plaget» på spørsmålet: 

Har du vært plaget av noe av dette i løpet av sist uke: «Følt deg ensom?», i prosent av alle som har svart 

på dette spørsmålet.  

Aktivitet i bibliotekene 

 Aktivitet i bibliotekene   

  2018 2018 2018 

Bibliotek/ 

folkebibliotek 

Fysiske 

besøk 

totalt 

Besøk pr 

innbyggar 

Tal 

arrange-

ment 

totalt 

Arrangement 

pr 1 000 

innb. 

Aktive lånere fra egen 

kommune 

Antall  I prosent 

Molde 99 542 3,7 185 6,9 4022 15 

Sandøy  7 700 6,1 89 70,5 265 21 

Aukra  5 119 1,4 10 2,8 352 9,9 

Fræna  14 972 1,5 174 17,8 1055 10,8 

Eide 4 332 1,3 43 12,5 386 11,2 

Averøy  7 430 1,3 25 4,3   

Gjemnes  4 179 1,6 11 4,2 351 13,4 

Tingvoll  20 018 6,5 142 46,1 620 20,1 

Møre og 

Romsdal 

842 

329 

3,2 2234 8,4   

Landet 24 910 

036 

4,7 60 002 11,3   

 

http://khs.fhi.no/webview/
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Kilde: http://fylkesstatistikk.mrfylke.no/2019/kultur/bibliotek (30.03.20) 

Vi har gjort et utvalg av nærliggende kommuner, derfor er ikke alle kommuner med slik som på 

oversikten i fylkesstatistikken. Kommentar fra fylkeskommunen verd. statistikken: «Dei kommunane som 

har nye biblioteklokale og har utvidet opningstida, har fått stor auke i besøkstala». 

Vold og mishandling, anmeldte tilfeller − per 1000 

 

 

Kilde: http://khs.fhi.no/webview/ (22.04.20) 

Beskrivelse: Anmeldte lovbrudd i kategorien vold og mishandling (dette omfatter ikke seksuallovbrudd) 

oppgitt i antall anmeldelser og per 1000 innbyggere. Statistikken omfatter alle lovbrudd registrert av 

politiet og påtalemyndigheten som anmeldt i løpet av statistikkåret. Statistikken omfatter anmeldte 

lovbrudd der gjerningssted er i den aktuelle kommunen eller fylket.  

Trygghet i nærmiljøet – prosent. 

 

Kilde: http://khs.fhi.no/webview/ (06.06.20) 

http://fylkesstatistikk.mrfylke.no/2019/kultur/bibliotek
http://khs.fhi.no/webview/
http://khs.fhi.no/webview/
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Tabellen viser: Prosentandel ungdomsskoleelever som svarer «Ja, 

svært trygt» eller «Ja, ganske trygt» på spørsmålet «Når du er ute om 

kvelden, opplever du det som trygt å ferdes i nærområdet der du 

bor?», i prosent av alle som svarte på spørsmålet. Tallene er hentet 

fra Ungdataundersøkelser. 

Område D: Helserelatert adferd 

Forventet levealder − leveår 

 

Kilde: http://khs.fhi.no/webview/ (22.04.20) 

Beskrivelse: Forventet levealder ved fødsel, beregnet ved hjelp av 

dødelighetstabell. Statistikken viser 15 års gjennomsnitt (dvs. 

gjennomsnitt for 15-årsperioder). 

Forventet levealder etter utdanning − kjønn samlet, leveår 

 

Kilde: http://khs.fhi.no/webview/ (22.04.20) 

Beskrivelse: Forventet levealder etter høyeste fullførte 

utdanningsnivå (fire ulike grupper), beregnet ved hjelp av 

dødelighetstabell. Statistikken viser 15 års gjennomsnitt (dvs. 

gjennomsnitt for 15-årsperioder). 

 

 

Om levealder i Norge   

Forventet levealder i Norge i 2017 

var 84,3 år for kvinner og 80,9 år for 

menn. Forventet levealder har vært 

gjennomgående høyere for kvinner 

enn for menn siden man begynte 

målingene på midten av 1800-tallet, 

men kjønnsforskjellene har utjevnet 

seg de siste årene. Mye av årsaken 

er trolig endring av røykevaner 

Det er store sosiale forskjeller i 

dødelighet i Norge, der personer 

med høyere inntekt, utdanning og 

posisjon i arbeidslivet 

gjennomgående har lavest 

dødelighet. Menn med universitets- 

eller høyskoleutdanning har 6,4 år 

lengre forventet levealder enn menn 

med grunnskole. For kvinner er 

forskjellen 5 år. 

Endringene i forventet levealder de 

siste tiårene har sterk sammenheng 

med redusert dødelighet av hjerte- 

og karsykdommer. Dødsfall knyttet 

til hjerte- og karsykdommer og 

kreftsykdommer ble redusert med 

henholdsvis 19,6 og 7,0 prosent i 

perioden 2005 til 2015. 

Røyking er den levevanen som tar 

flest liv i form av hjerte- og 

karsykdom, lungekreft, kols og 

andre røykerelaterte sykdommer. 

Hvert femte dødsfall før 70 år skjer 

på grunn av røyking.  

Ved siden av røyking er usunt 

kosthold og høyt blodtrykk de 

påvirkbare risikofaktorene som fører 

til flest dødsfall i den norske 

befolkningen. Først og fremst bidrar 

disse risikofaktorene til død av 

hjerte- og karsykdom og 

kreftsykdommer, men også til 

dødsfall relatert til blant annet 

diabetes og kronisk obstruktiv 

lungesykdom (kols).  

Kilde: FHI – Helsetilstanden i Norge 

2018, kortversjonen 

 

Levealder: 
 

http://khs.fhi.no/webview/
http://khs.fhi.no/webview/
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Lokal turstatistikk i kommunen og i Stikk UT-systemet:  

Turstier 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Skriftlige 

registreringer i 
BØKENE ved Frænas 
StikkUT-poster  

 

30 000 

 

38 000 

 

55 000 

 

61 000 

 

62800 

 

66 213 

 

83 658 

 

76 201 

 

49 108 

 

50 864 

Elektroniske 

registreringer i 

FRÆNA                    

i Stikk-UT systemet  

1. mai til 31. oktober 

 

9 000 

 

12 000 

 

15 211 

 

17 621 

 

21 089 

 

 

24 009 

 

33 332 

 

25 327 

 

26 954 

 

 

29 539 

Elektroniske 

registreringer i    

EIDE                         

i Stikk-UT systemet  

1. mai til 31. oktober 

   

3 964 

 

3 196 

 

2 542 

 

1 831 

 

5 037 

 

13 023 

 

11 943 

 

15 536 

          

Elektroniske 

registreringer 

totalt i hele 

StikkUT-

systemet!  

1. mai til 31.oktober 

 

34 000 

 

64 000 

 

81 370 

5367 
registrerte 

aktive 

StikkUT-

brukere 

 

103 426 

6455 
registrerte 

aktive 

StikkUT-

brukere 

 

142162 

8136 
registrerte 

aktive  

StikkUT-

brukere 

 

180 394 

9850 
registrerte 

aktive 

StikkUT-

brukere 

 

256 146 

12 551 
registrerte 

aktive    

StikkUT-

brukere 

 

278 882 

14 189 
registrerte 

aktive 

StikkUT-

brukere 

 

459 128 

23 551 
registrerte 

aktive 

StikkUT-

brukere 

 

490 210 

23 020 
registrerte 

aktive 

StikkUT-

brukere 

 
 

Kilde: Nordmøre og Romsdal friluftsråd/lokal statistikk 

Beskrivelse: Statistikken viser registreringer i gamle Fræna og Eide, da 

det er dette vi har ført statistikk på frem til og med 2019. 

Oversikt over antall medlemmer i idrettslag i Hustadvika 

kommune. Medlemstall for 2018.             
                                                                                      

Kilde: Møre og Romsdal idrettskrets. Tabellen viser medlemstall i 2018. 

de forskjellige kolonnene antall fordelt på aldersgrupper og kjønn. 

 

Turstiene i Hustadvika kommune 

er gode, forebyggende tiltak for 

folkehelsen. Det har vært en 

markant økning i bruken av de 

lokale turstiene det siste tiåret. 

Det ser vi tydelig i 

registreringene i bøkene ved 

StikkUT-postene rundt om i 

kommunen. Dette tallet 

omfatter de ca 13 StikkUT-

turpostene med turbøker som 

Turutvalget i FJFF (med flere) har 

lagt ut i gamle Fræna. Det er 

også mange andre lag og 

foreninger som har turbøker 

liggende ute, som ikke er talt 

opp i denne sammenhengen. 

Parallelt ser vi også at tallet på 

deltakere og elektroniske 

registreringer på nett i 

turopplegget Stikk UT! øker 

jevnt. Stikk-UT har hatt ca 10 -13 

utvalgte turer i hver kommune 

hvert år. Merk at i 2020 har 

Hustadvika kommune 19 

StikkUT-turer, så da vil tallene bli 

litt annerledes i årene som 

kommer.  

Kommentar til nedgangen i 

registreringer i vår kommune de 

siste to årene: Etter stor pågang 

i StikkUT og økende slitasje i 

stiene, så har vi i 2018 og 2019 

tatt ut de mest populære 

turmålene. Det gjelder spesielt 

Trollkirka, Nordneset Fyr/ 

Farstadsanden og 

Jendemsfjellet. Dette har 

påvirket registreringene noe i 

negativ retning, men hensynet til 

naturen kommer selvfølgelig 

foran det å øke statistikken i 

StikkUT.  

Kilde: Kulturenheten, Hustadvika 

kommune 

 

Om fysisk aktivitet og 
turstier 
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Medlemskap i idrettslag i Hustadvika med utvikling over 

tid.  Alle idrettslag samlet. 

 

Kilde: Møre og Romsdal idrettskrets.  

Beskrivelse: Bildet viser medlemskap i idrettslag i Hustadvika med 

utvikling over tid. Bildet viser også kvinneandel over tid og 

aldersfordeling over tid. Oversikten viser andel for alle idrettslag 

samlet. Idrettskretsen forklarer noe av nedgangen for 2017 og 

2018 kan blant annet skyldes overgangen til elektronisk 

medlemssystem og en opprydning i idretten. 

