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INNLEDNING 
Kommunen har en sentral rolle i å fremme befolkningens helse, og folkehelseperspektivet skal inngå i 

all planlegging og lokal samfunnsutvikling.  

Ifølge folkehelseloven skal kommunen: (1) ha løpende oversikt over folkehelsen, og (2) utarbeide et 

samlet oversiktsdokument over helsetilstanden og påvirkningsfaktorer hvert fjerde år som skal ligge 

til grunn for det langsiktige folkehelsearbeidet. Oversiktsdokumentet skal legges frem ved oppstart 

av arbeidet med planstrategi etter plan‐ og bygningsloven. Hovedhensikten med dokumentet som 

skal utarbeides hvert fjerde år, er å forankre folkehelsearbeidet politisk, på tvers av sektorer og som 

en langsiktig satsing. Formålet med oversiktsdokumentet er å oppsummere hva status er og 

identifisere folkehelseutfordringer og ressurser i Nordre Follo.  

Utfordringsdokumentet (dette dokumentet) er en sammenstilling av utfordringer i Nordre Follo 

kommune. Arbeidsgruppen for utarbeidelse av oversiktsdokumentet har valgt ut de viktigste 

utfordringene med bakgrunn i oversiktsdokumentet.  

I det løpende oversiktsarbeidet er det viktig å følge med på utfordringene og bruke de beste 

tilgjengelige indikatorene. En indikator er statistikk (eller data) som brukes for å forstå en tilstand 

eller utvikling på et bestemt område. I mange tilfeller er det vanskelig å tolke indikatorverdien uten 

at indikatorverdiene sammenlignes over tid (tidsserier), eller sammenlignes med en normal- eller 

referanseverdi.  

Hvorfor trenger vi en oversikt over helsetilstanden og påvirkningsfaktorer? 

• Folkehelsearbeid skal være systematisk og kunnskapsbasert. 

• Oversikten skal fungere som et faglig grunnlag for politiske beslutninger og prioriteringer. 

• Oversikten synliggjør positive og negative trekk ved kommunen. 

• Vi kan kommuner, regioner og befolkningsgrupper. 

• Vi kan gjøre folkehelsearbeidet treffsikkert.  

• Vi kan måle utvikling over tid, fastsette mål for utvikling av tiltak og måle effekt av tiltak.  

• Oversikten er et godt grunnlag for tilsyn etter miljørettet helsevern. 

• Vi trenger oversikten for å ivareta innbyggerens helse. 

Hva menes med helsetilstand? 

Det er befolkningens helse målt ved ulike indikatorer, for eksempel risikofaktorer, sykdommer som 

kan forebygges, trivsel og mestringsressurser. 

Hva menes med påvirkningsfaktorer? 

Det omfatter både helsefremmende og forebyggende faktorer og risikofaktorer. De representerer en 

stor bredde og er ofte knyttet til samfunnsforhold, levekår og miljø (figur 1). 

https://no.wikipedia.org/wiki/Indikator
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Figur 1: Oversikt over påvirkningsfaktorer. Individuelle valg, med unntak av faktorer som alder, kjønn, biologi etc., påvirkes 

gjennom et sett av ytre positive og negative faktorer i miljø og samfunn. Kilde: Helsedirektoratet 2014, s. 12 

Arbeid med oversikt over helsetilstanden og påvirkningsfaktorer er gjennomført flere ganger i 

Oppegård og Ski kommune. Dette er første gangen for Nordre Follo kommune. Arbeidet er tredelt. 

Del 1: Oversiktsdokumentet inneholder all statistikk og informasjon som kan ha betydning for 

innbyggere i Nordre Follo. Den inneholder status på viktige indikatorer innen områdene 

befolkningssammensetning, oppvekst og levekår, miljøfaktorer (fysisk, kjemisk, biologisk og sosialt 

miljø), skader og ulykker, helserelatert atferd, helsetilstand.  

Første fullstendige oversikt over helsetilstanden og påvirkningsfaktorer i Nordre Follo skal utarbeides 

innen 2023. 

Del 2: Utfordringsdokumentet (dette dokumentet) er en sammenstilling av utfordringer med 

utgangspunkt i tilgjengelig statistikk fra statlige helsemyndigheter, Statistisk sentralbyrå, 

Folkehelseinstituttet, Akershus fylkes statistikkbank, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (2016), 

Ungdataundersøkelsen (2018), politiet og tilgjengelig lokal statistikk. Det er brukt statistikk for 

Oppegård og Ski, siden det ikke fantes data for Nordre Follo. Oversikten er ikke uttømmende.  

Utfordringsdokumentet lå til grunn som kunnskapsgrunnlag for planstrategien for Nordre Follo.  

Del 3: En strategi- og tiltaksdel lister opp de konkrete områdene som kommunen og andre må gjøre 

en innsats på. Denne lager vi på bakgrunn av innspill og innsats fra en folkehelsegruppe i 2020/21. 

Rådmannen er den overordnede ansvarlige for folkehelsearbeidet i kommunen.  

Oversikt over arbeidsgruppen som har utarbeidet utfordringsdokumentet 

Navn Stilling Arbeidssted 

Hege Narvåg folkehelsekonsulent Ski kommune 

Rannveig Renolen avdelingsleder Folkehelse og friskliv Ski kommune 

Heidi Berentsen rådgiver folkehelse Oppegård kommune 

Ane Tingstad Grav arealplanlegger Oppegård kommune 
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Dianne Lustvee Steenberg samfunnsmedisinsk rådgiver Oppegård kommune 

Om Nordre Follo 
Nordre Follo kommune etableres 1.1.2020 og omfatter Ski og Oppegård kommune. Nordre Follo 

ligger i regionen Follo i Akershus og grenser i nord til Oslo, i øst til Enebakk, i sør til Hobøl og i vest til 

Ås. Kommunens administrative sentrum er tettstedet Ski, som skal utvikles til en regionsby. Både Ski 

og Oppegård er prioriterte vekstområder. Ski og Kolbotn skal utvikles som tvillingbyer i Nordre Follo. 

Toget vil når Follobanen er klar kun ta elleve minutter mellom Kolbotn og Ski og mellom disse to 

byene og Oslo. God infrastruktur og nærhet til kompetansemiljøer i Oslo og Ås kan gjøre Nordre Follo 

mer attraktiv for næringslivet.  

Øvrige tettsteder og lokalsamfunn er Langhus, Siggerud, Kråkstad og Skotbu. Myrvoll, Greverud, og 

Oppegård syd, Sofiemyr, Tårnåsen, Trollåsen og Svartskog. 

Samlet areal for Oppegård og Ski er 203 km2.  
 
Bybåndet fra Oslo til Ski inngår i den nye kommunen. Kommunen har prioriterte vekstområder og et 
rikt kulturlandskap, landbruk, skog og kystarealer.  
 
Nordre Follo kommune er en del av det sammenhengende bo-, service- og arbeidsmarkedet i 
Osloregionen. Østfoldbanen, Follobanen, E6 og E18 er viktige hovedtransportårer fra Oslo til Europa, 
som går gjennom den nye kommunen.   

Hvem sammenligner vi oss med? 
Å sammenligne kan være egnet for å forstå tall og funn og for å få fram hovedtrekk. Det er naturlig å 

sammenligne Nordre Follo kommune med tall fra Norge (hele landet), Akershus/Viken (fylke), Ås og 

Asker. Det viktigste er imidlertid å sammenligne seg med seg selv, fange opp endringer i Nordre Follo 

av både positiv og negativ art, og å forstå dem. 

Resten av dokumentet inneholder utvalgte indikatorer som beskriver utfordringsbildet i Nordre Follo. 

En fullstendig oversikt over alle tilgjengelige indikatorer vil presenteres når første oversikt over 

helsetilstanden og påvirkningsfaktorer ferdigstilles. Utfordringsbildet i Nordre Follo følger kapitlene 

til Helsedirektoratets veileder for nødvendig oversikt i arbeidet med oversikt over helsetilstanden, og 

er ikke rangert.  

SOSIALE HELSEFORSKJELLER 
Folkehelseloven skal bidra til en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse og utjevne sosiale 

helseforskjeller. Sosiale helseforskjeller er systematiske forskjeller i fysisk, psykisk og sosial helse 

mellom grupper. 

I arbeidet med oversikt over helsetilstanden er det viktig å være oppmerksomme på trekk ved 

utviklingen som kan skape eller opprettholde sosiale helseforskjeller.  

Det er store sosiale helseforskjeller i Norge, og særlig mellom utdanningsgruppene. Det gjelder både 
fysisk og psykisk helse, og både barn og voksne. De som har lang utdanning og god økonomi, lever 
lenger og har færre helseproblemer. Levekår har betydning for motivasjon og evnen til å 
opprettholde helsefremmende levevaner, som regelmessig fysisk aktivitet, sunt kosthold, 
avhold/måtehold i bruk av tobakk og andre rusmidler.  
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De siste 30 årene har alle grupper i landet fått bedre helse, men helsegevinsten har vært størst for 
personer med lang utdanning, høy inntekt og som lever i parforhold. De sosiale helseforskjellene er 
økende. Dette gjelder både fysisk og psykisk helse, både barn og voksne og spesielt blant kvinner. 
Utjevning av sosiale helseforskjeller er en viktig målsetting i folkehelsearbeidet (SSB). 

 

 
Figur 2: Årsakskjeden og områder der innsats kan redusere sosiale helseforskjeller. Lengst til venstre er de 

grunnleggende faktorene som påvirker helse årsakskjeden. Kilde: Helsetilstanden i Norge 2018. 

Folkehelseinstituttet  

I Nordre Follo øker forskjellen i forventet levealder mellom utdanningsgrupper, og ligger over landet 

som helhet. Dette kan være en indikator på at det er sosiale helseforskjeller i kommunen. Årsakene 

til sosiale helseforskjeller er mange og sammensatte, og tiltak for å redusere sosiale helseforskjeller 

må rettes mot hele tiltakskjeden. 

UTFORDRINGSBILDET I NORDRE FOLLO 
Nedenfor følger en oversikt over utfordringer, som arbeidsgruppen har prioritert. Indikatorene følges 

opp i det løpende oversiktsarbeidet.  

BEFOLKNINGSAMMENSETNING 

• Andelen eldre (80+) øker, mens andelen barn og unge (0–18 år) synker. 

• Antallet som bor alene, har steget i perioden 2010–2018. 

• Antallet skilsmisser øker.  

OPPVEKST OG LEVEKÅR 

• Andelen unge voksne er større i lavinntektsgruppen, sammenlignet med personer som er 

over 45 år, men trenden er nedadgående. 

• Andelen barn i lavinntektsfamilier er lavere enn landet for øvrig, men øker.  

• Boligprisene øker. 

• Flere, men ikke alle, gjennomfører videregående skole.  

• Andelen barnehagelærere i forhold til grunnbemanning er lavere enn landet som helhet. 

• Antall barn med barnevernstiltak øker.  

• Arbeidsledigheten er lav, men andelen helt ledige er størst blant unge arbeidssøkere. 

• Arbeidsledigheten er størst blant menn. 

• Arbeidsledigheten er større blant innvandrere enn i befolkningen ellers 

• Det er en økning av unge voksne, 18–29 år, som mottar varig uførepensjon.  

• Antall barn i familier som mottar sosialhjelp, har økt.  

https://www.fhi.no/globalassets/dokumenterfiler/rapporter/2018/helsetilstanden-i-norge-20182.pdf
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MILJØFAKTORER 
 

• Andel innbyggere med opplevd trygg tilgang til nærturanlegg har sunket i deler av 

kommunen (Tidligere Oppegård kommune). 

• Støy er et økende problem med fortetting. 

• Ungdomsskoleelever er mindre fornøyd med lokalmiljøet.  

• Mange ungdommer er ikke fornøyd med lokaler for å treffe andre unge på fritiden. 

• Valgdeltakelsen går nedover, men er over landsgjennomsnittet. 

• Ensomhet blant ungdom og eldre øker i landet som helhet. 

• Skolen er et godt sted å være, men ikke for alle. Det er flere ungdomsskoleelever som er 

misfornøyd med skolen, sammenlignet med landet for øvrig. Guttene trives bedre enn 

jentene. 

• Mobbing blant jenter ligger over landsgjennomsnittet i deler av kommunen. 

• Mer enn 25 prosent av ungdomsskoleelevene har opplevd «nettmobbing». 

• Vold og overgrep i nære relasjoner er en trussel mot folkehelsen. 

• Andelen ungdomsskoleelever som rapporterer trussel om vold, øker. 

SKADER OG ULYKKER 

• Utsatte grupper er mer utsatt for brann (eldre/rus/psykiatri). 

• Forekomsten av lårhalsbrudd er høyere enn landsgjennomsnittet i deler av kommunen. 

• Nasjonalt øker antall hardt skadde og omkomne syklister.  

HELSERELATERT ATFERD 

• Cirka en tredjedel av den voksne befolkningen oppfyller ikke anbefalingen for fysisk aktivitet 

(nasjonale tall). 

• Skjermtid blant ungdom utenom skoletiden er høyere enn landet som helhet. 

• Vi spiser for lite grønnsaker og fisk (nasjonale tall).  

• Tilgjengelighet på rusmidler øker. 

HELSETILSTANDEN 

Fysisk: 

• Forskjell i forventet levealder i forhold til utdanningsnivå øker, og er høyere enn landet ellers.   

