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Bakgrunn og arbeidsprosess
Lov om folkehelsearbeid pålegger kommunen å utarbeide en helseoversikt. Dokumentet skal være
skriftlig og beskrive helsetilstanden i kommunen samt de positive og negative faktorene som kan
påvirke helsen i befolkningen.

Kommunen skal fremme befolkningens helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold og bidra
til å forebygge psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse, bidra til utjevning av sosiale
helseforskjeller og bidra til å beskytte befolkningen mot faktorer som kan ha negativ innvirkning på
helsen (Folkehelseloven).

Å fremme befolkningens helse er et viktig mål i seg selv. Det skaper mer velferd og livskvalitet for den
enkelte. I tillegg er befolkningens helse en av samfunnets viktigste ressurser. Dette innebærer at det
er en samfunnsoppgave å forvalte denne ressursen på best mulig måte. Helse og livskvaliteten i
befolkningen har innvirkning på samfunnsutviklingen på samme vis som samfunnsutviklingen
påvirkes av helse og livskvalitet i befolkningen.

Det er langsiktig mål i alt folkehelsearbeid å redusere sosiale helseforskjeller. Figuren under viser
hvordan påvirkningsfaktorer for helse spenner fra individuelle faktorer via sosiale nettverkfaktorer til
faktorer som ligger på et overordnet samfunnsnivå.

Figur 1 Kilde: Helsedirektoratet. Oppfrisket versjon av Dahlgrens og Whiteheads figur fra 1991.

4

Folkehelseoversikten skal være et kunnskapsgrunnlag for folkehelsearbeidet i kommunen. I
oversikten redegjøres det for hvilke utfordringer kommunen har. I videre arbeid skal det skal gjøres
en vurdering av hvilke konsekvenser utfordringene får og hva som kan være årsaken til disse.
Helseoversikten skal tas opp til vurdering hvert fjerde år og skal omfatte følgende områder.
•
•
•
•
•
•

Befolkningssammensetning
Oppvekst og levekår
Fysisk, biologisk, kjemisk og sosialt miljø
Skader og ulykker
Helserelatert atferd
Helsetilstand

Kommunens oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer skal tjene to hovedmål:
1. Oversikten skal være grunnlag for beslutninger i folkehelsearbeidet som utøves fra «dag til
dag»; som i forbindelse med utforming av tiltak og tilsyn etter miljørettet helsevern eller
revisjon av planer utenom det fireårige planløpet etter plan- og bygningsloven. Beslutninger
kan også dreie seg om å gå grundigere inn i et område som peker seg ut som særlig
utfordrende eller positivt.
2. Oversikten skal utgjøre grunnlaget for beslutninger i forbindelse med langsiktig planlegging
av folkehelsearbeidet, knyttet opp mot prosessene i plan- og bygningsloven.

KS og Fylkeskommunen har bistått Follokommunene med å lage en folkehelseoversikt. Nesodden
kommune valgte i den forbindelse å sette ned en tverrsektoriell arbeidsgruppe. Den tverrsektorielle
gruppen har involvert ansatte fra virksomhetene til å bidra med fagkunnskap til
grunnlagsdokumentet. Det er innhentet statistikk fra ulike offentlige kilder, blant annet Statistisk
sentralbyrå og Folkehelseinstituttet, Ungdata og interne kilder fra de ulike virksomhetene i
kommunen.

Et godt folkehelsearbeid skal bygge på involvering og oppslutning blant innbyggerne og brukere av
offentlige tjenester. Det vil bli utarbeidet en «kortversjon» som skal oppdateres årlig for bruk i
budsjettarbeid.

Ny Folkehelsemelding 5.april 2019
Regjeringen presenterer den samlede innsatsen for å fremme bedre folkehelse og god livskvalitet i
befolkningen i sin nye melding om folkehelse, Meld. St. 19 (2018-19) Gode liv i eit trygt samfunn.
Norge har sluttet seg til FNs bærekraftmål, bl.a. for å redusere for tidlig død av ikke-smittsomme
sykdommer (NCD) som hjerte- og karsykdommer, diabetes, kols og kreft med 30 % innen 2030.
For å nå de overordnede mål skal det gjennomføres tiltak på disse områder:
•
•
•

tidlig innsats blant barn og unge
forebygging av ensomhet
mindre sosial ulikhet i helse
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•
•

innsats for et trygt og helsefremmende samfunn
gode levevaner og helsevennlige valg

Tidlig innsats blant barn og unge
Dette er et tverrsektorielt ansvar og en av de viktigste oppgavene i samfunnet. Tiltak for å styrke
foreldreskap, sikre god kvalitet i helse- og velferdstjenestene og barnehage, skolen og
skolefritidsordningen er løftet frem i meldingen. Videre er det viktig å ha gode kultur- og fritidstilbud
og å ha et trygt nærmiljø. Det blir satt fokus på særlige tiltak rettet mot ungdom.
Strategi for å forebygge ensomhet
Ensomhet som folkehelseutfordring skal synliggjøres gjennom kampanjer og tiltak for økt sosial
deltagelse. Regjeringen ønsker få mer kunnskap om ensomhet og hva som er de mest effektive
tiltakene for å redusere uønsket ensomhet. Det skal også jobbes mer systematisk for å forebygge
ensomhet og øke den sosiale støtten.
Mindre sosial ulikhet i helse
Folkehelse og sosiale forskjeller i helse henger nært sammen med velferdsutvikling og forskjeller i
levekår, arbeid, utdanning og inntekt. Det er nødvendig med tiltak som retter seg mot hele
årsakskjeden: fra grunnleggende levekårsforhold til levevaner, fysiske og sosiale miljøfaktorer og
helsetjenester. Potensielle fordelingseffekter av tiltak og strategier lokalt og nasjonalt må vurderes.
Innsats for et trygt og helsefremmende samfunn
Det legges vekt på å utvikle et samfunn som fremmer helse og trivsel. Det inkluderer et samfunn som
fremmer god psykisk helse og har en aldersvennlig innretning. Et aldersvennlig samfunn vil omfatte
tiltak for å stimulere til aktivitet, mestring, deltakelse og medvirkning.

Nærmiljø og lokalsamfunnsutvikling er sentralt i folkehelsearbeidet. Gode lokalsamfunn har mye å si
for livskvalitet og utvikling av sosiale nettverk som bidrar til trivsel, tilhørighet og god helse. Det er et
mål å utvikle et mer helsefremmende miljø og verne befolkningen mot miljøfaktorer som støy,
luftforurensing, miljøgifter, stråling, dårlig inneklima, risiko for ulykker og skader og mat- og
vannbårne sykdommer. Meldingen presenterer også en nullvisjon for alvorlige fallulykker i hjemmet.
Gode levevaner og helsevennlige valg
Det skal være økt fokus på å gjøre det lettere å ta sunne valg, bl.a. gjennom å legge til rette for bedre
kosthold og å øke fysisk aktivitet. Det skal utarbeides en ny NCD-strategi som bl.a. skal inkludere
psykisk helse og muskel- og skjelettsykdommer. Meldingen presenterer en ny nasjonal
tobakksstrategi for perioden 2019-2021 og mål og strategier for en ny handlingsplan for fysisk
aktivitet.
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Nasjonal handlingsplan for bedre kosthold skal følges opp og arbeid med mat og måltid blant eldre
skal videreføres. Det skal utarbeides en alkoholstrategi og det blir varslet om en strategi om å forstå
og bruke informasjon om helse.

God helse og livskvalitet fremmes hos personer med kroniske sykdommer og funksjonsnedsettinger.
Helse- og omsorgstjenestene som må tilpasse seg utfordringene med livsstilssykdommer og flere
pasienter med kroniske sykdommer. Fokus på forebygging.

Systematisk folkehelsearbeid
Kommunen har krav om systematisk oppfølging av folkehelsearbeid. Det er viktig med godt
samarbeid med frivilligheten og potensialet for samarbeid med privat sektor løftes frem. Samarbeid
med næringslivet videreføres og en tar sikte på å utvide samarbeidet mellom frivillig, privat og
offentlig sektor.
En stor del av innsatsen vil ifølge meldingen kunne skje innenfor eksisterende økonomiske rammer
og administrative system. Det vil være behov for å utvikle folkehelsearbeidet både lokalt og på
nasjonalt nivå.
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1 Befolkningssammensetning
Befolkningens sammensetning i Nesodden kommune beskrives med utgangspunkt i grunnlagsdata
om befolkningen som kan omfatte antall innbyggere, alders- og kjønnsfordeling, sivilstatus, etnisitet,
flyttemønster osv.
Informasjon om befolkningssammensetning er viktig i vurdering av øvrig informasjon. Utviklingen i
befolkningssammensetningen kan påvirke strategiske veivalg som inkluderer folkehelse.
Endringer i befolkningssammensetning vil påvirke hvordan boligutbygging planlegges i kommunen.
Endringer i alderssammensetning og helseforhold på kommunalt nivå gir endringer i tjenestebehov.
Kommunene må ha søkelys på helsefremming, forebygging, folkehelsearbeid, behov for nye sosiale
møteplasser, kulturtilbud, infrastruktur og tilrettelegging for fysisk aktivitet i hverdagen.

1.1 Aldersgruppering, endring og prognose
Befolkningsvekst i kommunen bestemmes ut fra antall fødte, antall døde, netto innflytting/utflytting
over en periode. Ved utgangen av 2018 hadde Nesodden 19 488 innbyggere. Fødselsoverskuddet i
2017 var på 45 barn, mens nettoinnflyttingen var på 370 personer. I 2018 økte fødselsoverskuddet til
74 barn. Fra 2017 – 2018 var befolkningsveksten i kommunen på 1,04 prosent, mot Akershus som
hadde en vekst på 1,6 prosent. Ifølge tall fra Rambøll, vil kommunen oppleve en befolkningsutvikling
på 1,5 prosent fram til 2023.

Tilflytting til kommunen har vært noe varierende i perioden fra 2010 til 2018. Det kom flest nye
innbyggere til Nesodden i 2017. Det var flest innbyggere som flyttet ut fra kommunen i 2013.

Figur 2. Befolkning og endringer. Nesodden
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Befolkningen består i dag av 23,7 prosent barn, (0-17 år) og 62,5 prosent voksne i arbeidsfør alder
(18-66 år). Den resterende del av befolkningen utgjør 13,8 prosent (67-90+). Nedenfor vises oversikt
for befolkningsutvikling 2017-2023.

Tabell 1. Kilde Rambøll, mars 2019

Levendefødte i perioden 2006-2018

Figur 3. levendefødte 2006-2018 https://www.ssb.no/statbank/table/04231/

Beregninger viser at det forventes små relative endringer i de ulike aldersgruppene fram mot 2023.
Prognosen tilsier en liten nedgang i antall individer i aldersgruppen 16-22 år. Den største endringen
forventes i aldersgruppen over 67 år. Ifølge Statistisk sentralbyrå vil kommunen i perioden 20182040 få en liten nedgang i antall barn 0-15 år. Antallet i aldersgruppen 16-66 år vil være nesten
uendret.
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Figur 4. Relativ endring i aldersgruppen 67- 90+. Kilde: Rambøll, mars 2019.

Fram mot 2023 kan aldersgruppen over 67 år utgjøre opp mot 16 % av befolkningen på Nesodden.
Ifølge Statistisk Sentralbyrå vil økning i antall eldre over 67 år øke ytterlige fram mot 2040. Det vil si
en dobling av antall eldre over 67 år sammenlignet med tall fra 2018. Det at vi lever lenger og blir
flere eldre vitner om at samfunnet har klart å ivareta befolkningens helse og levekår.

1.2 Sosial ulikhet i helse
Sosial forskjeller har påvirkning på innbyggeres helse. Statistisk sett er det slik at for hvert steg man
beveger seg oppover den sosioøkonomiske stigen, jo bedre helse. Helseforskjeller er et produkt av
forskjeller i ressurser, levekår og muligheter, og forskjellene skapes i oppvekstmiljø, arbeidsliv, fritid
o.l. De sosiale helseforskjellene gjelder nesten alle sykdommer, skader og plager. Vi ser forskjellene i
alle aldersgrupper, og hos menn og kvinner. Sosiale helseforskjeller representerer et tap for både
enkeltmennesker, familier og samfunn.

Figur 5. Sosioøkonomisk status og helse
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Forskning peker på sammenheng mellom høy utdanning og høy levealder. På Nesodden ser vi en
mindre forskjell i antall leveår mellom utdanningsnivåene som utgjør grunnskole og videregående/
høyere utdanning enn i resten av landet og i Akershus. Se tabell 2.
Forventet levealder etter utdanning − kjønn samlet, leveår
1998-2012

1999-2013

2000-2014

2001-2015

2002-2016

Grunnskole

78,3

78,5

78,6

78,7

78,8

Videregående eller høyere

83,1

83,3

83,5

83,6

83,8

År

Hele landet

Akershus

Nesodden

Forskjell antall leveår

4,8

4,8

4,9

4,9

5,0

Grunnskole

78,4

78,5

78,7

78,9

79,0

Videregående eller høyere

83,5

83,7

83,9

84,0

84,2

Forskjell antall leveår

5,1

5,2

5,1

5,1

5,2

Grunnskole

78,8

79,4

79,4

79,8

79,5

Videregående eller høyere

83,0

83,3

83,6

83,8

83,9

Forskjell antall leveår

4,2

4,0

4,2

4,0

4,4

Tabell 2. http://khs.fhi.no/webview/

Se video om sosial ulikhet i helse: https://vimeo.com/314451081

Det er godt dokumentert at sosial ulikhet i helse har sine grunnleggende årsaker i ulike
levekårsforhold. Sosiale ulikheter i barns levekår og omgivelser i oppveksten vil eksempelvis påvirke
bl.a. utdanningsløp og yrkesmuligheter senere i livet, som igjen kan gi utslag i sosiale helseforskjeller i
voksen alder. Det er viktig å være oppmerksom på at uheldige forhold kan hope seg opp, dvs. at det
er de samme befolkningsgruppene som har dårligere nærmiljø, relativt trang økonomi, støyulemper
osv.

1.3 Antall enpersonshusholdninger
Aleneboende antas å være en mulig utsatt gruppe, både økonomisk, helsemessig og sosialt.
Aleneboende utvikling 2012-2018

Figur 6. https://www.ssb.no/statbank/table/06083/chartViewColumn/
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Nesodden ligger litt høyere enn sine nabokommuner når det gjelder antall enpersonshusholdninger.
Nesten 16 % av befolkningen på Nesodden bor i enpersonshusholdninger. Til sammenligning var
prosentandelen for aleneboende på landsbasis, i 2018 på 39 %. Det å bo alene er i seg selv ikke
ensbetydende med ensomhet, men det er en faktor som spiller inn på opplevd ensomhet sammen
med subjektiv helseopplevelse og om man har jobb eller ikke. Tema ensomhet beskrives nærmere i
kapittel 3.10.10.

1.4 Befolkningssammensetning etter landbakgrunn og innvandringsårsak
Det bor i dag personer med innvandrerbakgrunn 1 i alle landets kommuner, men klart flest i
hovedstaden, både i relative og absolutte tall. I Nesodden kommune bodde det 3003 personer med
innvandrerbakgrunn ved inngangen til 2019. Andelen innvandrere i kommunen har økt fra 7,1 % av
befolkningen i 2000 til 15,4 % i 2019. Med unntak av Frogn kommune er Nesodden Follo-kommunen
med lavest andel innvandrere.

På Nesodden er det spesielt antall innvandrere fra Europa som har hatt en økning de siste 20 årene.
Personer fra Sverige, Polen og Danmark utgjør de største gruppene med innvandrere i kommunen.
De største flyktninggruppene kommer fra Afghanistan, Eritrea og Syria. I 2018 var omtrent 1/3 av
innvandrerne på Nesodden arbeidsinnvandrere, 1/3 var flyktninger og deres familiegjenforente,
mens 1/3 kom gjennom familieinnvandring.

Figur 7. Antall innvandrere etter verdensdel i Nesodden kommune 2001-2019.

Definisjonen på innvandrerbakgrunn er “...personer som er født i utlandet av to utenlandsfødte
foreldre og fire utenlandsfødte besteforeldre samt norskfødte med innvandrerforeldre som er født i
Norge av to utenlandsfødte foreldre og fire utenlandsfødte besteforeldre.” – SSB
1
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Figur 8. Antall innvandrere etter landbakgrunn i Nesodden kommune 2017

1.4.1 Flyktninger
Siden 2012 har Nesodden kommune bosatt 148 flyktninger, de fleste med bakgrunn fra Afghanistan,
Syria, Eritrea og Somalia. I 2018 hadde totalt 511 personer i kommunen flyktningstatus, dette
utgjorde 2,6 % av befolkningen på Nesodden. Ti år tidligere, i 2008, hadde 1,6 % av kommunens
befolkning flyktningstatus.

1.4.2 Enslige, mindreårige flyktninger
Enslige mindreårige er flyktninger under 18 år som har kommet til Norge uten foreldre eller andre
med foreldreansvar, og de er derfor særlig sårbare.

1.4.3 Botid
Det er stor variasjon i hvor lenge ulike innvandrergrupper har bodd i Norge. De fleste på Nesodden
med innvandrerbakgrunn har bodd mer enn 10 år i Norge. De med kort botid (0-4 år) er fortrinnsvis
flyktninger fra Syria, Afghanistan og Eritrea.

1.4.4 Arbeid blant innvandrere
Det er store forskjeller i sysselsetting mellom personer med ulik landbakgrunn, botid i Norge,
innvandringsgrunn, og mellom kvinner og menn. De som har et lavt utdanningsnivå, kort botid i
Norge og/eller har kommet til Norge som flyktninger, har lavere sysselsetting enn snittet blant
innvandrere. I 2017 var 61,2 % av alle innvandrere i Norge i arbeid.
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I Nesodden kommune var 67,7 % av alle innvandrere i arbeid i 2017, tilsvarende tall for resten av
befolkningen i kommunen var 67,3 %. Blant personer bosatt som flyktninger i Nesodden kommune
var 51,3 % i arbeid i 2017, tilsvarende tall i resten av landet var på 47,5 %.

1.4.5 Utdanning blant innvandrere
Innvandrerbefolkningen er overrepresentert i begge ender av utdanningsskalaen. Unge med
innvandrerforeldre tar høyere utdanning i større grad enn etnisk norske, og innvandrere har høyere
andel med doktorgrad enn den øvrige befolkningen. Undersøkelser fra 2017 viser at 16,4 % av
innvandrerne har studert i mer enn 4 år, mot 8,5 % i den øvrige befolkningen. Samtidig er minst 8600
innvandrere over 16 år uten skolegang. To tredjedeler av disse er kvinner.

I 2017 hadde 55,8 % av innvandrerbefolkningen på Nesodden høyere utdanning, mens 1,1 % var uten
skolegang (analfabeter). Tilsvarende tall for den øvrige befolkningen var henholdsvis 55,4 % og 0 %.

1.4.6 Innvandreres helse
Folkehelserapporter viser at landbakgrunn, innvandringsårsak og botid har betydelig innvirkning på
helse. Generelt er innvandrere mindre syke og bruker helsetjenester i mindre grad enn befolkningen
ellers, men det er store forskjeller mellom grupper. Flyktninger har gjennomsnittlig dårligere helse
enn de som kommer til Norge gjennom familieinnvandring, arbeid og utdanning. Tall fra
levekårsundersøkelser blant innvandrere i Norge viser at flere innvandrere rapporterer om psykiske
plager enn den øvrige befolkningen, men det er stor variasjon ut fra landbakgrunn og
innvandringsårsak.

Figur 9. Andel som rapporterer høyt nivå av psykiske plager

1.4.7 Flyktningers helse, generelt og i Nesodden kommune
Flyktninger befinner seg i en særlig sårbar situasjon. De fleste har hatt en lang og vanskelig flukt, bærer
på krenkende og overveldende opplevelser og befinner seg i en situasjon som nybosatte der de føler
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seg fremmede og mangler kunnskap om de mest grunnleggende forhold i samfunnet. For å bli
selvstendige borgere som bidrar til samfunnet, kreves det en stor innsats fra flyktningene samtidig som
kommunens tjenester må avdekke og bidra til å løse utfordringer som oppstår i integreringsfasen.