Aktivitetsnivå gjennom livsløpet 

 

Kilde: 

https://www.regjeringen.no/contentassets/43934b653c924ed78

16fa16cd1e8e523/handlingsplan-for-fysisk-aktivitet-2020.pdf 

(01.07.20) 

Helsedirektoratet tilrår at barn og 

unge bør delta i fysisk aktivitet med 

moderat eller høy intensitet i 

minimum 60 minutter hver dag. I 

tillegg bør barn og unge utføre 

aktiviteter med høy intensitet minst 

tre ganger i uka, inkludert aktiviteter 

som gir større muskelstyrke og styrker 

skjelettet. 

Helsedirektoratet tilrår følgende for 

voksne: å være moderat fysisk aktiv 

i minst 150 minutter per uke, det vil si 

minst 30 minutter per dag fem dager i 

uka. Moderat aktivitet betyr 

aktiviteter som gir raskere pust enn 

vanlig, for eksempel rask gange. 

Tilrådningen kan også oppfylles med 

minst 75 minutt aktivitet med høy 

intensitet per uke, eller en 

kombinasjon av moderat og høy 

intensitet. 

Det er i dag godt dokumentert 

at fysisk aktivitet fremmer helse, gir 

overskudd og kan medvirke til 

forebygging og behandling av over 30 

ulike sykdommer og tilstander. 

Fysisk inaktivitet er en selvstendig 

risikofaktor for å få dårlig helse. 

Verdens helseorganisasjon har slått 

fast at fysisk inaktivitet er den fjerde 

største risikofaktoren for ikke-

smittsomme sykdommer. Forsiktige 

anslag viser at om man kan eliminere 

fysisk inaktivitet fra befolkninga, ville 

dette tilsvare en reduksjon på cirka 9 

prosent av alle dødsfall. 

Kilde: 

https://www.fhi.no/nettpub/hin/levev

aner/fysisk-aktivitet/?term=&h=1 

(28.05.20) 

 

 

Om fysisk aktivitet og helse 

https://www.regjeringen.no/contentassets/43934b653c924ed7816fa16cd1e8e523/handlingsplan-for-fysisk-aktivitet-2020.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/43934b653c924ed7816fa16cd1e8e523/handlingsplan-for-fysisk-aktivitet-2020.pdf
https://www.fhi.no/nettpub/hin/levevaner/fysisk-aktivitet/?term=&h=1
https://www.fhi.no/nettpub/hin/levevaner/fysisk-aktivitet/?term=&h=1
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Aktivitet blant ungdomsskoleelever (fra Ungdata 

undersøkelsen 2018): 

Fræna 2018:       

  

Eide 2018: 

 

 

Kilde: Ungdataundersøkelsen Fræna/Eide 2018, ungdomsskole 

Lite fysisk aktive 

 

Aktivitetsnivået varierer gjennom 

livsløpet, mellom kjønn og sosiale 

grupper. De fleste barn er tilstrekkelig 

aktive med det er et fall i 

aktivitetsnivå allerede fra ni års alder. 

Gutter er mer aktive enn jenter i alle 

aldere.   

Ny forskning på fysisk aktivitet og 

helse gjennom livet viser at fysisk 

aktive vil ha langt bedre fysisk og 

psykisk helse enn fysisk inaktive. 

Overdreven fysisk aktivitet gir ikke 

nødvendigvis økt helsegevinst.  

Det er et stort potensial for økt fysisk 

aktivitet i det å gå – i fritiden, 

gjennom daglige gjøremål og ved 

transport til og fra arbeid, skole og 

fritidsaktiviteter. Mindre bevegelse i 

dagliglivet og ved transport forklarer 

mye av det lave aktivitetsnivået i 

befolkningen totalt sett. Over 

halvparten av voksne og eldre vil 

oppfylle helsemessige anbefalinger, 

dersom de daglig er ti minutter mer 

aktive. Det er derfor viktig at vi tar 

tilbake hverdagsaktiviteten. Folk flest 

er for lite aktive. Kun tre av ti voksne 

og eldre er aktive nok, 

Fysisk aktivitet kan gi glede, mestring, 

opplevelser, tilhørighet, sosialt 

samvær, livskvalitet, og mulighet til 

utfoldelse ut fra egne forutsetninger. I 

tillegg til bedre livskvalitet og helse for 

den enkelte, har dette betydning for 

samfunnets bærekraft. Fysisk aktivitet 

kan blant annet bidra til at vi kan stå 

lenger i arbeid, at vi kan være 

selvhjulpne lengst mulig og redusere 

behovet for helse- og 

omsorgstjenester. 

  

Nasjonale tall om fysisk 
aktivitet:  
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Kilde: http://khs.fhi.no/webview/ (08.06.20) 

Andel ungdomsskoleelever som svarte et av alternativene «1-2 

ganger i måneden», «sjelden» eller «aldri» på spørsmålet: "Hvor 

ofte er du så fysisk aktiv at du blir andpusten eller svett?", i prosent 

av alle som har svart på dette spørsmålet. 

Skjermtid, mer enn fire timer daglig – prosent. 
År  2014  2015  2016  2017  2018  2019  

Geografi  

Hele landet  26  26  26  29  31  34  

Møre og Romsdal  :  :  :  34  34  34  

Hustadvika  ..  32  ..  ..  38  ..  

Kilde: http://khs.fhi.no/webview/ (03.04.20) 

Tabellen viser: Andel ungdomsskoleelever som svarer «4-6 timer» 

eller «Mer enn 6 timer» på spørsmålet om hvor lang tid de vanligvis 

bruker på aktiviteter foran en skjerm (TV, data, nettbrett, mobil) i 

løpet av en dag, utenom skolen.  

Eide        

 

Fræna 

 

Kilde: Ungdata 2018, ungdomsskole Eide/Fræna 

Grunnlaget for bevegelsesglede, 

aktivitetsvaner og fysisk funksjon 

legges i barne- og ungdomsårene, og 

tidlig innsats med tiltak på arenaer 

som favner alle barn og unge blir 

vesentlig. Samtidig er innsats i alle 

livets faser nødvendig for å forebygge 

sykdom og opprettholde helse og 

fysisk funksjon. 

Når vi bygger tettere og reduserer 

behov for å kjøre bil, må vi samtidig 

ivareta bolignære arealer og 

muligheter til lek og fysisk utfoldelse. 

Det må bli enklere og tryggere å 

ferdes til fots eller på sykkel og å velge 

egentransport framfor bilbruk på 

korte turer. Samtidig er det nødvendig 

å legge bedre til rette for grupper som 

trenger ekstra tilpasning for å være 

fysisk aktive. 

Kilde: 

https://www.regjeringen.no/contenta

ssets/43934b653c924ed7816fa16cd1e

8e523/handlingsplan-for-fysisk-

aktivitet-2020.pdf (01.07.20) 

Sosiale medier er i dag en viktig arena 

for barn og unge. Sosiale medier kan 

gjøre det lettere å ha kontakt med 

venner, finne nye venner og følge med 

på hva som skjer i lokalmiljøet og ute i 

verden. Noen bruker imidlertid så mye 

tid på sosiale medier og foran skjerm 

at det går utover søvn, skole og 

venner. 

Flere kommuner har gode erfaringer 

med å opprette egne møteplasser for 

ungdommer som bruker så mye tid på 

dataspill at det går utover søvn, skole 

eller andre fritidsaktiviteter. Slike 

møteplasser kan hjelpe ungdommer 

tilbake til skole og jobb. 

Kilde: 

https://www.fhi.no/hn/folkehelse/arti

kler/trygt-og-godt-oppvekstmiljo-i-

kommunen/ (03.07.20) 

Om fysisk aktivitet og helse 
forts. 

http://khs.fhi.no/webview/
http://khs.fhi.no/webview/
https://www.regjeringen.no/contentassets/43934b653c924ed7816fa16cd1e8e523/handlingsplan-for-fysisk-aktivitet-2020.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/43934b653c924ed7816fa16cd1e8e523/handlingsplan-for-fysisk-aktivitet-2020.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/43934b653c924ed7816fa16cd1e8e523/handlingsplan-for-fysisk-aktivitet-2020.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/43934b653c924ed7816fa16cd1e8e523/handlingsplan-for-fysisk-aktivitet-2020.pdf
https://www.fhi.no/hn/folkehelse/artikler/trygt-og-godt-oppvekstmiljo-i-kommunen/
https://www.fhi.no/hn/folkehelse/artikler/trygt-og-godt-oppvekstmiljo-i-kommunen/
https://www.fhi.no/hn/folkehelse/artikler/trygt-og-godt-oppvekstmiljo-i-kommunen/
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Overvekt og fedme, selvrapportert ved sesjon 1 − kjønn 

samlet, overvekt inkl. fedme (KMI over 25), prosent. 

 

Kilde: http://khs.fhi.no/webview/ (22.04.20) 

Beskrivelse: Andel gutter og jenter med overvekt (dvs. KMI 

tilsvarende 25-29,9 kg/m²), fedme (dvs. KMI tilsvarende over eller 

lik 30 kg/m²) eller overvekt inkludert fedme (dvs. KMI tilsvarende 

over eller lik 25 kg/m²), i prosent av alle som oppga høyde og vekt i 

den nettbaserte sesjon 1. Statistikken viser 4 års gjennomsnitt.  

 Alkohol, har vært beruset – prosent. 

Hustadvika samlet:  

År  2012  201

3  

201

4  

201

5  

201

6  

201

7  

201

8  

201

9  Geografi  

Hele 

landet  

14  14  14  13  13  12  12  13  

Møre og 

Romsdal  

:  :  :  12  12  13  14  13  

Hustadvi

ka  

..  ..  ..  15  ..  ..  19  ..  

Kilde: http://khs.fhi.no/webview/ (03.04.20). 

Tabellen viser: Andel ungdomsskoleelever som svarer «1 gang», 

«2-5 ganger», «6-10 ganger» eller «11 ganger eller mer» på 

spørsmålet om de det siste året (de siste 12 månedene) har 

«drukket så mye at du har følt deg tydelig beruset» i prosent av 

alle som svarte på dette spørsmålet.  

I Norge er det ulovlig å selge alkohol til 

ungdom under 18 år, men det er ikke 

forbudt for mindreårige å drikke.  

