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1 Innledning 
Dette dokumentet er en skriftlig oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer i Nesodden 
kommune. Det ivaretar både kravet om å ha en løpende oversikt over folkehelseutfordringene, og 
kravet til å ha et samlet fireårig oversiktsdokument som skal ligge til grunn for det langsiktige 
folkehelsearbeidet. 
 
I Folkehelserapport 20141 bemerkes at for å bedre kunnskapsgrunnlaget for folkehelse er det 
nødvendig med en modernisering og samordning av helseregistrene og andre datakilder. Det er viktig 
å være klar over dette i første versjon av dette oversiktsdokumentet. I kommunens planarbeid vil 
man måtte forholde seg til tilgjengelige data og samordningen mellom ulike kilder. Med 
utgangspunkt i prinsippet “helse i alt vi gjør”, er det mange parametere for helse, og ulike 
innfallsvinkler og måter å systematisere oversikter på. Folkehelseloven viser til et bredt sett med 
påvirkningsfaktorer og nevner som eksempel tiltak knyttet til oppvekst- og levekårsforhold som bolig, 
utdanning, arbeid og inntekt, fysiske og sosiale miljøer, levevaner som fysisk aktivitet, ernæring, 
tobakksbruk, alkohol- og annen rusmiddelbruk samt ulykker og skader. Tiltak og gjennomføring kan 
legges til ulike sektorer, til frivillige organisasjoner eller næringsliv. Samlet har kommunen mange 
muligheter til å ivareta folkehelsehensyn i utviklingen av gode nærmiljøer og lokalsamfunn. 
 
I folkehelseloven er planlegging vektlagt som et sentralt virkemiddel i folkehelsearbeidet, og 
folkehelseloven er tett koblet til plan- og bygningsloven. Plan- og bygningsloven har som formål å 
fremme bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og fremtidige generasjoner. 
Kommunens folkehelseutfordringer skal drøftes i arbeidet med kommunal planstrategi.2 Kommunen 
skal i sitt arbeid med kommuneplan fastsette overordnede mål og strategier for folkehelsearbeidet 
som er egnet for å møte kommunens folkehelseutfordringer.3 
 
Folkehelseplanen inneholder kommunens satsningsområder og overordnede mål og tiltak.  
Planleggingen og gjennomføring av konkretet tiltak må foregå i tjenesteområdene. I de årlige 
budsjett og handlingsplan er folkehelseindikatorer med i målkartet. Virksomhetene skal ha folkehelse 
i sine målekort. Kunnskapsdokumentet vil danne grunnlaget for de konkrete folkehelsemålene i 
målkortene og bidra til mer helhetlig folkehelsesatsning. 

  

                                                           
1
 Folkehelseinstituttet: Folkehelserapport 2014 (Kunnskapskilder for Folkehelse, publisert 18.09.2014) 

2
 Jf. Plan- og bygningsloven § 10-1 

3
 jf. plan- og bygningslovens § 11 
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2 Bakgrunn og lovgrunnlag 
 
Kommunen skal ha skriftlig oversikt over den oppdaterte helsetilstanden i befolkningen og de 
positive og negative faktorer som kan virke inn på denne. Oversikten skal påvise 
folkehelseutfordringer og ressurser. I tillegg skal den inneholde faglige vurderinger av årsaksforhold 
og konsekvenser. Kommunen skal særlig være oppmerksom på trekk ved utviklingen som kan skape 
eller opprettholde sosiale eller helsemessige problemer eller sosiale helseforskjeller.  
 
Oversikten skal omfatte opplysninger om og vurderinger av: 

 Befolkningssammensetning 

 Oppvekst- og levekårsforhold 

 Fysisk, biologisk, kjemisk og sosialt miljø 

 Skader og ulykker 

 Helserelatert atferd 

 Helsetilstand 
 
Det skal, ifølge folkehelseloven, utarbeides et samlet oversiktsdokument hvert fjerde år som skal 
ligge til grunn for det langsiktige systematiske folkehelsearbeidet. Dokumentet skal foreligge ved 
oppstart av arbeidet med planstrategien og danne grunnlag for fastsettelse av mål og strategier.  
 
Plikten til å ha denne oversikten er blant annet forankret i folkehelseloven, smittevernloven, forskrift 
om oversikt over folkehelsen og forskrift om miljørettet helsevern. Flere regelverk har krav til jevnlig 
å følge med på informasjon om helsetilstand.  
 
Ved sammenligning av datamateriell i denne oversikten, må en ta høyde for at forskjellene kan 
skyldes tilfeldig variasjon. For å sammenligne forskjellige kommuner eller se på utvikling over tid, er 
det viktig å bruke standardiserte verdier – da er påvirkning pga. alders- og kjønnssammensetning 
redusert.  
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3 Begrunnelse og statistikk for de ulike påvirkningsfaktorene 

3.1 Befolkningssammensetning 

Befolkningsendringer 
Befolkningsutvikling blir gjerne sett på som den ene store indikatoren for regional utvikling. Ønsket 
om befolkningsvekst har sammenheng med flere forhold bl.a. kommunens inntektsgrunnlag og 
tilgang på arbeidskraft. Utvikling i antall innbyggere har betydning for kommunens planer når det 
gjelder omfang og kvalitet av de ulike tjenestene som skal leveres til innbyggerne i fremtiden.4  
 
1. figur: Befolkning – antall i ulike aldersgrupper5  

År  2007  2010  2012  2013  

Geografi  Alder  Kjønn  

Nesodden  

alle aldre  kjønn samlet  16 791  17 348  17 809  17 998  

0-14 år  kjønn samlet  3 656  3 588  3 609  3 605  

15-24 år  kjønn samlet  2 197  2 316  2 383  2 381  

25-44 år  kjønn samlet  4 368  4 339  4 296  4 361  

45-64 år  kjønn samlet  4 646  4 978  5 182  5 214  

65-74 år  kjønn samlet  1 021  1 191  1 379  1 453  

75-79 år  kjønn samlet  398  397  367  391  

80 år +  kjønn samlet  505  539  593  

 

Andre tall brukes som utgangspunkt i kommuneplanens samfunnsdel og avsnittet under om 
«befolkningsframskrivinger» i dette dokumentet. Tallene der deles ikke opp i aldersgrupper. 
 
2. figur: Forventet levealder − leveår6  

År  1987-2001  1998-2012  

Geografi  Kjønn  

Hele landet  
menn  74,6  77,5  

kvinner  80,6  82,3  

Akershus  
menn  75,5  78,5  

kvinner  80,8  82,8  

Nesodden  
menn  74,9  78,8  

kvinner  80,6  83,1  

Forventet levealder ved fødsel, beregnet ved hjelp av dødelighetstabell. Ikke et gjennomsnitt av 
forventet levealder i 15 år, men et tall beregnet for 15-årsperioden som helhet 15 års gjennomsnitt.  
 

Befolkningsframskrivinger 
Befolkningsframskrivinger kan tjene mange formål og fungere som et nyttig instrument for 
planlegging i kommunene. Høy levealder betyr at folk er ved god helse og at vi har gode 
velferdsordninger, men flere eldre betyr også at det blir flere som er syke og som har behov for 
helse- og omsorgstjenester.7  
 

                                                           
4
 SSB, KS 

5
 Folkehelseinstituttet. Kommunehelsa statistikkbank. Internett: http://khs.fhi.no, Lastet ned 07.03.13. 

6
 Folkehelseinstituttet. Kommunehelsa statistikkbank. Internett: http://khs.fhi.no. Lastet ned 07.03.14. 

7
 St.meld. nr. 47, 2008-2009, Samhandlingsreformen. 
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Utviklingen 
Tabellen nedenfor viser utviklingen fra og med 31/12 2009 til og med 31/12 2013. 

 
 
I perioden fra 31.desember 2009 til 31.desember 2+13 økte antall innbyggere i kommunen med 949 
personer. Dette gir en gjennomsnittlig vekst på 1,33 % pr år. 

 
I perioden fra 31. desember 2014 til 31. desember 2018 er det forventet en befolkningsvekst på 1172 personer.  
Nedenfor følger en grafisk oversikt over befolkningsutviklingen fra og med utgangen av 2008 til og med 
utgangen av 2018. 
 

 
3. figur: Framskrevet befolkning, 2019-2025, antall pr 31/128  

År 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Befolkningsøkning 243 246 249 253 256 259 262 

Folketall 19713 19959 20208 20461 20717 20976 21238 

 
I et så langt perspektiv vil tallene bli mindre og mindre sannsynlige, men gir en indikasjon på 
utviklingen. Framskrivingene viser framtidig utvikling ut fra forutsetninger om fruktbarhet, levealder 
og netto innflytting med utgangspunkt i den observerte utviklingen. 

                                                           
8
 SSB mmm 
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Husholdningstyper 
Aleneboende antas å være en potensielt utsatt gruppe, både økonomisk, helsemessig og sosialt. 
 
4. figur: Husholdningstyper, andel, 20129 

Type husholdning  Aleneboende  Par uten 
hjemmeboende 

barn  

Mor/Far eller 
par med barn  

Flerfamilie-
husholdninger  

Region  Måltall  

Akershus  
Type 
husholdning 
andeler  

33,6  21,6  41,3  3,5  

Follo  
Type 
husholdning 
andeler  

31,8  22,2  42,5  3,6  

Nesodden  
Type 
husholdning 
andeler  

32,1  19,4  44,6  3,9  

 

Etnisitet 
Det er store helsemessige forskjeller mellom grupper av innvandrere og mellom innvandrere og 
etnisk norske. Forskjellene viser seg både når det gjelder risikofaktorer og aktuelle sykdommer.10  
Kommunal kompetanse om helse blant flyktninger og innvandrere er en forutsetning for å lykkes 
med helsefremmende og forebyggende arbeid. Tiltak som reduserer språkproblemer og letter 
integreringen er viktig folkehelsearbeid. 
 
 
5. figur: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre − antall11  

År  2006  2010  2012  2013  

Geografi  Landbakgrunn  Måltall  

Nesodden  

totalt  antall  1 396  1 818  2 084  2 191  

Europa uten Tyrkia  antall  920  1 214  1 412  1 495  

Afrika  antall  92  100  117  153  

Asia med Tyrkia  antall  261  341  383  374  

Nord-Amerika  antall  51  68  72  69  

Sør- og Mellom-Amerika  antall  63  82  87  88  

Oseania  antall  9  13  13  12  

Antall og andel personer med to utenlandskfødte foreldre og fire utenlandskfødte besteforeldre 
registrert bosatt i Norge per 1. januar (totalt og fordelt på landbakgrunn), i prosent av befolkningen. 
Asylsøkere og personer på korttidsopphold i Norge er ikke med.  
 

                                                           
9
 Akershus fylkeskommune statistikk- og tabellbank, internett 

http://www.akershus.no/ansvarsomrader/statistikk-og-kart/statistikkomrader/, Lastet ned 08.03.14. 
10

 Folkehelseinstituttet: Helseprofil innvandrer: store helseforskjeller. 
11

 Folkehelseinstituttet. Kommunehelsa statistikkbank. Internett: http://khs.fhi.no. Lastet ned 07.03.14. 

http://www.akershus.no/ansvarsomrader/statistikk-og-kart/statistikkomrader/
http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=239&trg=Content_6496&Main_6157=6263:0:25,6171&MainContent_6263=6496:0:25,6173&Content_6496=6178:72718:25,6173:0:6562:8:::0:0
http://khs.fhi.no/


 

9 
 

3.2 Oppvekst og levekårsforhold 

Lavinntekt husholdninger 
Inntekt og økonomi er grunnleggende påvirkningsfaktorer for helse, og forskning har vist at det er en 
sammenheng mellom inntektsnivå og helsetilstand. Lav inntekt øker sannsynligheten for dårlig 
selvopplevd helse, sykdom og for tidlig død. 
 