Nybosatte flyktningers helse er sterkt påvirket av en rekke faktorer:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hverdagsstress og manglende mestring knyttet til begrenset kjennskap til norsk språk, kultur
og samfunnsforhold
Posttraumatiske symptomer som søvnproblemer, mareritt, konsentrasjonsvansker og flashbacks
Bekymringer knyttet til familie og venner som er igjen i hjemlandet
Statusfall og manglende økonomisk selvstendighet
Arbeidsledighet / usikre arbeidsforhold
Foreldrerollen utfordres, både fordi det norske samfunnet har andre forventninger til foreldre
og fordi barna lærer seg norsk og integreres raskere enn foreldrene
Problemer med godkjenning av utdanning og arbeidserfaring fra hjemlandet
Opplevelse av diskriminering og rasisme
Mangel på fysisk aktivitet og endret kosthold

For enslige, mindreårige flyktninger kommer i tillegg:
•
•

Fravær av foreldres omsorg og rettledning, noe som øker risikoen for dårligere psykisk helse
Bekymringer for hvordan de skal klare seg, økonomisk og på andre måter, når kommunen
avslutter sin oppfølging.

Gjennom introprogrammet får flyktningene norskopplæring, kunnskap om det norske samfunnet.
Kosthold og ukentlig trening står også på timeplanen.
Systematisk samarbeid med NAV om hvordan flyktningene raskest mulig skal bli varig økonomisk
selvstendige.
Videre er det etablert et psykologisk lavterskeltilbud for flyktninger.
Samarbeid med frivilligheten om ulike integreringstiltak.
Utdanning, og hjelp til å fullføre den (leksehjelp) har høyeste prioritet, men det legges også stor sterk
vekt på å skaffe ungdommene en ekstrajobb, noe som styrker mestring og viser veien mot økonomisk
selvstendighet.
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1.5 Den eldre del av befolkningen
I Norge er det 1 million mennesker over 60 år. De neste 30 årene vil antallet eldre over 70 år dobles.
En 65-åring kan forvente å leve både 20 og 30 år som pensjonist og 15–20 av dem som funksjonsfrisk.
Samtidig som levealderen har økt og mange eldre har god helse, har pensjonsalderen gått nedover.
Dette er ikke bærekraftig for samfunnet og heller ikke bra for eldre menneskers livskvalitet. Av den
grunn vil regjeringen fornye eldrepolitikken. Den nye eldrepolitikken skal legge vekt på at eldre
mennesker er verdifulle bidragsytere i samfunnet hvis de slipper til, og at de møtes med
forventninger om å leve aktive liv.

Dagens eldre har bedre utdanning, mer ressurser og bedre forutsetninger for å leve aktive liv enn
tidligere generasjoner. Tross i dette føler mange seg utenfor i arbeids- og samfunnsliv. Regjeringen
ønsker å etablere et nasjonalt program for et aldersvennlig Norge. Strategien handler om aktive
eldre, ikke om omsorgspolitikk. Et aldrende samfunn berører alle sektorer. Målet er at eldre skal
delta og bruke evnene sine slik de vil (Meld. St. 15 2017 – 2018). Det er blant annet behov for å finne
nye og innovative løsninger på kvalitative utfordringer i forbindelse med fellesskap, mat og måltid og
helsehjelp (Meld. St. 19. 2018-2019.) Vi vet at en manglende sosial deltakelse og ensomhet er
folkehelseutfordringer. Samtidig vet vi at de fleste som er ensomme er i aldersgruppen over 80 år
(Vrålstad, 2017). Strategien retter seg mot disse områdene:
•
•

•
•

•
•

•

Stå lenger i arbeidslivet: Det er et mål å øke sysselsettingen blant eldre.
Aldersvennlig lokalsamfunn: Kommunene må planlegge og utvikle nærmiljøer og
lokalsamfunn slik at det legger til rette for aktivitet, deltakelse og å være selvhjulpen. Det skal
være enkelt for eldre å bruke kollektivtilbud, bruke turstier og gangveier, være aktive i
nærmiljøet og til å delta på kultur- og aktivitetstilbud.
Frivillig sektor får økt betydning for å aktivisere og styrke sosial deltakelse.
Næringsliv og nyskaping: Mange eldre i dag vil ha større kjøpekraft enn tidligere, og er mer
forbrukervante. Det ligger vekstmuligheter for næringslivet i å utvikle og tilby produkter for
den økende andel eldre. Disse produktene kan gi eldre økt mestring og selvstendighet. Det er
også store muligheter i å utvikle og ta i bruk velferdsteknologi.
De kommunale tjenestene må fremme folkehelse gjennom hele livsløpet for å få sunn aldring
Helse- og omsorgssektoren: At vi blir flere eldre og flere syke eldre betyr
rekrutteringsutfordringer i helse- omsorgstjenesten i framtiden. Helse- og
omsorgsdepartementet vil se nærmere på hvilke forhold som påvirker tidlig avgang i helseog omsorgssektoren og bidra til at sektoren blir en god seniorarbeidsplass.
Forskning om aldring og betingelser for aktive eldre skal bli bedre.

Det er satt i gang en rekke helsefremmende og forebyggende tiltak i kommunen.
Hverdagsrehabilitering som gir individuell oppfølging, treningstilbud og møteplasser.
Seniorkontaktene gir tilbud om hjemmebesøk til eldre det året de fyller 78 år. Hjemmebesøket har til
hensikt å være forebyggende blant annet med tanke på å kartlegge eventuelle behov for å styrke
sosial deltakelse og aktivitet og forebygge ensomhet og isolasjon. Velferdsteknologi utvikles både på
individ- og systemnivå. Det er satt i gang program og tilbud for flyktninger i kommunen.
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1.6 Oppsummering befolkningssammensetning
Kommunen har en ung befolkning, men vil få mer enn en dobling av antall eldre over 67 år fram mot
2040. Samtidig vil aldersgruppen 0-15 få en liten nedgang i antall individer og aldersgruppen 16-66 vil
forbli nesten uendret. Sammenlignet med Ås, Frogn og Vestby vil Nesodden være den kommunen
som får størst økning i antall eldre over 67 år.

Ressurser:
Andelen innbyggere i arbeidsfør alder er høy. Levealderen er høyere enn i Akershus og landet som
helhet. Forskjellen i antall leveår mellom personer med grunnskoleutdanning og personer med
høyere utdanning er mindre enn i Akershus og landet for øvrig.

Utfordringer:
Nesodden ligger litt høyere enn sine nabokommuner, men mye lavere enn landsgjennomsnittet når
det gjelder antall enpersonshusholdninger. Selv om vi ligger under landsgjennomsnittet, ser vi en
økning i antall enpersonshusholdninger. Denne gruppen belyses fordi den er en mulig utsatt gruppe
både økonomisk, helsemessig og sosialt.

Vi får en større andel innbyggere som oppnår høy alder. Høy levealder betyr at folk er ved god helse
og at vi har gode velferdsordninger, men eldre betyr også at det blir flere som er syke og som har
behov for helse- og omsorgstjenester. Dette innebærer økte utgifter til for helse- og
omsorgstjenestene.

Flyktninger har dårligere helse enn de som kommer til Norge gjennom familiegjenforening, arbeid og
utdanning. Innvandrere rapporterer hyppigere om psykiske plager enn den øvrige befolkningen.
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2 Levekår og oppvekst
Oppvekst og levekår er viktige premisser for helse og livskvalitet. Med oppvekst- og levekårsforhold
menes for eksempel økonomiske vilkår, bo- og arbeidsforhold og utdanningsforhold. Økonomiske
forhold kan omfatte andel lavinntekt og inntektsforskjeller. Arbeid omfatter blant annet tilknytning
til arbeidslivet, sykefravær og uføretrygd. Utdanningsforhold f.eks. andel med høyere utdanning og
frafall fra videregående skole. Levekår defineres som et samspill mellom individuelle faktorer og
ressurser og de muligheter en har til å realisere disse på arenaer som skole, arbeid osv.

2.1 Andel med lavinntekt
Nesodden har en lavere andel av husholdninger med lavinntekt sammenlignet med Akershus og
landet i sin helhet, men ligger høyere enn sine nabokommuner Frogn og Ås.

Figur10. Oversikt over husholdninger med lavinntekt i 2017. http://khs.fhi.no/webview/

2.2 Oversikt over barn som bor i husholdninger med lavinntekt
En god oppvekst kan beskrives som en tilværelse preget av trygg og stabil tilknytning til
omsorgspersoner, gode modeller og velfungerende barnehage, skole og nærmiljø. For at barn og
unge skal oppleve mestring og bygge ressurser er det viktig å utvikle deres selvfølelse og egenverd,
og spesielt følelsen av å kunne mestre hverdagslivets utfordringer og problemer. En god oppvekst er
viktig for hvert enkelt barn, familien, deres nære omgivelser og for hele samfunnet. De fleste norske
barn har det bra og har gjennomgående god helse. Det er derimot en del barn som får deres hverdag
og utvikling negativt påvirket av dårlig familieøkonomi og svekkede materielle levekår
(Helsedirektoratet 2017/2).
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Høyere grad av sosial ulikhet, som vil si større økonomiske avstand mellom de som har mye og de
som har lite er vist å henge sammen med blant annet høyere forekomst av psykiske vansker og
dårligere skoleprestasjoner hos barn (Helsedirektoratet 2015/2).

7,3 % av barn i Nesodden Kommune bor i husholdninger med lavinntekt. Lavinntekt i en husholdning
fører til at barnet i stor grad ikke får dekket sine behov når det gjelder både klær, utstyr i tillegg til at
de ikke kan delta på aktiviteter, utflukter, reiser, aktivitetstilbud osv som krever en god økonomi. Det
er en kommunal oppgave å sette fokus og arbeide for at disse barna får like gode oppvekstsvilkår og
lik mulighet til å delta på sosiale aktiviteter og idretter som andre barn i kommunen. I kommuneplan
2018-20142 oppgis det at det er et mål å utjevne sosiale forskjeller i kommunen. Dette skal oppnås
ved å forebygge økonomiske ulikheter og ved hjelp av strategi for å bekjempe barnefattigdom. Det
må legges til rette for lavterskel tilbud i kommunen og støtteordninger i alle idrettslag og foreninger
for disse barna. Selv om Nesodden, sammenlignet med Akershus og resten av landet, har en mindre
andel av barn som bor i husholdninger med lav inntekt, er det viktig å sørge for støtte til barna som
bor i husholdninger med lavinntekt.

I Ungdataundersøkelsen svarer ungdomsskoleelever og elever i videregående skole på spørsmål som
har med levekår og oppvekst å gjøre. Blant ungdomsskoleelever oppgir de fleste at familien har god
råd, men svarene viser også at 5-7 % av ungdommene opplever at familien har dårlig råd hele
tida/stort sett. Se tabell 11.

Har familien din hatt god eller dårligråd/økonomi de siste to årene?

Figur 11. Ungdata 2019

19

2.3 Nærmiljø
Nærmiljøet vårt er viktig for helse og livskvalitet i oppveksten og gjennom hele livsløpet.
Kommuneplanens samfunnsdel beskriver: Fremtidsrettet levemåte handler om trygghet for
innbyggerne i alle livsfaser, en frisk befolkning og god folkehelse. Samfunnet har kulturfasiliteter,
kulturtilbud og aktivt kulturliv, og det er gode bokvaliteter og sosiale nettverk. Bo- og
oppvekstmiljøer fremmer folkehelse, miljø og stedsidentitet. Ungdataundersøkelsen 2019 viser
følgende:
Tenk på områdene rundt der du bor. Hvordan opplever du at tilbudet til ungdom er når det gjelder ….
(Prosentandel har svart «svært bra» eller «nokså bra»).

Figur 12. Ungdata 2019

Når du er ute om kvelden, opplever du det som trygt å ferdes i nærområdet der du bor?

Figur 13. Ungdata 2019
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Blant ungdomsskoleelever oppgir 49-61% at de opplever det som svært trygt å ferdes i nærområdet.
Figur 13. Blant elever i videregående er tallet høyere. Hele 95% oppgir å føle seg trygge i
nærområdet. Dette er høyere skår enn elever på videregående oppgir i Akershus og landet som
helhet (figur 14).

Figur 14. Ungdata 2019

Kan du tenke deg å bo i kommunen din når du blir voksen?

Figur 15. Ungdata 2019

En rekke undersøkelser viser at møteplasser er av betydning for eldre. I Plan for helse og omsorg
2019-2027 beskrives betydningen av møteplasser for eldre. Planen har en målsetting om å skape
gode, sosiale møteplasser for eldre og gjøre tilbudene kjent. Det fremkommer utfordringer knytte til
transport for de som bor usentralt. Av den grunn vurderes en henteordning for de som trenger det.

2.4 Boligsosiale ordninger
2.3.1 Boligsosialt arbeid
Boligsosial handlingsplan 2013-2030 for Nesodden kommune er en sektorovergripende plan som
omhandler boliger og botiltak for vanskeligstilte. Planen skal sees i sammenheng med kommunens
andre planer som f.eks. kommuneplan og økonomiplan. Kommuneplanens samfunnsdel beskriver at
kommunen skal aktivt delta i det boligsosiale arbeidet, og legger til rette for at ingen skal være
bostedsløse. Kommunen har differensierte boliger tilpasset ulike behov. Kommunen utarbeider en
strategi for «fra leie til eie».
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Nesodden kommunen er deltaker i Husbankens kommuneprogram Bolig for velferd, noe som gir
kommunen tilgang på råd og kunnskap samt at kommunen blir prioritert når det gjelder tildeling av
midler.
Forbedringer i det boligsosiale arbeidet er et prioritert område i 2019. Dette gjelder generelle
boligpolitiske spørsmål som gjenspeiler seg i en ny arealplan på den ene siden, og det boligsosiale
arbeidet på den andre. Det ligger i vedtaket å se på nye løsninger for kommunale boliger og plassering
av disse. Kommunen ser spesielt se på aktiv bruk av tilvisnings-/tildelingsavtaler og samarbeid med
private aktører.
På Løeshagafeltet eier kommunen en del leiligheter som er benyttes til vanskeligstilte på
boligmarkedet. Det er uheldig å bosette grupper med ulike utfordringer sammen med
flyktningfamilier med små barn. Løeshagafeltet er et prioritert område med tanke på strategisk
boligpolitikk. I denne sammenheng har kommunen leid Østraat.
Tiltak for å løse utfordringer som ble påpekt i boligsosial foranalyse utarbeidet i 2016 spesifiseres og
gjennomføres. Planlegging av hvordan det boligsosiale arbeidet skal organiseres er igangsatt.

2.3.2 Kommunale boliger
Kommune disponerer 184 boliger (149 eide, 10 med kommunal utpekingsrett samt 25 innleide) pr
31.12.18. I tillegg til dette 109 prisregulerte innskuddsboliger for trygdede/aldersboliger med
kommunal tildelingsrett.
Kommunalt disponerte boliger pr 1000 innbyggere:
2016

2017

2018

Nesodden

15

15

15

Landet

21

21

23

KOSTRA-gruppe 7

16

16

16

Tabell 3. Kilde SSB

Boligene er ment for vanskeligstilte på boligmarkedet som ikke selv kan skaffe seg/beholde egen bolig.
Kommunale gjennomgangsboliger er ikke ment som en varig løsning, og her inngås det leiekontrakt
for inntil 3 år. I løpet av denne perioden er det ønskelig at leietaker finner en egen bolig. I praksis er
dette langt fra tilfellet, og mange er nødt til å fortsette å bo i kommunal bolig etter at leietiden er
utløpt. Tidsbegrensede kontrakter gir liten mulighet til å skape stabilitet og ro for beboeren, og gjør
det vanskelig for denne gruppen å skaffe seg en varig bolig. Dersom leietaker imidlertid får en stabil og
stor nok inntekt vil startlån være aktuelt for å komme seg ut på det private marked og inn i en varig
bosituasjon.
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2.5 Antall uføre i forhold til folketallet (prognose)
Arbeid gir inntekt, sosiale fellesskap, struktur i hverdagen og en meningsfylt aktivitet – faktorer som
er viktige for helsen. Personer utenfor arbeidsmarkedet har gjennomgående dårligere helse enn dem
som er i arbeid. www.helsedirektoratet.no/helsekonsekvensutredning
Antall mottakere av uføretrygd var 1060 personer per 31. desember 2018. Det tilsvarer 8,7 % av
befolkningen mellom 18 og 67 år i Nesodden kommune. I Akershus er dette tallet 7,7 %, mens det i
landet for øvrig er 10,0 %.
Det var 654 uføretrygdede kvinner og 406 uføretrygdede menn. Det var 37 personer under 30 år som
mottok uføretrygd. Det betyr at 3,49 % av alle uføretrygdede er under 30 år.

Figur 16 og 17. Fakta om mottakerne av uføretrygd i Nesodden kommune

2.6 Antall arbeidsledige
Antall helt ledige personer var 189 stykker i februar 2019, mens antallet arbeidssøkere var 290.
Arbeidssøkere er summen av personer som i perioden er helt ledige, delvis ledige og arbeidssøkere
som deltar på tiltak.
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I februar var helt ledige som andel av arbeidsstyrken 1,88 i Nesodden kommune. Det var 75 ledige
kvinner og 114 ledige menn. Andelen helt ledige under 30 år utgjorde 21,16%. På landsbasis er antall
helt ledige på 2,4 %, i Akershus/Østfold 2,4 %, mens på Nesodden er 1,98 % av den arbeidsføre
befolkningen helt ledige.

Figur 18

Figur 19

Nav Nesodden tilbyr «Kvalifiseringsprogram» for personer mellom 18 og 67 år som ønsker å komme i
arbeid, men som trenger ekstra oppfølging for å klare det. Målet med programmet er at arbeidssøker
skal få tilstrekkelig oppfølgingen til å komme i arbeid eller aktivitet.

2.7 Skolestrukturen (antall, geografisk spredning) elevtall
Det jobbes med ny skolestruktur for Nesodden, og i den sammenheng er det viktig å planlegge og
bygge slik at folkehelse blir en del av vurderingene for skolevei, sykkelparkering, parkering, utforming
og tilgang til utearealer.

Fylkesmannen har forventinger til kommunal planlegging. Med det årlige forventningsbrevet til
kommunene presiserer Fylkesmannen hvilke viktige prioriteringer regjeringen forventer at blir
hensyntatt i kommunal planlegging. Fylkesmannens innspill til arealplanlegging vil vektlegge
oppfølging av nylig vedtatte regionale planer for areal- og transport og masseforvaltning. I 2015 ble
Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus (APT) vedtatt.
Viktige strategier i ATP er blant annet
* Konsentrasjon av bolig- og arbeidsplassvekst til prioriterte vekstområder
* Klar begrensning av vekst utenfor de prioriterte vekstområdene
24

* Konsentrasjon av vekst gir grunnlag for levende byer – som må utvikles med flerfunksjonalitet, høy
kvalitet, høy arealutnyttelse, gode bomiljøer og gangavstand mellom viktige funksjoner
* Kollektivtrafikk, sykkel og gange må i økende grad prioriteres
(Kilde: Planbeskrivelse kommuneplan 2018 – 2042, s.14)

Det bygges mye i og rundt områdene Fagerstrand og Nesoddtangen. Kommuneplanen 2018-2042,
vedtatt av kommunestyret, legger opp til to vekstområder: Tangen og Fagerstrand. Disse to stedene
skal dele 80 prosent av veksten på Nesodden. Tangen skal være hovedsentrum, administrativt,
kulturelt, handels- og servicemessig. Fagerstrand skal være lokalsenter, med en tydelig og fortettet
struktur, der handel og service er dekket for befolkningen i den sørlige delen av Nesodden.
Barnehager og skole er viktige institusjoner som bidrar til å definere vekstområdene i kommunen.
Per juni 2019 foreligger det innsigelser til planen. Dette vil trolig avgjøres høst 2019.