Alkohol som rusmiddel har en lang 

tradisjon i Norge. Til tross for at voksne i 

dag drikker mer alkohol enn tidligere, 

har de unges bruk av alkohol flatet ut, 

og fra årtusenskiftet vist en tydelig 

nedgang  

For mange innebærer eksperimentering 

med og bruk av alkohol en symbolsk 

markering av overgangen fra barn til 

ungdom.  

Samtidig vet vi at det å drikke alkohol gir 

risiko for akutte skader, og ungdom som 

begynner å drikke tidlig, har i mange 

tilfeller et atferdsmønster der andre 

typer antisosial atferd og bruk av tyngre 

rusmidler inngår. Ungdom i en slik 

situasjon har gjerne et mer trøblete 

forhold til skolen og til foreldrene enn 

andre. De begår mer kriminalitet, har 

dårligere psykisk helse og får oftere 

problemer senere i livet. 

Ungdata viser at det er stor variasjon i 

hvor gamle ungdom er når de begynner 

å drikke alkohol. Det store flertallet har 

ikke vært beruset i løpet av 

ungdomsskolen.  

Alkoholrelaterte skader og problemer 

blant ungdom dreier seg i all hovedsak 

om fyll, og ikke om et langvarig høyt 

konsum. Ulykker, vold og skader, er 

sentrale stikkord. Tung alkoholrus 

medfører også risiko for å bli seksuelt 

utnyttet, og norsk forskning viser at 

yngste tenåringsjentene er særlig 

utsatt.Det er generelt små forskjeller i 

alkoholvaner mellom gutter og jenter. 

Kilde: 

https://www.fhi.no/nettpub/alkoholinor

ge/omsetning-og-bruk/alkoholbruk-

blant-ungdom/ / Ungdata 

 

Ungdom og alkohol 

http://khs.fhi.no/webview/
http://khs.fhi.no/webview/
https://www.fhi.no/nettpub/alkoholinorge/omsetning-og-bruk/alkoholbruk-blant-ungdom/
https://www.fhi.no/nettpub/alkoholinorge/omsetning-og-bruk/alkoholbruk-blant-ungdom/
https://www.fhi.no/nettpub/alkoholinorge/omsetning-og-bruk/alkoholbruk-blant-ungdom/
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Eide: 

 

  

 

    Fræna: 

   

Alkohol er årsak til betydelig helsemessige 

og sosiale problem i samfunnet, i omfang 

mer enn narkotika. Det er ingen skarpe 

skille mellom bruk og skadelig bruk. Mest 

utsatt for problem er de som har et høgt 

alkoholinntak over tid og/eller høye inntak 

per gang. 

Sykdommer og skader som følge av 

alkoholbruk:  

Kreft: Alkoholbruk øker risikoen for kreft i 

munn, svelg, spiserør, lever, tjukk- og 

endetarm, bryst og magesekk  

Hjerte- og karsykdommer, leversykdom 

og andre fysiske sykdommer: Høyere 

inntak av alkohol er klart forbundet med 

økt risiko for hjerte- og karsykdommer, 

særlig hjerneslag. Høgt alkoholforbruk 

bidrar også til utvikling av høyt blodtrykk 

og har i tillegg andre negative 

helseeffekter.  

Skader: Alkoholbruk kan også være en 

medvirkende faktor ved ulykker, vold og 

selvdrapsatferd. Beregninger basert på tall 

fra Ullevål sykehus viser at nærere en 

tredel av innleggelser som skjer på grunn 

av skader, er alkoholrelaterte.  

Barn og unge spesielt: Unge drikker seg 

oftere beruset enn det voksne gjør. En del 

tenåringer opplever ulike skader og 

problemer i forbindelse med dette, blant 

anna vold, selvskading og å bli utnyttet 

seksuelt. 

Avhengighet og alkoholmisbruk: Personer 

som misbruker alkohol, har ofte flere 

psykiske sykdommer, som depresjon og 

angstlidelser, i tillegg til svekket fysisk 

helse. De har også en økt risiko for tidlig 

død.  

Fosterskader: alkohol i svangerskapet, 

øker risikoen for hjerneskader hos 

fosteret. Dette kan senere føre til at barnet 

får kognitive og atferdsmessige 

problem.  

Kilde: 

https://www.fhi.no/nettpub/hin/levevane

r/alkohol-og-andre-rusmiddel--folkehe/ 

 

 

Alkohol og helse 

https://www.fhi.no/nettpub/hin/levevaner/alkohol-og-andre-rusmiddel--folkehe/
https://www.fhi.no/nettpub/hin/levevaner/alkohol-og-andre-rusmiddel--folkehe/
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Kilde: Sist fire bilder alle: Ungdataundersøkelsen 2018, ungdomsskole Eide/Fræna 

Cannabisbruk – prosent. 

År 2015 2016 2017 2018 2019 

Geografi 

Hele landet 3 3 3 3 4 

Møre og Romsdal 2 2 2 3 2 

Hustadvika 3 .. .. 3 .. 

 

Kilde: http://khs.fhi.no/webview/ (21.04.20) 

Beskrivelse: Andel ungdomsskoleelever som svarer «1 gang», «2-5 ganger», «6-10 ganger» eller «11 

ganger eller mer» på spørsmålet m de det siste året har «brukt hasj/marihuana/cannabis» i prosent av 

alle som svarte på dette spørsmålet. 

http://khs.fhi.no/webview/
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Alkohol omsatt i dagligvarebutikker og Vinmonopol, i liter ren 

alkohol per innbygger 15 år+, 2016 

  

  

Kilde: http://khs.fhi.no/webview/ (03.04.20) 

Tabellen viser: Antall liter ren alkohol omsatt i dagligvarebutikker og 

Vinmonopol per person 15 år og eldre, per år. Tall på omsetning av 

alkohol i dagigvarehandel er basert på alkohol kjøpt i kommunens 

dagligvarebutikker. Tall på omsetning av alkohol fra Vinmonopol er basert 

på den samlede omsetningen i Vinmonopol i den økonomiske regionen 

kommunen tilhører. «Tax free» salg og salg på skjenkesteder, er ikke 

inkludert i statistikken. 

 Røyking, kvinner− andel (prosent), standardisert 

 

 

Tidligere var røykerne den største 

gruppen tobakksbruker, mens 

gruppen som brukte snus var 

mindre. Forskjellen mellom 

gruppene har imidlertid blitt 

mindre de siste åra, og i 2017 var 

gruppene like store. 

Daglig røyking er like vanlig blant 

kvinner og menn når vi ser alle 

aldersgrupper samlet. Ca 70% i 

aldersgruppen 16-74 år er 

tobakksfrie.  

Nedgangen i andelen røykere i 

Norge har siden ca år 2000 skjedd 

parallelt med en økning i andelen 

som bruker snus. Noe av økningen 

kan skyldes at snus blir brukt som 

hjelpe-middel ved røykeavvenning. 

Tobakksvanene er ulike i ulike 

utdannings- og inntekts-grupper: 7 

% av de med universitets- eller 

høgskoleutdanning røyker daglig, 

mens 26 % av personer med 

grunnskole-utdanning røyker 

daglig.  

Snusbruk blant unge har vært en 

trend siden årtusenskiftet, og en 

del begynner rett på snus uten å 

gå veien om røyking. Det er ingen 

tydelige forskjeller i snusbruken i 

ulike utdanningsgrupper i åra etter 

2008. 

Det har vært en sterk nedgang i 

prosentandelen gravide som 

røyker, andelen er mer enn halvert 

fra 2005 til 2015.  

I 2005 røykte nesten hver sjette 

gravide kvinne i starten av 

svangerskapet og nesten hver 

tiende i slutten av svangerskapet. I 

2015 er tallet reduserte til under 

hver 20. kvinne. 

Kilde: 

https://www.fhi.no/nettpub/hi

n/levevaner/royking-og-

snusbruk-i-noreg/ 

 

Røyking og snusbruk 

http://khs.fhi.no/webview/
https://www.fhi.no/nettpub/hin/levevaner/royking-og-snusbruk-i-noreg/
https://www.fhi.no/nettpub/hin/levevaner/royking-og-snusbruk-i-noreg/
https://www.fhi.no/nettpub/hin/levevaner/royking-og-snusbruk-i-noreg/
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Kilde: http://khs.fhi.no/webview/ (03.04.20). 

 Linjediagrammet viser: Andel fødende som oppga at de røykte ved første svangerskapskontroll i prosent 

av alle fødende med røykeopplysninger. Statistikken viser gjennomsnitt for overlappende 5-årsperioder. 

Statistikken vises for kommune- og fylkesinndeling per 1.1.2020. 

Røykevaner på landsbasis. 

 

Kilde: https://www.fhi.no/nettpub/hin/levevaner/royking-og-snusbruk-i-noreg/ (01.07.20) 

Figuren viser andelen dagligrøykere i de forskjellige fylkene i prosent. Aldersgruppa 16-74 år 

Prosentandel ungdom i ungdomsskolealder som bruker tobakk jevnlig 

 

Kilde: Ungdata, ungdomsskole 2018, Eide 

http://khs.fhi.no/webview/
https://www.fhi.no/nettpub/hin/levevaner/royking-og-snusbruk-i-noreg/
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Kilde: Ungdata, ungdomsskole 2018, Fræna 

Snusvaner på landsbasis 2013-2017 

 

Kilde: https://www.fhi.no/nettpub/hin/levevaner/royking-og-snusbruk-i-noreg/ (01.07.20) 

Figuren viser andelen (i %) i aldersgruppen 16-74 år som bruker snus daglig i de forskjellige fylkene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.fhi.no/nettpub/hin/levevaner/royking-og-snusbruk-i-noreg/
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Område E): Opplysninger om helsetilstanden 

Prosentdel personer uten karieserfaring  

Årskull 3- 

åringer 

5-

åringer 

12- 

åringer 

18- 

åringer 

Eide 97% 73% 44% 13% 

Fræna 96% 77% 49% 18% 

Gjemnes  100% 89% 51% 23% 

Averøy 95% 83% 58% 21% 

Molde 93% 85% 51% 27% 

Fylket  94% 83% 52% 21% 

Landet  82% 60% 27% 

Kilde: Årsrapport 2018 – den offentlege tannhelsetenesta I Møre og 

Romsdal (Årsrapport 2019 har ikke kommuneoversikt. 