6. figur: Lavinntekt (husholdninger), 2006-2011; EU60, andel12 

 
Personer i husholdninger med inntekt under 60 % av nasjonal medianinntekt, beregnet etter EU-skala. 
EU-skala er en ekvivalensskala som benyttes for å kunne sammenligne husholdninger av forskjellig 
størrelse og sammensetning.  Aldersgruppe 0-17 er viktig fordi grunnlaget for folkehelsen dannes i 
barneårene.  Studenthusholdninger er ikke inkludert i denne statistikken.  
 

Boligsituasjon 
Kommunens boligsosial handlingsplan følger utviklingen for de som av ulike grunner trenger hjelp fra 
kommunen på boligmarkedet. Det vises til denne for mer detaljerte tall. 
 
7. figur: Boliger antall totalt (bebodde og ubebodde)13  

tid  2006  2010  2013  

region  bygningstype  

Nesodden  

Alle bygningstyper  6 357  6 724  7 251  

Enebolig  3 999  4 212  4 595  

Tomannsbolig  345  393  417  

Rekkehus, kjedehus og andre småhus  1 627  1 679  1 716  

Boligblokk  304  346  398  

Bygning for bofellesskap  8  8  21  

Andre bygningstyper  74  86  104  

                                                           
12

 Folkehelseinstituttet. Kommunehelsa statistikkbank. http://www.khs.fhi.no, lastet ned 07.03.14. 
13

 Akershus fylkeskommune statistikk- og tabellbank, internett 
http://www.akershus.no/ansvarsomrader/statistikk-og-kart/statistikkomrader/, Lastet ned 08.03.14. 

http://www.khs.fhi.no/
http://www.akershus.no/ansvarsomrader/statistikk-og-kart/statistikkomrader/
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Det fremkommer av figuren over at kommunen har en høy andel eneboliger i boligmassen. Fremover 
vil kommunen øke fokuset på tilpassede boliger for eldre og andre med funksjonsnedsettelse slik 
dette går frem av kommuneplanen. 
 
Barn og unges helse 
I Norge utgjør barnebefolkningen (FN`s definisjon av barn 0-17 år) 22 %.  Noen fakta fra 
Folkehelserapport 2014: 

 Det er lav spedbarnsdødelighet i Norge.  

 Det er bedre overlevelse av for tidligfødte barn 

 Mangler undersøkelser om mors levevaner i svangerskapet og følger for barn 

 Det mangler tall på utbredelse av astma og allergi 

 Kroniske smerter er vanlig i ungdomsårene 

 De fleste barn har minst en fortrolig venn 

 30 % fullfører ikke videregående skole 

 15-20 % av barn og unge mellom 3-18 år har psykiske problemer som angst, depresjon og 
atferdsproblemer (For de fleste barn og unge er psykiske plager forbigående.) 

 
På landsbasis viser tall at 88 % av barna bor sammen med foreldrene de to første leveårene. Denne 
andelen synker gradvis til 67 % blant 17-åringene. Foreldres samlivsbrudd ser ut til å ha sammenheng 
med både psykiske helseplager, skoleproblemer og frafall fra skolen hos barna.14 
 
Sosial støtte fra venner beskytter mot psykiske- og fysiske helseplager blant barn og ungdom. 
Deltakelse i organiserte fritidsaktiviteter kan beskytte mot slike helseplager fordi det blant annet gir 
barn og unge mulighet til å være sammen med støttende voksne, utvikle relasjoner med 
jevnaldrende og dele opplevelser med andre. Data fra den nasjonale Ungdata-rapporten kan tyde på 
at ungdommer fra familier med dårlig råd har lavere deltakelse i organiserte fritidsaktiviteter. I tillegg 
tyder data på at ungdommer, med dårlig råd, oftere mangler fortrolige venner. 
 
Barnehager med høy kvalitet kan fremme god helse. Kvalitet refererer her til utdanningsnivå hos 
personalet, antall barn pr voksen, stabilitet i personalet, innholdet i det pedagogiske tilbudet og 
relasjonen barn – voksen. Barn som går i barnehage med høy kvalitet, har ofte bedre språk og bedre 
sosial tilpasning enn de som er hjemme eller i et annet barnepasstilbud. Barnehagen har vist seg å ha 
spesielt gunstig effekt på språkutvikling til barn med lav sosioøkonomisk bakgrunn og barn med 
innvandrerbakgrunn.  Skolen er en viktig arena for faglig og sosial utvikling. I Nesodden kommune er 
det fokus på dette i planer knyttet til kvaliteten i skole og barnehage. 
 
Helsestasjon er et lovpålagt tiltak, det er også helsestasjon for ungdom, alle kommuner må tilby slike 
tjenester. 
 
Helsefremmende skoler er et kunnskapsbasert tiltak som mange arbeider med, prosjektet «Bedre 
læringsmiljø» fra utdanningsmyndighetene arbeides det med på alle nivåer i skolesystemet. I 
prosjektet «Ny Giv» er fokus på oppfølging av svaktpresterende elever og oppfølging av elever som 
har vært ute av utdanning og arbeidsliv. Nesodden kommune deltar i begge prosjektene. 
 
Kommunen er opptatt av å redusere sosiale ulikheter i helse, og arbeider med dette innenfor de 
fleste tjenesteområdene. Helsestasjon og skolehelsetjeneste frem blant de viktigste tiltakene for å 
redusere slik ulikhet. 
 

                                                           
14

 Folkehelseinstituttet: Helse hos barn og unge – Folkehelserapporten 2014. 
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Tilgjengelighet til helsestasjons- og skolehelsetjeneste  
Helsestasjonen for barn er en viktig mulighet for å jobbe forebyggende og helsefremmende, å 
oppdage risiko for unormal utvikling, gi veiledning og råd, og følge opp familier over tid. 
Helsestasjonen følger opp barn med spesielle behov, premature og sårbare familier tettere. 
 
Helsestasjonen er en lovpålagt, lett tilgjengelig og frivillig tjeneste for alle barn 0-5 år og deres 
foreldre. Det er to helsestasjoner i kommunen. Det er åpen helsestasjon en gang i uka, mye brukt.  
 
Det er tilført nye oppgaver i kommunen på grunn av redusert liggetid på sykehus. Dette er b.la 
ammeveiledning, flere hjemmebesøk, veiing, blodprøve/Følling, BCG. 
 
Kommunen har helsestasjonstilbud på ungdomsskole og videregående skole. Det er åpen 
helsestasjon for ungdom en gang i uken. Skolehelsetjenesten er en lovpålagt tjeneste, en forlengelse 
av helsestasjonstjenesten. Den består av helsesøstre, skoleleger, fysioterapeut og ergoterapeut. 
Intensjonen er en lavterskeltjeneste med åpen dør for elevene, f.eks. tilbudet om helsestasjon for 
gutter. Helsestasjon for unge er viktig for å forebygge uønsket svangerskap og abort, og seksuelt 
overførbare sykdommer. Mange unge kommer med spørsmål rundt seksuell helse og 
prevensjonsveiledning. 
  
Det vil være behov for økt fokus på rusforebyggende arbeid og psykisk helse også i 
skolehelsetjenesten. Dette er blant annet basert på tall fra Ungdata. Det er viktig med fokus på 
tverrfaglig forebyggende samarbeid. I folkehelseperspektiv inkluderer dette flere ulike virksomheter. 
 

Lærlingeplasser 
Nesodden kommune tilbyr lærlingeplasser til barne- og ungdomsfagarbeidere og helsefagarbeidere. I 
2014 har kommunen kunnet tilby plasser til alle søkere. Utvikling av systemer for og den 
overordnede administrering av lærlingeordningen er tillagt HR-avdelingen. 
 

Frafall i videregående skole 
Det er veldokumenterte sammenhenger mellom utdanningsnivå, materielle levekår og helse. 
Personer som ikke har fullført videregående utdanning antas å være vel så utsatt for levekårs- og 
helseproblemer som de som har valgt å ikke ta mer utdanning etter fullført ungdomsskole. Når man 
går ned på kommunenivå er sammenhengen mellom utdanningsnivå, arbeidsmarked og helse mer 
komplisert. Når det gjelder utdanning og materielle levekår er forholdet bl.a. avhengig av det lokale 
arbeidsmarked. «Risikoatferd» knyttet til lav utdanning kan også motvirkes av lokale forhold (livsstil, 
holdninger). Brukt med varsomhet og i kombinasjon med lokalkunnskap kan indikatorene antyde noe 
om risikoen for vedvarende levekårs- og helseproblem i en del lokalsamfunn.15 
 
Utdanning, og særlig det å fullføre en grunnutdanning, er en avgjørende ressurs for sikre god helse 
gjennom livsløpet. Undersøkelser har vist at det er sosial ulikhet i frafall fra videregående skoler i 
Norge. Dette vises for eksempel ved at blant ungdom som har foreldre med grunnskole som lengste 
fullførte utdanning, er andelen som dropper ut større enn blant ungdom som har foreldre med 
videregående eller lengre utdanning.16  
 
8. figur: Frafall i videregående skole, 2005-201217 

                                                           
15

 Helsedirektoratet 
16

 Folkehelseinstituttet: Helse hos barn og unge – Folkehelserapporten 2014. 
17

 Folkehelseinstituttet, 2014. Kommunehelsa statistikkbank. Internett: http://www.khs.fhi.no. 

http://www.khs.fhi.no/
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Frafallet inkluderer personer som startet på videregående opplæring for første gang et gitt år og som 
har gjennomført skolen eller gått opp til fagprøve, men som ikke har oppnådd studie- eller 
yrkeskompetanse etter 5 år. 
 