2.8 Hvor mange elever fullfører videregående skole?
Beståttprosenten for Nesodden videregående skole var samlet i fjor 85,3%, litt lavere enn årene før.
(86,3% i 2016-17 og 87,5% i 2015-16). Disse tallene ligger godt over landsgjennom snittet som var 73
% og Akershus som var 78 %

2.9 Barnehagedekning og barnehagemiljø
Nesodden kommune har hatt full barnehagedekning siden 2009. Full barnehagedekning innebærer at
alle barn som fyller ett år innen utgangen av november det året det søkes om plass tilbys
barnehageplass fra og med august- november innenfor kommunens grenser. Det rapporteres om høy
grad av trivsel i både private og kommunale barnehager i Nesodden kommune.
Totalscore for barnehagene i brukerundersøkelsen:

Figur 20. Samlet vurdering for alle barnehagene i Nesodden kommune i 2018.
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2.10 Helsestasjons – og skolehelsetjeneste
Kommunen skal, som et ledd i å tilby nødvendige helse- og omsorgstjenester, tilby helsefremmende
og forebyggende tjenester, herunder helsetjenester i skoler (skolehelsetjeneste) og
helsestasjonstjeneste. Forebyggende helse barn og unge tilbyr lovpålagte tjenester til gravide, barn,
unge og familier og inkluderer Jordmortjenesten, Helsestasjonstjenesten (0-5 år),
Skolehelsetjenesten (5-20 år), Helsestasjon for ungdom (13-21 år) og Fysio-/ergoterapitjenesten (020 år). Tjenesten er tverrfaglig, og bemanningen består av helsesykepleier, jordmor, lege,
fysioterapeut og ergoterapeut. Tjenesten er en del av virksomheten Barn, unge og familie og den
samhandler og samarbeider tett med mange interne virksomheter i kommunen, og en rekke
eksterne instanser.

Formålet med helsestasjons- og skolehelsetjenesten er å fremme psykisk og fysisk helse, fremme
gode sosiale og miljømessige forhold, forebygge sykdommer og skader, utjevne sosiale
helseforskjeller og forebygge, avdekke og avverge vold, overgrep og omsorgssvikt.

Tilbudet i tjenesten skal være universelt, og tilnærmingen skal både være individuell og
befolkningsrettet. Tilbudet i helsestasjon, skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom skal være
gratis og kultursensitivt, tilpasset den enkeltes behov og livssituasjon, og det skal være et likeverdig
tilbud til hele befolkningen. Gravide, barn, ungdom og foreldre skal ha et tilgjengelig lavterskeltilbud
der alle kan henvende seg uten avtale eller henvisning. Tjenesten skal så tidlig som mulig fange opp
risikoutsatte gravide, barn og unge med et behov for helsehjelp, gi dem et tilbud og henvise videre
ved behov. Felles for tjenestene er at de når nærmest 100 % av barnebefolkningen og ca. 80 % av de
gravide, potensialet i forhold til tidlig innsats er dermed stort.
Nesodden kommune har et helsestasjonstilbud for ungdom. Tilbudet er et lett tilgjengelig og gratis
lavterskeltilbud til ungdom i alderen 12-20 år, og er et supplement til skolehelsetjenesten. Tjenesten
er bemannet tverrfaglig med helsesykepleier, lege, jordmor, fysioterapeut, og lett tilgang til
ungdomspsykolog.

Helsestasjon for ungdom tilbyr samtaler og veiledning om alt det ungdom oppsøker tjenesten for, spørsmål om kroppslig utvikling, følelser, forelskelse og seksualitet, problemer med seksuell
trakassering og seksuelle overgrep og spørsmål knyttet til kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og seksuell
orientering. HFU bør være spesielt oppmerksomme på ungdom som har indikasjoner på utfordringer
relatert til psykisk helse, seksuell helse, rus og voldsproblematikk, og bør tilby oppfølgende samtaler
til disse ved behov eller henvise videre.

Helsestasjon for ungdom tilbyr prevensjonsveiledning. De gir i veiledning om bruk av prevensjon
tilpasset målgruppene og gi resept på prevensjonsmetoder til kvinner. Helsestasjon for ungdom er
bra tilrettelagt for å administrerere langtidsvirkende, reversibel prevensjon (LARC). På HFU kan
ungdom få lagt inn p-staver og spiraler av helsepersonell. Helsestasjon for ungdom er tilrettelagt for
å teste for seksuelt overførbare infeksjoner (SOi), behandle SOI, og gjennomføre eller bidra til
smitteoppsporing ved SOI.
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Det siste årene har vi sette en økning i andelen unge som rapporterer om lettere psykisk helseplager.
Noen mener at økt individualisering i samfunnet og et sterkere prestasjonsstress i for eksempel
skolen, har bidratt til denne utviklingen. Andre mener at økningen kan skyldes større åpenhet og
oppmerksomhet om denne typen plager.

Jenter er mer plaget av depresjon og angst symptomer enn gutter (Figur 21). Konfliktfylte forhold i
hjemmet og liten grad av sosial støtte øker risikoen for slike plager. Flere undersøkelser viser også en
klar sammenheng mellom mobbing og dårlig psykisk helse.

Figur 21. Ungdata 2019.

Figur 22. Ungdata 22.
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Figur 22. Ungdata 2019.

Mobbing er et alvorlig problem som rammer mange unge. Mobbing kan være fysisk ved hjelp av vold,
eller psykisk, som vedvarende utfrysing fra venneflokken. En ny type mobbing har blitt med aktuell
den siste tiden- digital mobbing. I ungdata er det relativt få som rapporterer at de er utsatt for dette.
Det ser imidlertid ut til å være noe kjønnsforskjeller i omfanget av digital mobbing, hvor jenter
utsettes oftere enn gutter. Trenden i ungdata siden 2010 tilsier at noen flere jenter enn før opplever
å bli mobbet, mens tallene for guttene ikke har endret seg.

Figur 23. Ungdata 2019
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Figur 24. Ungdata 2019.

Figur 25. Ungdata 2019.

Nesodden kommune har et helsestasjonstilbud for ungdom. Helsestasjonen tilbyr samtaler og
veiledning for ungdom. Gravide, barn, ungdom og foreldre skal ha et tilgjengelig lavterskeltilbud.
Nesodden kommunen er deltaker i Husbankens kommuneprogram Bolig for velferd. Forbedringer i
det boligsosiale arbeidet er et prioritert område i 2019. Nav tilbyr «Kvalifiseringsprogram» for
arbeidssøkere mellom 18 og 67 år som trenger ekstra hjelp for å komme i arbeid.
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2.11 Oppsummering levekår og oppvekst
En god oppvekst kan beskrives som en tilværelse preget av trygg og stabil tilknytning til
omsorgspersoner, gode modeller og velfungerende barnehage, skole og nærmiljø. Høyere grad av
sosial ulikhet, som vil større økonomisk avstand mellom de som har mye og de som har lite, har vist
seg å henge sammen med blant annet forekomst av psykiske vansker og dårligere skoleprestasjoner
hos barn (Helsedirektoratet 2015/2). Boligsosialt arbeid er en prioritering fremover.

Ressurser:
Gjennomføring i videregående skole ligger godt over landsgjennomsnittet.
Høy trivsel i barnehagene.
Lavere andel arbeidsledige under 30 år enn i Akershus og landet for øvrig.
Kommunen har et godt helsestasjonstilbud for ungdom.

Utfordringer:
Ungdataundersøkelsen avdekker en økning i andelen unge som rapporterer om lettere psykiske
helseplager. Jenter er mer preget av angst- og depresjonssymptomer enn gutter.
Flere undersøkelser viser en sammenheng mellom mobbing og dårlig psykisk helse.
Mobbing er alvorlig problem som rammer mange unge. Flere jenter enn gutter opplever å bli
mobbet.
7,3 % av barna i Nesodden kommune bor i husholdninger med lavinntekt. Selv om dette er et lavere
tall enn Akershus og landet for øvrig belyses denne gruppen som en mulig utsatt gruppe.
Antall mottakere av uføretrygd tilsvarte 8,7% av befolkningen mellom 18-67 år.
Ved inngangen av 2019 var antall arbeidsledige 1,88% av arbeidsstyrken. 21% av disse var under 30
år.
Finne gode bomiljøer til de som må ha hjelp til å skaffe bolig.
Det høye prisnivået på boliger, både når det gjelder kjøp og leie, er en utfordring for følgende
grupper:
- barnefamilier i hele kommunen
- unge i etableringsfasen
- personer med rusproblematikk (både for de som lever i aktiv rus og de som ønsker hjelp)
- personer med rus- og psykiatriproblematikk
- personer med psykiske lidelser
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- unge med nedsatt funksjonsevne
- unge som har falt utenfor skole/arbeid

3 Fysisk, biologisk, kjemisk og sosialt miljø
En rekke miljøforhold har effekt på helsen. Eksempler er drikkevannskvalitet, luftkvalitet, grad av støy
og kvaliteter ved nærmiljøet som tilgang til friområder, friluftsområder osv. Med begrepene fysisk,
biologisk, kjemisk og sosialt miljø refereres det til kap. 3 i folkehelseloven.

3.1 Drikkevannsforsyning og kvalitet
Ca 16 000 personer er tilknyttet kommunal vannforsyning, og gjennom dette sikret helsemessig
betryggende drikkevann. Alle de kommunale vannverkene er godkjente av mattilsynet. Vannet
gjennomgår fullrensing med desinfeksjon. Leveringssikkerheten er ennå god. Nesoddens kommunale
vannverk kan forsyne alle innbyggerne med nok vann i en normalsituasjon. Kommunen har avtale
med Bærum kommune om reservevannforsyning. Denne har samme forsyningskapasitet som
kommunens egne vannverk. Kommunen har dermed to uavhengige forsyningsløsninger med
tilstrekkelig kapasitet for dagens befolkning i en normalsituasjon. Tørkesommeren 2018 førte til lite
vann i vannkilden og stort forbruk gjennom vanning. Vi kom i en situasjon hvor vi måtte benytte
begge forsyningsløsningene. Kommunen er i dialog med Asker kommune om ny reservevannsløsning
fra Slemmestad til Fjellstrand.

Resten av befolkningen, ca. 4000 personer, forsynes av egne private brønner av svært varierende
kvalitet. Mange tar ikke jevnlige analyser og er ikke alltid klar over at de drikker forurenset vann. Det
er hovedsakelig bakterieinnholdet som kan være sykdomsfremkallende. Jern og mangan er også
utfordrende, men hovedsakelig bidrar det til bruksmessige ulemper. Drikkevannsbrønner inntil
dyrket mark og veier er utsatt for forurensning i form av plantevernmidler og salt. Gartnerier kan
potensielt gi store utslipp.

3.2 Vann, vassdrag og sjø
Kommunen har en rekke badeplasser langs sjøen. De forurenses fra tid til annen av forurensede
bekker, særlig i flomperioder. Det tas bakterieprøver i badesesongen, men bakterieprøvene viser
overveiende god badevannskvalitet, bortsett fra i bekkeutløpet på Fagerstrand. Det er satt opp
informasjonsskilt som fraråder bading ved bekkeutløpet. Forurensninger skyldes kloakk fra spredt
bebyggelse og landbruk.

Nesodden har hatt lokalforskrift som forbyr utslipp av båtseptik i sjøen i mange år, og det er bygget
septikmottak på Oksval, Steilene og Fagerstrand. Flere kommuner i Indre Oslofjord er i ferd med å
innføre tilsvarende forbud.
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Ved båthavner og til dels brygger kan det være forurenset havbunn. Hovedsakelig er det bunnstoff
fra båter som ikke blir håndtert på rett måte.
Vi har også eksempel på at båtforlis forurenser strandsonene. Båtforliset ved Alvern sommeren 2018
er et slikt eksempel, men det aller meste ble ryddet opp ved bruk av lenser.

Fisk og skalldyr som lever i områder med forurensede sedimenter vi bli tilført forbindelser/stoffer
(for eksempel kvikksølv fra fiskelever).

Midlertidig lagring av sprengstein i forbindelse med byggeprosjekter i kommunen gir økt
nitrogennivåer i grunn og i vannmiljøet.

3.3 Luftforurensning
Generelt sett er luftkvaliteten god på Nesodden. Noe luftforurensning og svevestøv kan forekomme i
tilknytning til hovedveiene fv. 156 og 157. Dette vil i hovedsak være merkbart på tidspunkt når det er
vindstille om vinteren og om morgen og ettermiddag når trafikken er størst.

Oljefyring har vært noe problem lokalt, men oljefyrer må skiftes ut innen 2020 slik at problemet
anses snart å være over.

Vedfyring er et lokalt problem og mest merkbart når det et vindstille. Astmatikere er mest utsatt.

3.4 Annen forurensning
Det er påvist forurenset grunn i gamle industriområder som på Cirkle K (Statoil) tomten på
Fagerstrand og Svestad. Sannsynligvis gjelder dette også Spro. Dette kan være olje, glykol eller
frostvæske. Noe opprydding er gjennomført, men fortsatt foreligger rester i bakken. Disse områdene
er avstengt. Før områdene kan benyttes må det foretas miljøsanering.
Microplast finnes både på land og i vann i Nesodden kommune som i alle andre kommuner.
Kommunen har flere kunstgressbaner med granulat, og granulatet fraktes via bekkedrag og ut i
sjøen. Det både planlegges og gjennomføres tiltak for å begrense spredning av granulat.

3.5 Inneklima i skoler, barnehager og offentlige bygg
3.5.1 Miljørettet helsevern
Nesodden Kommune har et interkommunalt samarbeid innenfor miljørettet helsevern sammen med
Drøbak og Enebakk. Kommuneoverlegen, som har det overordnede ansvaret for miljørettet
helsevern i kommunen. Kontoret for miljø og folkehelse fører tilsyn med alle barnehager og skoler i
kommunen. De tilser at både uteområder og inneklima er etter forskriftene. Hver barnehage og skole
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i Nesodden Kommune må dokumentere inneklimamålinger sammen med en hel del andre faktorer
hvert 4.år.

3.5.2 Forekomst av Radon
Aktsomhet for radon viser at det er høye konsentrasjoner på deler av Nesodden. Dette gjelder særlig
på kommunens vestside. Med høye konsentrasjoner menes grenseverdier over 200Bq/m3.
Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) har en tiltaksgrense på 100 Bq/m3 for nybygging.
Aktsomhetskart Radon:
http://www.ngu.no/Radon%2E%2E%2Eaktsomhet
Kommunen gjennomfører ikke målinger eller låner/leier ut bokser for radonmåling for private
eiendommer.

Det gjennomføres jevnlige radonmålinger i Barnehagene og skoler. Radon målingene må
gjennomføres på vinterhalvåret og i minst 2 måneder.

Kommunen vurderer implementering av mulige digitale systemer for måling og kontroll.

3.6 Omfang av områder utsatt for støy
Det er kartlagt støysone langs fylkesveiene i kommunen. Kartet viser at både barnehager, skoler og
boligområder ligger innfor gul støysone og delvis også innenfor rød sone.

Støysonene er tilgjengelige i kommunens kartløsning, og ved nybygging vil det være krav om
støydempende tiltak.

3.7 Trafikksikkerhet og tilrettelegging for myke trafikanter
Nesodden er godkjent som «Trafikksikker kommune», og betyr at kommunen har utarbeidet en
rekke rutiner og prosedyrer med formål om god trafikksikkerhet.

I alt trafikksikkerhetsarbeid, på Nesodden som i landet for øvrig, ligger visjonen om at ingen skal
miste livet eller bli hardt skadet i trafikken. Mange barn og voksne opplever skoleveien som utrygg.
Selv om mange barn på Nesodden i utgangspunktet har en trygg skolevei, blir de av ulike årsaker
likevel kjørt til skolen. Dette fører til økt trafikk langs skoleveien og bidrar i seg selv til økt risiko. Det
er behov for holdningsskapende arbeid.

Vegetasjon og gjerder som hindrer sikt er ofte plassert på private eiendommer tilsluttet velveier og
felles adkomstveier. Vegetasjon presser de myke trafikantene ut i veibanen. Biler som står feilparkert
sperrer eller hindrer sikt. Utrygge krysningspunkter, dårlig belysning, manglende vinterdrift og
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snøhauger som hindrer sikt er også faktorer som gir økt risiko for myke trafikanter. Mange av disse
faktorene skyldes manglende opparbeidelse av veianlegg.
Det skal stilles krav til utbygging av teknisk infrastruktur før det etableres bolig og næring, men
realiteten er at mange har fått/får dispensasjon fra dette opparbeidelseskravet. Deler av veinettet på
Nesodden preget av dette, og av den grunn ikke tilrettelagt for myke trafikanter. Flere velger å kjøre,
noe som igjen gir økt trafikkmengde.

Kommunen gjennomfører mindre trafikksikkerhetstiltak hvert år gjennom fylkets tilskuddsordning til
aksjon skoleveitiltak.

Kommunen har gjennomført spørreundersøkelser på Fjellstrand og Berger som viser at tilrettelegging
for myke trafikanter har stor betydning for antallet som kjøres til skolen. En mye større andel av
elevene kjøres til skolen på Fjellstrand enn Berger.

Til tross for at noen opplever småveiene som utrygge, er de fleste alvorlige ulykkene knyttet til
fylkesveiene. Etablering av sammenhengende gang- og sykkelveier er viktige tiltak for å bedre
sikkerheten, og det vil binde grendene sammen. Det er i utgangpunktet fylket som bygger ut gang- og
sykkelveier langs fylkesveiene, men kommunen kan bidra gjennom å forskuttere enkelte strekninger
og ved å regulere. Langs store deler av FV 157 har kommunen igangsatt reguleringsplaner for gangog sykkelveier som innebærer at når finansiering kommer på plass vil bygging av gang- og sykkelvei
fra Svestad til Alværn kunne realiseres. Fylket bygger gang- og sykkelveier på Nesodden blant annet
fra Fjordvangen til Torvet med ferdigstillelse sommer 2019. I tillegg stiller kommunen i enkelte
tilfeller bygging av gang- og sykkelveier som rekkefølgekrav til utbyggere. Dersom elever har spesielt
farlig skolevei må kommunen dekke skoleskyss. Et sammenhengende gang- og sykkelveinett vil
redusere behovet for skoleskyss.

Nesodden har den laveste biltettheten i fylket, og skyldes først og fremst at svært mange benytter
båt til Oslo med tilhørende bussforbindelse til og fra Nesoddtangen brygge. Biltettheten øker
imidlertid vesentlig raskere enn innbyggertallet. Den viktigste muligheten kommunen har til å
bremse trafikkveksten er gjennom arealplanlegging. Bolig- og næringsbebyggelse må konsentreres til
grendesentrene og i tilknytning til kollektivknutepunkt.

Kommunen har høy kollektivdekning i forbindelse med reise til og fra jobb, men ut over det
gjennomfører hver husstand i gjennomsnitt 6 reiser pr. dag.

3.8 Universell utforming og tilgjengelighet
Universell utforming er nødvendig for noen og bra for mange. Målet er selvstendighet. Fysiske
omgivelser må være enkle å ferdes i, for alle i alle aldre, også for de med barnevogn.
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Plan- og bygningsloven (PBL) § 12-7 og § 29-3 har krav til universell utforming og forsvarlighet. PBL
setter krav om at tiltak etter kapittel 20 skal innenfor sin funksjon være universelt utformet i samsvar
med forskrifter gitt av departementet. Tiltak etter kapittel 20 som omfatter arbeidsbygg skal være
universelt utformet i samsvar med forskrift gitt av departementet.
Kommuneplanens arealdel har i bestemmelsenes § 5 krav om at universell utforming skal ivaretas i
innfor planlegging og byggesaksbehandling. Rådet for likestilling av funksjonshemmede (RLF) påpeker
at det ved alle faser i planlegging og gjennomføring bør benyttes riktig kompetanse og at
brukererfaring bør innhentes. Det må stilles krav til drift og systemer om koordinerende og
tilgjengelig gjennomføring. Eksempler:
- Brøyting av veier og fortau må stille krav i anbud om koordinering slik at ikke snø skuffes fra vei og
opp på et nylig brøytet fortau/bussholdeplass
- Ved bygg- og anleggsarbeid stilles krav om tilgjengelighet, forutsigbarhet og framkommelighet for
personer med motorisk eller kognitiv funksjonsnedsettelse rundt tiltak under byggeprosessen.

Tilrettelegging for en gruppe sikrer ikke nødvendigvis at alle med nedsatt funksjonshemming får
nytte av dette. Eksempler:
- En rullestolrampe gir ikke tilgjengelighet for personer med synshemming
- Ved bruk av teknologiske løsninger, må det sikres at løsningene er til alminnelig benyttelse for alle.
Eks. berøringsskjermer kan ikke benyttes av personer med synsnedsettelse, høye skjermer kan ikke
benyttes av kortvokste, kompliserte systemer kan ikke benyttes av utviklingshemmede.
Kommunen har store høydeforskjeller og vil derfor har større utfordringer enn mange andre
kommuner med å tilrettelegge veier, stier og friområder for alle. Det er viktig å bygge gode gang- og
sykkelveier og tilrettelegge for god adkomst til badestrender, friluftsområder og turstier.