• Nye tilfeller av kreft øker, og er den største årsaken til tidlig død innen fylte 75 år.  

• Diabetes 2 og overvekt øker.  

• Bruk av fastlege/legevakt for hjerte-karsykdom ligger over landet som helhet. 

• Muskel- og skjelettplager og -sykdom og bruk av smertestillende (inkludert opiater) er en 

utfordring og øker i deler av befolkningen. 

• Andelen med demenssykdom øker med alderen. 

Psykisk: 

• Psykiske plager i alle aldersgrupper øker. Spesielt øker psykiske symptomer og lidelser hos 

unge jenter.  

• Angst og depresjon hos unge voksne (15- 29 år) øker i omfang 
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Smittsom sykdom: 

• Smittepresset og antibiotika resistens i samfunnet og i helsetjenestene øker.  

 

Hovedutfordringer i Nordre Follo 
En tverrsektoriell arbeidsgruppe har med bakgrunn i utfordringsdokumentet pekt på fem 

hovedutfordringer, som grunnlag for folkehelsearbeidet i Nordre Follo. 

• Sosiale helseforskjeller 

• Psykisk helse og livskvalitet hele livet 

• Utenforskap 

• Helsefremmende nærmiljø og lokalsamfunn 

• Fysisk helse og levevaner 

BEFOLKNINGSAMMENSETNING 
Med befolkningssammensetning mener vi grunnlagsdata om befolkningen som kan omfatte antall 

innbyggere, alders- og kjønnsfordeling, sivilstatus, etnisitet, flyttemønster osv. Denne type 

informasjon er viktig når vi vurderer øvrig informasjon, men kan også være vesentlig i seg selv som 

del av utfordringsbildet for folkehelsen i kommunen. Ikke minst vil utviklingen i 

befolkningssammensetningen kunne påvirke strategiske veivalg som inkluderer folkehelse (SSB). 

Hvem bor i Nordre Follo? 

Nordre Follo vil være den største kommunen i Follo og er i jevn vekst. Innbyggertallet har økt med 

henholdsvis 9,9 prosent og 10,8 prosent i Oppegård og Ski i perioden 2009–2018. I 2020 vil det ifølge 

prognosene være om lag 60 000 innbyggere i Nordre Follo. 

 
Figur 3: Økning i antall innbyggere i perioden 2009–2018 i Oppegård og Ski, AFK statistikkbank 

Antall personer som bor alene, har steget i Nordre Follo i perioden 2010–2018, med en prosentvis 

økning på henholdsvis 13,3 prosent i Oppegård og 17,7 prosent i Ski. Andelen i ulike 

husholdningstyper i Ski og Oppegård er ikke veldig ulike. Oppegård hadde en noe høyere andel par 

uten hjemmeboende barn enn Ski, mens Ski hadde noe høyere andel barnefamilier.  

Å bo alene er en risikofaktor for ensomhet, som igjen er en risikofaktor for både fysiske og psykiske 

helseutfordringer. Det vil derfor være viktig at Nordre Follo kommune har gode lavterskeltilbud og 

tilrettelegger for deltakelse for alle innbyggere.  
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Hvordan befolkningen utvikler seg framover 

Nordre Follo har en noe yngre befolkning enn landet samlet, både i dag og i 2030. Det er likevel slik 

at forventet prosentvis vekst er størst i de eldste aldersgruppene. Andelen eldre (80+) i befolkningen 

øker, mens andelen barn og unge (0–18 år) synker. Aldersgruppen 23–66 år øker mest i antall, og vil 

fortsatt utgjøre mer enn 50 prosent av befolkningen i Nordre Follo. Samtidig har både Oppegård og 

Ski hatt et synkende fødselsoverskudd. Hvis trenden fortsetter, vil økt levealder og et fall i 

fødselsoverskudd, på sikt føre til økende skjevhet i antall innbyggere i de ulike alderskategoriene.  

Tabell 1: Utvikling i befolkningen for Nordre Follo i perioden 2018–2040 

Kilde: Kompass, 2018 

Antall husholdninger med én person 
Aleneboende antas å være en potensielt utsatt gruppe i forhold til økonomi, helse og sosialt. Blant 

aleneboende i alle aldersgrupper er det en høyere andel som sliter med psykiske plager. 

Aleneboende er oftere uførepensjonert, og de som bor lenge alene har hatt en mer uheldig utvikling 

i dødelighet. Det er en høyere grad av helseproblemer blant kvinner. Også personer midtveis i livet, 

som bor alene, har høyere grad av helseproblemer sammenlignet med andre.  

Andelen personer i Nordre Follo som bor alene, ligger under landsgjennomsnittet (25,3 prosent). 

Andelen var litt lavere i Oppegård (19,8 prosent) i forhold til Ski (20,8 prosent). 

Antallet som bor alene i Nordre Follo har steget i perioden 2010–2018.  Den største prosentvise 

økningen ser vi i Ski med 17,7 prosent mot Oppegårds 13,3 prosent. 

Tabell 2: Antall aleneboende i Oppegård og Ski i perioden 2010–2018 

Kilde: SSB, 2018 

Skilsmisser 
Samlivsbrudd er en betydelig risikofaktor med hensyn til utvikling av psykososiale problemer. En 

rekke studier har dokumentert de helsemessige og psykososiale konsekvensene av samlivsbrudd for 

kvinner og menn. Vi vet at barnas alder ved foreldrenes skilsmisse har betydning for bruk av 

antidepressiva i voksen alder, men vi vet ikke hvordan. Er barna mellom 15 og 19 år når foreldrene 

skiller seg, er det mindre sannsynlig at de bruker antidepressiva som voksne, sammenlignet med 

barn som var under 4 år (Folkehelseinstituttet, 2019).  

Skilsmisser er vanlig i Norge (40 prosent sannsynlighet for oppløsning) og samboerforhold er enda 

mindre stabile. I 2017 var det registrert 123 skilsmisser i Nordre Follo. Det har vært en økning spesielt 

i Ski.  

2010 2012 2014 2016 2018 Økning i % i perioden 10-18

Ski 3968 4157 4287 4563 4757 17,7

Oppegård 3497 3571 3746 3919 4006 13,3

https://fhi.no/nyheter/2019/barnas-alder-ved-foreldrenes-skilsmisse-har-betydning-for-bruk-av-antidepre/
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Figur 4: Antall skilsmisser i Oppegård og Ski i perioden 2013–2017 Kilde: SSB, 2019 

OPPVEKST OG LEVEKÅR 

Introduksjon  
Oppvekst og levekår er viktige premisser for helse og livskvalitet og omhandler økonomiske vilkår, 

bo- og arbeidsforhold, samt utdanningsforhold.  

Utviklingen de siste årene viser en økning i økonomiske forskjeller i Norge. Forskjellene ser ut til å 

øke langs hele inntektsskalaen. Det er de unge voksne (18–34 år) som de siste årene utgjør den 

største gruppen med lav inntekt. Men lav inntekt øker også blant barnefamiliene. Sosial ulikhet i 

barneårene forplanter seg til dårligere helse og livskvalitet i voksen alder (Helsedirektoratet 2018).  

Forhold i svangerskapet og tidlig barnealder har stor betydning for barnets helse senere i livet. Når vi 

legger til rette for en god oppvekst, legger vi grunnlaget for en god helse på individnivå. Å planlegge 

for og satse på barn og ungdoms behov er myndighetenes mulighet for å utjevne helseforskjeller i 

befolkingen. Gode oppvekstmiljøer, velferdsordninger og tjenester som fanger opp risikoutsatte 

familier – og barn, er derfor avgjørende lokale investeringer for å fremme en god folkehelse og 

redusere sosiale helseforskjeller. Arbeidsplasser, et inkluderende arbeidsliv og inntektssikring for den 

voksne befolkningen inngår sammen med bolig og boforhold, og er vesentlige bakenforliggende 

faktorer for folkehelsen. 

Lav inntekt  
Inntekt og økonomi er grunnleggende påvirkningsfaktorer for helse, og forskning har vist at det er en 

sammenheng mellom inntektsnivå og helsetilstand. Levekår har stor betydning for motivasjon og 

evne til å opprettholde helsebringende levevaner som regelmessig fysisk aktivitet, sunt kosthold, 

avhold eller måtehold i bruk av tobakk og andre rusmidler. Lav inntekt øker sannsynligheten for 

dårlig selvopplevd helse, sykdom og for tidlig død. I tillegg har det å vokse opp i familier med 

vedvarende lav inntekt stor betydning for barnas helse og velferd (Folkehelseinstituttet, 2018).          

https://www.ssb.no/statbank/table/09660/chartViewLine/
https://helsedirektoratet.no/nyheter/okning-i-sosiale-forskjeller-bekymrer-helsedirektoratet
https://www.fhi.no/nettpub/hin/grupper/sosiale-helseforskjeller/
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Lav inntekt fordelt på aldersgrupper 

Det er en større andel unge voksne, sammenlignet med personer som er 45 år +, som lever i 

husholdninger med lavinntekt. Andelen unge voksne og eldre voksne har vært økende på landsbasis. 

Innvandrere er overrepresentert i lavinntektsgruppen. Det er vanskeligst å få jobb for de med lav 

utdanning, noe som kan gi større inntektsforskjeller.  

I Nordre Follo er også andelen unge voksne større i lavinntektsgruppen, men trenden har vært 

nedadgående både i Oppegård og Ski. I 2017 var det 1303 personer i aldersgruppen 18–44 år og 632 

personer i aldersgruppen 45 år +, som bodde i husholdninger med inntekt under EU-60 av nasjonal 

medianinntekt. 

Fig.5: Andel personer i algersgruppen 18–44 år og 45 år+ som bor i husholdninger med inntekt under EU-60 prosent av 

nasjonal medianinntekt, beregnet etter EU-skala i Oppegård og Ski. (Husholdninger med en brutto finanskapital på 1G 

(gjennomsnittlig grunnbeløp i året) eller mer regnes her ikke som lavinntektshusholdninger.) Kilde: Folkehelseinstituttet 

2019 

Det var en større andel unge voksne i Oppegård sammenlignet med Ski som bor i husholdninger med 

inntekt under EU-50 prosent av nasjonal medianinntekt. Dette kan bety at det var større 

inntektsulikhet i Oppegård, sammenlignet med Ski. 

Barn som lever i husholdninger med lav inntekt 

Barnefattigdom i Norge regnes vanligvis ut fra andelen barn som vokser opp i husholdninger med en 
samlet inntekt som er lavere enn 60 prosent av medianinntekten i Norge. Medianinntekten er 
Inntekten til den personen som befinner seg midt i fordelingen når inntektene til alle personer i 
befolkningen er sortert stigende (eller synkende) (SSB). Dette er et relativt fattigdomsmål. 
Situasjonen til hver lavinntektsfamilie vil variere, og være avhengig av hvilke bo- og leveutgifter de 
har. Lavinntektsmålene sier ikke noe om hvordan inntekten fordeles i husholdningen, men mange av 
disse barna risikerer likevel å vokse opp i fattigdom. Lav inntekt benyttes derfor som et mål på hvor 
mange fattige barn det finnes i Norge, og i den enkelte kommune. 

Det anbefales å se på andelen barn som bor i husholdninger med en inntekt som er lavere enn 60 

prosent av medianinntekten i egen kommune. Det som betyr mest for barn er hvordan de har det i 
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forhold til nærmiljøet, om de skiller seg ut osv. Da blir omfanget i Nordre Follo betydelig større 

(Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet).  

I Nordre Follo er andelen barn i lavinntektsfamilier lavere enn i landet, Akershus, Ås og Asker, men 

andelen har økt. Den største andelen barn bor i husholdninger, som mottar mer enn halvparten av 

samlet inntekt gjennom offentlige overføringer, har lav utdanning eller er uten yrkestilknyttede 

personer.  

Tabell 3: Andel barn i Norge, Akershus, Oppegård, Ski, Ås og Asker i forhold til omfang og kjennetegn ved barnefattigdom 

Omfang etter inntekt og husholdningstype Oppegård Ski Ås Asker Norge 

Barn i husholdninger med lavinntekt etter lokale 
inntektsgrenser 

7,5 7,2 5,5 8,4 8,8 

Barn i husholdninger med lavinntekt med enslig 
forsørger 

36,3 36,6 24,3 34,9 37,9 

Barn i husholdninger med lavinntekt uten 
yrkestilknyttede personer 

56,2 56,3 43 47,9 58 

Barn i husholdninger med lavinntekt som mottar 
mer enn halvparten av samlet inntekt gjennom 

offentlige overføringer 
63,1 63,9 41,7 48,1 61,5 

Barn i husholdninger med lavinntekt som har lav 
utdanning 

62,2 61,3 54 52,6 60,8 

Barn i innvandrerhusholdninger med lavinntekt fra 
Afrika, Asia, Latin-Amerika, Europa utenom EU/EFTA 

og Oseania utenom Australia og New Zealand 
32 24,8 17,7 26 36,8 

Barn i innvandrerhusholdninger med lavinntekt fra 
EU, EFTA, USA, Canada, Australia og New Zealand 

10,6 6,1 13,7 11,6 15,3 

Risiko      

Barn i husholdninger med enslig forsørger 11,7 14,2 8,5 12,5 14,3 

Boforhold      

Barn 0–5 år i husholdninger med lavinntekt som bor i 
leid bolig 

59,7 71,1 43,4 62,1 63,7 

Barn 6–17 år i husholdninger med lavinntekt som 
bor i leid bolig 

64,5 63,3 49,2 63,5 60,5 

Kilde: Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet 2016 

I 2016 var det 1023 barn (0–17 år) i Nordre Follo som bodde i familier med lavinntekt etter 
kommunal grense. Av disse bodde 482 barn i Oppegård og 541 barn i Ski. 