Årskull  3-

åringar  

5-

åringar  

12-

åringar  

18-

åringar  

Eide  93%  80%  43%  8%  

Fræna  92%  78%  49%  14%  

Gjemn

es  

100%  91%  42%  25%  

Molde  95%  88%  57%  25%  

Averøy  98%  78%  69%  20%  

Heile 

fylket  

94%  85%  55%  20%  

Heile 

landet  

?%  81%  60%  27%  

Kilde: Årsrapport 2017 – den offentlege tannhelsetenesta I Møre og 

Romsdal 

Tabellen viser andel barn/ungdom i de forskjellige årskullene som er 

helt uten karieserfaring.  

Fylkeskommunen har ansvar for 

den offentlige tannhelsetjenesten 

og skal organisere forebyggende 

tiltak for hele befolkningen og gi et 

regelmessig og oppsøkende tilbud 

til: 

Barn og unge fra 0-18 år, 

mennesker med psykisk 

utviklingshemning i og utenfor 

institusjon, grupper av eldre, 

langtidssyke og uføre i institusjon 

og hjemmesykepleie, ungdom som 

fyller 19 eller 20 år i 

behandlingsåret. (19-20-åringar har 

rett til behandling med 75 % 

reduksjon i takstene som gjelder for 

betalende pasienter.) 

Ikke-lovpålagte grupper som har 

rett på gratis tannbehandling: 

Rusmisbrukere i institusjon og 

personer som pga. et 

rusmiddelproblem mottar tjenester 

etter Helse- og 

omsorgstjenesteloven, og personer 

under legemiddelassistert 

rehabilitering (LAR), personer med 

psykiske lidelser som får poliklinisk 

behandling i 

spesialisthelsetjenesten over en 

periode på minimum tre måneder, 

Innsatte i fengsel og andre grupper 

som fylkeskommunen har vedtatt å 

prioritere 

Flyktninger, asylsøkere og 

familiegjenforente som er omfattet 

av disse gruppene, har rett på 

nødvendig tannhelsehjelp fra den 

offentlige tannhelsetjenesten. Dette 

gjelder uavhengig om de oppholder 

seg i mottak eller ikke. 

Kilde: Årsrapport 2019, Den 

offentlege tannhelsetjenesta, Møre 

og Romsdal fylkeskommune 

Tannhelse: 
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Spesialisthelsetjenesten, somatikk. Antall pasienter innlagt i somatiske sykehus etter 

innleggelsesårsak 

Innleggelsesårsak: Sykdom i muskel, skjelett og bindevev 

 

Kilde: http://khs.fhi.no/webview/ (08.08.20) 

Tabellen viser: Antall pasienter innlagt (dag- og døgnopphold) i somatiske sykehus per 1000 innbyggere 

per år. Dersom en person legges inn flere ganger i løpet av kalenderåret med samme sykdom/ lidelse, 

telles vedkommende kun én gang. Statistikken viser 3 års glidende gjennomsnitt  

Innleggelsesårsak: Hoftebrudd 

 

Kilde: http://khs.fhi.no/webview/ (08.08.20) 

Tabellen viser: Antall pasienter innlagt (dag- og døgnopphold) i somatiske sykehus per 1000 innbyggere 

per år. Dersom en person legges inn flere ganger i løpet av kalenderåret med samme sykdom/ lidelse, 

telles vedkommende kun én gang. Statistikken viser 3 års glidende gjennomsnitt  

 

 

 

 

http://khs.fhi.no/webview/
http://khs.fhi.no/webview/
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Innleggelsesårsak: Hodeskader 

 

Kilde: http://khs.fhi.no/webview/ (08.08.20) 

Tabellen viser: Antall pasienter innlagt (dag- og døgnopphold) i somatiske sykehus per 1000 innbyggere 

per år. Dersom en person legges inn flere ganger i løpet av kalenderåret med samme sykdom/ lidelse, 

telles vedkommende kun én gang. Statistikken viser 3 års glidende gjennomsnitt  

 

Innleggelsesårsak: Forgiftninger  

 

Kilde: http://khs.fhi.no/webview/ (08.08.20) 

Tabellen viser: Antall pasienter innlagt (dag- og døgnopphold) i somatiske sykehus per 1000 innbyggere 

per år. Dersom en person legges inn flere ganger i løpet av kalenderåret med samme sykdom/ lidelse, 

telles vedkommende kun én gang. Statistikken viser 3 års glidende gjennomsnitt  

 

 

 

http://khs.fhi.no/webview/
http://khs.fhi.no/webview/


101 

 

Innleggelsesårsak: KOLS, spesialisthelsetjenesten (45 +) - kjønn samlet, per 1000,  

 

Kilde: http://khs.fhi.no/webview/ (20.04.20) 

Beskrivelse: Antall pasienter innlagt (dag- og døgnopphold) i somatiske sykehus på grunn av KOLS per 

1000 innbyggere per år. Dersom en person legges inn flere ganger i løpet av kalenderåret med KOLS, 

telles vedkommende kun én gang. Statistikken viser 3 års glidende gjennomsnitt. 

 

Brukere i primærhelsetjenesten etter kontaktårsak:  

Beskrivelse alle statistikker: Brukere av primærhelsetjenesten. Antall unike personer i kontakt med 

fastlege eller legevakt per 1000 innbyggere per år. Alle kontakttyper er inkludert. Dersom en person har 

vært i kontakt med fastlege eller legevakt flere ganger i løpet av kalenderåret med samme sykdom/ 

lidelse, telles vedkommende kun én gang. Statistikken viser 3 års gjennomsnitt. 

Kilde: http://khs.fhi.no/webview/ (10.08.20) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://khs.fhi.no/webview/
http://khs.fhi.no/webview/
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Kontaktårsak: Psykiske symptomer og lidelser 

 

Kontaktårsak: Psykiske symptomer og lidelser, etter kjønn 
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Kontaktårsak: Psykiske symptomer og lidelser, Hustadvika – menn og kvinner etter alder 

 

 

 

 

Kontaktårsak primærhelsetjenesten: hjerte og karsykdom diagnoser, per 1000,  
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Kontaktårsak primærhelsetjenesten: Hjerte- og karsykdomsdiagnoser, per 1000 innbyggere, kvinner og 

menn etter alder, Hustadvika 

 

Primærhelsetjenesten, brukere (B, inndeling per 1.1.2020) − kjønn samlet, per 1000, 

aldersgruppen 0-44-år og 45-74 år, 2016-2018 

 

Muskel og skjelettlidelser: 

 



105 

 

 

 

 

Kilde: http://khs.fhi.no/webview/ (09.07.20) 

Beskrivelse: Antall unike personer i kontakt med fastlege eller legevakt (for muskel- og skjelettrelaterte 

plager/sykdomsdiagnoser inkluderes også kontakt med fysioterapeut og kiropraktor) per 1000 

innbyggere per år. Alle kontakttyper er inkludert. Dersom en person har vært i kontakt med fastlege eller 

legevakt flere ganger i løpet av kalenderåret med samme sykdom/ lidelse, telles vedkommende kun én 

gang. Statistikken viser 3 års gjennomsnitt  

Kontaktårsak primærhelsetjenesten: muskel og skjelett (eksl. brudd), per 1000 innbygger, Hustadvika, 

etter kjønn 

 

NB! Beskrivelse: Antall unike personer i kontakt med fastlege eller legevakt (for muskel- og 

skjelettrelaterte plager/sykdomsdiagnoser inkluderes også kontakt med fysioterapeut og kiropraktor) 

per 1000 innbyggere per år. Alle kontakttyper er inkludert. Dersom en person har vært i kontakt med 

fastlege eller legevakt flere ganger i løpet av kalenderåret med samme sykdom/ lidelse, telles 

vedkommende kun én gang. Statistikken viser 3 års gjennomsnitt 

http://khs.fhi.no/webview/
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Mer om rus og psykisk helse i primærhelsetjenesten 

Depressive symptomer − andel (prosent, standardisert) 

 

 

 

 

 

Beskrivelse: Andel ungdomsskoleelever som er mye plaget av 

depressive symptomer. Indikatoren er målt gjennom et spørsmål om 

man siste uka har vært plaget av noe av det følgende: «Følt at alt er 

et slit», «Hatt søvnproblemer», «Følt deg ulykkelig, trist eller 

deprimert», «Følt håpløshet med tanke på framtida», «Følt deg stiv 

eller anspent» og «Bekymret deg for mye om ting». Hvert spørsmål 

besvares på en 4-delt skala: “Ikke plaget”, “Litt plaget”, “Ganske mye 

plaget” og “Veldig mye plaget”. «Ikke plaget» gir 1 poeng, mens 

«Veldig mye plaget» gir 4 poeng. Indikatoren viser hvor mange 

prosent som har en gjennomsnittsscore på 3 eller høyere. Personer 

som har besvart færre enn fire av de seks spørsmålene er ekskludert.  

Kilde: http://khs.fhi.no/webview/ (19.04.20)/ Ungdata 

 «BrukerPlan»- kartlegging i Hustadvika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

År 2015 2016 2017 2018 2019 

Geografi 

Hele landet 11 12 13 14 15 

Møre og Romsdal 10 10 14 14 14 

Hustadvika 12 .. .. 14 .. 

BrukerPlan ble primært utviklet for to 

formål. For det første for å utvikle et 

verktøy som kunne gi kommuner og 

helseforetak et relativt detaljert bilde av 

hvor mange mottaker av kommunes helse, 

omsorgs- og velferdstjenester som har 

kjent rusrelatert problematikk eller 

psykiske helseproblemer. Kartleggingen 

innbefatter opplysninger om livssituasjon, 

funkjsonsnivå og hvilke tjenester som 

mottas. For det andre er BrukerPlan 

utviklet for å kunne gi kommunene et 

verktøy som gjør det mulig å vurdere 

hvilke mottakere som bør prioriteres og 

hvor stor etterspørsel av tjenester som kan 

forventes.  

Inklusjonskriterier i Brukerplan: For å bli 

inkludert i kartleggingen, må personen ha 

mottatt minst en tjeneste i løpet av de 

siste 12 måneder, uavhengig av om 

tilbudene er begrunnet i mottakerens 

rusproblem/psykiske helseproblem eller 

ikke. I BrukerPlan er «rusproblem» 

definert som å bruke rusmidler på en slik 

måte at det går alvorlig ut over den daglige 

fungering eller relasjoner til andre. 

Tilsvarende inkluderes tjenestemottakere 

med psykiske helseproblem når deres 

problem går alvorlig ut over den daglige 

fungering og/eller relasjoner til andre. 