Rådhuset har universellutforming og på noen av kommunens strender er det tilgang for rullestol, og
det er også deler av kyststien hvor det er mulig å benytte for rullestolbrukere.
RLF påpeker også at det en rekke forhold i samfunnet som påvirker folkehelsen for innbyggere med
funksjonsnedsettelse. Mange har en funksjonsnedsettelse i hele eller deler av livet. Samfunnskapte
barrierer i forhold til bolig, utdanning, arbeid og fysisk og sosial deltakelse er forhold som påvirker
psykisk og fysisk helse hos personer med funksjonsnedsettelse negativt i større grad enn hos resten
av befolkningen.

Rettigheter for personer med funksjonsnedsettelse skal sikres gjennom universelle ordninger i hele
livet og i alle aktiviteter, f.eks. skal alle tillatelser til allmenne aktiviteter og tiltak inneholde krav om
tilgjengelighet og tilrettelegging. Alle allmenne aktiviteter skal publiseres likt for alle i kommunen.
Eksempler:
- ved arrangementer kreves tilgjengelighet og inkluderende organisering
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- ved planlegging av nærsti stilles krav til Universell utforming
- invitere og tilrettelegge individuelt for barn og unge med funksjonsnedsettelse i fritidstilbud,
klubber og idrettslag.

3.9 Områder for rekreasjon og friluftsliv
I gjeldende kommuneplan er Nesoddmarka, ca. 34 km² stort område, søkt bevart gjennom egen
hensynssone. Hensikten er å ivareta natur- og friluftslivsinteresser i Nesoddmarka ved å beskytte
arealene mot tiltak som vil redusere ferdselsmuligheter, opplevelseskvaliteter, biologisk
mangfold, friluftsmuligheter og sammenhengende naturområder. I forlagsstilt kommuneplan er
følgende bestemmelse: H560 Bevaring naturmiljø (nesoddmarka)
Hensynssone H560_1 skal ivareta Nesoddmarka, for å sikre:
•
•
•
•

Tilgang til et større, sammenhengende friluftsområde for befolkningen
Tilstrekkelig store leveområder for arter
Områder med svært viktig biologisk mangfold
Økologiske tjenester som flomdemping og rent drikkevann

Innenfor hensynssonen skal det tas særskilt hensyn til natur og friluftsinteresser. Bygge- og
anleggstiltak som nevnt i plan- og bygningsloven § 1-6 er ikke tillatt. Unntak er:
•
•
•
•

Tiltak i landbruk i tråd med LNF, jf. kommuneplanens bestemmelser § 32-1.
Stier, løyper og andre tiltak som fremmer friluftsliv og bedrer naturmiljøet, kan tillates
dersom viktige økologiske funksjoner blir opprettholdt eller rehabilitert.
Offentlige infrastrukturanlegg som hovedveger, vann- og avløpssystemer, kraftledninger mv.
Fasadeendring og innvendig bruksendring i eksisterende bygningsmasse.
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Figur 26. Hentet fra kommuneplan 2018-2042
Blå markering viser hensynssone H560, bevaring naturmiljø. Nesoddmarka.

Svært mange innbyggere på Nesodden har umiddelbar nærhet til marka. Nesodden har i tillegg ca. 3
mil med kystlinje og ca. 15 tilrettelagte badeplasser og friområder ved sjøen.

Kyststien er tilrettelagt og oppmerket på Østsiden fra Blylaget til Nesoddtangen brygge. Det jobbes
med å sluttføre arbeidet med kyststien på vestsiden. Fortsatt gjenstår noen strekk, blant annet ved
Alværn.

Med utgangspunkt i Berger Idrettspark er turvei- og lysløypenettet godt utbygd på nordre Nesodden.
Kommunen har lysløyper på Fagerstrand og Fjellstrand. Til sammen er det ca. 110 km med
preparerte løyper. Det jobbes for øvrig aktivt med fremkommelighetstiltak på stier og snarveier til
skoler.

3.10 Sosialt miljø
Sosialt miljø kan omfatte sosiale relasjoner, deltakelse på ulike samfunnsarenaer som
organisasjonsdeltakelse, valgdeltagelse, fritid og kulturtilbud og møteplasser osv.
Kultur, idrett og aktivitetstilbud skal innrettes slik at det i utgangspunktet er både fysisk og sosial
tilgjengelighet. Det er viktig å legge til rette for hverdag som gir sosial støtte til alle. Sosial støtte
fremmer helse og trivsel, fordi støtte fra for eksempel venner, skolekamerater, kolleger og familie
virker som en «buffer» mot ulike belastninger.

Kulturvirksomheten har fokus på at tilbudene skal være lavterskeltilbud, og at flest mulig
arrangementet skal være åpne for alle, uavhengig av etnisitet, bakgrunn, alder etc. Det jobbes aktivt
for barn og ungdom. Hovedmål for virksomheten er blant annet at man inkluderer, involverer,
innlemmer og engasjerer, og at innbyggerne gis økt livskvalitet i alle faser i livet.

3.10.1 Kunst og kultur
Kunst og kultur har stor betydning i lokalsamfunnet. Kultur kan fremme livskvalitet, helse, fellesskap
og inkludering, og i et stadig mer flerkulturelt samfunn kan kulturlivet fungere som brobygger.
Kunsten taler til oss og berører oss på tvers av språk og kulturer. Kulturlivet skaper samhold mellom
innbyggere og styrker lokal identitet.
Kommunen tilrettelegger for et mangfold av kulturelle tilbud og aktiviteter på Nesodden med
hovedmål å:
•
•

inkludere, involvere, integrere og engasjere
gi innbyggerne økt livskvalitet i alle faser i livet
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•
•
•
•

legge til rette for samhandling mellom profesjonelle, amatører og frivillige aktører og
samarbeidspartnere
løfte frem ulike kulturaktører og kulturuttrykk
innbyggerne får et godt og allsidig kulturtilbud
synliggjøre at vi er Norges største kunstnerkommune

Bedre fysisk og psykisk overskudd er viktig, ikke bare i forhold til den enkeltes opplevelse av glede,
velvære og mestring, men også i form av en samlet helsegevinst for samfunnet. Kommunen har
sterkt søkelys på aktivitet, spesielt for barn og ungdom.

Nesodden har de siste 15 årene satset mye på idrett og friluftsliv, og i samarbeid med idretten har
kommunen bygget mange nye, tidsmessige anlegg. Idrettsanleggene (ca. 125 stk) brukes både til
egenorganisert og organisert idrett, trening og konkurranser. Brukergruppene er idrettslag, skoler,
barnehager, institusjoner og publikum.

Oppslutningen om den organiserte idretten i Nesodden kommune har økt jevnt de siste årene, og
fremstår i dag som solid, både i sitt mangfold og i sin oppslutning. Idrettslagene utgjør den desidert
største frivillige organisasjonen i kommunen. Kommunen fører også et prinsipp om gratis treningstid
på kommunale idrettsanlegg, mens det betales for arrangementer. Terskelen for å drive idrett i
kommunen ønskes lavest mulig. Det skal ikke være avgjørende for valg av idrett hva foresatte har i
inntekt.

I 2018 har Nesodden kommune tilrettelagt for 2 stk. kommunale utviklingsprosjekter (planlagte
anlegg av regional betydelse) i Regional plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv i Akershus 2016 –
2030: Multisports-anlegg på Berger stadion og Kyststien.

I 2018 har Nesodden, som en av de aller første kommunene i Norge, åpnet en ny og miljøvennlig
kunstgressbane, med bio-granulater basert på sukkerrør. Målet er at bio-granulater skal erstatte SBRgummi granulater på alle kommunens kunstgressbaner etter hvert.
Nesodden kommune har under 2018 utbetalt økonomisk støtte for til sammen: kr. 2.454. 000,(Kulturtilskudd, aktivitetstilbud for barn og unge, driftstilskudd Saga skatehall, tilskudd Aktiv på
dagtid, kulturfond, tilskudd Frivilligsentralen, og tilskudd kulturrådet).
Nesodden har ca. 125 idrettsanlegg, blant annet en rekke balløkker/ballbinger og grusbaner, 5
kunstgressbaner, alpinanlegg, skateboardanlegg, ridebaner, seilanlegg, svømmehaller, lysløyper ca.
110 km med skiløyper.

Kommunen har hjertestartere tilgjengelig for publikum og har kjøpt inn nye på steder hvor
hjertestartere manglet.
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Nesodden kommune har i samarbeid med Nesodden Idrettsråd (NIR) utarbeidet retningslinjer for
idrett - alkohol og rusmidler, og reiser innen idrett.

Nesodden kommune og Nesodden Idrettsråd ønsker nulltoleranse for alkohol og rusmidler innen
idretten i Nesodden kommune. Retningslinjene har derfor blitt distribuert til samtlige grupper og lag
med barn og ungdommer som reiser til og fra kamper, cuper, turneringer og stevner.

3.10.2 Frivillige organisasjoner
Nesodden kommune har i 2018 utbetalt økonomisk støtte for til sammen: kr. 2.454. 000,-. Dette
gjelder Kulturtilskudd, aktivitetstilbud for barn og unge, driftstilskudd Saga skatehall, tilskudd Aktiv
på dagtid, kulturfond, tilskudd Frivilligsentralen, og tilskudd kulturrådet.

Nesodden kommune har, gjennom fagområdet Kultur og idrett, tilrettelagt for samarbeids- og
utviklingsmøter med Nesodden Idrettsråd, Forum for Natur og Friluftsliv Nesodden, Nesodden
Frivilligsentral, Nesodden IF, Fagerstrand IF, og en rekke andre lag, foreninger og aktører innen
frivillighet. Idrettslagene utgjør den største frivillige organisasjonen i kommunen, og kommunen har
gjennom mange år hatt et utstrakt samarbeid med idrettsforeninger om blant annet drift av
idrettsanlegg.

3.10.7 Fritidstilbud og ungdomsklubber
For å motvirke utenforskap, utjevne sosiale og økonomiske forskjeller, har kommunen er sterkt fokus
på tilbud for ungdom. Ungdomsklubbene på Skoklefall og Fagerstrand har kveldstilbud hver mandag,
tirsdag og fredag. Ut over de tradisjonelle ungdomsklubbene organiserer kommunen en rekke,
tilbud, prosjekter og satsninger:
•
•
•
•
•

Nesodden musikkverksted
Ferietilbud
Utlånssentralen for tur- og ferieutstyr
Halvøya – årlig ungdomsarrangement
Steilene – kultur- og rekreasjonsarena for ungdom

Inkluderende Kultur
Er et strukturert undervisningsopplegg for grupper av ungdom. Målet er å forebygge ekskludering og
mobbing. Åpen dialog, praktiske øvelser, moralske dilemmaer og refleksjon preger undervisningen
som gjerne gjennomføres som et prosjekt over flere måneder. «Inkluderende Kultur» er definert som
et universelt tiltak i «Plan for et godt oppvekstmiljø i Nesodden kommune 2017-2021».

Foreldreressursen
«Foreldreressursen» er dialog mellom foreldre og tenåringsbarn. En del av satsningen er
Foreldreforum Nesodden som består av FAU-representanter ved alle ungdomsskolene.
Forumsamlinger med ulike, relevante temaer med bevisstgjøring og kompetanseheving av
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tenåringsforeldre. Nettverksbygging og erfaringsutveksling er også viktige elementer i denne
satsningen.

Ungdommens kommunestyre
Ungdommens Kommunestyre på Nesodden er partipolitisk uavhengig og fungerer som et talerør for
ungdom.

3.10.8 Omfang av sosiale risikomiljø og kriminalitet
Det er lite kriminalitet på Nesodden. I perioden fra 2007 fram til 2018 er det nedgang i alle
lovbruddsgrupper, slik det er i landet for øvrig. Anmeldte rusmiddellovbrudd har i samme periode
blitt redusert fra 6,6 per 1000 innbyggere til 2,7. Nedgangen i antall anmeldte lovbrudd har vært
større på Nesodden enn ellers i landet (se tabell 21).

Lovbrudd anmeldt per 1 000 innbyggere (årlig gjennomsnitt)

20072008

20092010

20112012

20132014

20152016

20172018

Hele

Alle lovbruddsgrupper

80,8

79,3

75,2

71,9

63,7

58,2

landet

Eiendomstyveri

31,0

30,7

28,7

25,3

19,6

16,4

Vold og mishandling

6,9

7,0

6,8

6,7

6,6

6,9

Rusmiddellovbrudd

10,5

10,7

10,8

11,5

10,1

8,7

Ordens- og integritetskrenkelse

7,8

7,9

8,0

8,1

7,3

6,7

Trafikkovertredelse

12,4

11,0

10,1

9,9

9,4

8,5

Annet lovbrudd (inkl. annet vinnings-

12,2

12,0

10,7

10,3

10,7

10,9

47,8

39,7

33,9

36,9

33,9

25,6

Eiendomstyveri

17,1

13,7

12,9

13,9

9,9

7,7

Vold og mishandling

5,8

4,9

4,0

4,7

3,7

4,0

Rusmiddellovbrudd

6,6

5,8

6,3

5,2

5,2

2,7

Ordens- og integritetskrenkelse

4,5

4,1

2,5

3,2

4,1

3,2

Trafikkovertredelse

4,7

3,3

2,8

3,6

3,5

2,1

Annet lovbrudd (inkl. Annet vinnings-

9,4

8,0

5,6

6,3

7,5

5,8

lovbrudd, eiendomsskade og seksuallovbr.)
Nesodden Alle lovbruddsgrupper

lovbrudd, eiendomsskade og seksuallovbr.)

Tabell 4. Anmeldte lovbrudd per mars 2018. Kilde: https://www.ssb.no/lovbrudda/

Oppgang eller nedgang i kriminalitet vil gi en pekepinn på om det kriminalforebyggende arbeidet
fungerer på Nesodden. Det er ingen områder som peker seg negativt ut i så stor grad at man kan si at
man har vesentlig større utfordringer på et område enn på et annet. Det finnes heller ingen
holdepunkter som tyder på at det er større innslag av noen kriminalitetstyper i Nesodden enn i andre
sammenlignbare kommuner/lokalsamfunn.
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Det er kjent at det eksisterer et rusmiljø på Nesodden. Et risikomiljø defineres som et miljø som kan
skade menneskets helse eller utvikling. Slike miljøer kan føre til fysiske sykdommer, depresjon, stress
og adferdsforstyrrelser.
Fravær av kriminalitet, et positivt nærmiljø der miljøet oppleves som trygt, samt gode sosiale
nettverk er alle en indikator på folkehelsen. På disse punktene kommer Nesodden kommune godt ut.
Dette kan ha sammenheng med kommunens tiltak for å skape positive nærmiljø blant unge og
voksne på Nesodden.
Hvor mange ganger har du vært med på, eller gjort noe av dette de siste 12 månedene?
(Prosentandel som har svart “1 gang” eller fler).
8. trinn

9. trinn

10. trinn

Tatt varer fra en butikk uten å betale

10

14

25

Vært i slåsskamp

25

29

27

Med vilje ødelagt eller knust
vindusruter, busseter, postkasser e.l.

10

10

15

Sprayet eller tagget ulovlig på vegger,
bygninger, tog, buss eller lignende

4

4

5

Lurt deg fra å betale kino,
idrettsstevner, buss, tog ell. lignende

38

50

51

Vært borte en hel natt uten at
foreldrene dine visste hvor du var

9

12

21

Skulka skolen

21

36
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Tabell 5. Ungdata 2019

Ungdom i videregående skole oppgir i Ungdataundersøkelsen at 14% prosent har tatt varer fra butikk
uten å betale siste året. Besvarelsen tilsier at Nesodden ligger høyere enn Akershus og Nesodden på
butikktyveri i denne aldersgruppen. Se figur 27.

Figur 27. Ungdata 2019
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Blir du selv utsatt for plaging, utfrysing av andre unge på skolen eller fritida?

Figur 28. Ungdata 2019

Hender det at du selv er med på plaging, trusler eller utfrysning av andre unge på skolen eller på
fritida?

Figur 29. Ungdata 2019
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Har du i løpet av de siste 12 månedene blitt utsatt for noe av det følgende? (Prosentandel som har
svar ”1gang” eller flere).

Figur 30. Ungdata 2019

Elever i videregående skole på Nesodden oppgir å ha blitt utsatt for trusler om vold litt oftere enn
videregående elever i andre Akershuskommuner eller landet som helhet. Se tabell 31.

Figur 31. Ungdata 2019

Elever på videregående oppgir i større utstrekning enn ungdomsskoleelevene å ha blitt skadet på
grunn av vold. Svarprosenten ligger høyere enn i andre Akershuskommuner og landet for øvrig.

Figur 32. Ungdata 2019
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3.10.9 Valgdeltakelse
Valgdeltakelse er påvirket av en rekke forhold. Det kan handle om sosiale ressurser og holdninger hos
innbyggerne, trekk ved selve valget og kjennetegn ved kommunen.
Nesodden kommune har høy valgdeltakelse sammenlignet med Akershus og landet for øvrig. Ved
Stortingsvalget 2017 hadde Nesodden 84,1% valgdeltakelse, mens Akershus hadde 80,8% og landet
for øvrig hadde 77,7% valgdeltakelse. (se tabell 26) Valgdeltakelsen har vært økende i tidsperioden
1997 – 2017, mens det har gått noe ned i Akershus og landet for øvrig.

Figur 33. Valgdeltakelse Stortingsvalg 2017. Akershus. Kilde Kommunedata.

Det er også høy valgdeltakelse ved kommunevalg sammenlignet med Akershus og landet for øvrig:
Kommunevalg
1995
Nesodden
68,4
Akershus
67,2
Landet
62,8
Tabell 6. Valgdeltakelse kommunevalg 1195 og 2015

2015
67,8
60,7
60,0
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3.10.10 Ensomhet
Samfunnet har i økt grad sett betydningen av sosiale nettverk og gode mellommenneskelige
relasjoner for helse og velferd. Den nye folkehelsemeldingen lanserer en strategi for å forebygge
ensomhet (2019-2023), Saman mot einsemd.
Levekårsundersøkelsen fra 2015 viser at 16 % av Norges befolkning oppgir at de enten er litt, ganske
mye eller mye plaget av en følelse av ensomhet.
• Ensomhet er vanligere blant de som er uføre, arbeidsledige, pensjonister og studenter enn blant
dem som er yrkesaktive.
• Kvinner opplever i større grad at de er ensomme enn menn. Blant eldre over 67 år rapporterer
21 % av kvinnene og 12 % av mennene at de er ensomme (Vrålstad 2017).
• De som bor alene etter fylte 45 år er oftere ensomme enn de aleneboende som er under 45 år
• Ensomhet er høyest blant de 25 % med lavest inntekt i landet.
• Ensomheten treffer oftere de unge enn dem som er midt i livet.
• Det er flest ensomme i aldersgruppen over 80 år.
•
Forskning de siste årene viser at både ensomhet, sosial isolasjon og det å leve alene påvirker både
den fysiske og psykiske helsen. Det påvirker risikoen både for hjerte-karsykdommer,
infeksjonssykdommer og depresjon. I tillegg svekkes evnen til å mestre påkjenninger.

En fersk levekårsundersøkelsen konkluderte med at det er en klar sammenheng mellom
sosioøkonomiske ressurser og ulikhet i sosiale relasjoner. Høyere utdanning, inntekt og yrkesaktivitet
øker sjansen for større sosiale nettverk og deltakelse, i tillegg synker forekomsten av ensomhet med
stigende husholdningsinntekt. Personer med lavere husholdningsinntekt opplever oftere barrierer
for sosial deltakelse.

Arbeidsledige og uføre har mindre sosiale nettverk sammenlignet med heltids yrkesaktive. Når det
kommer til sosial støtte og nettverksressurser viser rapporten også at innvandrere har mindre tilgang
til dette enn norskfødte, mens enslige uten barn har færre nettverksressurser enn gifte eller
samboende. Barstad, A. og Sandvik. L. (2015): Deltaking, støtte, tillit og tilhørighet. En analyse av
ulikhet i sosiale relasjoner med utgangspunkt i levekårsundersøkelsene. Rapporter 2015/51, Statistisk
sentralbyrå.