Arbeidsliv 
I Strategisk næringsplan for Nesodden kommune 2011-201318 heter det «Nesodden har lite 
næringsliv i forhold til folketallet, men har et særpreg som gir et unikt potensiale for utvikling av nye 
kultur-, kompetanse- og kystnæringer. Kommunen har også hatt en årlig vekst i antall arbeidsplasser 
på ca. 1 % i perioden 2003-2008. Nesodden kommune og Sunnaas sykehus HF er de største 
arbeidsgiverne og utgjorde til sammen over 40 % av alle arbeidsplasser på Nesodden i 2008. Ca. 4 
300 innbyggere hadde sitt arbeid innenfor kommunegrensen i 2008, mens ca 4 700 innbyggere var 
sysselsatte utenfor kommunen. Den svært store utpendlingen (52,3 % nettopendling, 2008) tyder på 
et rikt og fleksibelt næringsliv i Oslo, men den gir også miljømessige og sosiale utfordringer. 
Nesodden kommune arbeider derfor for å skape flere arbeidsplasser innenfor kommunegrensen, 
som et supplement til arbeidsplasser i Oslo.»  
Andre kjennetegn ved Nesodden ifølge næringsplanen:  

 Er en attraktiv kommune å bosette seg i (rangert som nr. 30 av alle landets kommuner) 

 39,1 % av befolkningen har høyere utdanning (universitets- eller høgskolegrad og er rangert 
som den sjette beste kommunen i forhold til utdanningsnivå) 

 Har høy andel bedrifter innenfor skapende virksomhet 

 Bosatt ca. 15 % av Norges registrerte kunstnere 
  

Pendlere ut av kommunen 
Kommunen har underskudd på arbeidsplasser. Det er derfor en overvekt av befolkningen som har sin 
arbeidsplass utenfor kommunen. Hva som oppfattes som relevante pendlingsavstander for en enkelt 

                                                           
18 http://www.nesodden.kommune.no/Filnedlasting.aspx?MId1=2868&FilId=2147. 
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arbeidstaker vil være avhengig av arbeidstakerens kjønn, utdanningsnivå, og bosted. I all hovedsak 
finnes arbeidsplasser i kommunen innen offentlige tjenester innen helse, omsorg og undervisning. 19  
 

Arbeidsledighet 
Arbeidsledige antas å være en utsatt gruppe, både økonomisk, helsemessig og sosialt.  Det er godt 
belagt at arbeidsledige i snitt har dårligere psykisk helse og mer usunne levevaner enn de i arbeid.20 
 
9. figur: Registrerte arbeidsledige i prosent av befolkningen (15-74 år), 2007-201221 

 
Statistikken omfatter alle personer som står registrert i NAVs arbeidssøkerregister enten som helt 
arbeidsledig eller som deltaker på et arbeidsmarkedstiltak (vanlige arbeidssøkere i ordinære tiltak og 
yrkeshemmede i tiltak). Registrerte arbeidsledige omfatter i utgangspunktet alle aldre, men det er 
svært få under 16 år eller over 66 år. 
 
Tall fra NAV Nesodden (mottatt 3.10.2014) viser 217 arbeidsledige i 2013. Hittil i 2014 er det 280 helt 
ledige, dette tilsvarer 2,9 % av den totale arbeidsstyrke. Tall for 2014 hittil synes å vise en stor økning 
i arbeidsledige, dette kan ujevnes i tall for hele året. Økningen kan skyldes sesong variasjon eller de 
kan være resultat av intern opprydding i NAV. 
 

Sykefravær 
Den norske befolkningen har generelt god helse og økende levealder. Likevel mottar en betydelig 
andel av befolkningen sykepenger i kortere eller lengre perioder. En forklaring på dette er at 
sykefravær ikke er det samme som sykdom eller dårlig helse, men også et uttrykk for en rekke andre 
forhold knyttet til individet, arbeidsplassen og andre samfunnsforhold. De vanligste 
diagnosegruppene ved sykefravær og uførhet er muskel- og skjelettlidelser og psykiske lidelser.  
 
10. fig. Legemeldt sykefravær, Nesodden22 

 2010 2011 2012 2013 2014 

                                                           
19

 Akershus fylkeskommune 
20

 NAV Nesodden 
21

 Folkehelseinstituttet. Kommunehelsa statistikkbank. Internett: http://www.khs.fhi.no. Lastet ned 27.02.13. 
22 www.nav.no «Sykefravær» 1.kvartal 2014 - pressepakke». Hentet 03.10.14. Nesodden NAV innhentet tall. 

http://www.khs.fhi.no/
http://www.nav.no/
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Legemeldt 
sykefravær 
  

Prosentandel: 
6,3 % 
Tapte 
dagsverk:  
25 403 

Prosentandel: 
6,3 % 
Tapte  
dagsverk:  
26 006 

Prosentandel: 
5,6 % 
Tapte  
dagsverk:  
24 180 

Prosentandel: 
5,6 % 
Tapte 
dagsverk:  
22 723 

Prosentandel: 
5,4 % 
Tapte  
dagsverk:  
23 486 

 

Uføretrygd 
Gruppen uføretrygdede er en utsatt gruppe psykososialt og materielt. Omfanget av uføretrygd er en 
indikator på helsetilstand (fysisk eller psykisk), men må ses i sammenheng med næringslivet, 
utdanningsnivå og jobbtilbudet i kommunen. 
 
11. figur: Uføretrygd, 2007-201223 

 
Antall uføretrygdede og andel uføretrygdede i prosent av befolkningen i alderen 18 - t.o.m. 66 år. 
Statistikken viser 3 års glidende gjennomsnitt (dvs. gjennomsnitt for overlappende 3-årsperioder). 
Uføreytelser er stønadsordninger for å sikre inntekt til livsopphold for personer 18-66 år som har fått 
inntektsevnen varig nedsatt på grunn av sykdom eller funksjonshemning.  
 
Nav har ikke tall for 2013 og 2014.  
 

Mottakere av sosialhjelp 
Mottakerne av sosialhjelp er en utsatt gruppe psykososialt og materielt. De har ofte en mer marginal 
tilknytning til arbeidsmarkedet, kortere utdanning og lavere bostandard enn befolkningen ellers. Det 
er også vist at det er langt større innslag av helseproblemer blant sosialhjelpsmottakere enn i 
befolkningen ellers, og særlig er det en stor andel med psykiske plager og lidelser. 24En viktig feilkilde 
i registreringsarbeidet er at skillet mellom sosialtjenester og andre kommunale tjenester er uklar. 
Særlig gjelder dette stillinger knyttet til tiltak som retter seg mot grupper av funksjonshemmede, 
flyktninger, rusmiddelmisbrukere og unge arbeidsledige.  

                                                           
23

 Folkehelseinstituttet. Kommunehelsa statistikkbank. Internett: http://khs.fhi.no. Lastet ned 07.03.14. 
24

 Rapport 2011:1 «Bedre føre var….» s.20-21. 

http://khs.fhi.no/
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12. figur: Sosialhjelpsmottakere − kjønn samlet, andel (prosent), standardisert25 

 
Antall og andel sosialhjelpsmottakere i løpet av året etter alder, i forhold til folkemengden i de 
aktuelle aldersgruppene. Statistikken viser 3 års glidende gjennomsnitt (dvs. gjennomsnitt for 
overlappende 3-årsperioder).  
 
I Nesodden var antall sosialhjelpsmottakere 232 i 2013 og tall pr. 10.09.2014 var 477.26 

Grupper som står utenfor arbeidsliv og skole har i gjennomsnitt dårligere psykisk helse og mer 
usunne levevaner enn de som er i arbeid. De siste ti årene har andelen som får sykmelding og 
uføretrygd vært høyere i Norge enn i andre OECD-land. Økte helseproblemer i befolkningen kan ikke 
forklare dette. Årsakene til sykefravær og uførepensjon er vanskelige å fastslå. Ofte er de 
sammensatte, og forhold som usikker arbeidssituasjon, nedbemanninger, livsstilsfaktorer og andre 
sosiale faktorer kan påvirke sykefraværet og andelen som søker uføretrygd.  
 

3.3 Fysisk, biologisk, kjemisk og sosialt miljø (miljørettet helsevern) 

Miljørettet helsevern 
Innen miljørettet helsevern samarbeider Enebakk, Frogn og Nesodden med forhold ved miljø og 
omgivelser som kan ha en innvirkning på helse. Samarbeidet omfatter blant annet: 

 Gi råd og behandle klager fra befolkningen ved saker knyttet til miljøforhold som påvirker 
befolkningens helse (eksempelvis støy, skadedyr, luktproblematikk). Godkjenning og tilsyn med 
barnehager og skoler etter bestemmelsene i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og 
skoler m.v. 

 Godkjenning av tatoverings- og hulltakingsvirksomheter. 

 Behandle meldinger om og føre tilsyn ved meldepliktige virksomheter som asylmottak, hospits, 
badeanlegg og boblebad, campingplasser, frisørsalonger, hudpleievirksomhet solarier, kjøletårn 
og luftskrubbere og forsamlingslokaler. 

 Tilsyn ved offentlige friluftsbad. 

 Føre tilsyn med at tobakkskadeloven overholdes. 

                                                           
25

 Folkehelseinstituttet. Kommunehelsa statistikkbank. Internett: http://khs.fhi.no. Lastet ned 07.03.14. 
26

 SSB. 

http://khs.fhi.no/
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 Helse- og miljøhensyn i arealplanlegging og byggesaker. 

 Veiledning ved forhold i miljøet som kan påvirke befolkningens helse (blant annet radon, stråling, 
inneklima og legionella). 

 
Ulykkesforebyggende arbeid er også en del av miljørettet helsevern. Det er viktig med fokus på alle 
typer ulykker, ikke minst blir det viktig å forebygge ulykker i egne hjem, skole og fritid. 

Inneklima i skoler, barnehager og offentlige bygg  
Det er viktig å prioritere inneklima i offentlige bygg for å forhindre utvikling av luftveisplager som 
astma og allergi. Den årlige folkehelseoversikt fra Folkehelseinstituttet har oppdaterte tall.   
 
Regelmessig gjennomgang og oppdatering må prioriteres. Utdanningsdirektoratet og 
Helsedirektoratet har i flere år foretatt landsomfattende spørreundersøkelser om hvorledes 
kommunene har fulgt opp godkjenning av skoler i henhold til «Forskrift om miljørettet helsevern i 
barnehager og skoler mv». Resultatene fra undersøkelsene viser at et betydelig antall skoler fortsatt 
ikke har den godkjenning av skolemiljøet som alle elever har en lovbestemt rett til. Nesodden 
kommune arbeider målrettet med å få alle skolene godkjent etter forskriften. 
 
Arbeidsgiver har ansvar for HMS arbeid, Verneombudet har tilsyns- og kontrollfunksjon. I Nesodden 
kommune er systematiske HMS-arbeidet innarbeidet med årlige vernerunder. Verneombudet er en 
pådriver for et positivt og åpent arbeidsmiljø. I dagens arbeidsliv er ofte kriterier for det fysiske 
arbeidsmiljø på plass. Nesodden har noen utfordringer knyttet til gammel bygningsmasse. 
 

Trygge skoleveier 
Kommunen må være pådriver overfor fylkeskommunen når det gjelder strekninger som anses som 
trafikkfarlige. Trygge skoleveier er viktig med tanke på forebygging av ulykker. De elevene som har 
utrygg skolevei har krav på skoleskyss. 
 

Drikkevannskvalitet 
Drikkevann fritt for smittestoffer er en vesentlig forutsetning for folkehelsen, og E.coli er en av de 
mest sentrale parametere for kontroll. E.coli er en tarmbakterie som indikerer fersk fekal 
forurensing. 
 
13. figur: Drikkevannskvalitet − Andelen personer tilknyttet vannverk med tilfredsstillende 
analyseresultater mht. E.coli27  

År  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  

Geografi  Måltall  

Nesodden  
andel (prosent)  97,4  100,0  96,0  96,0  97,5  100,0  100,0  

dekningsgrad (prosent)  72,7  74,4  73,3  72,3  72,0  99,7  98,6  

 
En stor del av boligene i Nesodden er ikke tilknyttet offentlig vann og kloakk. Derfor er regelmessig 
kontroll nødvendig. 
 