De nasjonale BrukerPlan-tallene fra 2018 
viser at: •Det kartlegges omtrent like 
mange kvinner (49 prosent) som menn (51 
prosent), men menn har i større grad 
rusproblem og kvinner har i større grad 
psykiske problemer uten rusproblem.  

•Mottakere med alvorlig ROP-lidelse har 
svært dårlige levekår. Av åtte 
levekårsområder er det i gjennomsnitt kun 
ett område denne gruppen har grønn 
score på. 

•I BrukerPlan er det kartlagt 2343 
bostedsløse. Av disse finner vi 901 
personer med alvorlige ROP-lidelser.  

•Totalt er det 4804 barn som har omsorg 
eller samvær med en forelder med rød 
eller blålys levekårsindeks. 

ROP-lidelse omfatter ifølge de nasjonale 
retningslinjene mottakere med alvorlig 
psykiske helseproblemer kombinert med 
rusproblem.  

Kilde: BrukerPlan rapport, Regionalt senter 

for rusmiddelforskning i Helse Vest 

 

BrukerPlan kartlegging i 
Hustadvika 
 

BrukerPlan kartleggingen viser at for 61% av brukerne som 

har rusproblemer og 54 % av brukerne med kun psykiske 

problemer, er det mer enn 2 år siden deres forrige 

arbeidsforhold. 65 % av de med rusproblemer og 44% av de 

med psykiske problemer bor alene. 14 % av personer med 

rusproblemer som har barn, har omsorgen for dem, mens 47 

% av de med psykiske problemer har der. Kun 7 % av de med 

rusproblemer er i ordinært arbeid og 8% av de med psykiske 

problemer. Henholdsvis 87% og 89% får økonomiske ytelser 

fra NAV. Mange har begrensede sosiale nettverk. De fleste 

menneskene med rusproblemer har utfordringer knyttet til 

alkohol (76%), mens 38 % bruker canabis og 34 % andre 

sentralstimulerende midler. Ca 25 % av brukerne med barn, er 

i kontakt med barneverntjenesten.  

 

http://khs.fhi.no/webview/
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I Hustadvika er det Mestringsenheten som står for gjennomføring av undersøkelsen, men Nav har også i 

stor grad bidratt til kartleggingen. Dessverre har ikke fastlegene bidratt.   

Brukere av diverse legemidler:   

Linjediagrammene under viser: Brukere av legemidler forskrevet på resept til personer i aldersgruppen 0-

74 år. Brukere defineres som personer som i løpet av året har hentet ut minst én resept i apotek. 

Dersom en bruker henter ut flere resepter på samme legemiddel telles vedkommende bare én gang. 

Statistikken viser 3 års glidende gjennomsnitt 

Kilde for alle: http://khs.fhi.no/webview/ (10.06.20) 

KOLS og astma, legemiddelbrukere (45-74 år) − kjønn samlet, per 1000,  

 

Kilde: http://khs.fhi.no/webview/ (20.04.20) 

Beskrivelse: Brukere av legemidler utlevert på resept til personer 45-74 år. Brukere defineres som 

personer som har hentet ut minst én resept i kalenderåret. Dersom en bruker henter ut flere resepter på 

samme legemiddel telles vedkommende som bruker bare én gang. Statistikken viser 3 års glidende 

gjennomsnitt. 

 

 

 

 

 

 

 

http://khs.fhi.no/webview/
http://khs.fhi.no/webview/
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Diabetesmedikamenter – per 1000 innbyggere, kjønn samlet 

 

 

 

Diabetesmedikamenter- per 1000 innbygger, kvinner og menn sammenlignet med landet. 
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Medikamenter mot hjerte og karsykdommer, kjønn samlet, 0-74 år, per 1000, standardisert  

 

Beskrivelse: Brukere av legemidler forskrevet på resept til personer i aldersgruppen 0-74 år. Brukere 

defineres som personer som i løpet av året har hentet ut minst én resept i apotek. Dersom en bruker 

henter ut flere resepter på samme legemiddel telles vedkommende bare én gang. 

Medikamenter mot hjerte og karsykdommer, per 1000 innbyggere, kvinner og menn Hustadvika 
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Legemidler ADHD, per 1000, standardisert, kjønn samlet  

 

Brukere av legemidler forskrevet på resept til personer i aldersgruppen 0-74 år. Brukere defineres som 

personer som i løpet av året har hentet ut minst én resept i apotek. Dersom en bruker henter ut flere 

resepter på samme legemiddel telles vedkommende bare én gang. 

Legemidler ADHD, per 1000, standardisert, kvinner og menn, Hustadvika 
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Legemiddelbrukere antipsykotika, antidepressiva− kjønn samlet, 0-74 år, per 1000, 2016-2018  

 

Kilde: http://khs.fhi.no/webview/  (19.04.20).  

Beskrivelse: Brukere av legemidler forskrevet på resept til personer i aldersgruppen 0-74 år. Brukere 

defineres som personer som i løpet av året har hentet ut minst én resept i apotek. Dersom en bruker 

henter ut flere resepter på samme legemiddel telles vedkommende bare én gang. Statistikken viser 3 års 

glidende gjennomsnitt 

Antibiotikaresepter − kjønn samlet, 0-79 år, Antibiotika ekskl. metenamin, per 1000. 

 

 

 

 

http://khs.fhi.no/webview/
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Beskrivelse: Antibiotika forskrevet på resept og utlevert fra apotek til personer i aldersgruppen 0-79 år. 

En resept defineres som en utlevering av et antibiotikum. Kilde: http://khs.fhi.no/webview/ (09.07.20) 

Kreft, nye tilfeller − per 100 000, standardisert, 2009-2018 

 

 

Kilde: http://khs.fhi.no/webview/ (20.04.20) 

Beskrivelse: Nye tilfeller av kreft per 100 000 innbyggere per år. Statistikken viser 10 års gjennomsnitt 

(dvs. gjennomsnitt for 10-årsperioder). Statistikken vises for kommune- og fylkesinndeling per 1.1.2020. 

http://khs.fhi.no/webview/
http://khs.fhi.no/webview/
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Dødelighet, tidlig død − 0-74 år, per 100 000, standardisert, 2009-2018 

 

 

Kilde: http://khs.fhi.no/webview/ (20.04.20) 

Beskrivelse: Antall døde i aldersgruppen per 100 000 innbyggere per år, alders- og kjønnsstandardisert. 

Statistikken viser 10 års glidende gjennomsnitt (dvs. gjennomsnitt for overlappende 10-årsperioder). 

 

http://khs.fhi.no/webview/
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Dødelighet, lungekreft − 0-74 år, per 100 000, standardisert, 2009-2018 

 

Kilde: http://khs.fhi.no/webview/ (18.05.20) 

Linjediagrammet viser: Antall døde i aldersgruppen per 100 000 innbyggere per år, alders- og 

kjønnsstandardisert. Statistikken viser 10 års glidende gjennomsnitt. 

Dødelighet, hjerte- og karsykdommer − 0-74 år, per 100 000, standardisert, 2009-2018 

 

Kilde: http://khs.fhi.no/webview/ (06.07.20) 

Viser: antall døde i aldersgruppen per 100 000 innbyggere per år, alders- og kjønnsstandardisert. 

Statistikken viser 10 års glidende gjennomsnitt  

http://khs.fhi.no/webview/
http://khs.fhi.no/webview/
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Dødelighet, tidlig død, ulykker og selvdrap − 0-74 år, per 100 000, standardisert, 2009-

2018 

 

 

Kilde: http://khs.fhi.no/webview/ (06.07.20) 

Viser: antall døde i aldersgruppen per 100 000 innbyggere per år, alders- og kjønnsstandardisert. 

Statistikken viser 10 års glidende gjennomsnitt  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://khs.fhi.no/webview/
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Lokale tilbakemeldinger 
Ifølge folkehelselovens §5 bokstav c) skal det i folkehelseoversikten også innhentes kunnskap om 

faktorer og utviklingstrekk i miljø og lokalsamfunn som kan ha innvirkning på befolkningens helse. 

Arbeidsgruppen valgte her å sende ut noen spørsmål til utvalgte enheter og tjenester i kommunen, samt 

de kommunale rådene og idrettsrådet. Med spørsmålene lå en informasjon om arbeidet med oversikt 

over folkehelsen og en definisjon på folkehelsearbeid hentet fra St.meld nr 16 (2002-2003). Brevet til 

enheter og råd ligger som vedlegg 1 og 2. Rådgiver folkehelse har i tillegg til utsendelse av brev også vært 

til stede både i ungdomsrådet, eldrerådet og rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne og 

orientert om arbeidet i arbeidsgruppa.  

Ønske om tilbakemeldinger fra enheter og tjenester i kommunen ble sendt ut til lederne/rådgiverne ved 

de aktuelle tjenestene 22.05.20 med ønske om innspill innen 15.06.20. Brevet ble sendt til enhetsleder 

ved hjemmetjenesten, enhetsleder Mestringsenheten, leder av fysio, ergo- og rehabiliteringstjenesten, 

enhetsleder helse og velferd, avdelingsleder ved barneverntjenesten, avdelingsleder ved helsestasjon og 

skolehelsetjeneste, leder av flyktningetjenesten, enhetsleder Nav, til alle skoler og barnehager via 

rådgiver for skole og rådgiver barnehage.  

Det ble sendt en påminnelse til aktuelle ledere 29.06.20. Samtidig ble det sendt ut brev per e-post med 

ønske om innspill fra PP-tjenesten, Eide legekontor og Fræna legekontor, da disse dessverre ikke ble med 

i første utsendingsrunde   

Spørsmålene som ble stilt til enheter, tjenester og råd var som følgende: 

 

 

 

1. Hvordan synes dere helsetilstanden blant innbyggerne i kommunen er?  

2. Hvilke områder utpeker seg som spesielt utfordrende eller med spesielt potensiale for ulike 

tiltak? 

3. Hvilke ressurser har kommunen som kan bygges på og forsterkes? 

4. Hvilke utviklingstrekk skaper eller opprettholder sosiale ulikheter i helse? 

5. Hva kan mulige årsaker til dette være, og hva kan være helsekonsekvensene hvis utfordringer 

ikke håndteres? 