Regjeringen planlegger å etablere og gjennomføre en nasjonal undersøkelse om livskvalitet i
befolkningen. Det er også et ønske om å få på plass indikatorer som sier noe om ensomhet blant
voksne. Slike indikatorer kan bidra til å skape økt oppmerksomhet om ensomhet og kan blant annet
bidra til å forstå hva som skaper ensomhet og hvilke tiltak som kan settes inn i kommunene.
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I Ungdataundersøkelsen for elever i videregående skole på Nesodden oppgir 28 % av de som deltok
at de var mye plaget av ensomhet.

Figur 34. Ungdata 2019

Deltakelse på ovennevnte arenaer som kunst, kultur, idrett, friluft, frivillighet, friluft, organisasjoner
kan sies å motvirke ensomhet og utenforskap.

3.10.11 Vold og overgrep
Vold er et stort samfunnsproblem og et folkehelseproblem. De helsemessige konsekvensene av vold
og overgrep kan være omfattende, alvorlige og potensielt livstruende. Mellom 75 000 og 150 000
mennesker blir utsatt for vold i nære relasjoner hvert år.
Omfanget av vold i nære relasjoner er vanskelig å få fullstendig kartlagt. Regjeringen ønske at det
utarbeides indikatorer for vold og overgrep som kan utgjøre en del av folkehelseprofilen for
kommunene. Det skal utarbeides en plan for å forebygge, avverge og avdekke seksuelle overgrep og
vold i kommunen.

Har du blitt utsatt for noe av dette de siste 12 månedene

Figur 35. Ungdata 2018
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Tenk på de siste 12 månedene. Har en voksen i familien slått deg med vilje?

Figur 36. Ungdata 2019

Har du forsøkt å si fra til noen om at en voksen i familien har slått deg med vilje? (Spørsmålet er bare
stilt de de som har svart at noen har slått dem med vilje de siste 12 månedene).

Figur 37.. Ungdata 2019

Kommunen er i dialog med Asker kommune om ny reservevannløsning fra Slemmestad til Fjellstrand.
Det både planlegges og gjennomføres tiltak for å begrense spredning av granulat. Kommunen
gjennomfører mindre trafikksikkerhetstiltak hvert år gjennom fylkets tilskuddsordning til aksjon
skoleveitiltak. Det er satt i gang reguleringsplaner for gang- og sykkelveier langs store deler av FV
157. På noen av kommunens strender er det tilgang for rullestol, og det er også deler av kyststien
hvor det er mulig å benytte for rullestolbrukere. Det er opprettet en egen hensynssone hvor det skal
tas særskilt hensyn til natur og friluftsinteresser.
Kyststi er tilrettelagt og oppmerket på Østsiden fra Blylaget til Nesoddtangen brygge. Turvei- og
lysløypenettet er godt utbygd på nordre Nesodden. Kommunen har lysløyper på Fagerstrand og
Fjellstrand. Til sammen er det ca. 110 km med preparerte løyper. Kommunen tilrettelegger for et
mangfold av kulturelle tilbud og aktiviteter på Nesodden. Barn og ungdom har særlig fokus.
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3.11 Oppsummering fysisk, kjemisk og sosialt miljø
Nesodden kommunes spesielle beliggenhet sentralt i Oslofjorden er både en styrke og utfordring for
vårt fysiske, biologiske, kjemiske og sosiale miljø. På den ene siden gir den oss unike
rekreasjonsmuligheter og gode oppvekstsvilkår, samtidig som infrastrukturen kan være mer
krevende. Infrastrukturen må bygges ut i takt med befolkningsveksten.

Kommunen er avhengig av samarbeid med nabokommuner for at innbyggerne skal være sikret nok
drikkevann av god kvalitet. Den spredte bosettingen gjør at mange har private drikkevannsbrønner
med dårlig/usikker vannkvalitet.

Spredt bosetting, vanskelig topografi og mangelfull opparbeidelse av veianlegg fører til kombinasjon
av mye bilkjøring og redusert trafikksikkerhet. Mangel på gang- og sykkelveier langs fylkesveiene er
den viktigste årsaken til redusert trafikksikkerhet i kommunen. Nesoddens topografi gir også
utfordringer med universell utforming av veier, stier og friområder.

Ressurser:
Meget god tilgjengelighet til områder for rekreasjon og friluftsliv med nærhet til marka og kystlinjen.
Gode oppvekstsvilkår og mange gode fritidstilbud for barn og unge.
Gode og allsidige kultur- og idrettstilbud til innbyggerne.
Utstrakt samarbeid med frivillige organisasjoner, særlig idrettslagene.
Lite kriminalitet.

Utfordringer
Friluftsarealer og rekreasjonsområder må tilrettelegges i takt med boligutbyggingen.
Infrastrukturer må bygges i takt med befolkningsøkningen. Kommunen er avhengig av tilførsel av
rent drikkevann fra nabokommuner.
Det er høye forekomster av Radon på vestsiden av kommunen.
Nesoddens topografi vanskeliggjør universell utforming av veier, stier og friområder.
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Kommunen har høy kollektivandel i forbindelse med jobbreiser, men bilbruken i fritiden er høy.
Enkelte opplever ensomhet
Vold i nære relasjoner

4 Skader og ulykker
Ulykker som fører til personskade er en stor utfordring for folkehelsen. Personskader som følge av
ulykker er i Norge nesten i samme størrelsesorden som kreft, målt i tapte leveår. Ulykker med
personskader tar relativt mange unge liv, og er den største dødsårsaken for personer under 45 år.

Muligheten for å forebygge er gode og effekter av tiltak kan komme raskt. Oversikt over hvor og når
ulykker inntreffer kan bidra til økt oppmerksomhet mot forebygging og mer treffsikkerhet i
tiltaksarbeidet.
En utfordring i arbeidet med å forebygge skader og ulykker er at det flere ulike skaderegister i Norge,
men det mangler et komplett dataregister for skader og ulykker. Det arbeides med å få endret og
forbedret ulykkesregistreringen i landet.

Flertallet av de registrerte skadene er mindre alvorlige og behandles i primærhelsetjenesten, det vil si
hos fastlege og kommunal legevakt. Men det er også et stort antall som behandles i helseforetak.

Selv om dødeligheten av skader og ulykker har gått nedover siden 50-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 menn forårsaker trafikkulykker både redusert helse og tapte liv. Det er et betydelig
potensial for forebygging av skader og ulykker (FHI – forklaring statistikkbanken)

4.1 Antall hoftebrudd behandlet i sykehus
Fall er den tiende viktigste årsaken til dødsfall og den syvende viktigste årsak til helsetap i landet
(Folkehelseinstituttet 2018). De fleste fall som fører til dødsfall er blant kvinner over 90 år. Antall
hoftebrudd i vår kommune er lavere enn i Akershus og landsgjennomsnittet og har vist nedgang i
perioden fra 2010 – 2017 (siste oppdaterte statistikk).

Hoftebrudd alle aldre

Hele landet

årlig antall
per 1000

2010-12

2011-13

2012-14

2013-15

2014-16

2015-17

9340,7
1,9

9420
1,9

9301
1,8

9263,7
1,8

9164
1,8

9174,3
1,8
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Akershus

årlig antall
per 1000
Nesodden
årlig antall
per 1000
Tabell 7. Hoftebrudd.fhi.no

904,7
1,9
27
1,9

921
1,9
26
1,8

907,7
1,8
24,7
1,7

907
1,8
23,3
1,5

909,7
1,7
23,3
1,5

928,3
1,7
21,7
1,4

4.2 Spesielle ulykkespunkter eller strekninger
Ifølge Statens vegvesen er det en strekning på Nesodden som defineres som ulykkesstrekning. Dette
er strekningen mellom Torvet og Berger. For å bli definert som ulykkesstrekning, må det ha skjedd
minimum fem ulykker på stekningen. Den nevnte strekningen har i perioden 2013 – 2016 hatt sju
ulykker med lettere skader på involverte.

Denne strekningen er i dag under utbedring og rustes opp med sykkel - og gangsti som ferdigstilles
sommer 2019.

Figur 37. vegvesen.no/vegkart/

4.3 Antall drukningsulykker
I 2018, var det på landsbasis 102 drukningsulykker. Dette var en oppgang fra 95 drukningsulykker i
2017. Akershus hadde i 2018 totalt fem drukningsulykker der en av disse var på Nesodden. En
drukningsulykke ble lokalisert til å ha funnet sted på sjøstrekningen mellom Fagerstrand på
Nesodden og Drøbak. Begge de omkomne var menn i 60 – 70 årene.
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I 2017 var det totalt fem drukningsulykker i Akershus, ingen av dem var på Nesodden. Statistikk for
årene 2013 – 2016 er ikke detaljert på kommunenivå. Det opplyses kun om antall ulykker på
landsbasis og fylkesvis. Se tabell 37.

År

Hele landet

Akershus

Nesodden

2018

102

5

1-2

2017

95

5

0

2016

91

5

ukjent

2015

103

3

ukjent

2014

115

4

ukjent

2013

119

2

ukjent

Tabell 8. Antall drukningsulykker. https://www.redningsselskapet.no/drukning/

4.4 Levealder og dødsårsaker
Helsetilstanden i Norge i 2019 er i hovedsak god. Forventet levealder på Nesodden er noe høyere
enn i hele landet og i Akershus for begge kjønn.
1999-2013

2000-2014

2001-2015

2002-2016

2003-2017

menn

77,9

78,2

78,5

78,8

79,1

kvinner

82,6

82,8

83,0

83,1

83,3

menn

78,9

79,2

79,5

79,7

80,0

kvinner

83,1

83,3

83,5

83,7

83,9

menn

79,3

79,5

79,8

80,2

80,7

kvinner

83,4

83,5

83,7

83,8

84,1

År
Hele landet

Akershus

Nesodden

Tabell 9. Levealder. http://khs.fhi.no/webview/

De to viktigste dødsårsakene er hjerte- og karsykdommer og kreft. Dødeligheten av hjertekarsykdom har falt betydelig de siste 50 årene, og dødsfallene er for en stor del skjøvet ut til
aldersgruppene over 80 år. I yngre aldersgrupper er antall dødsfall lavt. Antall døde under 74 år har
sunket i løpet av 2004-2017 i hele landet og i Akershus. Nesodden har lavere antall tidlig døde av
hjerte-karsykdommer, KOLS, kreft og selvmord enn i hele landet og i Akershus. Se tabell 34.
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Tidlig død, 0-74 år, antall personer per 100 000
Dødsårsak
Alle
dødsårsaker
Hjerte- og
karsykdommer
KOLS
Kreft
Voldsomme
dødsfall
Ulykker
Selvmord

Hele landet
Akershus
Nesodden
Hele landet
Akershus
Nesodden
Hele landet
Akershus
Nesodden
Hele landet
Akershus
Nesodden
Hele landet
Akershus
Nesodden
Hele landet
Akershus
Nesodden
Hele landet
Akershus
Nesodden

2004-2013
559,5
498,3
479,2
118,5
130,2
93,2
22,7
18,9
10,8
224,5
208,5
192,5
62,7
53
56
38,7
36,2
30,6
22,1
19,2
15,5

2005-2014
551,8
491,3
477,7
113,7
96,6
88,5
22,9
18,6
9,2
222,9
206,7
192,5
60,7
51
55,2
48,2
29,7
32,7
21,9
19,5
12,8

2006-2015
544,5
484,6
470,4
109,7
92,9
79,4
23,3
19,2
10,3
221,3
205,3
192,5
59,5
49,7
58,1
35,8
28,7
37,3
21,8
19,2
12,6

2007-2016
539,7
481,9
459,2
106,1
90,3
77,8
23,7
19,1
10,1
220,4
206,4
189
58,9
48,6
53,6
35,2
28,3
34,2
21,8
18,8
11,2

2008-2017
534,1
478,4
428,7
102,5
86,4
67,6
24,0
20,1
8,6
219,3
205,3
173,1
58
47,5
50,4
34,2
27,2
31,4
22,1
18,6
6,8

Tabell 10. Dødelighet, tidlig død – 0-74 år, antall personer per 100 000 http://khs.fhi.no/webview/

2012-2014

2013-2015

2014-2016

2015-2017

Hele landet

7,2

7,4

7,6

7,3

Akershus

6,0

6,0

6,0

6,2

Nesodden

14,4

17,2

14,2

:

År

Tabell 11. Narkotikautløste dødsfall − 15-64 år, per 100 000, standardisert Tallene fra 2015-2017 er
anonymisert. http://khs.fhi.no/webview/

Ulykkesstrekningen mellom Torvet og Berger er under utbedring og rustes opp med sykkel- og
gangsti. Ferdigstilles sommeren 2019.
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4.5 Oppsummering skader og ulykker
Ulykker som fører til personskader er en stor utfordring for folkehelsen. Fall er den tiende viktigste
årsaken til dødsfall og den syvende viktigste årsak til helsetap i landet. Det er lite skader og ulykker
på Nesodden sammenlignet med Akershus og landet for øvrig.

Ressurser:
Forventet levealder på Nesodden er noe høyere enn i hele landet og i Akershus, for begge kjønn.
Nesodden har lavere antall tidlig døde av hjerte-karsykdommer, KOLS, kreft og selvmord enn i hele
landet og i Akershus. Antall selvmord hos de under 74 er lavere enn i hele landet og i Akershus. På
tross av at Nesodden kommune har en langstrakt kystlinje er det få drukningsulykker.
Antall hoftebrudd i vår kommune er lavere enn i Akershus og landsgjennomsnittet og har vist
nedgang i perioden fra 2010 – 2017.
Utfordringer:
Nesodden har høyere antall voldsomme dødsfall enn Akershus, men lavere enn landet som helhet.
Antallet narkotikautløste dødsfall er dobbelt så høye som i landet for øvrig.
Av 100 000 mellom 0-74, er forekomsten av selvmord 8,5.
Det er veistrekninger som ikke har gang- og sykkelsti.

53

5 Helserelatert atferd
Med helserelatert atferd menes helseatferd som har vist seg å ha innvirkning på et helseutfall. Dette
kan være positive innvirkninger som for eksempel fysisk aktivitet og riktig ernæring eller negativ
påvirkning i form av tobakk og rusmidler.

De viktigste direkte årsakene bak sykdom og død i Norge i dag, er helserelatert atferd. Tilrettelegging
for sunne vaner, hensiktsmessige valg og god psykisk helse er vesentlig. Helsevaner etableres ofte i
barne- og ungdomsårene.

Lungekreft, hjerte- og karsykdommer og diabetes er eksempel på helserelatert sykdom. Det er en
politisk målsetning å redusere ulikhet i helse. Målet omfatter å redusere sosiale ulikheter i kosthold,
fysisk aktivitet, røyking, alkohol og andre rusmidler.

På kommunenivå er det begrensede data og tall i forhold til ulike typer helseatferd. Den nylig
gjennomførte Ungdata undersøkelsen gir oss et bilde av ungdommers helsevalg.

5.1 Fysisk aktivitet
Både tid brukt på fysisk aktivitet og stillesitting påvirker helsen. Det er i dag godt dokumentert
at fysisk aktivitet fremmer helse, gir overskudd og kan medvirke til forebygging og behandling av
mange ulike sykdommer og tilstander. Helsegevinstene ved å være i regelmessig fysisk aktivitet
gjelder for alle aldersgrupper.

Både tall fra spørreskjema-undersøkelser og undersøkelser der fysisk aktivitet blir målt ved hjelp av
aktivitetsmålere, viser at vi bruker stadig mer tid på stillesittende aktiviteter i bilen, på jobb eller
hjemme foran en skjerm (Helsedirektoratet, 2015), og at færre enn tidligere har kroppsarbeid (GraffIversen, 2001). Skjermtid har økt sterkt de siste 20-30 åra. Det har også skjedd ei endring i aktiv
transport, det er nå færre enn tidligere som går og sykler til skole og jobb.
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Fra et folkehelseperspektiv bør både barn, voksne og eldre redusere tiden de bruker på stillesittende
aktiviteter og øke tida på aktiviteter med moderat intensitet. Gåing og sykling, som er en naturlig del
av hverdagen, er gode eksempel på slike aktiviteter og er noe de fleste kan utføre.

5.1.1 Fysisk aktivitet i skole og barnehage
I Nesodden kommune har alle elevene ca. 2 timer kroppsøving i uka. I tillegg har 5. til 7. trinn en time
ekstra med fysisk aktivitet i uka. (Fysak). Utenom kroppsøvingstimene, som er regulert gjennom fag –
og timefordeling, har de yngste elevene uteskoledager. Tid for dette er normalt en halv til en hel
skoledag i uka. Alle skolene har i tillegg aktivitetsdager der ulike idretter og friluftsliv er i fokus.
De fleste elever går eller sykler til skolen, særlig på barnetrinnet. Det er noen få elever som får skyss
på grunn av at skoleveien kan oppleves utrygg. Alle skolene har gå-til skolen aksjoner hver vår. Det
gjennomføres også sykkelprøver for 4. trinn hvert år. På ungdomstrinnet er det en del elever som må
ta skolebuss, spesielt til Alværn, og elevene fra Fjellstrand som skal til Bakkeløkka.

Tilgang til områder for aktivitet i barnehage og skole
De kommunale barnehagene har tilgang til eget inngjerdet lekeområde. Lekeområdene er utformet
slik at de gir utfordrende og samtidig trygge leke- og aktivitetsmuligheter for barn under 6 år. Alle
barnehagene har kort vei til Nesoddmarka, og skog og mark brukes flittig hele året igjennom.

Alle skolene har grøntarealer og opparbeidet skolegård i tilknytning til skolen. Alle skolene har
kompenserende grøntareal i umiddelbar nærhet.

5.1.2 Fysisk aktivitet ungdom
Svært mange unge trener på fritiden. Mediene gir av og til inntrykk av at norsk ungdom er i ferd med
å forfalle fysisk. Forskning viser derimot at det er like mange som trener i dag som for 20 år siden.
Det er kjent at mange tilbringes mye tid foran ulike typer skjermer.

I løpet av ungdomstiden er det mange som slutter i idrettslagene, men ungdommen fortsetter
trening utenfor idrettslagene. Det har tradisjonelt vært klare kjønnsforskjeller i trening, og særlig har
det vært flere gutter enn jenter i idrettslagene. De siste årene har vi sett en tendens til at jenter
trener på andre arenaer, slik at det i dag er små kjønnsforskjeller i trening samlet sett.

Nøkkeltall fra Ungdata viser hvordan ungdomsskoleelever i Nesodden kommune ligger an
sammenlignet med gjennomsnittet i Akershus og i Norge. Nesodden skiller seg ikke vesentlig ut fra
resten av landet når det gjelder trening.
Trener minst en gang i uka:
Nesodden: 89 %. Akershus: 85 %. Norge: 83 %.
Elever i videregående skole Nesodden: 81%. Akershus: 78%. Norge: 75%
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Deltar i organiserte fritidsaktiviteter:
Nesodden: 63%. Akershus: 66 %. Norge 66 %.
Bruker mer enn to timer foran en skjerm hver dag:
Nesodden 85%. Akershus 81%. Norge: 80 %.

Hvor mange ganger i uka deltar du på følgende aktiviteter?

Figur 38. Ungdata 2019

Hvor ofte trener du eller driver med følgende aktiviteter?

Figur 39. Ungdata 2019
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Hvor ofte er du så fysisk aktiv at du blir andpusten eller svett?

Figur 40. Ungdata 2019

Har du noen gang vært med i et idrettslag eller i en idrettsklubb?

Figur 41. Ungdata 2019
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Utenom skolen, hvor lang tid bruker du vanligvis på aktiviteter foran en skjerm (TV, data, nettbrett,
mobil) i løpet av en dag?

Figur 42. Ungdata 2019

Blant elever (samlet tall for jenter og gutter) i videregående skole oppgir 91% å bruke mer enn to
timer foran en skjerm hver dag. (Ungdata 2019).

5.1.3 Fysisk aktivitet blant voksne
Helsedirektoratet anbefaler at voksne og eldre bør være fysisk aktive i minimum 150 minutter med
moderat intensitet eller 75 minutter med høy intensitet per uke, eller en kombinasjon av moderat og
høy intensitet. Rundt 30 % av voksne oppfyller anbefalingene når fysisk aktivitet er registrert med en
aktivitetsmåler (Helsedirektoratet, 2015, 2017).