Figur 6 viser at det er en økning i andelen med barn i lavinntektsfamilier som har mindre enn 60 
prosent av den kommunale medianinntekten. Tallene viser at omfanget er ganske likt i Oppegård og 
Ski, men at Oppegård har høyest stigning. 
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Figur 6: Prosentandelen av barn 0–17 år som bor i husholdninger som har mindre enn 60 prosent etter lokale 
lavinntektsgrenser. Kilde: Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet 

Gjeldsbelastning 

Gjeldsbelastningens fordeling er viktig for å kartlegge husholdningenes sårbarhet med hensyn til 

renteøkninger. 

På landsnivå har andelen husholdninger, hvor gjelden utgjorde mer enn tre ganger samlet inntekt i 

husholdningen økt fra 13,2 prosent til 19,6 prosent i 2007–17. Denne gjeldsøkningen skyldes i 

hovedsak økte priser på boligmarkedet.  

Samme utvikling ser vi i Nordre Follo. I 2016 var andelen husholdninger med gjeld 3 ganger inntekten 

på 19 prosent. Det var 1 prosent mer enn landsgjennomsnittet. Det er høye boligpriser og vanskelig 

for unge voksne å komme inn på boligmarkedet (SSB). 

Bolig 
Type bolig henger sammen med utdanning, inntekt og arbeid, som på sin side er viktige faktorer for å 

bestemme hvilken bolig det er mulig å skaffe seg, og hvilket boområde det er mulig å etablere seg i. 

Det er en sammenheng mellom lav husholdningsinntekt og utilfredsstillende boforhold. 

Frafall fra videregående skole 
Undersøkelser har vist at det er sosial ulikhet i frafall fra videregående skole. Frafallet er større hos 
elever fra familier med lav utdannelse og er generelt større for yrkesfag enn studiespesialisering.  
 
Særlig er det å fullføre videregående opplæring en positiv påvirkningsfaktor for helsetilstanden i en 
befolkning. Grupper som ikke har fullført videregående utdanning, antas å være vel så utsatt for 
levekårs- og helseproblemer, som de som har valgt å ikke ta mer utdanning etter fullført 
ungdomsskole. Færre arbeidsgivere etterspør personer med opplæring kun fra grunnskolen. På 
landsbasis tyder mye på at det er psykiske problemer som er den viktigste grunnen til at ungdom 
faller ut av skolen (Folkehelseinstituttet)  
 
Antall og andel elever som ikke gjennomfører videregående skole i Nordre Follo har sunket og ligger 
under landsgjennomsnittet. Asker har den høyeste andelen elever som gjennomfører videregående 
skole. 
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I perioden 2015–17 var det 128 elever i Nordre Follo, som ikke hadde oppnådd studie- eller 
yrkeskompetanse etter 5 år, eller som sluttet underveis.  
 

Figur 7: Frafall i videregående skole i Norge, Akershus, Ski, Ås, Oppegård og Asker i perioden 2010–2017 

Frafallet inkluderer personer som startet på grunnkurs i videregående opplæring for første gang et 

gitt år og som har gjennomført VK2 eller gått opp til fagprøve, men som ikke har bestått ett eller flere 

fag og derfor ikke har oppnådd studie- eller yrkeskompetanse etter 5 år. Det inkluderer også elever 

som startet opp dette året, men som sluttet underveis. Andelen blir beregnet ut fra prosent av alle 

som startet grunnkurs i videregående opplæring det året. Personer som etter 5 år fortsatt er i 

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

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

2019). 

I Nordre Follo har det vært en positiv utvikling med nedgang i frafall blant elever med foreldre som 
har lavere utdanningsnivå. Spesielt i Oppegård har det vært en nedgang fram til 2014–16. Fra 2015–
17 har utviklingen snudd med en økning. 
 

http://khs.fhi.no/webview/
http://khs.fhi.no/webview/
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Figur 8: Andel frafall i videregående skole etter foreldres utdanningsnivå i Oppegård og Ski Kilde: Folkehelseinstituttet, 2019 

Barnehage 
I Nordre Follo kommune er det full barnehagedekning, det vil si at alle som har lovfestet rett til plass, 
har fått tilbud om barnehageplass. Det er ikke noe udekket behov for barnehager i kommunen per 
januar 2020. Behov for nye barnehageplasser er knyttet opp mot utbygging av nye boligområder. 
Ref. behovsanalyse barnehager 27.februar 2020.  

Ifølge Barnehageloven skal styrere og pedagogiske ledere ha utdanning som barnehagelærere eller 

ha annen relevant pedagogisk utdanning. Folkehelseinstituttet har i rapporten «Bedre føre var ... 

Psykisk helse: Helsefremmende og forebyggende tiltak og erfaringer» gjennomgått tilgjengelig 

forskning på barnehageområdet. De har konkludert med at høykvalitetsbarnehager er et av de 

viktigste psykisk helsefremmende og forebyggende tiltakene for barn under skolealder. 

Fra et folkehelseperspektiv kjennetegnes barnehager med høy kvalitet av at de har små 

barnegrupper, tilstrekkelig, godt utdannet og personlig egnet, stabilt voksenpersonell som har lett 

tilgang til veiledning fra kommunepsykolog eller annet særskilt psykisk helsepersonell. På tvers av 

undersøkelser og sosiale sammenhenger ser det ut til at nettopp kvaliteten på barnehagene har stor 

positiv betydning på den psykiske helsen (St.meld. nr. 41 (2008–2009) Barnehagemeldingen). Lav 

kvalitet, i form av for eksempel mangel på utdannet personell, vil kunne svekke de positive 

virkningene som en god barnehage kan gi (SSB). 

I Nordre Follo har andelen barnehagelærere i forhold til grunnbemanning økt i perioden 2015–2017. 

Ski ligger over landet, men Oppegård ligger fortsatt under landsgjennomsnittet. 

https://www.nordrefollo.kommune.no/contentassets/a67a19f94c0845c6ade51f6ca78a34f2/behovsanalyse-barnehage.pdf
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Figur 9: Andel barnehagelærere i forhold til grunnbemanning (prosent) Kilde: Statistisk sentralbyrå (SSB), tabell 11929 

Barnevernstiltak 
Barnevernets hjelpetiltak skal bidra til å gi alle barn trygge oppvekstsvilkår. Når barnet har behov for 
det, plikter barnevernet å iverksette hjelpetiltak for barnet og familien. Dette kan være barn som 
mangler omsorg, trygghet og praktisk og emosjonell oppfølging, eller som lever i potensielt 
traumatiserende forhold med høyt konfliktnivå̊, vold eller rus i hjemmet. 

Hjelpetiltak: I tilfeller der barnet har særskilte behov, gir barnevernet hjelp og støtte til barnet og 

foresatte, slik at barnets omsorgsbehov kan ivaretas i familien. Målet med hjelpetiltak er å bidra til 

positiv endring hos barnet. 

Omsorgstiltak: I tilfeller der hjelpetiltak i ikke er tilstrekkelig for å ivareta barnets behov, må barnets 

omsorgsbehov sikres i et omsorgstiltak. Eksempler på dette er fosterhjem og 

barnevernsinstitusjon.        

Tabell 4: Antall barn med barnevernstiltak etter omsorgs-/hjelpetiltak i Nordre Follo 

    2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

 Tiltak i alt 381 364 352 325 334 374 390 

  Omsorgstiltak 56 51 63 67 70 69 69 

  Hjelpetiltak 325 313 289 258 264 305 321 

Kilde: SSB, tabell 04443 
 

 

Tabell 5: Andel barn med barnevernstiltak i Oppegård, Ski, Ås og Asker fra 2015–17  

  2015 2016 2017 

Oppegård 2,0 3,4 3,7 

Ski 4,0 3,5 3,8 

Ås 4,0 4,1 3,4 

Asker 
2,0 2,8 3,0 

Kilde: SSB, 2019 
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Antall barn med tiltak øker i Nordre Follo. 

 

Figur 10: Utvikling av antall barn med barnevernstiltak fra 2010–2017 Kilde: SSB, tabell 04443 

Andelen barn med melding i forhold til innbyggere 0–17 år (prosent) i Ski og Ås har økt i perioden 

2015–17. I Asker og Oppegård er andelen blitt lavere. 

 
Figur 11: Barn med melding i forhold til innbyggere 0–17 år (prosent) i Ski, Ås, Oppegård og Asker 2015–17  

Kilde: SSB, tabell 12280 

Arbeidsliv 
 

For de fleste voksne er arbeid en stor og viktig del av livet. De som er i arbeid, har i gjennomsnitt 

bedre helse enn de som står utenfor arbeidslivet. Dette skyldes både at sviktende helse fører folk ut 
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av arbeidslivet, og at de med større helsevansker møter flere hindringer på vei inn i arbeidslivet 

(«seleksjon»). 

Arbeidsledighet 

Det har vært en nedgang i arbeidsledigheten. Per november 2018 var arbeidsledigheten på 1,9 

prosent for Oppegård og 1,8 prosent i Ski. Tallene omfatter personer (15–74 år) som er registrert 

som helt ledige hos NAV. For landet som helhet var ledigheten 2,3 prosent (AFK, 2019). 

Oppegård og Ski har lavere arbeidsledighet enn landet som helhet. Asker har lavest 
arbeidsledighet, men Oppegård viser lav arbeidsledighet over tid og er lavere enn i Ski. 
Aldersfordelingen på arbeidsledige viser at det er personer 15–29 år som har størst andel 
(prosent) helt ledige (AFK, 2019).   

 
Tabell 6: Registrerte helt arbeidsledige i prosent per november måned etter alder i Norge, Akershus, Ski, Ås, 
Oppegård og Asker. 

  15-74 år 15-29 år 30-74 år 
  2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 

Hele landet 2,9 2,8 2,3 2,3 3,7 3,2 2,5 2,7 2,6 2,7 2,2 2,1 
Akershus 2,4 2,2 1,9 1,9 3,1 2,6 2,1 2,2 2,2 2,1 1,9 1,8 
Ski 2,5 1,9 1,9 1,8 3,3 2,4 2,3 2,5 2,3 1,7 1,7 1,6 
Ås 2,8 2,4 1,9 2,1 2,9 2,4 1,5 2,3 2,8 2,5 2 2,1 
Oppegård 1,8 1,8 1,8 1,9 2,8 2,4 2 2,3 1,5 1,7 1,7 1,8 
Asker 2 2,1 1,7 1,6 2 2,4 1,5 1,7 2 2 1,7 1,6 

Kilde: Akershus statistikkbank (2019) 

Arbeidsledige under 30 år  

Aldersfordelingen på arbeidsledige viser at det er personer 15–29 år som har størst andel (prosent) 

helt ledige, men det har vært en nedgang i denne aldersgruppen fra 2015-2018 i hele landet. I 2018 

var det 139 personer i alderen 15–29 år som var registrert helt arbeidsledige i Nordre Follo (SSB, 

2019, tabell 10539)  

 
Figur 12: Arbeidsledige under 30 år i Norge, Akershus, Oppegård, Ski, Ås og Asker Kilde: AFK, 2019 
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Arbeidsledighet er størst blant menn 

Arbeidsledigheten i landet som helhet har økt mer blant menn enn blant kvinner. I Nordre Follo er 

også arbeidsledigheten størst blant menn, men under landsgjennomsnittet i perioden 2012–16. 

Figur 13: Registrerte arbeidsledige per januar måned i prosent av befolkningen (15–74 år). i perioden 2012–16. Kilde: 

Folkehelseinstituttet, 2019 

Arbeidsledighet blant innvandrere 

Arbeidsledigheten er større blant innvandrere enn i befolkningen ellers.  I første kvartal i 2018 var 

det 245 registrerte helt arbeidsledige blant innvandrere og 329 personer i befolkningen i 

aldersgruppen 15–74 år i Nordre Follo.  

Akershus har høyere sysselsetting blant innvandrere enn landet som helhet. 4,7 prosent var 

registrert helt arbeidsledige og 0,9 prosent er registrert på tiltak.  I Oppegård var det 5,1 prosent 

registrerte helt arbeidsledige og i Ski er det 4,3 prosent registrerte helt arbeidsledige i første halvdel i 

2018. Andelen på tiltak var lik i begge kommuner. Dette er lavere enn i landet som helhet, men i 

Oppegård er arbeidsledigheten blant innvandrere høyere enn i Akershus. Det er en lavere prosentvis 

andel som er på tiltak i Nordre Follo, sammenlignet med Akershus og landet som helhet (SSB, 

statistikkbanktabell 07115). 

Uførhet 
Uføreytelser er en indikator på helsetilstand, men må ses i sammenheng med næringslivet, 

utdanningsnivået og jobbtilbudet i kommunen. Arbeid gir tilgang til viktige helsefremmende 

ressurser som sosiale relasjoner, identitet, personlig vekst, og økonomisk trygghet. Gruppen som 

mottar uføreytelser er en utsatt gruppe helsemessig (fysisk og psykisk) og materielt. Grupper som 

står utenfor arbeidsliv og skole, har oftere dårligere psykisk helse og mer usunne levevaner.  