Sosiale nettverk. Sosial støtte. Opplevelse av tilhørighet.  
Sosiale nettverk og støtte er viktige indikatorer for folkehelsen. Alle har et behov for å bli sett. Et 
sosialt nettverk defineres som uformelle relasjoner mellom mennesker som samhandler mer eller 

                                                           
27

 Folkehelseinstituttet. Kommunehelsa statistikkbank. http://khs.fhi.no, lastet ned 08.03.14. 

http://khs.fhi.no/
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mindre regelmessig med hverandre28. Alle aldersgrupper trenger tilhørighet og kommunen har fokus 
på møteplasser for alle. Ensomhet er Norges største folkesykdom.29 Andel ensomme er høyest blant 
unge mellom 18-29 år og eldre over 70 år. I følge SSB er 23 % av landets befolkning plaget av 
ensomhet. Årlig (fra 2013)dør 164 i trafikkulykker og 550 velger å ta livet sitt- og flere unge enn noen 
gang.  
 
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten undersøkte i 2012 hvilke tiltak som letter overganger 
mellom ulike livsfaser. 30  Rapporten viser til erfaring og forskning i forhold til at barn og unge er 
særlig utsatt for utfordringer i overgang mellom ulike alders- og livsfaser. Det hevdes videre at barn 
og unge med funksjonsnedsettelser kan tenkes å møte enda større utfordringer i disse 
overgangsfasene.31 Det er en sammenheng mellom gode overganger tidlig i barndommen og 
vellykkede overganger senere i livet.32 
 
Kommunen legger til rette for møteplasser, der innbyggerne selv kan ta ansvar for egen helse. I følge 
en rekke planer skal kommunen tilrettelegge for møteplasser, blant annet Plan for fysisk aktivitet, 
idrett og friluftsliv.  Eksempler på kommunale og ikke-kommunale møteplasser er for  

 Småbarn: Åpen barnehage, barselkafe og babysang. 

 Barn (fra skolealder): Sangkor, ulike idrettstilbud, arrangement i regi av menighetene, 
kulturskolen 

 Ungdom: Ungdomsklubber, ungdomsarbeid i menighetene, kulturskolen  

 Voksne: Turgrupper, sangkor, ulike idrettstilbud, ulike lag og foreninger og et eget møtested for 
single, kalt «De enestående».  

 Eldre: Eldrekafe, U3A, seniorkino, eldrebenk, senioryoga, menn og mat. 
Listen er ikke uttømmende. For alle aldersgrupper er det i ulike grender markeder og velforenings-
arrangementer. Informasjon «Ny i kommunen?» ligger på nett.  
 

Trivsel i skole og barnehage  
Økt trivsel er et sentralt mål for folkehelsearbeidet. For barn og unge er skolen en svært viktig sosial 
arena. Trivsel på skolen er en av en rekke faktorer som påvirker elevenes motivasjon for å lære, og 
dermed deres evne til å mestre de utfordringene skolehverdagen gir. 33 Trivsel kan på lengre sikt ha 
betydning for frafallet blant elever i den videregående skolen, hvor hull i kunnskapsgrunnlaget fra 
ungdomsskolen er en viktig medvirkende årsak til frafall. Videre kan skoletrivsel knyttes til 
livstilfredshet, spesielt for jenter.34  
 
Forebygging for å hindre mobbing og utestenging bør begynne tidlig.  Barnehagen bidrag til trivsel og 
glede i lek og læring og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap.35  I rammeplan 
heter det at barnehager skal ha en helsefremmende og forebyggende funksjon og bidra til å utjevne 
sosiale forskjeller.  Kommunens barnehager jobber aktivt med «vær en venn». 
 

                                                           
28

 Arnstein Finseth, 1996. 
29

 Michael J. Fuller-Gee (sjefsarkitekt og byplanlegger i Arendal) på konferanse i regi av Helsedirektoratet,  
 «Framtidens mulighetsrom» 16.oktober 2013. 
30

 Kunnskapssentret: Rapport nr 08-2012. 
31

 Wollscheid S. Språk, stimulans og læringslyst - Tidlig innsats og tiltak i videregåendeopplæring gjennom hele 
oppveksten. En kunnskapsoversikt. Oslo:NOVA; 2010. (NOVA-rapport: 12/2010). 
32

 Rous B, Hallam R. Tools for transition in early childhood: A step-by-step guide for agencies, teachers and 
families. Baltimore: Paul Brookes Publishing; 2006. 
33

 Øia,  2011. 
34

 Danielsen m.fl, (2009) School-related Social Support and Students' Perceived Life Satisfaction. The Journal of 
Educational Research, s. 303-318. 
35

 Jf. Barnehageloven. 
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Sammenhengen mellom mobbing og helseplager understreker at det er viktig å forebygge mobbing i 
skolen. Det er dessuten viktig å følge med på statistikk over andelen som har vært utsatt for mobbing 
for å si om hvordan iverksatte tiltak fungerer, og for å kunne drive lokalt kvalitetsforbedringsarbeid.  
 
14. figur - elevundersøkelser i Nesodden kommune36 

7. trinn 10. trinn 

Årstall 2012 2013 2012 2013 

Trivsel 4,5 4,4 4,3 4,3 

Mobbing 1,2 1,3 1,4 1,3 

Andel elever som har opplevd 
mobbing 2-3 g. per mnd. 

 5 %  2 % 

Skalaen er 1-5. Høy verdi betyr positivt resultat. Unntakene er mobbing på skolen hvor lav verdi er 
positivt og andel elever som opplever mobbing som viser andelen elever (prosent). Dette var nytt i 
2013. Det må også påpekes at tallene er ikke helt sammenlignbare. Spørsmålene er ikke helt like de 
foregående årene. Det var også et par skoler som ikke gjennomførte elevundersøkelsen dette året da 
den var frivillig. Utvalget er derfor litt mindre enn for 2013. 
 
Tabellen viser at elevene på 7. og 10.trinn har høy grad av trivsel i skolen og at de i liten grad 
opplever mobbing i skolen. 
 
For mer informasjon om mobbing og psykisk helse, se Folkehelseinstituttets rapport nr. 1/2011 om 
helsefremmende og forebyggende tiltak og anbefalinger.37 
 

Kriminalitetsforebygging - omfang av sosiale risikomiljøer  
En indikator på folkehelse er også et positivt nærmiljø der miljøet oppleves om trygt, med gode sosial 
nettverk og fravær av kriminalitet. Nedgang eller oppgang i kriminalitet vil indikere hvorledes det 
kriminalforebyggende arbeidet fungerer på Nesodden. Fokus på barn og unges oppvekstmiljø er 
viktig. 
 
15. figur: Anmeldte lovbrudd etter gjerningssted og utvalgte lovbruddsgrupper38  

År  2007-
2008  

2009-
2010  

2010-
2011  

2011-
2012  

gjerningssted  Måltall  lovbruddstype  

Nesodden  
Antall 
lovbrudd  

Alle lovbruddsgrupper  807  688  577  604  

Voldskriminalitet  65  66  49  54  

Narkotikakriminalitet  92  78  61  100  

Trafikkriminalitet  95  77  65  60  

Annen vinningskriminalitet  338  283  247  264  

Annen kriminalitet (inkl. Økonomisk, 
Seksual, Skadeverk, Miljø, 
Arbeidsmiljø)  

219  184  156  127  

                                                           
36

 Tall fra Utdanningsdirektoratets årlige elevundersøkelse. 
37

 Fosse, G. (2006): Mental health of psychiatric outpatients bullied in childhood. NTNU.  
Nordhagen R, Nielsen A, Stigum H (2005): Parental reported bullying among Nordic children: a population-
based study. Child Care Health Dev 2005. 
38

 Akershus fylkeskommune statistikksider. Internett: http://statistikk.akershus-fk.no/webview/. Lastet ned 
26.03.14. 
 

http://www.fhi.no/dokumenter/1b2e13863a.pdf%3e)
http://www.fhi.no/dokumenter/1b2e13863a.pdf%3e)
http://statistikk.akershus-fk.no/webview/
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Antall anmeldte lovbrudd (etter gjerningssted) målt per 1000 innbygger varierer mye mellom 
kommunene i Akershus. Forskjellen mellom kommuner må tolkes med varsomhet. 
  
Kommunes tiltak for å skape positive nærmiljø er blant annet klubbarbeid for ungdom: 
 

Tiltak Aktivitet Omfang, antall deltakere 

Nesodden musikkverksted Øvinger. Eget plateselskap Fulle lister 

Connect/Nesodden 
danseverksted 

Kurs på Berger, og guttegruppe 
på Fagerstrand 

Godt besøkt 

Kulturarena Berger Sambruksarena Tilrettelagt for 
musikk, dans, teater, konserter, 
filmfremvisning, foredrag 

Mest sentrale brukere er 
Ungdom og fritid, Nordre 
Nesodden skolekorps, Berger 
skole 

Tangenten ungdomsarena  Brukes sporadisk til ulike 
arrangementer og utstillinger, 
samt hele sommeren som 
ungdomsklubb 

Tangenten sommerklubb   

Nesodden RC-klubb ungdomsdrevet tilbud i 
Fjellstrand Grendehus 

Fulle hus (10-15 personer) to 
ganger i uken 

Skoklefald ungdomshus Ungdomsklubb i 1.etg (12-15 
år)  
Ungdomskafe i 2.etg(15~24 år) 
 
 
Bygger radio/tv-studio og 
øvingslokaler i 3.etg 

Mandag + onsdag. Moderat 
besøkt  
Moderat besøkt, men typisk 
50+ tilstede ved spesielle 
arrangementer (konserter etc.) 

Fagerstrand ungdomshus, 
Parlamentet 

 Fulle hus 2 ganger i uken 

Alle klubbaktiviteter og arrangementer er rusfrie.  
 
I tillegg kommer tiltak som for eksempel: 

 Nesodden rytmefabrikk: Stomp-gruppe, trommekurs og annen musikalsk aktivitet med lave 
ferdighetskrav. Deltagere fra 14-50 år. Øver regelmessig hver torsdag på Ungdomshuset. 

 Prosjekt X: Elevrettet prosjekt i samarbeid med skolene på Nesodden der skoleklasser eller 
andre grupper av ungdommer jobber med gruppestrukturer, samarbeid, konflikthåndtering 
m.m. 

 Oppsøkende, eksternt ungdomsarbeid «på bestilling» fra ungdom selv, eller andre aktører 
som jobber med ungdom. 

 Foreldreressursen: En langsiktig, strategisk satsing på å ruste tenåringsforeldre til å møte 
utfordringene ved å bli «storbarnsforeldre». 

 

3.4 Skader og ulykker 
Ulykkesforebyggende arbeid er en del av miljørettet helsevern. Det er viktig med fokus på alle typer 
ulykker, ikke minst blir det viktig å forebygge ulykker i hjem, skole og fritid. 
 

Skadeforekomst i skoler, barnehager og andre offentlige institusjoner  
Hver virksomhet bør utarbeide oversikt over hendelser og vurdere forebyggende tiltak i tråd med 
disse. En av forutsetningene for å kunne forebygge hendelser, er at det finnes oppdaterte oversikter i 
virksomhetene. I planlegging er ROS-analyser et viktig verktøy.   
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Per i dag finnes det er ingen klare statistikker for skadeforekomst i kommunale skoler og barnehager. 
De mest alvorlige tilfellene meldes til NAV.  
 
I Budsjett 2014 med handlingsprogram 2015-2016 er et av hovedmålene å måle fallforebyggende 
tiltak, målt nedgang i antall hoftebrudd pr 1000 innbygger.  
 