Helsedirektoratet anbefaler også å redusere tiden en bruker i ro, og unngå langvarig stillesitting. I dag
bruker voksne i gjennomsnitt ni timer per dag på stillesitting. Menn bruker i snitt mer tid på
stillesittende aktiviteter enn kvinner. Nye studier viser at for de som sitter stille i mer enn åtte timer
daglig i forbindelse med arbeid, transport eller lignende, er det anbefalt minst en time moderat
aktivitet daglig (Ekelund, 2016).

5.2 Kosthold
Helsedirektoratet gir generelle kosthold. Variert kosthold med mye grønnsaker frukt og bær, grove
kornprodukter og fisk og begrensede mengder bearbeidet kjøtt, rødt kjøtt, salt og sukker. God
balanse hvor mye energi man får i seg gjennom mat og drikke og hvor mye man forbruker gjennom
aktivitet. Minst fem porsjoner grønnsaker, frukt og bær hver dag.
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Mat og måltider i barnehage
De kommunale barnehagene vektlegger et sunt kosthold der frukt og grønnsaker inngår i den daglige
matserveringen flere ganger om dagen. Alle barnehagene serverer varm mat flere ganger i uka, og
vegetarmat og fisk står ofte på menyen. Flere barnehager har også etablert egen kjøkkenhage der
det dyrkes økologiske grønnsaker. Ansatte i barnehager og skoler har vært på kurs for å lære å lage
vegetarmat.
Tilgang på frukt og grønt i skolen
Det er ingen felles frukt og grøntordning for skolene på Nesodden. Barna på Skolefritidsordningen får
frukt og/eller grønnsaker hver dag. På en av SFO ene serveres det varm mat 3-4 ganger i uka på. 1-2
ganger får barna hjemmebakt brød og/eller knekkebrød som de ofte lager selv. De kjøper økologiske
matvarer så langt det lar seg gjøre. På ungdomsskolene er det elevkantine 1-2 ganger i uka, der det
selges rimelig mat som elever har laget.
Ungdomstiden er preget av at kroppen utvikler seg raskt og behovet for næringsstoffer øker. Det vi
spiser og drikker påvirker helsa. Større autonomi og bedre tilgang til penger, gjør at ungdom har mer
kontroll over eget kosthold enn da de var barn. Fristelsene er store og for mange er det lett å velge
usunne drikke- og matvarer. Ungdata viser at det er stor variasjon i ungdoms kosthold.
Hvor ofte spiser du vanligvis noe av dette?

Figur 43. Ungdata 2019

59

Hvor ofte drikker du vanligvis noe av dette?

Figur 44. Ungdata 2019

Kosthold og eldre
Sykehjemmet har etter helsedirektoratas anbefalinger lagt om til fire måltider i døgnet. Det er fokus
på ernæringsstatus og underernæring hos eldre. Mange eldre trenger ofte spesialkost.

Religiøse og kulturelle kostholdhensyn
Kommunen må ha kunnskap om religiøse og kulturelle matvaner der det utøves tjenester knyttet til
måltid.

5.3 Dagligrøyking (unge, voksne, gravide)
Folkehelseprofilen for Nesodden kommune 2019 viser at andelen gravide som røyker i svangerskapet
er lavere enn i landet som helhet. Gravides røykevaner kan imidlertid gi en pekepinn på hvordan
kommunen ligger an når det gjelder røyking i den voksne befolkningen generelt.

År

2010-2014

2011-2015

2012-2016

2013-2017

Hele landet

10,1

8,6

7,2

6,0

Akershus

8,1

6,9

5,8

4,9

Nesodden

5,5

4,5

4,3

3,6

Tabell 12. Røyking gravide. Tall oppgitt i prosent http://khs.fhi.no/webview/

Andelen røykere både blant ungdom og voksne har gått markant ned fra årtusenskiftet til i dag.
Samtidig har andelen unge som snuser gått opp. Økt snusing oppveier likevel ikke tilbakegangen i
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røyking, og bruken av tobakk har samlet gått tilbake. I dag gir røyking liten status og respekt i de
fleste ungdomsmiljøer. Ungdata viser at røyking er mer eller mindre helt ut på ungdomstrinnet.
Svært få røyker daglig og det er heller ikke så mange som røyker ukentlig. Det store flertallet har aldri
prøvd å røyke.

Nesodden skiller seg ikke vesentlig ut fra resten av Norge på disse områdene, det er heller ikke store
ulikheter mellom gutter og jenter. Norge har den laveste andelen daglig røykere i aldersgruppen 1516 år i Europa.
•
•
•
•
•
•

•

Dagligrøyking blant menn har vist en jevn nedgang over de siste fire tiårene. Blant kvinner
var andelen dagligrøykere stabil fram til slutten av 1990-tallet før den begynte å synke.
Dagligrøyking har vært mindre utbredt blant kvinner i hele perioden, med unntak av det siste
tiåret da andelen dagligrøykere har vært lik for menn og kvinner.
Andelen som røyker av og til har vært stabil, rundt 10 %, fra midten av 1970-tallet til i dag og
lik for kvinner og menn
Bruk av snus har endret seg fra å være et svært uvanlig til et ganske vanlig fenomen.
Snus var lenge et produkt som nesten utelukkende ble brukt av menn, men har i senere år
blitt stadig mer populært blant kvinner.
Andelen som bruker snus blant menn i alderen 16-24 har ikke endret seg i særlig grad i løpet
av de siste ti årene. Likeledes ser den kraftige økningen i snusbruk blant kvinner i denne
aldersgruppen ut til å avta.
Hovedårsaken til fortsatt økning i snusbruk er en økende andel brukere i aldersgruppen 2549 år.

Figur 45. Røyking. Ungdata 2019

61

Blant elever i videregående oppgir 10% at de «røyker ukentlig», men ikke hver dag»

Figur 46. Ungdata 2019

Figur 47. Snusing Ungdata 2019

Antallet elever som snuser ukentlig, er høyere i videregående enn på ungdomsskolen. Se tabell 47.
som viser prosentandel som bruker snus minst ukentlig.

Figur 48. Ungdata 2019

5.4 Alkohol
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.
Likevel er det fremdeles mange unge som drikker alkohol, og da særlig i den siste delen av tenårene.
•

Vi drikker i gjennomsnitt nesten 7 liter ren alkohol per år, per innbygger over 15 år.
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•
•
•
•
•
•

Det registrerte forbruket økte kraftig fra 1990 og fram til 2008, men har deretter gått noe
ned.
Menn drikker oftere og i gjennomsnitt dobbelt så mye alkohol som kvinner.
Eldre drikker oftere, men mindre alkohol enn yngre.
Vi drikker vesentlig mindre alkohol i Norge enn i de fleste europeiske land, per innbygger på
15 år og over.
Usunn bruk av alkohol og ulovlige rusmiddel er blant de viktigste risikofaktorene for død og
tapte friske leveår i befolkninga.
Alkohol er årsak til betydelig mer helsemessige og sosiale problem i samfunnet enn
narkotika. Det er ingen skarpe skille mellom bruk og skadelig bruk.

https://www.fhi.no/publ/2017/rusmidler-i-norge-2016/

For mange innebærer eksperimentering med og bruk av alkohol en symbolsk markering av
overgangen fra barn til ungdom. Å drikke i ungdomsalderen er dessuten sammenvevd med vennskap,
flørting og en sosial livsstil.

Samtidig vet vi at det å drikke alkohol gir risiko for akutte skader, og ungdom som begynner å drikke
tidlig i mange tilfeller har et atferdsmønster der andre typer antisosial atferd og bruk av tyngre
rusmidler inngår. Ungdom i en slik situasjon kan ha et mer trøblete forhold til skolen og til foreldrene
enn andre. Sjansene er større for å begå lovbrudd, få utfordringer knyttet til psykisk helse og ofte
oppleve problemer senere i livet.

Ungdata viser at det er stor variasjon i hvor gamle ungdom er når de begynner å drikke alkohol. 25%
av ungdommen på Nesodden sier de én eller flere ganger har drukket så mye at de har følt seg
tydelig beruset i løpet av det siste året. På landsbasis er det 12%. Halvparten av jentene i 10. trinn
har svart at de har vært tydelig beruset i løpet av siste år. Tilsvarende var det 21 % i 9. trinn og 6 % i
8. trinn. Blant guttene var det 37 % i 10. trinn, 20 % i 9. trinn og 16 % i 8. trinn. Tabellen nedenfor
viser hvor ofte ungdommene på Nesodden drikker alkohol. 9 % av ungdommene sier at de drikker
nokså jevnt 1-3 ganger i måneden, og 2 % hver uke. Sammenlikner man Nesodden med Akershus og
Norge, så er det påfallende at mer enn dobbelt så mange ungdommer svarer at de har vært beruset
på alkohol siste år. Det samme bildet får man når man sammenlikner Nesodden med andre
kommuner av sammenlignbar størrelse.
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Figur 49 og figur 50. Ungdata 2019

Tallene fra Ungdataundersøkelsen på videregående viser at langt flere av elevene
videregåendeelevene har vært beruset siste året enn elever på ungdomstrinnet. Det kommer ikke
fram av spørsmålet om elevene har vært «synlig beruset». Det er flere elever på Nesodden
videregående skole enn i Akershus og ellers i landet som oppgir å ha vært beruset på alkohol siste
året.

Figur 51. Ungdata 2019

Alkohol omsatt i dagligvarebutikker og i Vinmonopol
År

2012

2013

2014

2015

2016

Hele landet

5,1

5,0

5,0

5,0

5,0

Akershus

4,9

4,8

4,8

4,8

4,9

Nesodden

5,6

5,5

5,6

5,5

5,6

Tabell 13.
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5.4 Cannabis
Cannabis (hasj og marihuana) er de mest brukte narkotiske stoffene i den norske befolkninga.
Ungdataanalysen undersøkte ungdommens forhold til hasj/marihuana. Tidligere undersøkelser viste
en økning blant tenåringer i bruken av hasj eller marihuana på 1990-tallet, men en markert nedgang
fram til midten av det første tiåret etter årtusenskiftet. Etter det har utviklingen vært mer stabil, men
ser nå ut til å øke igjen. Ungdata viser at 90 % av elevene på ungdomstrinnet ikke har erfaring med
hasj og marihuana (Nesodden: 90 %; Norge: 97 %). Det har imidlertid vært en liten økning i omfanget
av hasjrøyking det siste året. Ungdata viser videre at bruken av hasj og marihuana øker betydelig
gjennom tenårene, og at det er generelt flere gutter enn jenter som har prøvd hasj. Det er også
ganske vanlig at ungdom på ungdomstrinnet har blitt tilbud hasj. 10 % av ungdomsskoleelevene på
Nesodden sier de har brukt hasj eller marihuana én eller flere ganger i løpet av det siste året, mens
det var 3 % på landsbasis.
Hvor mange ganger har du brukt hasj/marihuana de siste 12 månedene?

Figur 52. Ungdata 2019

Figur 53. Prosentandel av ungdomsskoleelever som har brukt cannabis siste år. Ungdata 2019
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Sammenliknet med Ungdataundersøkelsene i 2013 og 2016, ser man en tydelig økning i
prosentandelen av ungdomsskoleelever som har brukt hasj eller marihuana siste år. Ungdata finner
en økning fra 3 % i 2013 til 10 % i 2019. Det er lett tilgang til narkotika på Nesodden og det er en god
del flere som har blitt tilbudt stoffet enn som selv har prøvd, og gutter blir tilbudt oftere enn jenter.

Har du løpet av de siste 12 månedene blitt tilbudt hasj eller marihuana?

Figur 54. Ungdata 2019

Svarene som gis på videregående viser følgende tall for bruk av cannabis:
Nesodden: 27%. Akershus:21%. Norge: 13%

5.5 Trender omkring ungdommens seksualatferd
Nesodden kommune har Helsestasjon for ungdom - tilbud en dag i uka, med lett tilgang til alle typer
prevensjon, kondom og nødprevensjon. Her får ungdom fra 13-21 år samtaler og veiledning av
helsepersonell rundt egen seksualitet, overgrep, prevensjon, seksuelt overførbare sykdommer,
psykiske og fysiske helseplager.
Det finnes ikke eksakte tall fra Nesodden rundt ungdommers seksualatferd, heller ikke fra Ungdata
undersøkelsen.
Helseprofil for barn og ungdom i Akershus sier oss mye om hvordan unge i Akershus selv forstår sin
hverdag og helse. Rapporten gjengir ungdommenes svar på en rekke spørsmål om de plagene,
erfaringene og opplevelsene de har gjort seg, og gjennom dette tegnes et bilde av de unges levekår i
Akershus i dag.
Når det gjelder seksuell debut, viser helseprofilundersøkelsen at:
• om lag to av tre ungdommer har debutert seksuelt innen de går ut av videregående skole.
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• én av fem brukte ikke prevensjon ved siste samleie, det gjelder nesten uansett klassetrinn, mens
halvparten brukte kondom.
• nær én av tre jenter, og én av firegutter har debutert innen utgangen av ungdomsskolen.
• omtrent halvparten av dem som har hatt sitt første samleie, har hatt fast partner.
• blant de aller yngste er det flere gutter enn jenter som har debutert, og vi vet ikke om det skyldes
faktiske forhold eller feilrapporteringer/definisjonsforskjeller.
• median samleiedebutalder er 18 år for gutter, og i overkant av 17 år for jenter.
Kilde: https://www.fhi.no/publ/eldre/helseprofil-for-barn-og-ungdom-i-akershus---ungdomsrapport/

5.6.1 Svangerskap/abort
På landsbasis ser vi en utvikling der det er færre aborter blant unge under 25 år. Helsesykepleiere og
jordmødre melder om svært få tenåringsgraviditeter i kommunen.
Aborttallene har de siste årene vært historisk lave og er fremdeles fallende. Denne nedgangen
skyldes en markant nedgang i tallet på uønskede svangerskap blant kvinner under 25 år. Tallet på
abort blant tenåringer (15–19 år) går stadig ned og er det laveste siden opprettingen av
Abortregisteret. Det hadde et ytterligere fall fra 6,3 per 1000 kvinner i 2017 til 5,5 i 2018. Når vi ser
på både data fra Abortregisteret og Medisinsk fødselsregister, ser vi at trenden med fallende
aborttall også gjelder for fødselstall. Samtidig som abortraten har falt fra 18,1 per 1000 kvinner i
aldersgruppa 15–19 år i 2008 til 5,5 i 2018 så har fødselsraten falt fra 9,6 per 1000 til 2,7 for samme
aldersgruppe. Det er en nedgang på 70 prosent for både abortrate og fødselsrate. I aldersgruppa 20–
24 år ser vi et fall i abortraten på 30,7 per 1000 kvinner i 2008 til 16,9 i 2018 og et fall i fødselsrate fra
63,0 til 33,0 per 1000 kvinner. Det vil si en halvering i både abort- og fødselsrate.
Kilde FHI: abortregisteret/abort---fakta-med-statistikk/

5.6.2 Prevensjon
Bruken av nødprevensjon har gått ned med en tredjedel på 10 år. Man forklarer dette med en lett og
bedre tilgjengelighet til sikker prevensjon, der man får refundert store deler av kostnaden. Det er
økning i bruk av langtidsvirkende prevensjon som p-staver og spiraler. På Nesodden er det nå økende
pågang av unge jenter som ønsker dette. Man tilbyr også helt gratis prevensjon til noen brukere som
ikke kan finansiere dette selv, eller er i en sårbar situasjon.

5.6.3 Seksualt overførbare infeksjoner
Forekomsten av seksuelt overførbare infeksjoner (SOIs) er økende, både i Norge verden for øvrig.
Ungdom og unge voksne er overrepresentert i denne statistikken. Kondomer er vist å effektivt kunne
redusere spredning av SOIs, når de brukes på riktig måte. Kvalitative studier fra Norge og andre
vestlige land tyder på at unge mennesker er mer bekymret for uplanlagte svangerskap enn risikoen
for å bli smittet. P-piller er effektive med tanke på å forebygge uønskete svangerskap, men beskytter
ikke mot infeksjon. Det er grunn til å bekymre seg over lav kondombruk i lys av økende forekomst av
SOIs, f. eks. klamydia, blant unge kvinner og menn. Det er ønskelig at flere unge bruker dette, både
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for å hindre graviditet og kjønnssykdommer.

5.6.4 Klamydia
Klamydia er en seksuelt overførbar sykdom som sjelden gir symptomer. Det er derfor ikke
tilstrekkelig å ha informasjon om antall diagnostiserte tilfeller for å forstå utbredelsen av infeksjonen.
Antall diagnostiserte personer med klamydia må også ses i sammenheng med hvor mange som tester
seg, og kjønn og aldersfordelingen blant dem som tester seg.

Klamydiastatistikken i Norge for 2018 viser at:
•
•

Det ble diagnostisert 26 570 tilfeller av klamydia i Norge.
Flest klamydiatilfeller diagnostiseres i aldersgruppen 20-24 år (66 prosent av alle registrerte
tilfeller), både hos kvinner og menn. I denne aldersgruppen har det vært en økning i antall
tilfeller fra 2017.

Se: klamydiastatistikk-2018/

5.6 Søvn
Regelmessig søvn er essensielt for god helse. Det er mer og mer som tyder på at for lite søvn er
skadelig, både for psykisk og fysisk helse. Søvnvansker er en sterk og uavhengig risikofaktor for både
langtidssykefravær og varig uføretrygd. Det blir vanskelig å finne overskudd til å gjøre gode helsevalg
når det gjelder røyking, kosthold og fysisk aktivitet, for den som sliter med søvnproblemer.
Søvnvansker øker risikoen for utvikling av andre helseplager:
•
•

•
•
•

Søvnvansker kan utgjøre en risiko for ulykker og død
For lite og for mye søvn gir økt risiko for hjertesykdommer. Å sove mindre enn fem timer per
natt øker risikoen for hjerteinfarkt eller slag omtrent like mye som røyking. Dødeligheten er
høyere hos dem som sover minst. Forskerne bak studiene har funnet at seks til åtte timers
søvn per natt gir lavest risiko når det gjelder hjertesykdommer.
I tillegg har flere studier vist at man endrer appetitthormonene ved for lite søvn og dermed
legger på seg, noe som også er en risiko for hjertet
Søvnapné er en særskilt utfordring innenfor søvnproblem
Halvparten av pasientene i psykisk helsevern melder om søvnvansker

Forskning viser at vi faktisk sover for lite og at vi er blitt dårligere til å sove nok. Rundt 15 % av
voksne har søvnproblemer. Ungdom sover i gjennomsnitt litt under 6,5 timer på hverdager, to timer
mindre enn det som er anbefalt. Barn kan få hyperaktiv atferd hvis de får for lite søvn, mens voksne
kan bli deprimert, få nedsatt konsentrasjons- og yteevne. I tillegg er det vanskeligere å kontrollere
følelser når man får for lite søvn. På Nesodden oppgir 30 % av de unge at de ikke har hatt
søvnproblemer i det hele tatt. 37 % er lite plaget, 21 % er ganske mye plaget og 13 % er veldig mye
plaget av søvnproblemer.
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Mange sliter med god søvnhygiene og trenger hjelp fra Helsesykepleier, fastlege eller
spesialisthelsetjenesten. Her på Nesodden har Rask psykisk helsehjelp arrangert søvnkurs og
Frisklivssentralen gir individuell veiledning i forbindelse med helsesamtaler. Det er behov for mer
kompetanse og søkelys på dette.

Alle barnehagene på Nesodden har kort vei til Nesoddmarka, og skog og mark brukes flittig hele året.
Alle skolene har grøntarealer og opparbeidet skolegård i tilknytning til skolen. Alle skolene har
kompenserende grøntareal i umiddelbar nærhet og det arrangeres gå-til skolen aksjoner hver vår.
Barnehagene vektlegger et sunt kosthold der frukt og grønnsaker inngår i den daglige
matserveringen flere ganger om dagen. Alle barnehagene serverer varm mat flere ganger i uka, og
vegetarmat og fisk står ofte på menyen. Sykehjemmet har innført fire måltider i døgnet.
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5.7 Oppsummering helseatferd
Det finnes lite datamateriale som beskriver befolkningens helserelaterte atferd. På bakgrunn av
nasjonale tall antas det at deler av Nesoddens befolkning har helseutfordringer knyttet til helseatferd
som landet for øvrig. Unge og voksne er generelt fysisk aktive og har god helse. Nesodden skiller seg
ikke ut på noen måter.