Andelen personer 18–66 år (menn og kvinner) som mottar varig uførepensjon, er lavere for Nordre 

Follo og ligger under det for landet. For menn er trenden oppadgående. For kvinner, er trenden for 

Oppegård nedadgående, for Ski stabilt, og for landet oppadgående. 
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Figur 14: Andel i aldersgruppen 18–66 som mottar varig uførepensjon i Norge, Oppegård og Ski 

I gruppen 18–29 år blant menn er utviklingen annerledes og stiger. Oppegård ligger over landet. 

Figur 15: Andel i aldersgruppen 18–29 som mottar varig uførepensjon i Norge, Oppegård og Ski 

Det har vært en nedgang i andelen mottakere av arbeidsavklaringspenger i landet som helhet. 

Oppegård har en mindre andel som mottar arbeidsavklaringspenger sammenlignet med Ski. Det er 

flere kvinner enn menn som mottar avklaringspenger, men det er nedgang i andelen kvinner som 

mottar arbeidsavklaringspenger i Nordre Follo.  

Sosialhjelpsmottakere 
Antall sosialhjelpsmottakere og antall barn i familier som mottok sosialhjelp har økt i perioden 2015–

2017 i Nordre Follo. I 2017 var det 670 barn. 

Tabell 7: Antall sosialhjelpsmottakere, nøkkeltall Nordre Follo i 2015 og 2017 

 2015 2017 
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Sosialhjelpsmottakere (antall) 1114 1159 

Sosialmottakere 18-24 år 206 214 

Sosialmottakere med sosialhjelp i 6 måneder eller mer 440 483 

Sosialhjelpsmottakere med arbeidsinntekt som hovedinntekt 92 102 

Sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp som viktigste kilde til livsopphold 577 482 
Sosialhjelpsmottakere som bor i eid bolig 59 41 

Antall barn i familier som mottok sosialhjelp 569 670 
Kilde: AFK, statistikkbank 2019. SSB 12210 

MILJØFAKTORER 
En rekke miljøforhold har effekt på helsen. Alt fra drikkevannskvalitet, støy, luftkvalitet, radon, 

tilgang til grøntområder og trygg skolevei. Inkludert i miljøfaktorer er også sosialt miljø, som for 

eksempel trivsel, sosial støtte, vold og kriminalitet. 

Fysisk miljø  
Det fysiske miljøet rundt oss er rammer for hvordan vi lever våre liv. Det fortettes rundt byer og 

tettsteder, og det er et økende press på grønnstruktur.  Nærmiljøet er viktig når det gjelder 

folkehelsen.  Utnyttelsen av grøntområder faller ved økende avstand fra bolig (SSB).  

Spesielt barns bevegelsesmønster er begrenset. De fleste 5-6 åringer oppholder seg mindre enn 100 
meter fra egen bolig. I gjennomsnitt er grensen for hvor langt folk vil gå eller sykle for å komme til et   
grøntområde ca. 10 minutter. I praksis betyr dette maksimum 400 meter for barn og eldre.  

Grøntområder og nærturterreng 

God tilgang til grøntområder kan gi lavere sosial ulikhet i helse. Grøntområder stimulerer til fysisk 

aktivitet og reduserer stress og dødelighet. Det handler ikke bare om å være fysisk aktiv, men om 

selve opplevelsen av å være i natur og grønne områder. Tilgang til grøntområder har positiv effekt på 

psykisk helse. Bruken av disse områdene er viktig for barns fysiske og motoriske utvikling. 

Grøntområder gir mulighet for både organisert og spontan lek og fysisk aktivitet som er viktig for en 

god oppvekst. I et livsløpsperspektiv er det beregnet at en fysisk inaktiv person kan vinne over åtte 

leveår med god helse på å øke aktivitetsnivået fra inaktiv til aktiv.  

Mange av kommunens innbyggere har god og trygg tilgang til rekreasjonsarealer og nærmiljøterreng. 

Det er godt ivaretatt i samfunnsutviklingen og arealplanleggingen. Tilrettelegging og utforming av de 

fysiske omgivelsene gir mange tilgang og mulighet til å benytte seg av grøntområdene og anleggene.  

Det er god tilgang på grøntområder, sportsanlegg og områder for friluftsliv og uorganisert aktivitet i 

Nordre Follo. I forbindelse med fortetting og utbygging må vi jobbe videre med å sikre grøntområder 

og tilrettelegge slik at det er enkelt å komme seg ut i skogen og marka. Videre må vi tilrettelegge for 

et bredt tilbud av både organiserte og uorganiserte fritidsaktiviteter.  

Veinettet skal gjøre det enkelt å gå og sykle, og å reise kollektivt framfor å benytte biltransport. 

Tilrettelegging av arealer og infrastruktur som fremmer aktiv transport mellom steder innbyggerne 

ønsker å oppholde seg, er viktig.  

Tabellen under viser andelen bosatte med tilgang til rekreasjonsareal og nærturterreng etter alder. 

Statistikken er basert på beregninger ut fra kart. Det er hentet ut arealer som potensielt kan brukes 

til rekreasjon og målt avstand til bostedsadresser langs vei. Det er også tatt hensyn til fartsgrense og 

https://www.ssb.no/a/publikasjoner/pdf/notat_201220/notat_201220.pdf
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trafikk på veiene for om det kan betraktes som trygt eller ikke. Endringer i arealene og endringer i 

fartsgrense, trafikk og ev. gang- og sykkelveier og stier vil kunne virke inn på tallene.  

Tabell 8: Andel bosatt med trygg tilgang til rekreasjonsarealer og nærturterreng i perioden 2013–2016  

  

Andel med trygg tilgang til 
rekreasjonsareal 

Andel med trygg tilgang til 
nærturterreng 

    2013 2016 2013 2016 

0 Hele landet  Alle aldre 55 56 49 46 

 Under 20 år 58 59 53 50 

02 Akershus Alle aldre 57 61 48 47 

 Under 20 år 59 63 51 50 

0213 Ski Alle aldre 61 72 68 65 

  Under 20 år 62 74 71 68 

0214 Ås Alle aldre 68 71 78 77 

  Under 20 år 68 74 80 78 

0217 Oppegård Alle aldre 71 71 61 56 

  Under 20 år 72 72 63 57 

0220 Asker Alle aldre 63 70 51 49 

  Under 20 år 64 71 52 51 
 

 
Kilde: SSB, tabell 09579 

Tabellen over viser at 56 prosent av befolkningen i Norge som bor i tettsteder, har trygg tilgang til 

rekreasjonsareal innenfor gangavstand fra boligen sin. 46 prosent har tilsvarende god tilgang til 

nærturterreng. Tabellen viser at Ski og Oppegård kommer bedre ut enn hele landet og Akershus. I Ski 

er det en økning av andel som har trygg tilgang til rekreasjonsareal i perioden 2013 og 2016. I 

Oppegård er det ingen endring mellom 2013 og 2016. I Ski og Oppegård er det en svak nedgang på 

andel med trygg tilgang til nærturterreng mellom 2013 til 2016. En forklaring kan være økt trafikk på 

veiene, slik at veiene oppfattes som en hindring.  

Støy og luftkvalitet 

Støy er et alvorlig folkehelseproblem, og blant de negative virkninger av støy, er det søvnforstyrrelser 

som anses som mest alvorlig. Utilstrekkelig søvn gir mange helseproblemer, blant annet nedsatt 

sinnsstemning, redusert yteevne, økt risiko for diabetes, overvekt, hjerte-karsykdom, 

langtidssykefravær og uførepensjon. Det er estimert over 10 000 tapte friske leveår hvert år som 

følge av sterk grad av søvnforstyrrelser på grunn av vegtrafikkstøy. Dette tilsvarer mer enn seks mrd. 

kroner i velferdstap pr. år (Regjeringen, Handlingsplan mot støy, 2007– 2011). 

Støy kan gi stress og konsentrasjonsvansker, og kan ha negative kognitive virkninger hos barn 

(Folkehelseinstituttet, 2016, s. 103). Støy er også funnet å ha negative effekter for dyreliv på land og i 

vann. Støy i naturområdene bidrar negativt til både naturopplevelse og livskvalitet (NOU 2015:15, s 

43). 

Det er sammenheng mellom sosiale forhold og støybelastning. Boliger som er støyutsatt, er mindre 

attraktive, og er derfor rimeligere i pris. En nasjonal rapport fra SSB (2012) viste at 14 prosent av 

barna i lavinntektsfamilier bodde i hus med støyproblemer, mens andelen var på ni prosent i familier 

med høyest inntekt (Folkehelseinstituttet, 2018). 

https://www.regjeringen.no/contentassets/4c1249d13d394ddbaaa316c8410f39e6/handlingsplan_mot_stoy_2007_2015.pdf
https://www.fhi.no/globalassets/dokumenterfiler/rapporter/2016/rapport-20161-pdf.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/38978c0304534ce6bd703c7c4cf32fc1/no/pdfs/nou201520150015000dddpdfs.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/38978c0304534ce6bd703c7c4cf32fc1/no/pdfs/nou201520150015000dddpdfs.pdf
https://www.fhi.no/nettpub/hin/grupper/sosiale-helseforskjeller/
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I Nordre Follo utgjør store transportårer som fylkesvei og jernbanen støykilder. I tillegg til 
befolkningsvekst i de støyutsatte områdene, er det trafikkvekst og økt andel tungtrafikk som er de 
viktigste årsakene til økning i antall støyutsatte. Det har vært en nedgang i støy fra jernbanen på 
grunn av redusert godstrafikk.  Utslippene har gått ned, men den totale trafikken har økt. Flere 
miljøbelastninger sammen gir en sterkere effekt enn om hver enkelt belastning hadde opptrådd 
alene.  
 
Fortetting rundt kollektivknutepunkter gjør det utfordrende å redusere antall mennesker som er 
utsatt for høye verdier av utendørs støy ved bolig, barnehage, skole eller helseinstitusjon. De fleste 
boliger langs hovedveier og jernbanen har fasader i rød eller gul støysone.   
Utbygging av nye boliger er også en kilde til støy gjennom hele anleggsperioden.  
Støykompenserende tiltak er viktig når boliger planlegges og bygges for å redusere de negative 
virkninger av støy. 

Sosialt miljø 

Sosialt miljø handler om faktorer som livskvalitet, trivsel, sosial støtte og ensomhet. 

 

Livskvalitet Sosial støtte Ensomhet 

Å oppleve glede og mening, 
vitalitet og tilfredshet, trygghet 

og tilhørighet, om å bruke 
personlige styrker, føle 
interesse, mestring og 

engasjement. 

 

Innebærer at en får kjærlighet 
og omsorg, blir sett og 

verdsatt, og at en tilhører et 
sosialt nettverk og et 

fellesskap med gjensidige 
forpliktelser. 

 

Å oppleve et savn av ønsket 
kontakt med andre. 

Ensomhet kan ses som et mål på 
om personene føler seg inkludert 
i nærmiljøet og har et kontaktnett 

som man opplever som 
tilfredsstillende. 

 

 

Barndom og unge år utgjør en særlig viktig periode, fordi god livskvalitet i denne perioden er viktig i 

seg selv, og fordi det er her grunnlaget blir lagt for et voksenliv med god livskvalitet og helse. Trivsel i 

tenårene fører også til også bedre helse og mindre risikoatferd i voksen alder (Folkehelseinstituttet, 

2015e). De fleste barn og unge i Norge har et godt forhold til foreldrene, nære og fortrolige venner, 

og noen å være sammen med i fritiden. Likevel er det mange, særlig jenter, som opplever ensomhet 

(Bufdir., 2018). 

Ungdataundersøkelsen i 2018 viser at de fleste ungdommene i Nordre Follo har det bra og trives med 
familie, skole og venner.  

Tilfredshet med lokalmiljø 

Tilhørigheten til nærmiljøet har betydning i menneskers liv. Ulike lokalmiljøer kan gi ulike muligheter 

for utfoldelse og sosialt samvær. Tilbudet av organisasjoner, fritidstilbud og kulturtilbud påvirker 

individuell utfoldelse og bidrar samtidig til å skape identitet og tilhørighet til lokalmiljøet. Det samme 

gjelder tilgangen på åpne møteplasser, rekreasjonsområder og urørt natur. Nye studier viser at 

offentlige møteplasser som bibliotek, kafeer og parker bidrar til større tillit, mindre isolasjon og 

sterkere tilknytning blant befolkningen. 

 

Barn og unge bruker lokalmiljøet i større grad og på en annen måte enn voksne. Trygge og sunne 

lokalmiljøer er derfor særlig viktig for denne aldersgruppens velferd. Barn og unge kan også ha andre 

meninger enn voksne om hva som gir livskvalitet på hjemstedet (Ungdata, 2018) 

https://www.bufdir.no/Statistikk_og_analyse/Oppvekst/Familie_omsorg_og_relasjoner/Relasjoner_og_nettverk/#heading7414
http://ungdata.no/Lokalmiljoe/Fornoeyd-med-lokalmiljoeet


 25 

Andelen ungdomsskoleelever i Nordre Follo som er fornøyd med lokalmiljøet sitt, er lavere i 2018 

enn i tidligere undersøkelser. 