Ved større/alvorlige hendelser trer kommunens kriseberedskap i verk. Kriseteamet har øvelser og 
beredskapen evalueres jevnlig.  
 

Ulykker i hjem og fritid 
Mange ulykker skjer i hjemmet og i fritiden. Kommunen kan legge til rette for at nasjonale 
sikkerhetskampanjer er tilgjengelig for befolkningen. Det er for eksempel flere nasjonale kampanjer 
innen brannvern, trafikksikkerhet og sjøvett.  
 
Skolen gjennomfører svømmeopplæring og trafikkopplæring. Brannvesenet har også ulike 
forebyggende tiltak.  
 

3.5 Helserelatert atferd 
Med helserelatert adferd menes atferd som har vist å ha innvirkning på et helseutfall. Dette kan være 
for eksempel fysisk aktivitet, ernæring, bruk av tobakk og rusmidler.39 Levevaner som f.eks. fysisk 
aktivitet, kosthold, bruk av tobakk og alkohol spiller inn på helsa. Også risikoatferd som kan gi utslag i 
skader og ulykker. 
 

Fysisk aktivitet  
Fysisk aktivitet er nødvendig for god helse. Faglige anbefalinger for barn og unge er minst 1 time 
daglig fysisk aktivitet fra moderat til intensiv aktivitet. Faglig anbefalinger for voksne og eldre er at de 
bør være fysisk aktive, med en moderat intensitet, i minimum 150 minutter hver uke eller minimum 
75 minutter med høy intensitet, eller en kombinasjon av moderat og høy intensitet, fortrinnsvis 
fordelt på de fleste dagene i uken.40 Helsedirektoratet anbefaler å redusere stillesitting. Aktivitetene 
bør være så varierte slik at de gir mulighet til å utvikle og vedlikeholde både fin- og grovmotoriske 
ferdigheter. Regelmessig fysisk aktivitet har konsekvenser for psykisk helse, konsentrasjon og læring.  
 
Kommunen legger til rette for fysisk aktivitet blant annet med idrettsanlegg, turstier, skiløyper og 
badeplasser. Universell utforming vil være viktig ved vedlikehold av gamle anlegg og i planleggingen 
av nye. 

 
16. figur: Anlegg for idrett og fysisk aktivitet41  
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 Jf. forskrift om oversikt over folkehelsa, 2012. 
40

 Helsedirektoratet: Anbefalinger om kosthold og fysisk aktivitet 2014. 
41

 Akershus fylkeskommune, statistikk- og tabellbank, Lastet opp 08.03.14. 
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g  
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g  
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g  
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g  
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2 252  425  247  6 784  1 280  82  
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3  
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16 36
0  

3 087  34  

Follo  2 447  479  49  6 309  1 234  19  
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5  
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23 97
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4 691  5  

Neso
dden  

2 968  610  6  8 904  1 831  2  8 904  1 831  2  
17 80

9  
3 662  1  

Antall anlegg er hentet fra kkd-idrettsanlegg.no og etter kontakt med samtlige kommuner. Antall 
innbyggere per anlegg er beregnet med antall innbyggere per 1. januar 2012 fra Statistisk 
Sentralbyrå.  
 

Kosthold  
Kosthold er viktig for at kroppen skal fungere. Helsedirektoratets anbefalinger for inntak av energi og 
næringsstoffer tar sikte på å gi grunnlag for planlegging av et kosthold som er sammensatt slik at det:  
a) tilfredsstiller de primære behov for næringsstoffer, dvs. sikrer de fysiologiske behov i forbindelse 

med vekst og funksjon, og  
b) gir forutsetninger for en generelt god helse og minsker risikoen for sykdommer som har 

sammenheng med kostholdet. 
 
Den enkelte har selv ansvar for eget kosthold, men kommunen kan tilrettelegge med 
kunnskapsformidling blant annet i barnehage og skole. Kommunens tjenester er forpliktet til å følge 
nasjonale faglig retningslinje for forebygging og behandling av underernæring. Frisklivssentralen 
tilbyr blant annet kurs som «menn og mat».  
 

Tobakk, alkohol og rusmidler 
Røyking er ansett å være en av de viktigste årsakene til redusert helse og levealder. Omtrent 
halvparten av dem som røyker daglig i mange år, dør av sykdommer som skyldes tobakken. I tillegg 
rammes mange av sykdommer som fører til vesentlige helseplager og redusert livskvalitet. Studier 
viser at de som røyker daglig, i snitt dør 10 år tidligere enn ikke-røykere, og 25 prosent av 
dagligrøykerne dør 20-25 år tidligere enn gjennomsnittlig levealder for ikke-røykere.42  
  
Norsk alkoholpolitikk har som overordnet målsetting å begrense de samfunnsmessige og individuelle 
skader som alkohol kan medføre. Kommunen har ansvar for forvaltning av alkoholloven.  Heftet 
«Ansvarlig alkoholhåndtering – for et trygt lokalsamfunn»43 viser tiltak som kan bidra til at 
kommuner kan redusere overskjenking, unngå skjenking til mindreårige samt minske rusrelatert vold 
og ordensforstyrrelser. Innenfor Forebyggende helse barn og ungdom er det en 50 % stilling til arbeid 
med ungdom med rusproblemer. 
 
I løpet av de siste 15 årene er andelen dagligrøykere i Norge halvert. De fleste som slutter, gjør det 
på egenhånd. For enkelte blir det lettere å slutte med litt hjelp, derfor er det viktig med tilgjengelige 
tilbud for røykeslutt. Kommunen har i regi av Frisklivssentralen kurs for røyke- og snuse-slutt. 
Fastlegene har en viktig rolle når det gjelder røykeavvenning og henvisning til Frisklivssentralen.  
 

                                                           
42

 http://helsedirektoratet.no/publikasjoner/anbefalinger-om-kosthold-ernering-og-fysisk-
aktivitet/Publikasjoner/anbefalinger-om-kosthold-ernering-og-fysisk-aktivitet.pdf , side 24.  
43

 Helsedirektoratet, 2014: IS-2149 . 

http://helsedirektoratet.no/publikasjoner/anbefalinger-om-kosthold-ernering-og-fysisk-aktivitet/Publikasjoner/anbefalinger-om-kosthold-ernering-og-fysisk-aktivitet.pdf
http://helsedirektoratet.no/publikasjoner/anbefalinger-om-kosthold-ernering-og-fysisk-aktivitet/Publikasjoner/anbefalinger-om-kosthold-ernering-og-fysisk-aktivitet.pdf
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Det foreligger ikke data på antall røykere i Nesodden. Estimert antall røykere i Akershus ligger 
mellom 16 og 21 %, slik som for de fleste fylkene. 
 
På landsbasis er nedgangen blant unge de siste 10 årene større enn ellers i befolkningen, ned fra 25 
til 7 %. Samtidig som stadig færre røyker har snusbruken økt i mange, særlig blant de unge.44  Sist 
ungdataundersøkelse fra Nesodden viser:   
• Generelt er det nedgang i bruk av alkohol og andre rusmidler blant ungdom, i forhold til 

tidligere år. Rapportert ungdomskriminalitet knyttet til rus er halvert siste 10 år. 
• Færre av Nesoddens ungdomsskoleelever enn landsgjennomsnittet oppgir at de røyker 

ukentlig (3 % vs. 4 %). Flere enn landsgjennomsnittet oppgir at de snuser (10 % vs. 6 %). 
• Flere Nesodden-ungdom enn landsgjennomsnittet debuterer tidlig med alkohol. 
• Cannabis er lettere tilgjengelig på Nesodden enn i landet generelt, men lite som tyder på at 

holdninger eller bruk blant ungdom skiller seg fra landsgjennomsnittet. 
• Nesoddens ungdom scorer «midt på treet» i forhold til andre Akershus-kommuner. 
 
Det er en generell oppfatning at det har skjedd endringer i befolkningens bruk av rusmidler de senere 
årene. Kontinentale drikkevaner har kommet i tillegg til det tradisjonelle forbruksmønsteret.  
I følge Ruspolitisk handlingsplan var gjennomsnittlig debutalder for alkohol i Norge 14,5 år for øl og 
15 år for vin og brennevin. Det er en utfordring for det ruspolitiske arbeidet at Nesodden kommune 
ligger i et spenningsfelt mellom det urbane og det landlige.  
 
Nesodden kommune skal være en helsefremmende arbeidsplass.  Kommune har 1300 ansatte og er 
en stor og synlig arbeidsplass. Kommunen har ingen oversikt over andelen dagligrøykere eller -
snusere. I følge Helsedirektoratet er arbeidsplassen et godt egnet sted for røykeslutt og kommunen 
har derfor en kommende røykepolicy som en del av kommunens folkehelsearbeid. Policyen omfatter 
motivasjonsfremmende tiltak både for å redusere bruken av røyk og snus. 
 

3.6 Helsetilstand 

Overvekt og fedme 
I den norske befolkning er overvekt og fedme et økende problem. I tillegg ser vi økene grad av 
inaktivitet i hverdagen. Fedme er en risikofaktor for utvikling av en rekke sykdommer. 
Helsedirektoratet har utarbeid nasjonale faglige retningslinjer45, og formålet med denne er å sikre 
faglig forsvarlig arbeid med overvekt og fedmeproblematikken. Et av punktene er at det å etablere 
gode levevaner tidlig i livet reduserer risiko for sykdommer siden: 
«Overvekt og fedme er blant de tilstander som er krevende å behandle, både for helsetjenesten og 
ikke minst for pasienten. Det må derfor legges stor vekt på forebyggingsstrategier blant barn og 
unge.  

 
Gjennom sin kunnskap om befolkningsgruppers helsetilstand og kunnskap om ulike faktorers 
påvirkning på helse, kan helsepersonell påvirke andre samfunnsaktører til å ta helseperspektivet inn i 
sin planlegging og sin virksomhet. Ved siden av foreldre, er barnehage og skolesektoren viktige 
samarbeidspartnere som har stor påvirkning på barn og unge både når det gjelder aktivitet og 
kosthold. Arealplanlegging som blant annet ivaretar muligheter til fysisk aktivitet for alle 
aldersgrupper, sørger for gang og sykkelveier og grønne lunger i nærmiljøene, er et grunnleggende 
helsefremmende tiltak. Nøkkelhullmerking av sunne matvarealternativer og «godtefrie» kasser i 
matbutikkene er eksempler på forebyggende tiltak. For barn i risikogrupper er tidlig intervensjon 
gjennom individuelle oppfølgingstiltak for hele familien det som har vist seg å gi best resultater»45.  

                                                           
44

 Helsedirektoratet, artikkel «Stadig færre røykere» hentet 20.10.14 på nettet. 
45

 Helsedirektoratet, 2014: IS-1734 s. 3.   
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I Norge er vektdata ikke helt nøyaktig. Siden 1980 har antall overvektige i Norge steget fra 44 til 53 %. 
Menn har økt vekt 6,5 kg i gjennomsnitt i målinger fra 1980 til 2008, mens kvinner har økt 5,5 kg i 
snitt. Blant barn er hver femte gutt overvektig og hver sjette jente. 
 