Det er i dag godt dokumentert at fysisk aktivitet fremmer helse. Helsedirektoratet anbefaler at
voksne og eldre bør være fysisk aktive minimum 150 min per uke.

Kommunen har fokus på sunt kosthold i barnehagene, og følger opp ernæringsstatus og tilrettelagt
kosthold i institusjon.

Andelen røykere både blant ungdom og voksne har gått markant ned.

Helsestasjon for ungdom og skolehelsetjenesten er tilbud de unge i stor grad benytter. Særlig ser vi
at de unge henvender seg til disse tjenestene i forbindelse med spørsmål og veiledning om
seksualitet og prevensjon. Jentene har høyest bruk av disse tjenestene, en utfordring er å nå guttene
i større grad.
Ressurser:
Nesodden kommune skiller seg ikke vesentlig ut i forhold til fysisk aktivitet, kosthold, tobakksbruk,
seksualatferd eller søvn i forhold til nasjonale tall og funn. Unge er i stor grad fysisk aktive, og mange
deltar i organisert idrett. Kostholdet er også variert og sunt. Andelen som røyker og snuser er lavt i
ungdomsårene.

Utfordringer:
Unges økende bruk av cannabis på Nesodden er bekymringsfullt. Nesodden skiller seg vesentlig
negativt ut på dette området fra resten av landet, også i Akershus.
Usunn bruk av alkohol og ulovlige rusmiddel er blant de viktigste risikofaktorene for død og tapte
friske leveår i befolkninga.
Alkohol er årsak til betydning mer helsemessige og sosiale problem i samfunnet enn narkotika. Det er
ingen skarpe skiller mellom bruk og skadelige bruk.
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6 Helsetilstand
Med helsetilstand menes befolkningens helse målt ved ulike mål, for eksempel risikofaktorer,
forebyggbare sykdommer og trivsel.

Helsetilstanden sier noe om hvordan helsen fordeler seg i en befolkning. I helseoversikter har man en
del faste parameter som man tar hensyn til når man skal se hvordan helsetilstanden arter seg i en
befolkning. Vanligvis ser man på hvor stor del av befolkningen som har overvekt og fedme, forekomst
av hjerte- og karlidelser, forekomst av diabetes type 2, psykisk helsetilstand, foreskrivning av
smertestillende medikamenter (A og B preparater) og forekomst av forskrivning av antidepressiva.

Egenvurdert helse er en viktig indikator for sykelighet og bruk av helsetjenester, og anvendes til å
overvåke befolkningens helsestatus over tid. Livsstilsvaner etableres ofte i ungdomsårene og kan ha
betydning for helse i ungdomsårene og senere i livet. Det er et større søkelys på helse i dag enn
tidligere, og i en del ungdomsmiljøer har det å være sunn fått høyere status. Større kunnskap om
risikofaktorer har gjort at vi i dag er mer opptatt av å forebygge helseproblemer. Ungdata viser at de
fleste unge er fornøyd med egen helse. Generelt er jenter mer misfornøyd enn gutter. Det er også en
tendens til at flere er misfornøyd med egen helse blant de eldste tenåringene.

Helsetilstanden til barn og unge er generelt god i Norge sammenlignet med resten av verden. På
mange områder har det også vært en klar bedring over tid her i landet. Sykdomspanoramaet hos
norske barn er typisk for høyinntektsland. Dødeligheten er svært lav, og det er sannsynligvis ikke
mulig å redusere den så mye mer.

6.1 Sosiale helseforskjeller
Det er store helseforskjeller mellom mennesker i ulike sosioøkonomiske grupper. De sosiale
helseforskjellene gjelder stort sett alle sykdommer, skader og plager. Folkehelseinstituttet har
dokumentert at det er sosial ulikhet i ikke-smittsomme sykdommer som kreft, KOLS, hjerte- og
karsykdommer, diabetes, muskel- og skjelettsykdommer og psykiske lidelser. For de viktigste
risikofaktorene for disse sykdommene – alkohol, tobakk, fysisk inaktivitet og kosthold – ser vi også en
klar gradient ved at de med lav sosioøkonomisk status er mest utsatt (FHI 2018).

6.2 Overvekt og fedme
80-90 % av årsaken til fedme og overvekt er et misforhold mellom inntak av energi, den maten som
blir inntatt, i forhold til den energien en person forbruker. Fedme er et alvorlig og økende
helseproblem i alle i-land, i alle landets kommuner, inklusive Nesodden kommune. Dersom man har
en BMI mellom 25 og 30, så regnes man i dag som overvektig. Har man en BMI på over 30, så
betegnes det som et fedmeproblem. 7 av 10 nordmenn, 1 av 4 middelaldrende menn og 1 av 5
kvinner har en fedme med BMI på 30 eller mer, og er overvektige ifølge Folkehelseinstituttet. Fedme
er mindre utbredt blant 40-åringar med høy utdanning enn blant tilsvarende aldersgruppe med lav
utdanning (Meyer, 2005). Levekårsundersøkinga i 2015 (FHI, 2017c) for personer i alderen 25-79 år
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viser samme resultat. I følge WHO’s oversikt fra 2016 dør flere av overvekt enn av undervekt i
verden i dag. Norge er det landet i Europa med størst økning av fedme.
Overvekt gir risiko for å utvikle flere typer sykdommer:
•
•

•
•
•
•

type 2-diabetes
hjerte- og karsykdommer. Trass i at vekten i befolkninga har gått opp, har likevel
hyppigheten av hjerte- og karsykdommer gått ned. En av årsakene til det kan være at vi
samtidig har hatt ei gunstig utvikling med hensyn til kolesterol og andre fettstoff i blodet, en
nedgang i blodtrykket og at det er færre som røyker (Sulo, 2013).
visse typer kreft
pustestopp om natta (søvnapné)
slitasjegikt i hofter og kne
stigmatisering, psykiske plager og mistrivsel

Arbeid for økt fysisk aktivitet fra tidlig barnealder, helsekontroller med høyde/vektmåling og
kostholdsveiledning på helsestasjonene og skoler er viktig arbeid fremover. Et overvektsproblem er
vanskeligere å gjøre noe med jo eldre en blir og det er derfor viktig med tiltak allerede i barnealder.

Når det gjelder den voksne befolkningen bør informasjon og tilbud om kostholdsveiledning og fysisk
aktivitet være godt tilgjengelig og opplyst. Hvis det viser seg at et barn eller en voksen har et
overvektsproblem bør det gis veiledning, oppfølging og kursing når det gjelder å kostholdsendring og
fysisk aktivitet. Kommunen har mange fine utearealer som er tilrettelagt for fysisk aktivitet og har et
allerede godt tilbud i Frisklivssentralen. Friskliv samarbeider godt med kommunens fastleger og i
tillegg til et av Nesoddens treningssentre for å rekruttere deltagere. Frisklivssentralen arrangerer
ulike kurs innen livsstilsendring, som diabetes 2 mestring, bra start kostholdsendring og
tobakksluttekurs. I tillegg tilbys helsesamtaler og ulike treningstilbud.
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Figur 55: Overvekt og fedme ved sesjon 1 − kjønn samlet, overvekt inkl. fedme (KMI over 25), andel (prosent,
standardisert), 2014-2017 http://khs.fhi.no/webview/

Tabellen viser at Nesodden har en mindre andel overvektige i kommunen sammenlignet med
Akershus og resten av landet, men viser at 15 % av befolkningen er overvektige på Nesodden.
Andelen overvekt og fedme økende på landsbasis og er et av de største samfunnsproblemene Norge
står ovenfor i dag.
Overvekt og fedme fører til sykdom og store helseplager med resultat i sykemeldinger og uføre, som
igjen gir store økte kostnader for både stat og kommune.
Oversikt over undervekt, overvekt og fedme blant 4- åringer, barn på barneskole 3. trinn og
ungdomsskole 8. trinn. Data fra Forebyggende helse barn og unge 31.12.18:
4-åringer 242 barn
Undervekt

19 barn

7,85%

Overvekt

19 barn

7,85%

3 barn

1,24%

Fedme

Barneskole 248 elever

Ungdomsskole 262 elever

Undervekt

17 barn

6,9%

27 barn

10,3%

Overvekt

23 barn

9,3%

12 barn

4,5%

3 barn

1,2%

5 barn

1,9%

Fedme

Tabell 14. Undervekt, overvekt og fedme 4-åringer, barneskole 3. trinn og ungdomsskole 8. trinn. Nesodden
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På landsbasis har man sett en utflating av overvektsproblemet siden 2015 i barneskolealder, mens
det er en klar økning i ungdomsskoletrinn og på videregående skole.

6.3 Hjerte- og karsykdom
Forekomsten av hjerte- og karsykdommer og dødelighet er beskrevet ved hjelp av statistikk fra
Dødsårsaksregisteret, Hjerte- og karregisteret og Reseptregisteret.

Fra 2000 og fram til i dag er dødeligheten av hjerteinfarkt og annen iskemisk hjertesykdom mer enn
halvert i befolkningen i Norge. Nesodden ligger litt under gjennomsnittet i Akershus og landet for
øvrig i antall innbyggere med hjerte- og karsykdom.

Utviklingen av alvorlig hjerte- og karsykdom henger sammen med høyt blodtrykk og høyt innhold av
fettstoffet kolesterol i blodet. Livsstil og kosthold påvirker blodtrykk og kolesterolnivå, og endringer i
levesett vil derfor være et viktig forebyggende tiltak.

Høyt utdannede røyker mindre, er mer fysisk aktive, har lavere blodtrykk og har sjeldnere fedme
sammenlignet med de med lavere utdannelse. Dette viser tall fram til 2008 i Helseundersøkelsen i
Nord Trøndelag (HUNT) og Tromsøundersøkelsen (Eggen 2014; Ernstsen 2012). Disse
utdanningsforskjellene i risikofaktorer forklarer en stor del av utdanningsforskjellene i dødelighet av
hjerteinfarktsykdom. Antall personer med hjerte- og karsykdom varierer også fra kjønn og fra
landsdel til landsdel. Forekomsten er høyere for menn og fra de nordligste fylkene.

Risikofaktorer for hjerte-karsykdommer er kosthold med mye fett og sukker, for mye mettet fett og
for lite umettet fett, overvekt, lite fysisk aktivitet, stort alkoholinntak, for lite søvn, røyking og stress.

Figur 56. Hjerte- og karsykdom, dødsfall og/eller sykehusinnlagte. http://khs.fhi.no/webview/
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God informasjon og tilbud om fysisk aktivitet, kostholdsveiledning er viktig. Det samme gjelder
røykestopp og moderat alkoholkonsum.

6.4 Forekomst av kreft
Nesodden kommune har hatt lavere forekomst av nye krefttilfeller enn i hele landet i tidsperioden
2003-2016, men med noe høyere forekomst i perioden 2008-2017. For menn er forekomsten lavere
enn i hele landet og i Akershus i hele tidsperioden, mens den er litt høyere enn i hele landet og i
Akershus for kvinner.
Kreft, nye tilfeller (B) − per 100 000, standardisert
År

Hele

kjønn

Totalt alle

landet

samlet

krefttyper

menn

Totalt alle

2003-

2004-

2005-

2006-

2007-

2008-

2012

2013

2014

2015

2016

2017

574,8

582,6

590,5

599,9

608,7

614,7

615,7

625,3

634,0

644,8

655,3

661,2

534,1

540,0

547,2

554,9

562,0

567,9

566,6

577,5

585,7

597,1

608,1

614,0

596,2

611,4

620,7

634,0

649,7

655,8

537,2

543,7

550,9

560,1

566,3

571,8

574,2

579,6

587,1

586,3

597,9

616,4

559,9

566,8

573,2

578,1

587,3

623,8

585,9

589,8

598,3

592,0

605,7

607,0

krefttyper
kvinner

Totalt alle
krefttyper

Akershus

kjønn

Totalt alle

samlet

krefttyper

menn

Totalt alle
krefttyper

kvinner

Totalt alle
krefttyper

Nesodden

kjønn

Totalt alle

samlet

krefttyper

menn

Totalt alle
krefttyper

kvinner

Totalt alle
krefttyper

Økningen i nye krefttilfeller kan i tillegg til reel økning av visse krefttyper også skyldes aldring, bedre
diagnostikk og screening.
Ved nærmere studier av de ulike krefttypene hos menn, ser vi en økning i antallet nye krefttilfeller i
fordøyelsesorganer generelt, også i tykk- og endetarmskreft. Antall nye tilfeller av kreft i lymfatisk og
bloddannende vev er noe økende. Antall nye tilfeller av lungekreft, hudkreft og prostatakreft er noe
økende.
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Hos kvinner ser vi at antall nye krefttilfeller i fordøyelsesorganer generelt, også i tykk- og
endetarmskreft er stabilt. Antallet av nye tilfeller brystkreft og er høyere enn i Akershus og i landet.
Antall nye tilfeller med hudkreft har økt. Antall nye tilfeller med lungekreft og kreft i lymfatisk og
bloddannende vev er lavere enn i Akershus og i landet.

Nesodden har lavere antall tidlig døde av kreft enn både i Akershus og landet for øvrig. Flere
personer overlever kreft og flere lever lenger med sykdommen i dag som følge av bedre
behandlingstilbud. Bedre behandling og livsforlengende medisin kan gi helserelaterte utfordringer
for den enkelte.

Vi har et godt tilbud til kreftpasienter i Nesodden:
Kreftkoordinator gir informasjon, råd og veiledning til den kreftrammede og deres pårørende og har
oversikt over tilbud og tjenester både lokalt og regionalt.
Kreft-teamet er et tverrfaglig sammensatt behandlingsteam for kreftpasienter - både
hjemmeboende og de som bor på sykehjemmet - med behov for lindrende behandling. Tjenesten er
et lavterskeltilbud og teamet kan kontaktes uten henvisning fra lege. I teamet inngår
kreftsykepleier, prest, ergoterapeut, og fysioterapeut. I tillegg bidrar ressurser innen ernæring,
sosionomtjeneste og psykiatrisk sykepleie.
Palliativ sengeplass på sykehjem
Tirsdagstreffen: ukentlig tilbud til kreftpasienter, deres pårørende og etterlatte

6.5 Forekomst av diabetes
Diabetes er en av de hyppigste folkesykdommene, men vi har ikke landsdekkende undersøkelser som
kan vise hvor mange som har diagnostisert diabetes eller ukjent diabetes. Ved å kombinere data fra
Reseptregisteret, Helseundersøkelsene i Nord-Trøndelag, Tromsø og enkelte andre undersøkelser
kan vi likevel danne oss et rimelig bilde av diabetessykeligheten i Norge.

Antall med type 1- og type 2-diabetes:
Basert på beregninger kan vi anslå at cirka 245 000 personer (4,7 prosent) eller om lag hver 20.
nordmann har kjent diabetes. Av disse har cirka 28 000 type 1–diabetes (DM1) og 216 000 type 2–
diabetes (DM2).

Den viktigste årsaken til type 2 diabetes er overvekt og usunn livsstil. Type 2-diabetes kan i stor grad
forebygges med økt fysisk aktivitet og vektreduksjon.

Tabellen nedenfor er hentet fra Folkehelseinstituttets statistikkbank og viser brukere av Diabetes
type 2 legemidler i Norge, Akershus med Frogn, Ås og Nesodden.
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Nesodden ligger lavest på denne tabellen og har dermed en mindre andel av pasienter i denne
sykdomsgruppen, men med en økende forekomst av overvektige og alvorlig fedme generelt sett i
landet, bør forebygging med informasjon om sunn livstil, økt fysisk aktivitet og sunt kosthold tas på
alvor. En eventuell negativ utvikling og økt forekomst av type 2 diabetes vil på sikt også føre til økt
forekomst av sykdom, sykemeldinger og økte trygdeutbetalinger.

Figur 57. Brukere av legemidler til behandling av type 2-diabetes. http://khs.fhi.no/webview/

6.6 Foreskriving medikamenter
Statens legemiddelverk deler de reseptpliktige medisinene inn i A-, B- og C-preparater.
A-preparatene er narkotiske stoffer som kun brukes ved alvorlig sykdom, og som må skrives ut på
spesiell resept.

B-preparatene er de såkalt vanedannende medisinene, hvorav benzodiazepinene utgjør den største
gruppen. I praksis handler det om innsovingsmedisiner, angstdempende medisiner og
smertestillende medisiner, gjerne i opiatgruppen. Mange kliniske situasjoner, så som akutte
ryggproblemer, intens hodepine eller lammende angst, kan løses adekvat delvis ved hjelp av Bpreparater. Kreftsyke med kroniske smerter tilbys A og B-preparater.

C-preparater er alle andre medisiner det kreves resept for å få kjøpt. For eksempel
blodtrykksmedisiner, p-piller, kortison, astmaspray, kolesterolsenkende medisin og antibiotika faller
inn under denne gruppen.
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Tabellen nedenfor viser antall personer som bruker A- og B-preparater i Norge, Akershus og
nabokommunene våre Frogn og Ås, samt i vår egen kommune. Fra 0-74 år i perioden 2015-2017.

Figur 58. Bruken av A og B preparater, 0-74 år, pr 1000. 2015-2016. http://khs.fhi.no/webview/
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Figur 59. Foreskriving av medikamenter

Tabellen over viser foreskrivning av legemidler i perioden 2015-2017. Nesodden har et mindre
forbruk av legemidler ved psykiske lidelser enn landet for øvrig og Akershus fylket. Det er størst
forbruk av medikamenter mot allergi, smertestillende midler, og medikamenter for hjerte- og
karsykdommer.

6.7 Bruken av reseptfrie smertestillende medikamenter
Reseptfrie smertestillende medikamenter som Paracet og Ibux er blant nordmenns mest brukte
legemidler. Brukt riktig er det svært nyttige legemidler mot smerter, og har få bivirkninger.
Halvparten av oss tar reseptfrie smertestillende legemidler ukentlig, og bruken øker stadig – spesielt
blant unge kvinner. Overforbruk kan få alvorlige konsekvenser, og antallet henvendelser til
Giftinformasjonen har vært økende, ifølge Apotekforeningen. Foreningen har gjennomført en
undersøkelse for å se nærmere på paracetamol-bruken blant ungdom, og funnene var alarmerende:
•
•
•
•
•

100 000 jenter i alderen 15-24 år bruker paracetamol ukentlig
Like mange bruker det minst én gang i måneden
60 000 ungdom under 18 år tror de kan bruke paracetamol for å forebygge smerter
Mer enn 1/3 av jenter i alderen 15-24 har alltid paracetamol på seg

Folkehelseinstituttet (FHI) opplever stadig økende antall henvendelser om selvpåførte
paracetamolforgiftninger blant jenter i alderen 15-19 år, noe som langt på vei bekrefter funnene til
Apotekforeningen. Samtidig viser en studie FHI har gjennomført i samarbeid med NTNU og UiOA at
overforbruket av reseptfrie, smertestillende legemidler også er et problem hos befolkningen
generelt:
79

•
•

47 prosent bruker slike legemidler minst en gang i uka
11 prosent av brukerne rapporterer daglig bruk

Bruken av reseptfrie smertestillende legemidler øker stadig. At 100 000 jenter og kvinner i alderen
15-24 år mener de trenger paracetamoltablett minst én gang i uken for å komme seg gjennom
hverdagen, er grunn til bekymring.

6.8 Vaksinering
36,9 % av alle 65 åringer på Nesodden tok influensavaksinen sesongen 2018, og kommunen vår ligger
da over både landsgjennomsnitt, fylkesgjennomsnittet og nabokommuner i antall
influensavaksinerte. Bare Oppegård kommune har flere vaksinerte over 65 år, enn Nesodden.

Tabell 60. Influensavaksinering for aldersgruppen over 65 år. http://khs.fhi.no/webview/

Siste oppdaterte tall for vaksinerte 2-åringer (født 2016) viser at Nesodden ligger over
landsgjennomsnittet og anbefalingene fra Folkehelseinstituttet som ønsker en dekning på 95 %.
Nesoddens 2-åringer har nå en barnevaksinasjonsdekning på hele 97,7%. Det er en økning fra 95,6 %
i 2015 og 96,5 % i 2016. Barnevaksinasjonsdekningen har aldri vært høyere.
Økningene i vaksinasjonstall skyldes målrettet arbeid på helsestasjonen blant leger, helsesøstre og
annet helsepersonell i Nesodden Kommune.