Tabell 9: Andel ungdomsskoleelever som svarer «svært fornøyd» eller «litt fornøyd» på spørsmålet: «Hvor fornøyd eller 

misfornøyd er du med lokalmiljøet der du bor?», i prosent av alle som har svart på dette spørsmålet. 

År 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Hele landet 70 70 70 70 70 70 70 

Akershus 72 72 72 72 71 71 70 

Ski .. .. .. 72 .. .. 66 

Ås .. .. 68 .. .. 76 .. 

Oppegård .. .. 71 .. .. .. 69 

Asker .. .. 75 .. .. 74 .. 
Kilde: Ungdata, 2018 

Treffsteder for ungdom  

Ungdom ønsker flere møtesteder hvor de kan henge sammen, uten at de skal prestere. Ungdom i Ski 

er mindre fornøyd enn ungdom i Oppegård, Ås, Asker og landet som helhet med kommunens tilbud 

på lokaler der de kan treffe andre unge på fritiden. Oppegård er mer fornøyd i forhold til 

landsgjennomsnittet. 

Tabell 10: Andel ungdomsskoleelever som svarer «Svært bra» og «Nokså bra» på spørsmålet «Hvordan opplever du at 

tilbudet til ungdom er når det gjelder lokaler for å treffe andre unge på fritida?», i prosent av alle som svarte på spørsmålet. 

  2016 2017 2018 

Hele landet 50 49 50 

Akershus 46 47 47 

Ski .. .. 41 

Ås .. 61 .. 

Oppegård .. .. 62 

Asker .. 45 .. 
Kilde: Ungdata, 2016- 2018 

Valgdeltakelse 

Innflytelse og medvirkning er verdier det norske demokratiet er bygd opp under, og som er viktig for 

at folk skal føle tilhørighet og respekt. Valgdeltakelse som indikator forteller noe om innbyggernes 

opplevelse av makt og myndighet til å påvirke beslutninger.  

Deltakelse ved kommunestyrevalget 

Deltakelsen ved kommunestyrevalg har gått ned på landsbasis, fylke og i kommunene i 
perioden 2007–2015. Oppegård som har hatt størst valgdeltakelse blant kommuner vi 
sammenligner oss med over tid. Tabell 11 viser hvor stor andel av landets, fylkets, 
Oppegård, Ski, Ås og Askers innbyggere som deltar ved kommunestyrevalget. 
 

Tabell 11: Deltakelse ved kommunestyrevalg i Asker, Ski, Ås og Oppegård  

  2007 2011 2015 

Hele landet 61,2 64,2 60 

Akershus 63,8 66,4 60,7 

Asker 67 69,8 64,1 

Ski 63,8 66,9 63,1 

Ås 63,3 65,9 59,7 

Oppegård 68,2 72,2 67,7 

Kilde: Statistisk sentralbyrå, tabell 09475 
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Samfunnsdeltakelse blant unge 

Ungdoms samfunnsengasjement har endret seg mye på få år. Utviklingen nasjonalt viser at stadig 

flere stemmer ved valg, flere melder seg inn i politiske ungdomspartier og en høyere andel melder at 

de er interessert i politikk. Mens fløypartiene tidligere hadde stor oppslutning blant ungdom, avviker 

stemmegivingen blant de unge nå i mindre grad fra andre velgere (Bufdir.,2015). 

Nordre Follo kommune har et spesielt fokus på barn og unges medvirkning. Det er brukt mye 

ressurser og arbeid på opplæring. Viktige tiltak har blant annet vært Barn og unges kommunestyre, 

Ungdomsråd og demokratiopplæring. Barn og unge er aktive deltagere i større planprosesser som 

kommuneplan, reguleringsplaner og utvikling av kommunesentre.  

Årlig gjennomføres elevundersøkelsen på 7. trinn i grunnskolene, 10. trinn i ungdomsskolene og på 

videregående skole. Et av temaene i undersøkelsen er elevdemokrati og medvirkning.  

På elevundersøkelsen fra 10. trinn, begge kjønn, for skoleåret 2018–19 scorer Oppegård 3,5 og Ski 

3,2.  Nasjonalt scorer elevene 3,4 og i Akershus 3,3. Skalaen er fra 1–5 hvor 5 er høyest 

(Utdanningsdirektoratet, 2019). 

Deltakelse ved stortingsvalget 

Deltakelsen ved stortingsvalg er høyere enn ved kommunestyrevalg. Ved siste stortingsvalg i 2017 

var valgdeltakelsen i Oppegård 85,6 prosent, Ski 81 prosent, Ås 81,6 prosent og Asker 84,4 prosent. 

I Akershus var valgdeltakelsen på 81,2 og for landet 78,2 prosent. Valgdeltakelsen i Akershus er 

høyere enn landet for øvrig (Kommunehelsa, 2019). 

Nasjonale tall av valgdeltakelse viser at valgdeltakelse stiger med utdanningsnivå. Det er ingen 

kjønnsforskjeller blant de med høyest utdannelse, men kvinner med lavere utdannelse har høyere 

valgdeltakelse enn menn. Av de med grunnskole stemte 64,6 prosent. Lavest valgdeltakelse er lavest 

blant de yngste og høyest i aldersgruppen 60–79 år (SSB, 2017 tabell 10440).  

Plaget av ensomhet – unge og eldre 

Ensomhet er det motsatte av god sosial støtte. Forskning viser at å være ensom gjør oss mer utsatt 

for fysiske og psykiske sykdommer og tidlig død. Derfor har arbeidet for å forebygge og bekjempe 

ensomhet blitt en stadig større og viktigere del av folkehelsearbeidet. Å prioritere tidlig innsats blant 

barn og unge er et viktig tiltak, men folkehelsearbeidet må gjelde i alle livsfaser. Vi lever lenger, og 

det krever tilrettelegging for aktivitet, deltakelse og god livskvalitet, også i høy alder. Det er et felles 

ansvar på tvers av sektorer å bidra slik at eldre kan leve et aktivt og deltakende liv 

(Folkehelsemeldingen, 2018-19).  

 

 

 

 

 

https://www.bufdir.no/Statistikk_og_analyse/Oppvekst/Samfunnsdeltakelse/
https://skoleporten.udir.no/oversikt/oversikt/grunnskole/akershus-fylke
http://khs.fhi.no/webview/
https://www.ssb.no/valg/statistikker/valgdeltakelse/hvert-4-aar
https://www.regjeringen.no/contentassets/84138eb559e94660bb84158f2e62a77d/nn-no/pdfs/stm201820190019000dddpdfs.pdf
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I Ungdata (2018) rapporterer vel 19 prosent av ungdomsskoleelevene at de er ganske mye eller 

veldig mye plaget av ensomhet i Nordre Follo. Det ligger rett under landssnittet.  

I Oppegård har det vært en positiv utvikling fra 2014, slik at andelen av ungdommene som rapporter 

ensomhet er tilnærmet lik i Ski og Oppegård. 

Tabell 12: Andel ungdomsskoleelever som svarer «ganske mye plaget» eller «veldig mye plaget» på spørsmålet: Har du 

vært plaget av noe av dette i løpet av sist uke: «Følt deg ensom?», i prosent av alle som har svart på dette spørsmålet. 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Hele landet 18,1 18,1 18,1 18,2 18,3 19,1 19,8 

Akershus 18,2 18,2 18,2 18,3 18,9 19,4 20,1 

Ski .. .. .. 17,1 .. .. 19,3 

Ås .. .. 22 .. .. 17,7 .. 

Oppegård .. .. 21,6 .. .. .. 19,6 

Asker .. .. 17,8 .. .. 18,5 .. 

Kilde: NOVA 2018 

Trivsel i skolen 

Økt trivsel er et sentralt mål for folkehelsearbeidet. For barn og unge er skolen en svært viktig sosial 

arena. Trivsel på skolen er en av en rekke faktorer som påvirker elevenes motivasjon for å lære, og 

dermed deres evne til å mestre de utfordringene skolehverdagen gir. Trivsel kan på lengre sikt ha 

betydning for frafallet blant elever i den videregående skolen. Hull i kunnskapsgrunnlaget fra 

ungdomsskolen er en viktig medvirkende årsak til frafall. Videre kan skoletrivsel knyttes til 

livstilfredshet, spesielt for jenter.  

Ulike trivselsskapende faktorer, som venner, gode lærere og faglig mestring virker positivt inn på den 

fysiske og den psykiske helsen. Motsatt vil et belastende eller stressende skolemiljø øke risikoen for 

psykiske helseproblemer. Mobbing, faglige vansker, negative forhold til lærere og manglende støtte 

fra elever og voksne gir økt risiko for skolefravær og psykiske helseplager.  

Skolens generelle arbeid med læringsmiljøet er vesentlig for elevenes trivsel og psykiske helse. 

Andelen elever 7. og 10. trinn som svarer at de trives godt eller svært godt, varierer litt fra år til år, 

men trivselen har ligget litt høyere i Ski sammenlignet med Oppegård i perioden 2010–2018, spesielt 

blant guttene.  
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Figur 16: Andelen gutter og jenter som trives i skolen i Oppegård og Ski i perioden 2009–2018. Statistikken viser 5 års 

glidende gjennomsnitt (dvs. gjennomsnitt for overlappende 5-årsperioder). Kilde: Kommunehelsa, 2019 

Også Ungdataundersøkelsen i 2018 viser at de aller fleste trives på skolen. 19 prosent av 

ungdomsskoleelevene svarer at de er litt eller svært misfornøyd, noe som er mer enn 

landsgjennomsnittet. Guttene på ulike alderstrinn viser liten variasjon, mens blant jenter øker 

andelen som er litt eller svært misfornøyd med skolen med økende alder.  

 

 

Figur 17: Andel ungdomsskoleelever i Ski som svarer at de er svært misfornøyd, er høyere enn landsgjennomsnittet. Jenter 

er mer misfornøyd. Kilde: Ungdataundersøkelsen i Ski 2018 
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Figur 18: Andel ungdomsskoleelever i Oppegård som svarer at de er svært misfornøyd, er høyere enn landsgjennomsnittet. 

Jenter er mer misfornøyd. Kilde: Ungdataundersøkelsen i Oppegård 2018 

Mobbing 

Til enhver tid mobbes om lag 63 000 barn og unge i Norge. Tallene har lenge vært ganske stabile 

Mobbing kan defineres som gjentatte negative handlinger der én eller flere personer bevisst og med 

hensikt skader eller forsøker å skade noen eller tilføre noen ubehag. Som regel er mobbeofrene ute 

av stand til å ta igjen. Mobbingen kan være fysisk, ved bruk av vold, eller psykisk, som vedvarende 

utfrysing fra vennegjengen (Utdanningsdirektoratet).  

Mobbing er en vesentlig individuell risikofaktor for psykiske lidelser (Fosse 2006). Barn som mobbes, 

har opptil sju ganger høyere risiko for psykiske plager som engstelse, depresjon, ensomhet og 

rastløshet, enn barn som ikke mobbes. Blant barn og unge som mobbes, er også kroppslige 

helseplager som hodepine, ryggsmerter, «vondt i magen» og svimmelhet, dobbelt så vanlig som 

blant andre barn. Jo oftere et barn blir mobbet, jo større er risikoen for helseplager (Nordhagen 

2005). Sammenhengen mellom mobbing og helseplager understreker at det er viktig å forebygge 

mobbing i skolen (Folkehelseinstituttet, kommunehelsa).  

Andel elever som opplever mobbing på skolen  

Elevundersøkelsen fra 2018/2019 viser en nedgang i andelen elever på 10. trinn som oppgir 

mobbing.  Spesielt i Oppegård har det vært en positiv utvikling. Andelen som rapporterer mobbing, 

har ligget høyere enn landsgjennomsnittet i 2016/2017, men sank til 1,8 prosent i 2018/2019. 

Elevundersøkelsen i Ski viste en nedgang i andelen som rapporterte mobbing i 2017/2018, men økte 

igjen til 8,2 prosent skoleåret 2018/2019. I Asker var det 6,0 prosent og i Ås 5,8 prosent av elevene 

som rapporterte mobbing i skoleåret 2018/2019. Landsgjennomsnittet var på 7,1 prosent 

(Skoleportalen, 2019).   

Ungdataundersøkelsen viste også en nedgang av mobbing i Oppegård. Fra 8 prosent i 2014 til 5 

prosent i 2018. I Ski var det en økning fra 7 prosent i 2015 til 8 prosent i 2018. Landsnivået er på 8 

prosent og Akershus fylke er på 7 prosent.  

Nettmobbing 

Ungdataundersøkelsen (2018) viste at en større andel ungdomselever rapporterte om nettmobbing. 

«At noen via nettet har skrevet sårende ting til deg eller om deg?» Blant ungdomselevene i Oppegård 

http://khs.fhi.no/webview/
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svarte 25 prosent av ungdomsskoleelevene som svarte på spørsmålet at de hadde opplevd 

nettmobbing 1 til 6 ganger eller mer. Tilsvarende var det 29 prosent av elevene i Ski (Ungdata, 2018). 

Trussel om vold 

Ungdataundersøkelsen (2018) viste en negativ trend i andelen som rapporterer trussel om vold. 