Overvekt og fedme gir økt risiko for type 2-diabetes, hjerte- og karsykdommer, høyt blodtrykk, 
slitasjegikt i knær og hofter og enkelte kreftsykdommer som tykktarmskreft. Overvekt kan ofte gi 
psykiske helsekonsekvenser.  Erfaring viser at det for de fleste er vanskelig å oppnå varig 
vektreduksjon når man først har blitt overvektig. Forebygging av overvekt er derfor av stor 
betydning. Tiltak som kan påvirke familiens holdninger til mat- og aktivitetsvaner vil være av særlig 
betydning.  
 
Overvekt bør kartlegges i tidlige alder ved helsestasjon og barnehage/skole slik at overvekt kan 
forebygges tidlig. Helsedirektoratet har utarbeidet egen veileder om barn og overvekt.46 Overvekt 
kan kartlegges ved rutinemessig undersøkelse i barnehage og skole i henhold til veilederen. 
  

Psykiske lidelser 
Hver tredje 16 åring vil ha oppfylt kriterier for diagnose en eller annen gang i livet. Hos de fleste er 
symptomene forbigående, men 25-40 % av barna med lidelser har symptomer som varer i flere år.  
 
Psykiske lidelser er svært vanlig i befolkningen, men forekomsten er stabil. Ca. en tredel av voksne 
har en psykisk lidelse i løpet av et år (inkludert alkoholmisbruk), mens 8 % av barn og unge til en hver 
tid har en psykisk lidelse. Sett under ett er angstlidelser den vanligste psykiske lidelsen hos både 
barn, unge og voksne, fulgt av depresjon. Økt dødelighet, sykmeldinger og uførepensjon er noen av 
de viktigste følgene av psykiske sykdommer.47  
 
Tiltak for å utjevne sosial ulikhet vil trolig ha en effekt på utvikling av enkelte psykiske lidelser.48  
Sosial støtte og utviklet mestringsevne er de viktigste beskyttelsesfaktorene mot utvikling av psykiske 
lidelser.49  
 
Bruk av primærhelsetjenesten som kan gi informasjon om helsetilstand og utbredelse av sykdom. 
Dette kan igjen si noe om bakenforliggende faktorer som miljø og levevaner i befolkningen.50  
 
17. figur: Bruk av primærhelsetjenesten, Primærhelsetjenesten, brukere − per 1000, standardisert51 

År  2010-2012  

Kjønn  kjønn samlet  menn  kvinner  

Geografi  Hele landet  Nesodden  Hele landet  Nesodden  Hele landet  Nesodden  

Sykdomsgruppe  

Psykiske symptomer (P01-29)  86,0  92,5  71,8  76,0  100,7  109,7  

                                                           
46

 Nasjonal faglig retningslinje for primærhelsetjenesten: IS-1734 Forebygging, utredning og behandling av 
overvekt og fedme hos barn og unge: http://helsedirektoratet.no/publikasjoner/nasjonal-faglig-retningslinje-
for-forebygging-utredning-og-behandling-av-overvekt-og-fedme-hos-barn-og-unge/Publikasjoner/nasjonal-
faglig-retningslinje-for-forebygging-utredning-og-behandling-av-overvekt-og-fedme-hos-barn-og-unge.pdf 
47

 Folkehelseinstituttet. 
48

 Folkehelseinstituttet. 
49

 Proposisjon til Stortinget (Folkehelseloven). 
50

 Folkehelseinstituttet.  
51

 Folkehelseinstituttet. Kommunehelsa statistikkbank. http://khs.fhi.no. Lastet ned 08.03.14  

http://helsedirektoratet.no/publikasjoner/nasjonal-faglig-retningslinje-for-forebygging-utredning-og-behandling-av-overvekt-og-fedme-hos-barn-og-unge/Publikasjoner/nasjonal-faglig-retningslinje-for-forebygging-utredning-og-behandling-av-overvekt-og-fedme-hos-barn-og-unge.pdf
http://helsedirektoratet.no/publikasjoner/nasjonal-faglig-retningslinje-for-forebygging-utredning-og-behandling-av-overvekt-og-fedme-hos-barn-og-unge/Publikasjoner/nasjonal-faglig-retningslinje-for-forebygging-utredning-og-behandling-av-overvekt-og-fedme-hos-barn-og-unge.pdf
http://helsedirektoratet.no/publikasjoner/nasjonal-faglig-retningslinje-for-forebygging-utredning-og-behandling-av-overvekt-og-fedme-hos-barn-og-unge/Publikasjoner/nasjonal-faglig-retningslinje-for-forebygging-utredning-og-behandling-av-overvekt-og-fedme-hos-barn-og-unge.pdf
http://khs.fhi.no/
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Psykiske lidelser (P70-99)  70,2  67,8  58,8  56,3  81,9  79,8  

Antall unike personer 0-74 år i kontakt med fastlege eller legevakt per 1000 innbyggere per år. 
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 
(dvs. gjennomsnitt for 3-årsperioder).  
 
Psykiske plager, dvs. ikke alvorlige psykiske lidelser, forekommer i ulike livsfaser/overganger i livet. 
Alle mennesker vil møte situasjoner i løpet av livet som oppleves utfordrende, for eksempel ulike 
livskriser, uten at dette betraktes som sykdom og som krever oppfølging. Her vil sosialt nettverk og 
tilgjengelige møteplasser kunne være et bidrag. Kommunen starter i 2015 prosjekt «Rask psykisk 
helsehjelp», dette er ment som et lavterskeltilbud. Rask psykisk helsehjelp er en helsetjeneste for 
voksne over 18 år med ulike angstproblemer, og/eller depresjon av mild til moderat grad, evt. med 
søvnproblemer i tillegg. Tilbudet omfatter ikke alvorlig psykiske lidelser. 
 
I Ungdataundersøkelsen er «psykisk helse» et vidt begrep som omfatter f.eks. ensomhet, depresjon, 
bekymringer, personlige problemer, søvnproblemer, selvbilde, opplevd livskvalitet m.m. Generelt kan 
det sies at: 

 Psykiske påkjenninger/utfordringer er stigende med alder. 

 Jenter sliter mye mer enn gutter. Ofte opptil dobbelt så mange jenter som gutter som oppgir at 
ting er vanskelig. 

 Over 2/3 av jentene i videregående kurs 1 oppgir at de ukentlig «bekymrer seg for mye om ting». 
Ca. halvparten av jentene på dette trinnet oppgir at de føler seg «ulykkelig, trist eller deprimert». 

 Disse tendensene i Nesodden er de samme for andre Akershus-kommuner, og for landet som 
helhet. 
 

Sykehusinnleggelser  
Befolkningens bruk av sykehustjenester kan gi en viss pekepinn på viktige trekk ved så vel 
helsetjenester som helsetilstand i kommunene. Sykehusinnleggelser kan gi innsikt i problematikken 
rundt utbredelse av både sykdom og bakenforliggende risikofaktorer, og kan bidra med verdifull 
informasjon for å få oversikt over helsetilstanden i befolkningen.  
 
Selv om dødeligheten av skader og ulykker har gått nedover siden 1950-tallet er ulykkesskader 
fortsatt et helseproblem, spesielt blant barn, unge og eldre. Blant eldre er hoftebrudd spesielt 
alvorlig fordi det kan medføre redusert funksjonsevne og behov for hjelp, og dermed redusert 
livskvalitet. Blant ungdom og unge menn forårsaker trafikkulykker både redusert helse og tapte liv. 
Det er et betydelig potensial for forebygging av skader og ulykker. Sykehusbehandlede personskader 
viser kun omfanget av de alvorligste skadene52 
 
18. figur: Somatiske sykehusinnleggelser, antall personer, 2008-201253 

                                                           
52

 Folkehelseinstituttet 
53

 Folkehelseinstituttet. Kommunehelsa statistikkbank. http://khs.fhi.no, Lastet ned 08.03.14. 

http://khs.fhi.no/
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Antall pasienter innlagt (dag- og døgnopphold) i somatiske sykehus per 1000 innbyggere per år. Til 
tross for lokal og sentral kvalitetssikring av pasientdata, er det svakheter ved statistikken knyttet til 
feilkilder som rapportering, pasientregistrering og sykdomsklassifikasjon.  
 

Smittsomme sykdommer 
For å begrense smittsomme sykdommer er det svært viktig å opprettholde et godt smittevern og et 
effektivt vaksinasjonsprogram.  
 
Vaksinasjon er det mest effektive forebyggende tiltaket for potensielt farlige sykdommer. 
Vaksinasjonsdekning beskriver smittevernet i befolkningen samt vaksinasjonsprogrammets 
effektivitet. Et effektivt vaksinasjonsprogram med høy vaksinasjonsdekning reduserer smitte i 
befolkningen, og kommunen har som mål at flest mulig følger vaksinasjonsprogrammet. 
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19. figur: Vaksinasjonsdekning i andel fullvaksinerte, 2008-2012 − andel (prosent)54

 
Tabellen viser at Nesodden55 har en lavere vaksinedekning enn resten av landet og Akershus, med en 
vaksinedekning på ca. 85 %. For at befolkningen skal være trygg må mer enn 90 % være immune, 
såkalt flokkimmunitet. Om mange nok lar være å vaksinere seg oppnår man ikke at befolkningen er 
tilstrekkelig beskyttet Befolkningen generelt og utsatte grupper spesielt (f.eks. småbarn, kronisk syke, 
eldre) vil være utsatt for smitte.  
 

Smerter  
Smerter kan ha mange årsaker. Kroniske smertetilstander og psykiske lidelser er de viktigste årsaker 
til at menn og kvinner faller ut av arbeidslivet før pensjonsalderen. Anslagsvis 30 prosent av voksne 
har kroniske smerter i Norge i dag. Muskel- og skjelettplager er den vanligste årsaken, men en rekke 
andre lidelser kan også føre til kronisk smerte. Forekomsten er høyere enn i mange andre europeiske 
land. Betydelig flere kvinner enn menn sier at de har kroniske smerter, og kvinner er også i langt 
større grad enn menn sykemeldt og uføre som en følge av kronisk smerte.56  
 
Legemiddelbruk kan ikke betraktes som synonymt med sykdomsforekomst, men kan være en 
indikator på sykdomsforekomst i befolkningen. For flere sykdomsgrupper har vi manglende oversikt 
over utbredelsen. Bruk av legemidler til behandling kan gi innsikt i problematikken rundt utbredelse 
av både sykdom og bakenforliggende risikofaktorer, og kan bidra med verdifull informasjon for å få 
oversikt over helsetilstanden i befolkningen.57  
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 Folkehelseinstituttet. Kommunehelsa statistikkbank. http://khs.fhi.no. Lastet ned 10.03.14. 
 
55

 Folkehelseinstituttet: Folkehelseprofilen 2014 
56

 Folkehelseinstituttet 
57

 Folkehelseinstituttet. 

http://khs.fhi.no/
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Når det gjelder ikke-reseptbelagte legemidler, viste en undersøkelse gjengitt i Tidsskift for Den 
norske legeforeningen at ungdommens bruk av disse har økt. Undersøkelsen tydet på at 
smertestillende ble brukt mot «dagliglivets plager» som lett hodepine eller manglende 
væskeinntak.58  
 
Statistikk viser økt forbruk av reseptbelagte smertestillende legemidler (ikke opioder). Dette kan tyde 
på økt aksept for bruk av reseptbelagte smertestillende legemidler i befolkningen. 
 