6. Hva bør – og kan kommunen gjøre for å forbedre situasjonen på ulike områder? 
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Tilbakemeldinger fra eldrerådet. 

 

 ELDRERÅDETS INNSPILL VEDR. HELSESTILSTANDEN I HUSTADVIKA KOMMUNE  

1) Om helsetilstanden i kommunen. Besvares ikke av Eldrerådet  

2) Aktivitetstilbud til personer med behov for transport - både for sosiale treff, kulturtilbud og tilbud om 

fysisk aktivitet. Lignende tilbud til alle eldreinstitusjoner.  

3) Aktiv på dagtid- tilbudet for fysisk friske eldre, som sjøl kommer seg på aktivitetene har fungert bra i 

flere år. Et lignende tilbud for personer med mindre fysisk helse og med transportbehov vil stryke den 

mentale og fysiske helse til denne gruppen av eldre.  

Tilbud om fysisk aktivitet og kulturarrangementer må gis på alle eldreinstitusjoner.  

Eksisterende tilbud som fredagskafeen på Fræna Sjukeheim og på Vonheim i Malmefjorden kunne 

utvides til alle større tettsteder i kommunen som: Farstad/Hustad, Bud, Aureosen/Jendem, Eide og 

Vevang/Lyngstad. Ved styrking av folkehelsekoordinatorstillingen og Frivilligsentralen vil den frivillige 

ressursen blant skoleungdom, voksne og pensjonister bedre kunne utnyttes.  

4) og 5) Sosiale ulikheter kan gi seg utslag i den generelle helsetilstand og de kan forsterkes med alderen. 

Kosthold og fysisk aktivitet som barn, ungdom og voksen - og  

røyke- og drikkevaner som voksen - har betydning for en persons helsetilstand som pensjonist. Og 

helsetilstanden henger sammen med livskvaliteten. Sosiale ulikheter går ofte i arv fra en til neste 

generasjon som for eksempel holdning til fysisk aktivitet, men også økonomi, etnisk bakgrunn og sosialt 

nettverk har virkning på den sosiale helsen. Dette kan få konsekvenser for helsen når vi blir eldre.  

Boforhold er også med å skape sosial ulikhet - eldre tungvinte boliger skaper ensomhet og dårlig helse.  

6) For at flest mulig får mulighet for å " Leve hele livet" fra fødsel til grav - må kommunen drive med 

forebyggende arbeid om fysisk aktivitet og kosthold gjennom hele livsløpet. Slik samfunnet er bygget 

opp i dag med mere og mere stillesittende arbeid og en befolkning som lever lengre og lengre må det 

være sterkt fokus på disse 2 områder i all planlegging i kommunene: i barnehager, skoler, frivillige 

organisasjoner og eldreinstitusjoner. Ved forebyggende arbeid vil en kunne minke de sosiale forskjellene 

blant eldre.  

Eldreboliger til leie – i flere bygder, bygget i tun, som alternativ til egen bolig og for å bli boende i sitt 

nærmiljø.  

Det offentlige kollektivtilbud må utbygges generelt. Og en bør se på alternativer til den eksisterende med 

store busser. Fleksible ordninger med” bestillertjenester” og mindre busser praktiseres i andre  

kommuner.  
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Vi vet at mange eldre sliter med å få i seg næringsrik mat. Kosthold, matvaner og måltider er viktig for 

folkehelsen. Ca. 40% av alle norske husstander består i dag av en person, det gjelder også for den eldre 

delen av befolkningen. Dette området trenger mere oppmerksomhet og nytenkning. Kommunen har et 

særlig ansvar for at eldre som bor i institusjon eller omsorgsboliger får maten servert varm og delikat lagt 

på porselensfat. 

Tilbakemelding fra råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. 

 

Viser til forespørsel om innspill. Rådet har følgende tilbakemeldinger på tilsendte spørsmål: 

Hvordan synes dere helsetilstanden blant innbyggerne i kommunen er?  

Svar:  

Helsetilstanden blant innbyggerne i kommunen generelt mener vi er god takket være tilbud som Aktiv på 

dagtid, StikkUT, de forskjellige kyststiene i distriktet og de spesielle tilbudene til eldre innbyggere. 

  

Hvilke områder utpeker seg som spesielt utfordrende eller med spesielt potensiale for ulike tiltak?  

Svar:  

• Hvilke tilbud har kommunen til barn med ulike funksjonsnedsettelser? Her tenker vi på 

aktiviteter som fritidstilbud og kulturelle aktiviteter. 

• Hva med familier til barn med funksjonsnedsettelser? Hvilke tilbud finnes for disse 

familiene, dvs. tilbud sammen med barnet og kanskje mulighet for avlastning slik at 

foreldrene kan delta i aktiviteter? 

• Hvilke tilbud gis til barna i avlastningsboliger? Her tenker vi på aktiviteter som gir god 

helse – fritidstilbud og kulturelle tilbud? Tenk bare på muligheten for å komme på en 

badestrand når været tillater det! 

 Hvilke ressurser har kommunen som kan bygges på og forsterkes?  

 Svar:  

• Det meste av de nevnte helsefremmende tiltakene er basert på frivillighet som Aktiv på 

dagtid og flere steder er kyststiene laget på dugnad.  

Oppgaven til kommunen må være større ansvar for å organisere og følge opp det som 

allerede er på plass. Hva med vedlikehold av eksisterende kyststier, bør det være et 

kommunalt ansvar?  

Kommunen bør også ta ansvar for at flere stier tilrettelegges for personer med 

funksjonsnedsettelser. 

• Ildsjeler 

• Idrettslag kan søke om tilskudd fra idrettskretsen for aktiviteter for personer med 

funksjonsnedsettelser 
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• Kommunen/idrettslagene må tildele treningstider (halltider) for vår målgruppe 

• Viktig å ta med ungdom for å få til aktiviteter for målgruppen 

   

Hvilke utviklingstrekk skaper eller opprettholder sosiale ulikheter i helse?  

 Svar:  

Sosiale ulikheter opprettholdes i den grad at barn og unge mangler utstyr for å delta i aktiviteter, eller at 

turstier ikke er tilrettelagt for rullestolbrukere eller for personer som trenger andre fremkomstmidler.   

Hva kan mulige årsaker til dette være, og hva kan være helsekonsekvensene hvis utfordringer ikke 

håndteres?  

  

Svar:  

• Utenforskap kan påvirke helsetilstanden som igjen kan gi utfordringer for den enkelte og 

kommunen/samfunnet på sikt. Å reparere vil som oftest være en større kostnad enn å 

forebygge. Trivsel gir god helse! 

 

Hva bør – og kan kommunen gjøre for å forbedre situasjonen på ulike områder?  

 Svar: 

• Tilbudet til barn med funksjonsnedsettelser og familiene deres. 

• Samarbeid med de frivillige organisasjonene som jobber aktivt for å fremme helse, dvs. 

kyststiene i kommunen. 

Innspill fra Idrettsrådet i Hustadvika 

Innspill til helsetilstanden i kommunen 

Hustadvika idrettsråd ønsker å være en samarbeidspartner i kommunens arbeid med å kartlegge 

helsetilstanden i kommunen, og med det å arbeide for en best mulig samfunnsutvikling. Som samfunn 

står vi ovenfor store utfordringer når det kommer til aktivitetsnivået til barn og unge. I 2014 lanserte 

helsedirektoratet nye retningslinjer for aktivitet for barn og unge, på bakgrunn av at de fant i sine 

undersøkelser tall som tydet på stor grad av inaktivitet. I 2019, så rapporterte helsedirektoratet at denne 

situasjonen ikke har endret seg. 

Hustadvika idrettsråd representerer de frivillige lag og organisasjoner i kommunen, og vil i denne 

sammenheng påpeke det enormt viktige arbeidet som blir foretatt hver dag i de ulike klubbene. Dette er 

en ressurs som må utnyttes og bygges videre på i arbeidet med å bedre samfunnsutviklingen. 

Frivilligheten i Hustadvika kommune ønsker at kommunen i størst mulig grad legger forholdene til rette 

for frivilligheten. Dette for at det arbeidet som legges ned i de ulike klubbene skal i størst mulig grad 

være å skape aktivitet og idrettsglede. Et vellykket tiltak i gamle Eide kommune var å innføre gratis 

halleie. Det medførte større aktivitet i flerbrukshallen, og et mer allsidig idrettstilbud til kommunens 
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innbyggere. På Hustadvikas idrettsråds årsmøte 19.05.20, så gikk et samlet årsmøte inn for at slikt tiltak 

bør videreføres for alle haller i Hustadvika kommune. 

Men det er ikke bare hallene i kommunen som skaper aktivitet. Idrettslagene har mange anlegg som er 

bygget og driftet på frivillighet, som benyttes av befolkningen i kommunen. Dette være seg barn som 

spiller fotball, løper, går på ski med mer etter skolen og i helgene, men også ungdommer, voksne og 

pensjonister som bruker anleggene til tur og mosjon. Et viktig tiltak kommunen bør gjøre her er å gi 

driftsstøtte til slike nærmiljøanlegg, for eksempel gi støtte til at lysene kan holdes tent om høsten 

og vinteren, også når det ikke foregår organisert aktivitet der. På den måten blir anleggene i større grad 

tilgjengelig for alle, og vil øke muligheten til lavterskel fysisk aktivitet for hele kommunens befolkning. 

Når det kommer til sosial utjevning så har vi tro på å holde kostnaden på det å være aktiv i et idrettslag 

så lav som mulig. For å få til det er idrettslagene avhengig av hjelp og støtte fra kommunen, slik at 

aktivitetsavgiftene kan holdes så lave som mulig, og at frivillighetens innsats i hovedsak går med til å 

skape idrettsaktivitet. 

Et annet mulig tiltak kunne vært at kommunen hadde opprettet en gjenbruksentral, som kunne hatt 

utlån på utstyr som trengs til ulike aktiviteter. I forbindelse med det, så hadde det også vært gunstig med 

et nært samarbeid med organisasjoner som Røde Kors og Flyktninghjelpen. 

Slik vi ser det, så må kommunen i samarbeid med frivilligheten øke sin innsats for å skape aktivitet, 

idrettsglede, og gode arenaer for fysisk aktivitet og mosjon. Tallene fra FHI viser at tiltakene som er satt i 

gang per nå ikke er tilstrekkelige, og at det trengs et ytterligere fokus på alvoret av den store grad av 

inaktivitet som er i befolkningen. 