Dette gjelder spesielt gutter. Prosentandelen av de som svarte om de hadde blitt utsatt for trusler 

om vold minst én gang det siste året var 14 prosent i Ski og 12 prosent i Oppegård. 

Vold i nære relasjoner 

Vold og overgrep er en trussel mot folkehelsen. Konsekvensene av vold og overgrep i nære relasjoner 

er store, både på individnivå og samfunnsnivå. Personer som lever med vold og overgrep, opplever 

ofte store psykiske og fysiske belastninger som begrenser mulighetene for et godt liv, livsmestring og 

trygghet. I tillegg koster volden samfunnet store summer. Det er anslått at de samfunnsøkonomiske 

kostnadene som følger av vold i nære relasjoner, er på mellom 4,5 og 6 milliarder kroner på 

landsbasis.  

Krisesentret i Follo satser på arbeid rettet mot barn og unge og har flere stillingsressurser for dette 

arbeidet enn andre sentre i Norge. Krisesenteret gir tilbud til alle skoler, barnehager og andre som 

jobber med barn og ungdom i Follo. 

I 2016 bodde 75 voksne og 51 barn ved krise- og incestsenteret i Follo (KISIF). I tillegg var det 250 

dagbrukere, det vil si personer som får samtaler, hjelp og støtte, men som ikke benytter seg av 

botilbudet. Merk at disse tallene gjelder for alle Follo-kommunene.  

Barnevernstjenesten i Nordre Follo hadde i 2018 totalt 735 meldinger (nye). Av disse kan vi med 

sikkerhet si at 272 av meldingene gjaldt ulike former for vold i nære relasjoner, da de er registrert inn 

med koder for fysisk mishandling, psykisk mishandling, seksuelle overgrep, høy grad av konflikt i 

hjemmet og at barnet lever med vold i hjemmet. I tillegg kan vi anta at det kan være vold i flere 

saker, for eksempel der bekymringen gjelder forhold i hjemmet generelt og foreldres rusavhengighet, 

uten at vold nevnes spesifikt. Det er viktig å være klar over at vold også i en del tilfeller avdekkes 

underveis i undersøkelsen, også der dette ikke var tema i meldingen.  

Tabell 13: Antall meldinger og hvor mange av meldingene som var relatert til vold (registrert som høy grad av konflikt i 

hjemmet og vold i hjemmet/barnet vitne til vold i nære relasjoner) i Nordre Follo i perioden 2016–2018 

År Antall meldinger Meldinger som er relatert til vold 

2016 642 235 

2017 701 303 

2018 735 272 

Kilde: Barnevernet i Oppegård og Ski 2019 

Alle barneskolene i Nordre Follo har undervisning om vold og seksuelle overgrep mot barn for 
elevene på 6. trinn. Formålet med undervisningen er å avdekke og forebygge vold og seksuelle 
overgrep mot barn og unge.  
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SKADER OG ULYKKER 
Skader og ulykker fører til store helsemessige og økonomiske utfordringer, for den enkelte, men også 
for ulike sektorer i samfunnet. Skader er en stor utfordring for folkehelsen. Blant bosatte i Norge blir 
12 prosent av befolkningen behandlet for skader hvert år. 
 
Det har vært en betydelig nedgang i dødsfall som følge av ulykker de siste tiårene. På tross av denne 
nedgangen er skader og ulykker en viktig årsak til uhelse og død (Folkehelseinstituttet, rapport 2019). 
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. 

Brannulykker 
I 2018 omkom det 39 personer (27 menn og 12 kvinner) i brann i Norge. I 2017 omkom det 26 
personer og i 2016 var tallet 41 omkomne. Tallet fra 2017 er det laveste siden Direktoratet for 
samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) startet å registrere omkomne i 1979. De siste årene har det 
vært en tydelig trend med fallende antall brannomkomne.  

Oppegård og Ski har hatt en økning i bygnings- og boligbranner fram til 31.10.2018, men ingen har 
omkommet i brann. Brannvesenet har i 2018 vært på 14 bekymringsmeldinger i Ski kommune, mens i 
Oppegård er tallet 10 bekymringsmeldinger. Tilsvarende tall for 2017 var for Oppegård 9 
bekymringsmeldinger og for Ski 17 bekymringsmeldinger (Follo Brannvesen, 2018).  

Hoftebrudd behandlet i sykehus 
Fallskader er rangert som den 10. viktigste årsaken til dødsfall og den 7. viktigste årsaken til helsetap 
i Norge (Folkehelseinstituttet: Sykdomsbyrde, 2016). I Norge rammes årlig cirka 9000 personer av 
hoftebrudd. Eldre er særlig utsatt for fallskader, ofte med brudd som utfall. Gjennomsnittsalderen er 
80 år, og 7 av 10 brudd rammer kvinner. En av fire med hoftebrudd ender på sykehjem. En av fire dør 
innen et år. 75 prosent av de som får et hoftebrudd, kommer aldri tilbake til det funksjonsnivået de 
hadde før skaden. 

Fallforebygging blir trukket frem som en av de viktigste innsatsene i årene fremover. Jo flere eldre, jo 
viktigere er det å rette innsatsen mot forebygging av fall. I et folkehelseperspektiv bør forebygging av 
fall prioriteres høyt, da det gir store samfunnsøkonomiske gevinster. 

Den årlige forekomsten av hoftebrudd i Nordre Follo varierer.  
Ski kommune ligger høyt på statistikken, høyere enn landsgjennomsnittet og høyere enn både Ås og 
Oppegård. Den årlige forekomsten av hoftebrudd gikk ned i perioden 2012 til 2016, men økte igjen i 
2017. I Oppegård har forekomsten av hoftebrudd gått nedover fra 2012 – 2017 (Kommunehelsa 
statistikkbank). 
 
Vi arbeider fallforebyggende innenfor helsesektoren med blant annet artroseskole, ulike 
fallforebyggende grupper (Sterk og stødig og Styrke- og balansegrupper) og skaderegistrering (Ski). 
Det vil være viktig både å fortsette og videreutvikle det fallforebyggende arbeidet i Nordre Follo for å 
redusere antall hoftebrudd ytterligere. 
 
 

https://www.fhi.no/globalassets/dokumenterfiler/rapporter/2018/sykdomsbyrden-i-norge-i-2016.pdf
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Figur 19: Hoftebrudd, begge kjønn over 75 år, per 1000, standardisert. Kilde: Kommunehelsa statistikkbank, 2019 

Trafikkulykker med syklister 
Nasjonalt utgjorde hele 12 prosent av de drepte og hardt skadde i 2016 personer på sykkel. Denne 
andelen har økt jevnt i løpet av de siste årene. På begynnelsen av 2000-tallet var andelen rundt 5 
prosent.  
 

9 syklister og 11 fotgjengere omkom i veitrafikken i 2017, og et betydelig antall ble hardt skadet, 
ifølge den offisielle statistikken. Risikoen for å omkomme eller bli hardt skadet i trafikken er 8 ganger 
høyere for fotgjengere og 13 ganger høyere for syklister, sammenlignet med bilførere. Den reelle 
risikoen er imidlertid høyere, som følge av stor underrapportering av skader hos disse 
trafikantgruppene. 

Vi har ingen tall på antall skadde gående eller syklende i Oppegård eller Ski, men det er en vekst på 
landsbasis på antall hardt skadde og omkomne. Det skal bli flere gående og syklende i Oppegård og 
Ski, noe som betyr flere sårbare trafikanter, og økt risiko for flere skadde eller drepte i trafikken. 

 

 

Figur 20: Antall hardt skadde og omkomne i de ni største byområdene i Norge. Kilde: NRK, 2019. 

 
Det er flere trafikkuhell og skader i forbindelse med trafikkuhell i Ski enn det er i Oppegård. Det er 
flest ulykker på fylkesvei, og der det er personskader, er det flest med lette skader. 
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HELSERELATERT ATFERD 

Fysisk aktivitet – voksne  
I løpet av perioden 1985–2015 har befolkningen nasjonalt økt sin fysiske aktivitet i fritiden. Men 

fremdeles er det fortsatt knapt en tredjedel av befolkningen som oppfyller anbefalingene for fysisk 

aktivitet (Breivik og Rafoss, 2017). 

Innbyggerundersøkelsen i Oppegård (2017) viser også at innbyggerne er mindre fysisk aktive. Det er 

sannsynlig at det er samme utvikling for hele Nordre Follo. 

Nasjonalt er det flere unge under 25 år som tilfredsstiller anbefalingene til fysisk aktivitet, men det er 

flere eldre som er mer aktive enn før. Andelen kvinner over 67 år som trener ukentlig, har økt fra 51 

prosent i 2001 til 73 prosent i 2016. Blant menn i samme aldersgruppe har andelen økt fra 61 til 77 

prosent. I gjennomsnitt er aktivitetsnivået lavest for aldersgruppen 30–49 år (SSB, 2016).  

Sosial ulikhet i fysisk aktivitet 

Sosial bakgrunn, utdanningsnivå og inntekt påvirker i stor grad fysisk aktivitets- og aktivitetsmønster. 

Generelt for hele befolkningen er yrkesaktive og høyere utdannede mest aktive. Forskjellen mellom 

personer med høy og lav utdanning som mosjonerer øker (Breivik og Rafoss, 2017). Samme utvikling 

viser innbyggerundersøkelsen (2017) i Oppegård. Det er grunn til å tro at samme utvikling gjelder for 

Nordre Follo. Ungdataundersøkelsen (2018) viste at ungdom i Nordre Follo er mer fysisk aktive enn 

landsgjennomsnittet. 

Nasjonale tall fra levekårsundersøkelsen (2017) viser også en sosial gradient når det gjelder type 

aktivitet og deltakelse.  Den vanligste aktiviteten er kortere spaserturer, uavhengig av 

sosioøkonomisk gruppe. 66 prosent av de over 16 år svarer at de har gått kortere turer 25 ganger 

eller mer siste året. Faktorer som tilgjengelighet, tilrettelegging og vanskelighetsgrad spiller en 

avgjørende rolle for hvilke grupper som bruker et område. Det er grunn til å tro at disse tallene også 

gjelder for Nordre Follo.  

Skjermtid og ungdom 

Ungdom tilbringer mer tid på stillesittende aktivitet foran en skjerm. I Oppegård svarer 57 prosent av 

elevene på ungdomsskoletrinnet at de tilbringer tre til mer enn fire timer foran skjermen utenom 

skoletiden.  I Ski svarer 63 prosent av elevene på ungdomsskoletrinnet at de tilbringer tre til mer enn 

fire timer foran skjermen utenom skoletiden. Dette er mer enn på landsbasis (54 prosent). 

Det er store kjønnsforskjeller med hensyn til å bruke tid på elektroniske spill. Blant 10.-klassinger er 

det 56 prosent av guttene som oppgir at de bruker minst to timer på elektroniske spill om dagen. Til 

sammenligning er det 17 prosent av jentene som bruker minst to timer på elektroniske spill.  

Kosthold og kostvaner 
Et usunt kosthold er blant de største risikofaktorene for sykdom og for tidlig død. Inntak av frukt, bær 

og grønnsaker reduserer risiko for overvekt, diabetes, hjerte-kar-sykdom og kreft. Det er en 

sammenheng mellom lav kvalitet i kosten og psykisk helse (angst, depresjon) og demenssykdommer.  

Helsedirektoratet arbeider for at befolkningen skal ha et best mulig kosthold, og for å gjøre det 

enklere å velge sunt. Det har vært en positiv utvikling i befolkningen, samtidig som det er nødvendig 
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å fortsette arbeidet med å redusere de negative tendensene, og jobbe for å jevne ut av sosiale 

ulikheter. 

Innbyggerundersøkelsen (2017) i Oppegård viste at det er flere voksne som daglig spiser grønnsaker, 

sammenlignet med undersøkelsen i 2009. Andelen er imidlertid fortsatt lav for alle grupper i 

Oppegård. Kun 40 prosent av innbyggerne i Oppegård spiser grønnsaker hver dag. På landsbasis 

spiser 55 prosent av befolkningen (menn 47 prosent, kvinner 63 prosent) vanligvis grønnsaker eller 

salat daglig en eller flere ganger (SSB, 2015). Det er en tydelig utdanningsgradient og store 

kjønnsforskjeller. Lavest inntak har menn med grunnskole som høyeste utdanning, og høyest har 

kvinner med høyere utdanning (60 prosent). Aldersforskjellene er mindre, men de under 30 år spiste 

sjeldnere grønnsaker daglig, sammenlignet med andre aldersgrupper. Det er sannsynlig at dette også 

gjelder for Nordre Follo. 

Kostvaner blant ungdommer 

Spørsmål om kosthold kom for første gang inn i Ungdatas grunnmodul fra 2017. Det mangler derfor 
foreløpig nasjonale sammenlignbare data på kostholdsområdet. Andelen som spiste frukt og bær 
mist fire ganger i uken, sank med klassetrinnene, spesielt blant gutter. På 10. trinn var det 37 prosent 
av guttene og 55 prosent av jentene som rapporterte at de spiste frukt og bær minst fire ganger i 
uken i Ski. Tilsvarende kjønnsforskjeller var det i Oppegård, men andelen som spiste frukt og bær 
minst fire ganger i uken, var større. 47 prosent av guttene og 63 prosent av jentene i 10. 
trinnselevene i Oppegård rapporterte at de spiste frukt og bær minst fire ganger i uken. I forhold til 
landsgjennomsnittet ligger Ski under og Oppegård over.  