20. figur: Bruk av reseptbelagte smertestillende legemidler, 2007-2012. Legemiddelbrukere − kjønn 
samlet, 0-74 år, per 1000, standardisert59 

År  2006-2008  2008-2010  2010-2012  

Geografi  Legemiddel  

Hele landet  

Inflammasjonshemmende midler, NSAID  171,5  168,8  166,7  

Smertestillende, opioider  90,3  91,7  92,2  

Smertestillende, andre   38,2  47,1  55,6  

Akershus  

Inflammasjonshemmende midler, NSAID  170,5  168,2  165,5  

Smertestillende, opioider  89,4  92,1  92,0  

Smertestillende, andre  33,5  41,0  47,4  

Nesodden  

Inflammasjonshemmende midler, NSAID  159,5  157,9  151,1  

Smertestillende, opioider  80,3  84,7  83,5  

Smertestillende, andre  24,0  29,0  39,4  

 

Kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) og astma 
Befolkningsundersøkelser i Norge viser at forekomsten av astma har økt de siste 20 årene, spesielt 
hos barn.60  
 
Om lag 200 000 nordmenn har trolig KOLS, av disse har mer enn halvparten diagnosen uten å vite om 
det. Forekomsten er økende, særlig blant kvinner. Hovedårsaken er røyking som forklarer to av tre 
tilfeller, men arbeidsmiljø og arvelige egenskaper spiller også en rolle. Forekomst av KOLS øker med 
økende tobakksforbruk og antall røykeår, og kan si noe om røykevaner.61  
 
21. figur: Bruk av KOLS og astma legemidler, begge kjønn, 45–74 år, per 1000 standardisert. 3 års 
glidende gjennomsnitt, 2006-201262 
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 Lagerløv P, Holager T, Helseth, S. et al. 2009. 
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 Folkehelseinstituttet. Kommunehelsa statistikkbank. http://khs.fhi.no. Lastet ned 08.03.14. 
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 Nasjonal strategi for forebygging og behandling av astma- og allergisykdommer, Helse- og 
omsorgsdepartementet. 
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22. figur: Bruk av KOLS og astma legemidler, 0-44 år, per 1000 standardisert. 3 års glidende 
gjennomsnitt, 2006-201263

 
 

Diabetes 
De fleste i befolkningen har diabetes type 2 (DM2), definert med at fastende blodsukker er over 6,2. 
Trenden til DM2 er stigende over hele landet, men nøyaktig oversikt finnes ikke. Mange pasienter har 
DM2 uten å vite det selv, men det forbindes med overvekt, inaktivitet og høyt sukkerinntak. 
Kommunen har som mål både å redusere antall pasienter med DM2, og øke forebyggende tiltak for å 
utvikle diabetes. Dette skjer både via fastleger, frisklivssentralen samt en rekke frivillige 
organisasjoner. 
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23. figur: Brukere av legemidler til behandling av type 2-diabetes (30-74 år) – per 1000, 
standardisert64  

År 2005-2007 2008-2010 2010-2012 

Kjønn Menn Kvinner menn kvinner menn kvinner 

Geografi 

Hele landet 29,1 21,9 35,3 25,9 38,2 27,5 

Akershus 28,7 19,1 34,3 22,3 37,0 24,0 

Nesodden 24,5 18,7 28,9 22,8 32,0 24,5 

 

Muskel- og skjelettlidelser 
Muskel- og skjelettlidelser, sammen med psykiske lidelser, er den hyppigste årsaken til sykefravær i 
Norge. Fysisk aktivitet kan forebygge muskel- og skjelettlidelser.65 
 
24. figur: Brukere av primærhelsetjenesten, muskel- skjelettlidelser, 0-74 år, 2010-12, per 1000, 
standardisert 66 

 

                                                           
64

 Folkehelseinstituttet, Reseptregistret. Internett: www.fhi.no. Lastet ned 26.03.14. 
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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. Det kan være store avvik i 
statistikken grunnet svakheter i innrapportering og diagnosekodingsfeil. 
 

Hjerte- og karsykdommer 
Hjerte- og karsykdommer omfatter blant annet hjerteinfarkt, angina pectoris (hjertekramper) og 
hjerneslag. Jo flere som er ikke-røykere, har et gunstig kosthold, mosjonerer daglig og har normal 
kroppsvekt, jo færre vil få infarkt i en befolkning.  
 
Utbredelsen av hjerte- og karsykdom kan gi informasjon om befolkningens levevaner. Det har vært 
nedgang i forekomst av hjerte- og karsykdom de siste tiårene, men utbredelsen av risikofaktorer som 
røyking og fysisk inaktivitet tyder på at lidelsene fortsatt vil ramme mange.  
 

Kreft 
Kreftforekomsten er økende. Kreft er ikke én enkelt sykdom, men en fellesbetegnelse for en rekke 
sykdommer som kan ha forskjellige risikofaktorer og ulik sykdomsutvikling. Det tar ofte lang tid fra 
eksponering til man utvikler kreft, og mange faktorer kan derfor medvirke til at sykdommen oppstår. 
Kosthold, fysisk aktivitet, røyke- og alkoholvaner er faktorer som har betydning for kreftforekomsten. 
En endring i befolkningens levevaner har derfor et stort potensiale til å redusere risikoen for å utvikle 
kreft.  
 
25. figur: Nye krefttilfeller, 1996-2011, per 100 000, standardisert67  

Kjønn  kjønn samlet  menn  kvinner  

Geo-
grafi  

Hele 
landet  

Akershus  Nes-
odden  

Hele 
landet  

Akershus  Nes-
odden  

Hele 
landet  

Akershus  Nes-
odden  

År  

1996-
2005  

511,4  502,9  533,0  536,6  516,7  543,2  486,7  489,4  522,3  

2001-
2010  

554,9  544,1  552,0  588,8  563,4  538,3  521,4  525,0  563,4  

2002-
2011  

564,9  553,8  567,7  601,6  576,8  543,6  528,5  531,0  588,7  

Nye tilfeller av kreft per 100 000 innbyggere per år. Statistikken viser 10 års gjennomsnitt (dvs. 
gjennomsnitt for 10-årsperioder).  
 

Dødsårsaker knyttet til KOLS, kreft og hjerte- og karsykdommer  
Informasjon om tidlig død (her definert som død før 75 års alder) av gitte sykdomsgrupper gir oss 
viktig informasjon om hvor vi bør sette inn forebyggende tiltak. Dagens dødsårsaksmønster 
gjenspeiler ikke nødvendigvis befolkningens levevaner de siste årene.68 
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26. Dødelighet (0-74 år) − per 100 000, standardisert, 2003-2012  
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4 Vurdering av utfordringsbildet i kommunen 
 
Kort oppsummering av hva oversikten viser: 
Befolkningssammensetning: 
Antall innbygger vil stige fra 18 526 i 2014 til 21238 i 2025. Økningen forventes å øke mest for den 
voksne befolkningen. Nesodden har høyere andel par med barn og flerfamiliehusholdninger enn 
Follo og Akershus. Det er en økende andel innvandrere til kommunen, og de fleste kommer fra 
Europa. 
 
Oppvekst- og levekårsforhold: 
Nesodden kommune har lite næringsliv i forhold til folketallet, har stor utpendling, og er en attraktiv 
kommune å bosette seg i.  Høy andel av kommunens befolkning har høyere utdanning (39,1 %). 
Få personer er i lavinntektsfamilier. 
Boligmassen består av mange eneboliger, mens det finnes få boliger tilpasset personer med 
funksjonsnedsettelser, og det er få utleieboliger. 
Nesodden har helsestasjonstilbud til småbarn og for hele skoleløpet. I tillegg har kommunen 
forebyggende og behandlende tilbud i virksomhet Barn, unge og familie. 
Frafall i videregående skole er lavere enn landet som helhet, men høyere enn for Akershus samlet.  
Tall for både sykefravær, uførhet og sosialhjelpsmottakere synes å ha en liten nedgang. 
 
Andre kjennetegn ved kommunen er grendestruktur i skolekretsene, mange lag og foreninger.  
Kommunen har mange kunstnere i forhold til befolkningsstørrelsen. 
 
Fysisk, biologisk, kjemisk og sosialt miljø: 
Kommunen deltar i interkommunalt samarbeid innen miljørett helsevern.  
Prioriterer arbeid med inneklima i skoler, barnehager og offentlige bygg. 
Det er ulike lag og foreninger, samt rik aktivitet innen frivillighet i kommunen. Dette er blant annet 
synlig i grendene.  
 
Svar fra elever som har deltatt i, undersøkelse gjort av Utdanningsdirektoratet, viser at elevene på 7. 
og 10.trinn har høy grad av trivsel i skolen og at de i liten grad opplever mobbing. 
Kommunen har ulike tiltak for å skape positive nærmiljø for ungdom, blant annet klubbarbeid. 

 
Skader og ulykker:  
Kommunen bør vurdere å utvikle system for å ha oversikt over både omfang av og typer 
ulykker/skader i barnehager og skole. Oversikt over skader og ulykker kan kommunen få via 
sykehusdata og politiet. 
 
Kommunen har beredskap for større hendelser og ulykker. 
 
Helsetilstand og helserelatert atferd: 
Befolkningen synes å ha relativt god helse. Kommunen har noe lavere vaksinasjonsdeltakelse enn i 
landet for øvrig. Andelen med psykiske symptomer og lidelser er høyere enn i landet som helhet. 
Hjerte- og karsykdom ser ut til å være mindre utbredt enn i landet som helhet. Sykdommer og plager 
knyttet til muskel- og skjelettsystemet ser ut til å være mindre utbredt enn i landet som helhet. Det 
er færre menn i Nesodden som har diabetes type 2 enn i Akershus og landet. For kvinner i Nesodden 
ligger andelen med diabetes type 2 lavere enn landet som helhet og på linje med tall for Akershus. 
Kreft er ikke en sykdom, men en fellesbetegnelse for en sykdomsgruppe som kan ha forskjellige 
risikofaktorer og ulike sykdomsutvikling. Tall for perioden 2002 til 2011 viser at antall nye 
krefttilfeller i Nesodden er høyrer enn landet som helhet og for Akershus. 
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Kommunen legger til rette for fysisk aktivitet blant annet med idrettsanlegg, turstier, skiløyper og 
badeplasser. Universell utforming vil være viktig ved vedlikehold av gamle anlegg og i planleggingen 
av nye. 
 
Det er vanskelig å kartlegge antall røykere i kommunene, men et estimat i Akershus ligger på mellom 
16 og 21 %, slik som de fleste fylkene. 
 
«Helse i alt vi gjør» 
Kommuneplanen et viktig overordnet verktøy som skal bidra til helsefremmende og forebyggende 
muligheter for innbyggerne. Kommuneplanen har et eget innsatsområde for folkehelse og levekår, 
dette er sentralt for den kommende folkehelseplanen. Det er i tillegg nødvendig at ledelsen årlig 
beslutter overordnete satsningsområder og tiltak på bakgrunn av kunnskapsoversikten, 
myndighetens anbefalinger og lokale forhold. Eksempler på overordnede satsninger/tiltak å 
arrangere felles Sikkerhetsuke og Folkehelseuke. 
 