Hustadvika idrettsråd, 01.07.20 

Hilde Valberg       Birger Laugsand 

Leder                      Nestleder 

 

Tilbakemelding fra Ungdomsrådet 

 

Hvordan synes dere helsetilstanden blant 

innbyggerne i kommunen er? 

Helsetilstanden i kommunen er generelt bra 

blant de fleste innbyggerne i kommunen. Men 

vi har selvsagt noen mer sårbare grupper det 

må ha fokus på, blant annet lavinntektsfamilier 

og familier som sliter med rusproblematikk.  

Hvilke områder utpeker seg som spesielt 

utfordrende eller med spesielt potensiale for 

ulike tiltak? 

Et område med veldig stort potensialet er 

skolehverdagen og skolen. Elever er på skolen 

190 dager i året, og det et 190 dager en kan 

finne plass for mer fysiske og fokus  på psykiske 

helse/fremmende aktiviteter som elevene kan 
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delta i, uten at det trenger å gå utover 

læringen. 

Hvilke ressurser har kommunen som kan bygges 

på og forsterkes? 

Kommunen bør forsterke tiltak/ øke ressursene 

ved skolen for å øke den fysiske aktivieten og 

psykiske helsen i skoletimen, som gjør at 

elevene styrkes på disse områdene. Og siden 

alle barna i kommunen er på skolen, sørger en 

for større grad av likhet, og forhåpentligvis at 

eventuelle tilbud vil kunne komme flere til 

gode.  

Hvilke utviklingstrekk skaper eller opprettholder 

sosiale ulikheter i helse? 

Å ikke være med på en idrett i barndommen 

skaper ofte ulikheter når det kommer til helse, 

siden de barna som er med på organisert idrett 

får trent og brukt kroppene sine mye mer enn 

de som ikke er med. 

Hva kan mulige årsaker til dette være, og hva 

kan være helsekonsekvensene hvis utfordringer 

ikke håndteres? 

Årsaken til dette kan være at foreldrene ikke 

har tid, eller at de ikke har råd til at barna kan 

være med på en idrett eller fritidsordning. Hvis 

utfordringene ikke håndteres kan det føre til at 

mange barn fra familier blir holdt utenfor og 

ikke får vært med på organisert trening og 

andre aktiviteter. Det hjelper ikke at det er så 

dårlige kollektivtilbud i kommunen, som gjør at 

en er helt avhengig av sine foreldre for å 

komme seg til og fra. Derfor er det svært viktig 

at mest mulig aktivitet er der folk bor.  

Hva bør – og kan kommunen gjøre for å 

forbedre situasjonen på ulike områder? 

Kommunen kan for eksempel bruke  

programmet som helse-sjefen viste til ved et 

tidligere møte.  

Kommunen bør også satse på mer fysisk og 

psykisk helse i skoletiden. 

 

Tilbakemelding fra fysio, ergo- og rehabiliteringstjenesten 

 

Innspill til arbeidet med  

«Oversikt over helsetilstanden i Hustadvika kommune»  
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• Hvordan synes dere helsetilstanden blant innbyggerne i kommunen er?  

o Gjennom møte med brukere i vår arbeidshverdag opplever vi at mange har sammensatte 

utfordringer fysisk og psykisk. Det er naturlig å stille spørsmål ved om disse utfordringene ikke 

hadde vært så sammensatte og «kroniske» dersom brukerne hadde fått tilbud om hjelp på et 

tidligere tidspunkt.  

o Fra folkehelseprofilen vet vi at Hustadvika kommune har forholdsvis stor andel innbyggere med 

muskel-skjelettplager. Samtidig vet vi at i Norge er muskel-skjelettplager den mest vanlige 

årsaken til sykemeldinger. Folkehelseprofilen viser også at vi har en forholdsvis stor andel med 

overvekt/ fedme. Vi møter begge disse brukergruppene i vår arbeidshverdag, og vi ser at vi ikke 

har nok kapasitet til å gi dem et tilstrekkelig tilbud.  

  

• Hvilke områder utpeker seg som spesielt utfordrende eller med spesielt potensiale for tiltak?  

• Ensomme eldre, som nå også nå skal klare seg mest mulig selv og med minst mulig hjelp fra det 

offentlige.  

• Psykisk helse blant barn og unge, feks ungdom med utbrenthet/ utmattelse o.l. God forebygging 

og tidlig innsats anser vi her som svært lønnsomt. Samtidig viktig å satse på tiltak som vi vet 

virker/ som har høy evidens, og at har nok ressurser til å gjøre dette skikkelig.  

• Pårørende med tyngende omsorgsoppgaver er svært viktig å ivareta. I motsatt fall kan det 

resultere i to som trenger hjelp fra det offentlige.  

  

• Hvilke ressurser har kommunen som kan bygges på og forsterkes?  

• Godt utbygde og til dels tilrettelagte turstier. Disse er tilgjengelig for de fleste og skaper mer 

fysisk aktivitet og sosiale «møteplasser». Det kan med fordel settes opp flere «hvilebenker» 

langsmed stiene for å gjøre den tilgjengelig for enda flere.  

• Flott natur!  

• Aktiv på dagtid er et variert og populært tilbud som fremmer både fysisk og sosial aktivitet. Vi ser 

potensiale i å tilpasse aktiviteten også for dem som er «mindre spreke».  

• Det finnes dagsentertilbud lokalisert flere steder i kommunen. Dette tilbudet kan med 

fordel styrkes og videreutvikles, med enda større fokus på å styrke brukernes fysiske og psykiske 

helse og det sosiale behovet.  

• Sterk og stødig. Dette trenings-tilbudet finnes i de eldres nærmiljø og har allerede rukket å bli 

svært populært. Det er frivillige instruktører som leder gruppene, men de er sertifiserte og følges 

opp av fysioterapitjenesten.  

  

• Hvilke utviklingstrekk skaper eller opprettholder sosiale ulikheter i helse?  
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• Privatiserte tjenester og tilbud. Dette gjelder bl.a. fysioterapitjenester, hvor kommunen ikke har 

tilstrekkelige ressurser til å dekke innbyggernes behov. De må dermed gå til helprivate 

fysioterapeuter for å slippe urimelig ventetid og da betale hele konsultasjonen selv.  

• Tilbud som ikke er tilgjengelig for alle, enten p.g.a. økonomi eller at det ikke er godt nok 

individuelt tilpasset. Når det gjelder barn og unge kan det være at aktiviteten/ tilbudet i for stor 

grad er avhengig av at foreldre/ foresatte støtter opp.  

  

• Hva kan mulige årsaker til dette være og hva kan være helsekonsekvensene hvis utfordringer 

ikke håndteres?  

• Vi ser allerede i større og større grad at sosiale ulikheter i helse øker. Når det gjelder våre 

brukere ser vi det aller tydeligst blant barn og unge. Hvis det ikke settes 

inn helsefremmende tiltak vil disse ulikhetene fortsette å øke. Barnehager og skoler er unike 

arenaer for å jevne ut sosiale ulikheter i helse blant barn og unge, dersom det settes inn 

hensiktsmessige tiltak tidlig nok.  

  

• Hva bør – og kan kommunen gjøre for å forbedre situasjonen på ulike områder?  

• Økt satsing på HOPP – helsefremmende oppvekst i barnehager og skoler. Utvide HOPP til i større 

grad også fokusere på psykisk helse.  

• Økt satsing på skolehelseteam med større tverrfaglighet. I tillegg til helsesøster, PPT og 

barnevern, bør faggrupper som fysio- og ergoterapeuter, vernepleiere, 

sykepleiere med videreutd. i psykisk helse m.fl. være med.  

• Skolegårder som fremmer fysisk aktivitet for alle. Her har kommunen et stort potensiale for 

forbedring. Per i dag er dette opp til foreldrene/ FAU, men her bør kommunen ta ansvaret 

sitt. Det er mye god helsefremming og forebygging i skolegårder som fremmer allsidig fysisk og 

sosial aktivitet. Her kan man bl.a. bruke kommunens fysioterapi-tjeneste som ressurspersoner i 

utformingen.  

• Fortsette utbyggingen av gangveier, som bl.a. kan bidra til aktiv skolevei.  

• Trygge møteplasser for ungdom/ ungdomsklubber etc.  

• Økt satsing på og markedsføring av utstyrssentralen «Bua»  

• Lavterskel aktivitetstilbud (uten prestasjons- eller ferdighetskrav).  

• Ansette kommunepsykolog og familieveileder.  

• Økt satsing på Frisklivssentralen som bl.a. har som mål å forebygge livsstilssykdommer.  

• Markedsføre offentlige tjenester og tilbud enda bedre for å nå flere.  
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• Tettere samarbeid mellom kommunen som arbeidsgiver og NAV på den ene siden og 

Frisklivssentralen og Rask psykisk helsehjelp på den andre siden for å redusere 

sykemeldingsprosenten.  

• Tilrettelegge for rullestolbrukere i mye større grad (universell utforming). Bruke ergoterapeut 

som konsulent.  

• Opprette tjenesten «Forebyggende hjemmebesøk». Det må da tilføres ressurser, feks til 

hverdagsrehabiliteringstjenesten eller fysio- og ergoterapitjenesten.  

• Opprette gode møteplasser for eldre/ ensomme med aktiviseringstiltak (trim, bibliotek, kor, 

helsebringende mat osv.).  

• Vi har et ønske og et håp om at kommunen gjør alvor av satsingen på helsefremmende og 

forebyggende tiltak overfor innbyggerne, og vi ønsker gjerne å bidra inn i dette arbeidet i enda 

større grad enn i dagens situasjon med svært knappe ressurser.  

 

Tilbakemelding fra Nav Hustadvika 

 

1.    -Hvordan synes dere helsetilstanden blant innbyggerne i kommunen er?  

Vi har flere ungdommer som har vesentlige og sammensatte hindre ift arbeid og selvforsørgelse. I mange 

tilfeller har ikke utfordringene blitt tilstrekkelig kartlagt eller avklart under skolegang. I møte med NAVs 

ressurser er dette tidkrevende, krever tett og koordinert oppfølgning. Utfordringene lager blant annet 

hinder i forhold til livskvalitet, psykiske helse, somatiske plager, noen ganger isolasjon, sosial fungering 

og deltakelse i samfunnet og evne til selvforsørgelse. Vi ser det er en gruppe ungdommer som vi sliter 

med å nå – som ikke svarer oss – men som vi vet har behov for oss og våre tjenester.   