Rus og ungdom 
Alkohol og andre rusmidler er en viktig risikofaktor for skader, psykisk helse og kreft (inkludert bryst- 
og tarmkreft). Det er en del ringvirkninger av narkotikabruk og salg av narkotika, deriblant trusler og 
gjeld. 
 
Prosentandelen av ungdomsskoleelever i Oppegård som har vært betydelig beruset siste år, viser en 
nedgang fra 15 prosent i 2014 til 13 prosent i 2018. I Ski er andelen lavere og har ligget stabilt på 10 
prosent i perioden 2015–2018. Det er flere jenter på 10. trinn som rapporterer at de har vært 
betydelig beruset enn gutter gjør, ellers er det generelt små forskjeller i alkoholvaner mellom gutter 
og jenter på ungdomsskoletrinnet. Imidlertid øker andelen som har vært beruset på alkohol betydelig 
gjennom tenårene. Ungdataundersøkelsen viser også en fortsatt nedgang i bruk av snus og tobakk 
(Ungdataundersøkelsen 2018).  
 
Nasjonale tall på pasienter i spesialisthelsetjenesten med hasj som hovedproblem øker, og gruppen 

er relativ ung. Mange har en eller flere psykiske diagnoser (alkohol er den mest hyppige 

tilleggsdiagnosen). Få er i jobb eller utdanning. Blant de som søker behandling for narkotikabruk for 

første gang, utgjør hasj-pasienter den største gruppen (Folkehelseinstituttet, 2018).  

Oppegård: Ungdataundersøkelsen (2018) viser en positiv utvikling når det gjelder rus på 
ungdomsskoletrinnet. Relativt få elever har erfaringer med hasj og marihuana. Andelen som har 
prøvd hasj er lavere i 2018 enn i 2014 (fra 4,7 prosent til 2,8 prosent). Imidlertid viser undersøkelsen 
(2017) fra videregående skole at andelen ungdom som har vært beruset på alkohol og brukt hasj det 
siste året, øker betydelig gjennom tenårene og ligger betydelig over landsgjennomsnittet blant elever 
på videregående skole. Tallene på bruk av hasj: VG1: 16 prosent, VG2: 19 prosent, VG3: 31 prosent 
(Ungdata, 2017). 
Samtidig blir en større andel tilbudt hasj enn de som selv har prøvd, og tilgjengeligheten øker. Det er 
flere gutter enn jenter som har prøvd hasj på ungdomsskoletrinnet og i videregående skole.  
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Ski: Resultatene fra Ungdataundersøkelsen i 2018 viser at andelen som har prøvd hasj på 
ungdomsskoletrinnet, har økt litt, fra 3,1 prosent i 2015 til 3,8 prosent i 2018. Ski ligger nå 
over landsnittet og snittet i Akershus.  
 

   Ungdomsskolen: 

• Å røyke hasj: Fra 6 prosent til 10 prosent 

• Å drikke seg full: Fra 10 prosent til 18 prosent 
     VG1 

• Å røyke hasj: Fra 5 prosent til 6 prosent 

• Å drikke seg full: Fra 23 prosent til 18 prosent 
      VG2 

• Å røyke hasj: Fra 5 prosent til 9 prosent 

• Å drikke seg full: Fra 19 prosent til 28 prosent 
     VG2 

• Å røyke hasj: Fra 4 prosent til 5 prosent 

• Å drikke seg full: Fra 13 prosent til 23 prosent 

 
Selv om ikke økningen av hasj- og alkoholbruk er de største de siste årene, har det klart skjedd en 

endring i hva som gir status og hva ungdommene aksepterer fra sine jevngamle. Dette kan potensielt 

sett være en utfordring for framtiden (SLT-koordinator Ski).  

Ungdataundersøkelsen (2018) viser variasjon mellom skolene og trinnene på ungdomsskolen. Det er 

en større andel på 9. trinn som oppgir at de har prøvd hasj/hasj enn på 8. eller 10. trinn. Det er noen 

skoler hvor ingen oppgir å ha prøvd hasj til åtte prosent på 9. trinn ved en ungdomsskole. Bruken 

varierer også mellom de tre videregående skolene i Nordre Follo.  

Selvmord og overdoser er de viktigste dødsårsakene blant unge og voksne i alderen 15–49 år i Norge 

(Sykdomsbyrde i Norge 2015). De som dør av overdoser av narkotikabruk har som regel inntatt 

stoffene i mange år, noe som får helsemessige og sosiale konsekvenser. Dette kan kreve til dels store 

økonomiske ressurser fra kommunenes side.  

 

I Nordre Follo er det registrert narkotikautløste dødsfall (Folkehelseinstituttet, 2019). 

Narkotikautløste dødsfall i en kommune betyr at det er et lokalt brukermiljø der, noe som medfører 

at det blir lettere å få tilgang til narkotiske stoffer, også for personer utenfor slike miljøer. For å 

unngå rekruttering til og økning i narkotikabruk i befolkningen er det derfor viktig å arbeide for at 

personer i eksisterende narkotikamiljøer får hjelp og dermed redusere det lokale brukermiljøet. 

HELSETILSTANDEN 
Med oversikt over helsetilstanden i befolkningen, menes befolkningens helse målt ved mål som 

dødelighet (for eksempel forventet levealder), sykelighet (for eksempel kreft), risikofaktorer (for 

eksempel røyking og kosthold), samt mål for selvopplevd helse, livskvalitet og trivsel.  

Helsetilstanden i Nordre Follo er stort sett god, men det finnes utfordringer. I tillegg til landets store 

folkehelsesykdommer og ugunstige trender, er det påvist helseforskjeller innad i kommunen og 

mellom kommunene.  
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Der statistikken er standardisert for alder og kjønn, kan ikke alders- og kjønnssammensetningen 

forklare forskjeller mellom kommunene.  Det er rimelig å anta at kommuneforskjeller har 

sammenheng med utdannings- og inntektsnivået, samt forhold tilknyttet husholdningsstørrelse og 

sammensetning (for eksempel aleneboende). 

Sosiale helseforskjeller 
De siste 30 årene har alle grupper i landet fått bedre helse, men helsegevinsten har vært størst for 

gruppen med lang utdanning og høy inntekt.  

Forventet levealder kan gi informasjon om helsetilstanden i befolkningen og om sosiale 
helseforskjeller. Levealdersforskjellene er større i Norge enn i mange andre europeiske land, og de 
sosiale forskjellene i levealder øker særlig hos kvinner.  

 
Forskjell i forventet levealder mellom utdanningsgrupper øker i Nordre Follo, spesielt i Oppegård.  
Figur 21 viser antall år forskjell i forventet levealder mellom den delen av befolkningen som har 

videregående skole eller høyere utdannelse og den delen av befolkningen som har grunnskole som 

høyeste utdanningsnivå. Forskjellen i forventet levealder i Nordre Follo er større sammenlignet med 

landet som helhet, men lavere enn sammenlignet med Ås og Asker. 

 

Figur 21: Antall år forskjell i forventet levealder mellom utdanningsnivå i Nordre Follo, Ås, Asker og hele landet i perioden 

1999 - 2017. Statistikken viser 15 års gjennomsnitt (dvs. gjennomsnitt for 15-årsperioder).  

Kilde: Folkehelseinstituttet, 2020. 
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Sykdomsbyrde og risikofaktorer 
Norge er blant de ti landene i verden der befolkningen oppgir høyest tilfredshet med livet. 

Undersøkelser fra Norge viser at personer som lever alene og/eller ikke er i arbeid, har lavere 

livskvalitet, og rundt en av fire opplever lite kontroll og mestring i hverdagen. God sosial støtte anses 

som en livskvalitetsfremmende faktor (Folkehelseinstituttet, 2018).  

De viktigste årsakene til sykdom og redusert helse i Norge er muskel- og skjelettsykdommer, psykiske 

plager og lidelser, hjerte- og karsykdommer og kreft. Sykdommer som KOLS (kronisk obstruktiv 

lungesykdom) og demens utgjør også en vesentlig del av sykdomsbyrden.  

Sykdomsbyrden relatert til diabetes og rus øker for alle aldersgrupper. Det har vært en gunstig 

utvikling når det gjelder hjerte- og karsykdommer, men vi vet ikke hvordan den ugunstige økningen i 

overvekt/fedme og diabetes vil motvirke den gunstige utviklingen i røyking, kolesterol og blodtrykk. 

Et økende antall personer lever med diabetes, mange er for lite fysisk aktive og spiser for mye sukker. 

Forekomsten av fedme hos voksne øker. Fedme kan og bør oppfattes som sykdom med betydelig økt 

sykelighet og dødelighet (opp til 8–10 år). Lungekreft øker hos kvinner, og fortsatt røyker daglig vel 

10 prosent i den voksne befolkningen. Folk med lav inntekt og kort utdanning bor gjennomgående i 

mer trafikkerte og forurensede strøk. 

Levevaner står for den største andelen av sykdomsbyrden. Høyt blodtrykk, usunt kosthold og røyking 

er de påvirkbare risikofaktorene som fører til flest dødsfall (dødsfall på grunn av hjerte- og 

karsykdom, kreft, diabetes og KOLS). Tobakksbruk står fortsatt som nummer en av risikofaktorene for 

tidlig død (hvert femte dødsfall før 70 år). Kosthold ligger på andre plass. 

 

Figur 22: Dødsfall før 70 år for begge kjønn som kan tilskrives risikofaktorer. Kilde: Folkehelseinstituttet, 2015;  

Sykdomsbyrde i Norge 2015  

https://www.fhi.no/globalassets/dokumenterfiler/rapporter/2018/psykisk_helse_i_norge2018.pdf
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Helsetilstanden – fysisk helse 

Kreft – nye tilfeller 

En av tre nordmenn vil rammes av en kreftsykdom innen fylte 75 år. Risikoen for kreft øker med 

stigende alder, og nye krefttilfeller av kreft vil øke med den økende andelen av eldre i befolkningen.  

Kreft er den største årsaken til tidlig død innen fylte 75 år i Nordre Follo og nye tilfeller av kreft øker. 

For Nordre Follo ligger lungekreft (nye tilfeller og dødelighet) over landet som helhet. For Oppegård 

har særlig tykk- og endetarmskreft økt. En tredjedel av alle krefttilfeller kan forebygges. De viktigste 

faktorene er røyking, kosthold, alkohol, overvekt/fedme og fysisk aktivitet. Forekomsten av kreft hos 

barn og unge har vært stabil. 

Fig. 23: Kreft, nye tilfeller- totalt alle krefttyper, kjønn samlet. Kilde: Folkehelseinstituttet, 2019 

 

Figur 24: Kreft, nye tilfeller- totalt alle krefttyper, menn og kvinner. Statistikken viser 10 års gjennomsnitt (dvs. gjennomsnitt 

for 10-årsperioder). Kilde: Folkehelseinstituttet, 2019 

Tykk- og endetarmskreft 

Figur 25 viser at tilfeller tykk- og endetarmskreft øker i Norge. I Nordre Follo har det vært en nedgang 

i gjennomsnittet for siste 10-årsperiode (2008–2017). Oppegård og Ski ligger under landet som 

helhet. Ski ligger over Oppegård, men tykk- og endetarmskreft har spesielt økt i Oppegård.  
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Figur 25: Tykk- og endetarmskreft, kjønn samlet. Statistikken viser gjennomsnitt for 10-årsperioder). Kilde: 

Folkehelseinstituttet, 2019  

Kols 

KOLS kan gi betydelig funksjonsnedsettelse, og ved utviklet KOLS kan ikke behandling reparere den 

tapte lungefunksjonen. KOLS-pasienter har økt risiko for å få flere andre sykdommer samtidig, for 

eksempel hjerte-karsykdom, lungekreft, depresjon og beinskjørhet. 

Hovedårsaken er røyking, som forklarer to av tre tilfeller, men arbeidsmiljø og arvelige egenskaper 

spiller også en rolle. Det er mulig at utendørs forurensing, fysisk inaktivitet, kostholdsfaktorer og 

astma/allergi kan påvirke risikoen. Forekomst av KOLS øker med økende tobakksforbruk og antall 

røykeår, og kan si noe om befolkningens røykevaner. KOLS øker for Nordre Follo, og særlig blant 

kvinner er forekomsten økende.  

Sykehusinnleggelser på grunn av KOLS gi en viss pekepinn på viktige trekk ved så vel helsetjenester 

som utbredelse av sykdom. Sykehusinnleggelser kan i tillegg være en indikator på potensialet for 

forebyggende innsats.  

Figur 26 viser utviklingen i innleggelser i sykehus på grunn av KOLS for landet, Asker, Oppegård, Ski 

og Ås. For Ski har antall sykehusinnleggelser økt over tid, og er over Asker, Oppegård og Ås. 

Utviklingen peker oppover for Nordre Follo, mens det i Asker og Ås synker. 
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Figur 26: Pasienter innlagt (dag og døgn) i sykehus 45 år + på grunn av KOLS per 1000 innbyggere per år standardisert. Ved 

innleggelse flere ganger i løpet av året telles vedkommende kun én gang. Gjennomsnitt for 3-årsperioder. 