Kunnskapsdokumentets oppsummering viser folkehelseutfordringer knyttet til valg av levevaner, 
forebygging og tidlig innsats. Fire satsningsområder er anbefalt fra sentrale myndigheter: 
1: Bruk kroppen! Fysisk aktivitet og naturopplevelser. 
2: Spis godt og riktig! Kosthold og ernæring 
3: Grip dagen – bli med! Trivsel og hygge 
4: Vær fri! Tobakk og rus 
 
Kommunen skal bidra med fokus og tiltak som gjør at innbyggerne motiveres til dette. De fire 
satsningsområdene er viktige faktorer når det gjelder helsefremmende og forebyggende aktiviteter. 
Det vil både være felles tiltak og ulike tiltak og aktiviteter i de forskjellige livsfasene (småbarn 0-5 år, 
barn 6-12 år, ungdom 13-18 år, voksne og eldre over 67 år). 
 
Virksomhetene skal ha tiltak/aktiviteter innen de valgte 4 satsningsområder. 
 
Om å sette spesifikke folkehelsemål  
Fokus for folkehelsearbeid vil være forebyggende og helsefremmende. I arbeid med å sette mål er 
det en fordel om målene er – spesifikke, målbare, attraktive, realistiske, tidsbestemte (SMART). Det 
er et myndighetskrav at tiltak skal være kunnskapsbaserte og at tiltak kan evalueres. 
 
Virksomhetenes målekort skal inneholde folkehelsemål. Disse er presentert i det årlige 
handlingsprogrammet med økonomiplan. Tiltak skal fremkomme i virksomhetsplaner. I arbeid med 
mål og tiltak vil organisasjonen kunne hente viktig informasjon i kunnskapsdokumentet. 
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Målbare folkehelse - mål i virksomhetenes målekort 
Flere virksomheter jobber med en rekke forebyggende og helsefremmende tiltak uten at det 
fremkommer i målekortene. Oversikten under inneholder mål som går frem av virksomhetenes 
målekort. 
 
Fargekodene er knyttet opp mot nasjonale satsningsområder som nevnt over. Der målet omfatter 
flere satsningsområder er det ikke uthevet med farge. 
 
Virksomhet Folkehelsemål i målekort 2015 Mål 2015 

Bjørnemyr barnehage  Antall måltider med frukt og grønt/dgl  1 

Fagerstrand barnehage  Bruker økologisk frukt/grønt i stor grad 

 Måltider med frukt/grønt pr dag 

 Ja 
 

 2 

Fjellveien barnehage  Måltider med frukt/grønt pr dag 

 Turer pr uke 

 1 

 1 

Heia barnehage  Sunt kosthold med frukt og grønt dgl  Ja 

Kongleveien barnehage  Antall måltider med frukt og grønt/dgl  1 

Munkestien barnehage  Måltider med frukt/grønt pr dag  1 

Oksval barnehage  Måltider med frukt/grønt pr dag  1 

Sunnhagen barnehage  Måltider med frukt/grønt pr dag  1 

Vestsiden barnehage  Måltider med frukt/grønt pr dag  100% 

Berger skole  Andel av elever som føler seg mobbet 
(skala fra 1-5, 1=nulltoleranse) 

 1 

Bjørnemyr skole  Andel av elever som føler seg mobbet 
(skala fra 1-5, 1=nulltoleranse) 

 1 

Fjellstrand skole  Andel av elever som føler seg mobbet 
(skala fra 1-5, 1=nulltoleranse) 

 1 

Jaer skole  Andel av elever som føler seg mobbet 
(skala fra 1-5, 1=nulltoleranse) 

 1 

Myklerud skole  Andel av elever som føler seg mobbet 
(skala fra 1-5, 1=nulltoleranse) 

 1 

Nesoddtangen skole  Andel av elever som føler seg mobbet 
(skala fra 1-5, 1=nulltoleranse) 

 1 

Alværn ungdomsskole  Andel av elever som føler seg mobbet 
(skala fra 1-5, 1=nulltoleranse) 

 1 

Bakkeløkka ungdomsskole  Andel av elever som føler seg mobbet 
(skala fra 1-5, 1=nulltoleranse) 

 1 

Tangenåsen ungdomsskole  Andel av elever som føler seg mobbet 
(skala fra 1-5, 1=nulltoleranse) 

 1 

Kulturskolen  Økt andel «mitt barn trives sammen med 
andre elever på kulturskolen» 

 5 

Barn, unge og familie  Andel barn som har fullført 
helseundersøkelse, 2-3 årsalder 

 92% 

Sykehjem  Arrangerer årlig folkehelseuke 

 Deltar i rehabiliteringsteam 

 Ja 

 3 møter 

Hjemmetjenester  Prosjekt «Rask psykisk helse» 

 Deltar i rehabiliteringsteam 

 Informasjon til risikogrupper innen KOLS 

 Informasjon om tilbud om aktiviteter 

 Opprette tilbud 

 100% 
 

 Alle får 
informasjon 

Bolig med bistand  Øke aktivitet for beboere både fysisk og  150% 
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sosialt, spesifisert i tiltaksplaner 

Forebyggende og 
behandlende tjenester 
voksne 

 Tilbud om helsesamtaler  med 
frisklivskoordinator 

 Gjennomført fallforebyggende tiltak 
hjemmeboende 80+ 

 Deltar i rehabiliteringsteam 

 100% 
 

 100% 

Opplæring, dagtilbud og 
tilrettelagt aktivitet 

 Økt fokus på fysisk fostring  300 tiltak 

Integrering og mangfold  Avholder folkehelseuke med temaer som 
seksualitet, fysisk aktivitet og kosthold 

 1 folkehelseuke 

Infrastruktur og vannmiljø  Energibesparende veibelysning og 
nyanlegg 

 Hygienisk betryggende vannmiljø 
(kommunalt) 

 Minst 1 
 

 Ja 
 
 

Eiendom  HMS godkjente skoler og barnehager  Alle 

Teknisk service  Brukerdialoger 

 Antall brukersteder med hovedrengjøring 

 Resons tid på utlevering av hjelpemidler 

 

Kultur  Arrangementer/utstillinger pr år på 
biblioteket 

 Brukerdialoger minst to ganger hvert år pr 
fagområde 

 200 

NAV  Antall deltakere i 
kvalifiseringsprogrammet 

 Møte i brukerutvalg 

 

Plan bygg og geodata  Tilrettelegge for gang- og sykkelvei i 
kommunen i reguleringsplaner  

 Synliggjøre i relevante planer hvordan 
målet om gode møteplasser er ivaretatt. 
Vurdere behov og muligheter i forbindelse 
med planarbeidet  

 Universell utforming av uteanlegg – krav 
angitt i reguleringsplan  

 Turkart for sommer tilgjengelig på 
nett/App. inkl. kyststi og stier/veier til 
bussholdeplasser og strandområder 

 3 planer 
 

 Min. en 
møteplass i hv 
plan 
 

 

 4 
 

 Turkart på app 
 

Økonomi og styring  Aktivitetsdag for alle ansatte        

 Antall ansatte som deltar i 
bedriftsorganiserte aktiviteter 
(Gode takter)  

    

 

 

 2 ganger pr år 

 12 
 

Organisasjon og 
tjenesteutvikling 

 Aktivitetsdag ansatte 

 Antall ansatte som deltar i 
bedriftsorganiserte aktiviteter (Gode 
takter) 

 2 ganger 

 Alle 

Interne tjenester og 
kommunikasjon 

 Aktivitetsdag ansatte 

 Antall ansatte som deltar i 
bedriftsorganiserte aktiviteter (Gode 
takter) 

 2 ganger pr år 

 10 

 

5 Vedlegg 
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5.1 Folkehelseprofilen fra Folkehelseinstituttet 
Lenke til folkehelseprofilen 2014 
  

http://khp.fhi.no/PDFVindu.aspx?Nr=0216&sp=1&PDFAar=2014
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5.2 Årshjul - oppdatering 
Folkehelseforumet er samlet ansvarlig for å sikre kommunen en oversikt over folkehelsen. 
Deltakere i forumet blir avklart ved vedtakelse av folkehelseplanen. Folkehelsekoordinatoren har fast 
plass i forumet.  
 
Folkehelsekoordinator har ansvar for: 

 å ta kontakt med ansvarlig i kommunen, ved kommunalsjef for Helse og omsorg, innen 
utgangen av januar hvert år for å drøfte prosess i forbindelse med oppdatering. 

 samler inn/koordinerer innsamling av data til oppdateringer. Også løpende oppdatering ved 
behov utenfor oppsatt plan. Endringer føres inn i vedlegg til denne folkehelseoversikten. 

 innkaller til møter i Folkehelseforumet. 
 
Møtefrekvens: 
For å sikre løpende oversikt oppdateres dokumentet to ganger årlig. Arbeidet pågår i april og 
oktober, og det avholdes ett eller flere møter etter behov. I år der 4 års-oversikt skal utarbeides må 
det settes av tid til grundigere analyse, og et samarbeid med kommunens planforum. 
 
Tema for oppdateringsmøter:  

 Gjennomgang av informasjon - for å se etter trekk og tendenser, kvalitetsvurdere materialet. 

 Vurdere/analysere informasjon – foreta sammenligninger, vurdere konsekvenser(hvor viktig) og 
årsaksforhold (hvorfor), vurdere trekk som kan skape eller opprettholde sosiale helseforskjeller. 

 Oppsummere status og identifisere folkehelseutfordringer og ressurser. 
 

Særlig om utarbeidelse av 4.års dokument:  
Det avtales en bred prosess for oppdatering og kompetanseheving i kommunen hvert 4. år i forkant 
av planstrategiarbeidet. Oppdatering før utarbeidelse av planstrategi vil omfatte en bredere prosess i 
kommunen med ny vurdering av årsaker og konsekvenser. 
 
Særlig om utarbeidelsen av løpende oversikt: 
Folkehelsekoordinatoren har ansvar for å koordinere innsamlede fakta og for at dette presenteres 
for ledelsen og folkehelsenettverk i kommunen. Kunnskapsdokumentet skal også representere den 
løpende oversikten som Folkehelseloven krever. 
 
 

Årshjul – oppdatering 

Januar  

Februar Innvandring, husholdningstyper, lavinntekt, 
arbeidsledighet, uføretrygd, mottakere av 
sosialhjelp, utdanning, frafall videregående 
skole, drikkevann, trivsel og mobbing i skolen, 
røyking, bruk av legemidler, fastlege og 
spesialisthelsetjenesten i tillegg til dødelighet 
ved diverse sykdommer, smittsomme 
sykdommer (kommunehelsa.no) 
Trafikkulykker (SSB) 
 

Mars Folkemengde, sykefravær (SSB) 
Trivsel og mobbing grunnskole (skoleporten) 
Påvirkningsfaktorer og helseutfordringer barn, 
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unge og gravide (Helsestasjonen, 
skolehelsetjenesten, jordmortjenesten) 
 

April  

Mai Inn- og utflytting (SSB) 
Antall levendefødte (SSB) 

Juni  

Juli Boligtyper (fylkeskommunen) 

August Befolkningsfremskrivning (SSB) 
 

September  

Oktober  

November  

Desember  

 

5.3 Oppdateringer og endringer 
 

Siste utgave Oppdatering/endring Tidligere utgave 
 

 Feks. oppdatert figur x. 
 

 

   

   

   

   

   

   

 
Tidligere oversikter lagres på fellesområdet under mappen «Folkehelseoversikt». 
 
 