6.9 Muskel og skjelettplager
Sykdommer og plager knyttet til muskel- og skjelettsystemet er svært vanlig, 27 % av kvinner og 18 %
av menn har til enhver tid langvarige plager (Kinge 2015). Disse sykdommene er en viktig årsak til
redusert helse og nedsatt livskvalitet, og en av de vanligste årsakene til sykefravær og uføretrygd.
Denne pasientgruppen utgjør også en stor del av pasientene i allmennlegetjenesten, hos
fysioterapeuter, kiropraktorer og i spesialisthelsetjenesten. I tillegg kontaktes private helseaktører.
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De vanligste plagene gjelder rygg og nakke. Andre sykdommer som rammer mange, er benskjørhet,
revmatisme, artrose og fibromyalgi. Et stort antall hofte-, rygghvirvel- og håndleddsbrudd skyldes
osteoporose. Forekomsten av denne typen brudd er høyere i Skandinavia enn ellers i verden, med
Norge på topp, med 9000 hoftebrudd hvert år. Hoftebrudd gir de mest alvorlige konsekvensene, med
betydelig overdødelighet, helseplager, sviktende funksjonsnivå, økt behov for helsetjenester og store
kostnader for samfunnet. Prognosen ved hoftebrudd er alvorlig både hva angår mobilitet,
selvhjulpenhet og kognisjon: 42 % av pasientene oppnår ikke samme gangfunksjon som før bruddet
og 58 % skrives ut til sykehjem. Til tross for synkende risiko for hoftebrudd vil trolig årlig antall slike
brudd øke frem til 2040 på grunn av økt antall eldre i befolkningen.

Figur 61: To scenarioer for framskriving av årlig antall hoftebrudd i perioden 2009-2040 blant kvinner 65 år og
eldre i Norge, basert på observert antall hoftebrudd i perioden 1999-2008. Kilde: Omsland & Magnus, 2014.

Muskel- og skjelettsykdommer er beregnet å være den diagnosegruppen som «plager flest og koster
mest». Disse tilstandene står samlet for 20 % av det ikke-dødelige helsetapet i Norge og er den
vanligste årsaken til sykefravær (30 %). Nest etter psykiske lidelser er sykdomsgruppen den vanligste
årsaken til uførhet.
Muskel- og skjelettplager er vanligere hos personer med lavere sosioøkonomisk status enn i
befolkningen som helhet. Personer med lav utdanning har ca. tre ganger så høy risiko for å bli uføre
på grunn av en rygglidelse sammenlignet med personer med høy utdanning (Hagen 2000).
Risikofaktorene for muskel- og skjelettsykdommer varierer, men fysisk aktivitet og redusert røyking
kan sannsynligvis bidra til å forebygge flere av disse tilstandene.
Det er en økende forekomst av disse sykdomsgruppene i hele landet. Forekomsten er lavere i
Nesodden enn i Akershus og i landet for øvrig. Se tabell 15.
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År
Hele landet
Akershus
Nesodden

2010
2012
307,2
304,2

20112013
310,9
307,9
292,9

20122014
314,2
310,3
294,3

20132015
316,7
311,7
295,8

20142016
319,0
313,5
296,9

20152017
318,9
314,4
297,8

Tabell 15. Muskel- og skjelettsykdommer (ekskl. brudd og skader). Primærhelsetjenesten, brukere, kjønn samlet,
alder 0-74. Pr. 1000. standardisert. Kontakt med fysioterapeut og kiropraktor inkludert.
http://khs.fhi.no/webview

6.10 Psykisk helse
Ifølge den nye folkehelsemeldingen skal psykisk helse være en likeverdig del av det nasjonale og
lokale folkehelsearbeidet. Psykisk helse i folkehelsearbeidet handler først og fremst om det som
fremmer god psykisk helse og livskvalitet. Å oppleve mestring og mening, kjenne seg tilfreds og ha
positive relasjoner er faktorer som kan fremme god psykisk helse og kan gi et vern mot ulike
belastninger. Derfor er livskvalitet og mestring sentrale begrep i det psykiske folkehelsearbeidet.
Livskvalitet har fått økt oppmerksomhet i folkehelsesammenheng. I WHOs strategi Helse 2020 er et
av seks hovedmål å bedre livskvaliteten i Europa. Livskvalitet er også vektlagt i FNs bærekraftsmål 3.
Det å følge med på livskvaliteten til egen befolkning blir da en viktig del av samfunnsutviklingen.
Livskvalitet kan måles ved å spørre om glede og mestring i hverdagen, om opplevelse av mening,
handlefrihet, respekt og tilhørighet, om håpløshet, stress eller press. For å måle livskvalitet, må slike
data kombineres med informasjon om faktiske livsbetingelser, samfunnsforhold, bo- og
arbeidsforhold.
Livskvalitetsnivået i Norge er høyt, men vi ligger på gjennomsnittet i Europa når det gjelder mestring.
Norge har i flere år vært blant de land som skårer best i World Happiness Report, vi lå på 3. plass i
2019. Likevel er psykiske plager og lidelser fremdeles blant de største folkehelse-utfordringene i
Norge og medvirker til et vesentlig helsetap.
Mellom 16 – 22 % av den voksne befolkningen har en psykisk lidelse i en periode på 12 mnd. De
vanligste er angstlidelser, depresjon og rusbrukslidelser. Omtrent 7 % av alle barn i førskole- og
skolealder har symptomer som kan tyde på en psykisk lidelse. Flere innvandrere fra lav- og
mellominntektsland rapporterer om psykiske helseplager enn befolkningen ellers. Psykiske lidelser er
en påkjenning for den som er rammet og for pårørende. Kostnadene i form av sykdomsbyrde, tap av
livskvalitet, produksjonstap og utgifter til helsetjenester er store. Derfor er det viktig å arbeide bredt
med helsefremmende tiltak, forebygging og behandling. Sentrale myndigheter gir følgende føringer,
handlingsplaner og strategier:
•

•

Barnehager og skoler har ansvar for å fremme god psykisk helse hos alle barn og unge. I løpet
av 2020 skal folkehelse og livsmestring inkluderes som et tverrfaglig tema i fornyelsen av
kunnskapsløftet. Tema skal inn i alle læreplaner.
Barne- og likestillingsdepartementet har i samarbeid med Helse- og omsorgsdepartementet
satt i gang et arbeid for å forebygge kroppspress blant barn og unge.
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•
•

•

•
•

Den nye folkehelsemeldingen lanserer en strategi for å forebygge ensomhet (2019-2023),
«Saman mot einsemd» - se kap. 3.12.1.
Selvmordsforebygging består av tiltak som skal fremme mestring og god psykisk helse i
befolkningen og tiltak rettet mot risikogrupper. Det skal utarbeides en ny handlingsplan for
selvmordsforebygging.
Forebyggende arbeid innenfor psykisk helse og rus skal gi flere friske leveår for befolkningen
og færre negative konsekvenser av rusmiddelbruk og psykiske helseproblemer for
enkeltmennesket, for tredjepart og samfunnet.
Fra 1.1.2020 blir det lovfestet at alle norske kommuner skal ha psykologkompetanse.
Det ble innført direkte tilgang til fysioterapeut uten henvisning fra lege fra 1.1.2017. Det
letter tilgangen til psykomotorisk fysioterapi.

Gode levevaner fremmer livskvalitet og psykisk helse. Summen av levevanene til enkeltmennesket,
bl.a. kosthold, søvnvaner, fysisk aktivitet, rusmiddelbruk og sosialt liv, virker inn på psykisk helse. Det
er viktig å nå ut til befolkningen med kunnskapen vi har i dag om sammenhengen mellom levevaner
og fysisk og psykisk helse. Søvnvansker er blitt et økende folkehelseproblem de seneste årene, og er
en sterk risikofaktor når det gjelder å utvikle både psykiske og fysiske lidelser. Halvparten av
pasientene i psykisk helsevern melder om søvnvansker. Se også kap. 5.6.
Å skape et samfunn som fremmer god psykisk helse og livskvalitet krever en bred tilnærming,
kunnskap og eierskap i alle sektorer. Ved å sette inn ressurser tidlig og raskt, bidrar man til å
forebygge sykdom, og gi tjenester på et kostnadseffektivt nivå.
Psykisk helse for barn og unge, PHBU ønsker å bidra til at barn og unge skal ha et liv hvor de trives og
har det fint. Det jobbes for at barna som de møter skal få bedre relasjoner til andre, samt føle seg
tryggere og gladere. Kommunen har ulike tilbud rettet mot foreldre og barn. Ungdomsskolene har
temadager der fysisk og psykisk helse er i fokus. Alle skolene har helsesykepleier som har jevnlige
samtaler med elever både individuelt og i gruppe der psykisk helse er et av temaene.
Nesodden kommune har gitt tilbud om Rask psykisk helsehjelp siden 2016. Det er et lavterskeltilbud
til personer med depresjon, angst eller søvnvansker.
Rask psykisk helsehjelp har også arrangert VIVAT-kurs Førstehjelp ved selvmordsfare for ansatte i
kommunen.
Frisklivssentralen har søkelys på gode levevaner. Frisklivskoordinator arrangerer ulike kurs innen
livsstilsendring, som diabetes 2 mestring, bra start kostholdsendring og tobakksluttekurs. I tillegg
tilbys helsesamtaler og ulike treningstilbud.
Nesodden kommune har et ambulerende team for de med rus og/eller psykiske problemer. Formålet
med tjenesten er å gi personer med rus og psykiatriproblematikk mulighet for å bedre sitt
funksjonsnivå og øke sin livskvalitet.
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FACT team - Fleksibelt oppsøkende behandlingsteam. 1. februar 2018 ble det etablert et oppsøkende
behandlingsteam for personer med alvorlige psykiske lidelser og har behov for samordnet hjelp og
oppfølging. Målet med oppfølging fra FACT teamet er å bidra til at pasienter/brukere som kan leve
selvstendige liv. Oppfølgingen forutsetter at pasientene tar aktivt del i oppfølgingen/behandlingen.
Avdeling psykisk helsearbeid for voksne har som formål å bistå mennesker, som har psykiske lidelser
til bedre å mestre hverdagen og få en økt livskvalitet. Psykiatrisk hjemmesykepleie gis til personer
som har ulike psykiske lidelser som er til hinder for vanlig livsutfoldelse.
Nesoddtangen gård aktivitetshus er et sosialt møtested for mennesker med ulike livsutfordringer
som ønsker å jobbe sammen med andre for å styrke sin psykiske helse og leve et godt liv.

6.10.2 Forekomst av psykiske symptomer og lidelser i Nesodden kommune
Det er litt høyere forekomst av psykiske symptomer og lidelser i Nesodden kommune enn i Akershus
og landet for øvrig i aldergruppen 0-44 år og 45-74 år i tidsperioden 2010-2017. Se tabell 16.
År
Geografi

Alder

Sykdomsgruppe

0-44

Psykiske symptomer

Hele

år

og lidelser

landet

45-

Psykiske symptomer

74 år

og lidelser

0-44

Psykiske symptomer

år

og lidelser

45-

Psykiske symptomer

74 år

og lidelser

0-44

Psykiske symptomer

år

og lidelser

45-

Psykiske symptomer

74 år

og lidelser

Akershus

Nesodden

2010-

2011-

2012-

2013-

2014-

2015-

2012

2013

2014

2015

2016

2017

119,9

122,2

124,9

128,2

131,8

135,3

163,2

166,2

169,7

174,4

178,0

178,8

109,7

111,4

113,4

116,8

120,0

123,5

148,1

151,1

155,1

160,5

164,5

166,2

121,2

123,7

129,0

134,0

136,2

137,0

173,1

175,4

177,4

182,3

182,7

186,2

Tabell 16. Primærhelsetjenesten, brukere (B) − kjønn samlet, per 1000, standardisert.

6.11 Demens
Demens er fellesbetegnelse på flere sykdommer som medfører kognitiv svikt. I Norge antas det at
mellom 85 000 – 123 000 mennesker har en eller annen form av demens. Risikoen for å utvikle en
demenssykdom stiger med økende alder. I perioden fram mot 2040, tilsier prognosene at kommunen
kan få mer enn en dobling av antall eldre over 67 år.
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Tjenestetilbudet i Nesodden kommune

Demenskoordinator fungerer som et bindeledd mellom personer med demens og deres pårørende,
og de ulike deler av tjenesteapparatet.
Hukommelsesteam ved demenskoordinator og ergoterapeut er et lavterskeltilbud som pårørende,
pasienter, helsepersonell og andre kan kontakte.
Bjørnemyr aktivitetssenter er et tilrettelagt samværs- og aktivitetstilbud for hjemmeboende
mennesker med demenssykdom. Tilbudet skal gi mening, mestring og gode opplevelser for den
enkelte, og samtidig være en avlasting for pårørende.
Nesoddtunet sykehjem har langtidsavdelinger tilrettelagt for personer med demens. Avlastnings/korttidsopphold gis til familier med særlig tyngende omsorgsoppgaver.
Omsorgsboliger med tilrettelagt tilbud for personer med demens ferdigstilles første tertial 2020.
Frivillige aktører som Røde Kors er samarbeidspartnere.
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6.12 Oppsummering helsetilstand og utfordringer
Helsetilstanden viser at befolkningen på Nesodden har over gjennomsnittet god helse. Nesodden
har, fra å være en vaksine-motstander-kommune, blitt en kommune med stadig økende
vaksineringsstatus, både med hensyn til barnevaksinasjonsprogrammet og influensavaksinering.

Ressurser:
I et samfunn med økende overvekts- og fedmeproblematikk ligger Nesodden lavere sammenlignet
med fylket og landet for øvrig. Det viser også forbruket av medisiner for livsstilssykdommen Diabetes
type 2.
Det er færre i kommunen med hjerte-karsykdommer enn i våre nabokommuner, fylket og landsgjennomsnittet.
Forekomsten av muskel- og skjelettsykdommer er lavere i kommunen enn Akershus og landet for
øvrig.
Utfordringer:
Fange opp barn og ungdom tidlig før overvekt/undervektsproblematikk utvikler seg.
Gi tilstrekkelig informasjon til befolkningen om faktorer som påvirker helse.
Forekomst av kreft blant kvinner er høyere enn i Akershus og landet for øvrig.
Det er høyere forekomst av psykiske symptomer og lidelser i Nesodden kommune enn i Akershus og
landet for øvrig.
Lang ventetid for å komme til psykomotorisk fysioterapeut.
Vaksinasjonsstatus blant 9- og 16-åringer er fortsatt lav.
Det kan forventes en økt forekomst av muskel- og skjelettsykdommer som følge av økt antall eldre i
befolkningen.
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7 Helhetsinntrykk og viktige områder
Lov om folkehelsearbeid pålegger kommunen å utarbeide en helseoversikt. Dokumentet skal være
skriftlig og beskrive helsetilstanden i kommunen samt de positive og negative faktorene som kan
påvirke helsen i befolkningen.

Kommunen skal fremme befolkningens helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold og bidra
til å forebygge psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse, bidra til utjevning av sosiale
helseforskjeller og bidra til å beskytte befolkningen mot faktorer som kan ha negativ innvirkning på
helsen (Folkehelseloven). Det er i dag godt dokumentert at fysisk aktivitet fremmer helse.
Helsedirektoratet anbefaler at voksne og eldre bør være fysisk aktive minimum 150 min per uke.

Kommunens oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer skal tjene to hovedmål:
•

•

Oversikten skal være grunnlag for beslutninger i folkehelsearbeidet som utøve fra «dag
til dag»; som i forbindelse med utforming av tiltak og tilsyn etter miljørettet helsevern
eller revisjon av planer utenom det fireårige planløpet etter plan- og bygningsloven.
Beslutninger kan også dreie seg om å gå grundigere inn i et område som peker seg ut
som særlig utfordrende eller positivt.
Oversikten skal utgjøre grunnlaget for beslutninger i forbindelse med langsiktig
planlegging av folkehelsearbeidet, knyttet opp mot prosessene i plan- og bygningsloven.

For å nå de overordnede mål skal det gjennomføres tiltak på disse områder:
•
•
•
•
•

tidlig innsats blant barn og unge
forebygging av ensomhet
mindre sosial ulikhet i helse
innsats for et trygt og helsefremmende samfunn
gode levevaner og helsefremmende valg.

Ressurser:
Helsetilstanden viser at befolkningen på Nesodden har over gjennomsnittet god helse.
Kommunen har en ung befolkning, men vil få mer enn en dobling av antall eldre over 67 år fram mot
2040.
Gjennomføring i videregående skole ligger godt over landsgjennomsnittet.
Nesodden har lavere antall tidlig døde av hjerte-karsykdommer, KOLS, kreft og selvmord enn i hele
landet og i Akershus.
På tross av at Nesodden kommune har en langstrakt kystlinje, er det få drukningsulykker.
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Kommunen har fokus på sunt kosthold i barnehagene, og følger opp ernæringsstatus og tilrettelagt
kosthold i institusjon.
Andelen røykere både blant ungdom og voksne har gått markant ned.
Helsestasjon for ungdom og skolehelsetjenesten er tilbud de unge i stor grad benytter. Særlig ser vi
at de unge henvender seg til disse tjenestene i forbindelse med spørsmål og veiledning om
seksualitet og prevensjon. Jentene har høyest bruk av disse tjenestene, en utfordring er å nå guttene
i større grad.
Nesodden har, fra å være en vaksine-motstander-kommune, blitt en kommune med stadig økende
vaksineringsstatus, både med hensyn til barnevaksinasjonsprogrammet og influensavaksinering.
I et samfunn med økende overvekts- og fedmeproblematikk ligger Nesodden lavere sammenlignet
med fylket og landet for øvrig.
Det er færre i kommunen med hjerte-karsykdommer enn i våre nabokommuner, fylket og landsgjennomsnittet.
Forekomsten av muskel- og skjelettsykdommer er lavere i kommunen enn Akershus og landet for
øvrig

Utfordringer:
Ungdataundersøkelsen avdekker en økning i andelen unge som rapporterer om lettere psykiske
helseplager. Jenter er mer preget av angst- og depresjonssymptomer enn gutter.
Flere undersøkelser viser en sammenheng mellom mobbing og dårlig psykisk helse.
Mobbing er alvorlig problem som rammer mange unge. Flere jenter enn gutter opplever å bli
mobbet.
Antallet enpersonshusholdninger øker.
Flyktninger har dårligere helse enn de som kommer til Norge gjennom familiegjenforening, arbeid og
utdanning.
7,3 % av barna i Nesodden bor i husholdninger med lavinntekt.
Høyt prisnivå på boliger fører til utfordringer med å skaffe gode bomiljøer til de som må ha hjelp på
boligmarkedet.
Kommune er avhengig av samarbeid med nabokommuner for å sikre drikkevann av god kvalitet.
Nesoddens topografi vanskeliggjør utforming av veier, ster og friområder.

Nesodden har en høy forekomst av Radon på vestsiden av kommunen.
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Vold er et stort samfunnsproblem og et folkehelseproblem.
Noen innbyggere opplever ensomhet og utenforskap.
Ulykker som fører til personskader er en stor utfordring for folkehelsen.
Fall er den tiende viktigste årsaken til dødsfall og den syvende viktigste årsak til helsetap i landet.
Til tross for lavere antall selvmord enn ellers i landet, er dette en utfordring også på Nesodden.
Nesodden har høyere antall voldsomme dødsfall enn Akershus, men lavere enn landet som helhet.
Antallet narkotikautløste dødsfall er dobbelt så høye som i landet for øvrig.
Det er veistrekninger som ikke har gang- og sykkelsti.
Unges økende bruk av cannabis på Nesodden er bekymringsfullt. Nesodden skiller seg vesentlig
negativt ut på dette området fra resten av landet, også i Akershus.
Usunn bruk av alkohol og ulovlige rusmiddel er blant de viktigste risikofaktorene for død og tapte
friske leveår i befolkninga.
Forekomst av kreft blant kvinner er høyere enn i Akershus og landet for øvrig.
Det er høyere forekomst av psykiske symptomer og lidelser i Nesodden kommune enn i Akershus og
landet for øvrig.
Vaksinasjonsstatus blant 9- og 16-åringer er fortsatt lav.
Det kan forventes en økt forekomst av muskel- og skjelettsykdommer som følge av økt antall eldre i
befolkningen.
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