Andre utfordringer er de brukerne som har store tannhelseproblemer. Dette ender ofte med at Nav må 

behandle søknad om stønad til å betale for tannlege/tannhelse hvor det er stort behov for omfattende 

behandling. Nav Hustadvika opplever at det er mange av innbyggerne i kommunen som opplever psykisk 

uhelse med diagnose angst/depresjon. De har behov for behandling før de kan komme seg i arbeid – 

eller samtidig med arbeidstrening.   

 

  2.    Hvilke områder utpeker seg som spesielt utfordrende eller med spesielt potensiale for ulike 

tiltak?   

Psykisk helse/Psykisk uhelse:   

- Tilbudet Rask psykisk helse har vært det eneste effektive lavterskel tiltaket til de i vår målgruppe som 

har opplevd utfordringer med lettere/moderat psykiske helse og som uten et slikt tilbud ikke kommer i 

gang på grunn av sine hindre knytte til angst, depresjonsproblematikk, søvnforstyrrelser bla. Dette er 

unge mennesker med ressurser som jobbmarkedet har bruk for, men som ikke kommer i posisjon til 
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arbeid pga sine psykiske plager som nevnt over. Samtidig er erfarer vi at unge med lettere til moderate 

helseplager ikke prioriteres inn i spesialisthelsetjenesten. Rask psykisk helse har derfor vært det eneste 

reelle behandlingstilbudet bla unge som sliter med sosial angst, depresjon, har opplevd eller opplever 

mobbing, og frafall fra skole har fått tilbud om. Få mestringsopplevelser knyttet til denne gruppen.  Vi 

erfarer at tiltaket på kort tid har gitt gode resultat der negative mønster med isolasjon manglende 

mestring blir snudd og resulterer i aktivitet og jobbfokus.   

-IPS –Individuell jobbstøtte- Tiltaket var etablert som prosjekt i samarbeid mellom NAV og 

Mestringsenheten i 2019. Tiltaket ble avsluttet ved utgangen av 2019. Dette tiltaket representerte den 

ressursen som skal til for å matche sårbare ungdommers ressurser og behov med arbeidsgivers behov for 

arbeidskraft. Et særlig effektivt og målrettet tiltak for å få mennesker med ulike lettere til moderate 

psykiske plager ut i arbeid sammen med rask psykisk helse. IPS Molde tar kun imot henvisninger fra 

Knausen DPS – ikke fra kommunale psykiske helsetjenester. Tiltaket ble avsluttet da det var 

ressursmessig krevende å drive det på tross av at det er et dokumentert positivt tilbud for 

brukergruppen. Det er en bekymring både på kort og lengre sikt ift at unge mennesker med ordinære 

jobbressurser ikke gis et reelt behandlingstilbud i en kombinasjon med arbeidsrettet oppfølging. Uten 

spesielt tilpassede tiltak ansees det vesentlig fare for varig ungt utenforskap ettersom det ikke eksisterer 

et effektivt alternativ tiltak i kommunen.  

Mennesker som over tid er helt utilgjengelig, som ikke tar kontakt med oss, lever på minimums 

inntekt/sosialhjelp. De vi ikke når, de vi sliter med å nå. De vi ikke kommer i posisjon til å nå. Dette er 

ikke isolert NAV problematikk – de er kommunens innbyggere og kommunens felles ansvar. 

Tilbakemelding fra Ungdomsteamet ved Nav Hustadvika er at en i tillegg mangler en miljøterapeut. En 

som kan bistå ungdommen på flere ulike arenaer for å arbeide mot at ungdommen i større grad bli 

selvforsørget og stå på egne ben og styrke egen helse, samtidig understrekes at tiltakene som nevnt ikke 

erstatter hverandre, men utfyller hverandre i ulike faser av unges helseutvikling og mestringsnivå.   

Vi opplever at det noen ganger er vilkårlig hvem som får hvilken oppfølging, savner rutiner for at 

kommunens enheter samhandler rundt denne gruppen (ungt utenforskap).   

-Gjeldsrådgivning  

Noen av våre brukere mottar gjeldsrådgivning. Det de har til felles er at de sliter med økonomien. Det 

kan være både «kronisk fattige» og personer som i utgangspunktet tilhører øvre middelklasse hva gjelder 

inntekt, men hvor ulike ting i livet har gått galt. Til felles har de også psykiske utfordringer, det kan være 

«høna og egget» angående hvilken problemstilling som kom først, økonomi eller helse. Mange av de har 

svært dårlig søvnkvalitet, og bruker mye tid på bekymringer og tankekjør. Det fører igjen til fysiske 

symptomer, og distansering fra arbeidsliv.  

Hustadvika kommune ser allerede viktigheten av å bruke ressurser på å hjelpe disse innbyggerne, men vi 

ser at pågangen av hjelpesøkende er stadig økende. Videre fokus og satsning på økonomisk rådgivning vil 

være nyttig. Å gjenvinne kontroll over denne basale delen av menneskers liv bidrar til å finne tilbake til 

arbeidslivet.   

3.    Hvilke ressurser har kommunen som kan bygges på eller forsterkes?  
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-   Nav Hustadvika opplever at det er behov for å styrke menneskers muligheter til å komme i arbeid for å 

bli selvforsørgende. Dette krever helhetlig innsats fra flere enheter i kommunen. Å tenke arbeid når de 

er i en tilstand med psykisk uhelse eller uoppdagede helseutfordringer er vanskelig. Andre ting må på 

plass først. Tiltak som vurderes effektive og kan vise til godt dokumentert forskningsresultat er nevnt 

under punkt 2, Rask psykisk helse og IPS.    

-  KVP – Kvalifiseringsprogrammet.   

•    Økt helhetlig og koordinert innsats mot målgruppen i utenforskapet. Enhetene i kommunen som 

arbeider med mennesker som står i fare for eller som har havnet utenfor sitter med mye kunnskap som 

det kontinuerlig må arbeides med å skape gode rutiner for å deles med de andre enhetene. Det oppleves 

at vi ikke kjenner til hverandre, det skyves, og man må utvikle en måte å arbeide og dra i samme retning 

til det beste for Hustadvikas Innbyggere.   

Økt koordinert samhandling og samarbeid mellom enhetene i kommunen som har særs ansvar for 

innbyggere som står i fare for eller som er havnet i utenforskapet.  

•    Økt fokus på gjeldsrådgivning   

4.    Hvilke utviklingstrekk skaper eller opprettholder sosiale ulikheter i helse?   

•    Å ikke ha egen, eller egnet bolig eller trygg økonomi påvirker helse i høy grad. Gi mennesker 

muligheter til å eie «Noe», leie til eie, boligsosiale tiltak som er tilpasset målgruppen, ungdom og 

familier.   

•  Manglende effektive lavterskeltilbud som hindrer at tilstander og mønster får utvikle seg og bli 

kronifisert, se tiltak under punkt 2.  

 

5.    Hva kan mulige årsaker til dette være, og hva kan være helsekonsekvensene hvis utfordringer ikke 

håndteres?   

Mange har falt utenfor for “lenge siden”, eller ikke blitt fanget opp i tilstrekkelig grad. Barnehagen, skole 

og øvrig hjelpeapparat har ikke registret eller kommet i posisjon til å hjelpe. Etter avbrutt eller endt 

skolegang møter de Nav med en stor bagasje som krever tid og ressurser for å kartlegge og avklare. 

Tiltakene som er nødvendige for å snu negative mønstre og styrke helsen til den enkelte slik at den 

enkelte kan nyttiggjøre seg NAVs bistand, ligger gjerne utenfor NAVs tiltakspakker og innen helse 

og/eller i en kombinasjon av disse. En mulig årsak til sosiale ulikheter kan være at hjelpeapparatet ikke 

kommer i posisjon til å hjelpe, den unge eller dennes familie har ikke kunnskap om hjelpeapparatet i 

kommunen, gis ikke tilstrekkelig hjelp når utfordringene blir synlige gjennom skolevegring ect, blir ikke 

identifisert som mobbing eller psykisk helse, sosial arv der lavinntektsfamilier ikke kommer seg ut av en 

vanskelig situasjon, lav grad av integrering, få ressurser til å tilegne seg kunnskap og kompetanse om 

samfunnets spilleregler.   

 

Når mennesker isolerer seg, får det uheldig konsekvenser på flere områder.  Økte psykiske og somatisk 

helseplager, økt isolering, mer kronifiserte plager, lav eller manglende inntekt, rus, økt selvmordsfare, 
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omfattende hjelpebehov og kriminalitet. Økt helseplager hos pårørende i tillegg til økonomiske 

belastninger. Vi ser det som kriminalitetsforebyggende å håndtere de sosiale ulikhetene. Sosioøkonomisk 

utfordrende, og kommunen har felles ansvar for å arbeide for at flest mulig får like muligheter.   

I Hustadvika har en del flyktninger fått hjelp gjennom KVP tilbudet i kommunen ved NAV. Det kan være 

ulike årsaker til at de har behov for Kvalifiseringsprogram. Det kan være manglende integrering / 

ferdigheter mot arbeidsmarkedet i det norske samfunnet. Dette krever tett oppfølging omkring temaet 

arbeid. Det kan også dreie seg om mere grunnleggende faktorer som for eksempel språk, fysisk eller 

psykisk uhelse eller bosituasjonen til den enkelte.   

 

  6.    Hva bør- og kan kommunen gjøre for å forbedre situasjoner på ulike områder?   

-    Arbeide forebyggende med kommunen angående lærlinger – lage rutiner så de ikke faller ut og blir 

sagt opp. Dette er en gruppe som raskt kan havne i ett utenforskap dersom de blir oppsagt i ett slikt løp.   

-  RIBO – Et tiltak Nav Hustadvika tidligere har hatt god erfaring med men som ikke lengre er ett 

tilgjengelig tilbud.   

-    Hverdagsrehabilitering  

-    Noen av brukerne vi jobber med, mangler grunnleggende dataferdigheter. Kommunen bør fortsette å 

tilby kurs, da disse er av stor betydning for brukernes opplevelse av selvstendighet i vårt digitale 

samfunn. Dette er viktig overfor gruppen arbeidssøkende.   

 

   

 

 

 

 

 