Kilde: Folkehelseinstituttet, 2019 

Legemiddelbruk for KOLS og astma 

Legemiddelbruk kan ikke betraktes som synonymt med sykdomsforekomst, men kan være en 

indikator på sykdomsforekomst i befolkningen. Bruk av legemidler foreskrevet på resept påvirkes av 

flere faktorer utenom sykdomsforekomst, blant annet tilgang til lege og forskrivningspraksis blant 

legene.  

Legemiddelbruk for KOLS og astma øker i Nordre Follo. Det er flere kvinner enn menn som er 

legemiddelbrukere. For kvinner i Ski ligger bruken av legemidler over landet, mens for menn ligger 

det omtrent på landsnivået. Oppegård ligger under landet. Statistikken viser 3 års glidende 

gjennomsnitt (dvs. gjennomsnitt for overlappende 3-årsperioder).  

 
Figur 27: Brukere av legemidler for KOLS og astma utlevert på resept til menn og kvinner 45–74 år per 1000 standardisert i 

landet, Oppegård og Ski. Kilde: Folkehelseinstituttet, 2019 
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Hjerte-karsykdom 

Utbredelsen av hjerte-karsykdom kan gi informasjon om befolkningens levevaner. Det har vært 

nedgang i forekomst av hjerte-karsykdom de siste tiårene, men utbredelsen av risikofaktorer som 

røyking og fysisk inaktivitet tyder på at lidelsene fortsatt vil ramme mange. 

Sykehusinnleggelser og dødsfall samlet på grunn av hjerte-karsykdom ligger under landet for Nordre 

Follo. Det er flere menn enn kvinner som blir rammet. I 2015–17 ble årlig gjennomsnittlig 502 menn 

og 391 kvinner lagt inn på sykehus eller døde av hjerte-karsykdom. Utbredelse av hjerte-karsykdom 

blant kvinner er større i Ski enn Oppegård.  

Figur 28: Samlede tall for sykehusinnleggelser og dødsfall på grunn av hjerte-kardiagnose, per 1000 innbyggere per år, 

alders- og kjønnsstandardisert. Kilde: Kommunehelsa, 2019  

I Nordre Follo ligger bruk av fastlege/legevakt for hjerte-karsykdom over det for landet for menn og 

kvinner.  

 

Figur 29: Antall menn og kvinner 0–74 år som årlig er i kontakt med fastlege eller legevakt på grunn av hjerte- og karsykdom 

per 1000 innbyggere. Hvis en person har vært i kontakt med fastlege eller legevakt flere ganger i løpet av kalenderåret med 
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samme sykdom/lidelse, telles vedkommende kun én gang. Statistikken viser 3 års gjennomsnitt (dvs. gjennomsnitt for 3-

årsperioder). Kilde: Folkehelseinstituttet, 2019 

Legemiddelbruk  

Legemiddelbruk mot hjerte-karsykdom øker. Legemidlene brukes både til primær og sekundær 

forebygging av hjerte-karsykdom. Bruken av legemidler gir et bilde av hvor mange som har etablert 

hjerte-karsykdom, samt hvor mange som kan ha en økt risiko for å utvikle hjerte og karsykdommer.  

Legemiddelbruk i aldersgruppen 0–74 år for hjerte-karsykdom i Asker, Oppegård, Ski og Ås øker. 

Kvinner i Oppegård skiller seg ut ved å ha et lavere og stabilt legemiddelbruk. Menn i Ski har den 

høyeste legemiddelbruken og ligger over landet.  

Fig.30: Brukere av legemidler til personer i aldersgruppen 0-74 år per 1000 standardisert. Hvis en bruker henter ut flere 

resepter på samme legemiddel telles vedkommende bare én gang. 3-årsperioder. Statistikken viser 3 års gjennomsnitt (dvs. 

gjennomsnitt for 3-årsperioder).  

Kilde: Folkehelseinstituttet, 2019 

Type 2-diabetes 

Type 2-diabetes og fedme medfører betydelig økt risiko for sykelighet og død, inkludert for kreft, 

levercirrhose, depresjon og selvmord. Type 2-diabetes øker i Nordre Follo, spesielt for menn i Ski, 

som ligger over landet. Den gunstige utviklingen av sykehusinnleggelser og tidlig død på grunn av 

hjerte-karsykdommer, kan motvirkes av den ugunstige økningen i overvekt/fedme og diabetes-2.  
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Fig. 31: Brukere av legemidler forskrevet på resept til behandling av type 2-diabetes i aldersgruppen 30–74 år. Brukere 

defineres som personer som i løpet av året har hentet ut minst én resept i apotek. Hvis en bruker henter ut flere resepter 

på samme legemiddel, telles vedkommende bare én gang. Statistikken viser 3 års glidende gjennomsnitt (dvs. gjennomsnitt 

for overlappende 3-årsperioder).   

Overvekt, fedme og type 2-diabetes 

Kroppsmasseindeks (KMI) er et uttrykk for vekt i forhold til høyde, og benyttes for å kunne måle og 

sammenligne helserisikoen i en befolkning. Overvekt og fedme gir økt risiko for type 2-diabetes, 

hjerte-karsykdommer, høyt blodtrykk, slitasjegikt i knær og hofter og enkelte kreftsykdommer som 

tykktarmskreft. Overvekt og fedme kan også ha alvorlige psykiske helsekonsekvenser. 

Høy fødselsvekt 

Høy fødselsvekt kan være en risikofaktor for senere overvekt, diabetes og muligens visse kreftformer 

og er forårsaket av flere faktorer, fra genetiske faktorer til forhold under svangerskapet, blant annet 

mors vekt, røykevaner, helsetilstand og leveforhold.  

Faktorer som har betydning for barnets fødselsvekt er blant annet: svangerskapets lengde, mors 

røykevaner, helsetilstand og leveforhold, arvemessige forhold og etnisitet. Både fødselsvekt i seg selv 

og fødselsvekt i forhold til svangerskapets lengde (svangerskapsalder) har sammenheng med barnets 

helse.  

Frem til 2000 økte andelen store barn, og dermed også gjennomsnittlig fødselsvekt, for så å gå litt 

ned igjen. Mødrenes helsetilstand, røykevaner og andre livsstilsvaner er mulige medvirkende årsaker 

(Folkehelseinstituttet, 2019). 

Andelen fødte med høy fødselsvekt er nedadgående, men er høyere i Nordre Follo enn 

landsgjennomsnittet, spesielt for Ski. 
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Figur 32: Andel fødte med høy fødselsvekt. Høy fødselsvekt = 4500 gram eller høyere. Kilde: Folkehelseinstituttet, 2019 

Overvekt og fedme ved Forsvaret førstegangstjeneste sesjon 1 (17 år) 
Andel gutter og jenter med overvekt inkludert fedme (dvs. KMI over eller lik 25 kg/m) ligger under 

landsgjennomsnittet for Nordre Follo, men øker i Ski og Ås.  

 
Figur 33: Andel gutter og jenter med overvekt (dvs. KMI tilsvarende 25–29,9 kg/m²), fedme (dvs. KMI tilsvarende over eller 

lik 30 kg/m²) eller overvekt inkludert fedme (dvs. KMI tilsvarende over eller lik 25 kg/m²), i prosent av alle som oppga høyde 

og vekt i den nettbaserte sesjon 1. Statistikken viser 4 års gjennomsnitt. Kilde: FOLKEHELSEINSTITUTTET, 2019 

Overvekt inkludert fedme hos fødende kvinner 

Andel kvinner i Ski med overvekt inkludert fedme i prosent av alle fødende kvinner fra første 

svangerskapskontroll ligger over landsgjennomsnittet. Overvekt inkludert fedme regnes som KMI 

over eller lik 25 kg/m2. Andel kvinner i Asker, Oppegård og Ås ligger under landet.  
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Figur 34: Andel kvinner med overvekt inkludert fedme i prosent av alle fødende kvinner med høyde- og vektopplysninger 

fra første svangerskapskontroll. Overvekt inkludert fedme regnes som KMI over eller lik 25 kg/m2. Statistikken viser 3 års 

glidende gjennomsnitt (dvs. gjennomsnitt for overlappende 3-årsperioder). Kilde: FOLKEHELSEINSTITUTTET, 2019 

Muskel- og skjelettskader, -sykdommer og -plager 

Samlet sett er muskel- og skjelettsykdommer den diagnosegruppen som «plager flest og koster 

mest». Muskel- og skjelettsykdommer er de vanligste årsakene til sykefravær og uførhet.  

Muskel- og skjelettskader, -sykdommer og -plager omfatter en lang rekke ulike tilstander, som har 

det til felles at de er forbundet med smerte, og eventuelt nedsatt funksjon. Risikofaktorer, og 

dermed også mulighetene for forebygging, avhenger av diagnose. Sett under ett har mange typer 

muskel- og skjelettsykdommer og -plager sammenheng med økende alder, stillesittende livsstil og til 

dels også overvekt. Muskel- og skjelettsykdommer er vanligere hos personer med lav 

sosioøkonomisk status og kvinner.  

Muskel- og skjelettplager og sykdom (omfatter bindevev sykdom), men ikke skade, og bruk av 

smertestillende (inkludert opiater) er for Ski over det for landet og er økende.  

Figur 35: Antall personer i kontakt med fastlege eller legevakt (for muskel- og skjelettrelaterte plager/sykdomsdiagnoser 

inkluderes også kontakt med fysioterapeut og kiropraktor) per 1000 innbyggere per år. Hvis en person har vært i kontakt 

med fastlege eller legevakt flere ganger i løpet av kalenderåret med samme sykdom/ lidelse, telles vedkommende kun én 

gang. Statistikken viser 3 års gjennomsnitt (dvs. gjennomsnitt for 3-årsperioder).  Kilde: FOLKEHELSEINSTITUTTET, 2019. 
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I aldersgruppen 15–29 år for både unge voksne kvinner og menn er utviklingen for Nordre Follo 

nedadgående, men Ski ligger fortsatt over det for landet for begge kjønn. Det er flere unge kvinner 

enn unge menn som oppsøker fastlege eller legevakt for muskel- og skjelettrelaterte 

plager/sykdomsdiagnoser. 

Primærhelsetjenesten, kvinner 15–29 år 

Figur 36: Antall unge kvinner (15–29 år) i kontakt med fastlege eller legevakt (for muskel- og skjelettrelaterte 

plager/sykdomsdiagnoser inkluderes også kontakt med fysioterapeut og kiropraktor) per 1000 innbyggere per år. Kilde: 

Folkehelseinstituttet, 2019. 

Primærhelsetjenesten, menn 15–29 år 

Figur 37: Antall unge menn (15–29 år) i kontakt med fastlege eller legevakt (for muskel- og skjelettrelaterte 

plager/sykdomsdiagnoser inkluderes også kontakt med fysioterapeut og kiropraktor) per 1000 innbyggere per år. Kilde: 

Folkehelseinstituttet, 2019 

Smertestillende midler  

Bruk av legemidler foreskrevet på resept påvirkes av flere faktorer utenom sykdomsforekomst, blant 

annet tilgang til lege og foreskrivingspraksis blant legene. Smertestillende midler omfatter ikke 

migrenemidler. 

Bruken av legemidler foreskrevet på resept har vært stabil for landet som helhet. Oppegård ligger 

under landsnivået og har en nedadgående trend. Ski ligger over landsgjennomsnittet. 
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Figur 38: Bruk av smertestillende forskrevet på resept i Norge, Oppegård og Ski i perioden 2011–17 Kilde: 

Folkehelseinstituttet, 2019 

Forbruket av reseptfrie medisiner blant 15–16 åringer er høyt og har økt siden 2001. Det er langt 

flere jenter enn gutter som bruker smertestillende (NOVA). Prosentandelen av 

ungdomsskoleelevenes i Nordre Follo bruk av reseptfrie medikamenter ligger under landet 

(Ungdataundersøkelsen, 2018). 

De vanligste fysiske plagene blant ungdom er hodepine, magesmerter, nakke-/skuldersmerter, 

kvalme, ledd og muskelsmerter, hjertebank. I Ungdataundersøkelsen (2018) svarte 233 

ungdomsskoleelever at de hadde hatt noen av disse plagene mange ganger eller daglig.   

Det er betydelige kjønnsforskjeller. Prosentdel av jentene som rapporterer fysiske plager og bruk av 

reseptfrie medikamenter ukentlig eller daglig er betydelig større enn blant guttene (Ungdata, 2018).  

Demens 

Vi har liten direkte kunnskap om utbredelse av demens i den norske befolkningen. Det er gode 

estimater for forekomsten av demens i sykehjem og blant hjemmeboende tjenestemottakere. 

Nasjonale undersøkelser viser at overkant av 80 prosent av de som har langtidsplass i sykehjem, har 

demenssykdom, og over 40 prosent av dem som er over 70 år og får hjemmetjenester, har demens. 

Andelen som har demens øker kraftig med alderen, fra anslagsvis 1,6 prosent i aldersgruppen 60–64 

år til 43 prosent blant personer 90 år og eldre. Antallet vil øke med økende antall eldre 

(Folkehelseinstituttet, Folkehelserapporten, 2014, oppdatert i 2018). 

Det er en forbedring i kognitiv funksjon hos eldre i Norge. 10-års perioden med funksjonsnedsettelse 

på slutten av livet har ikke økt særlig med den økende levealder. Nyere norske studier viser en 

forbedring i kognitiv funksjon hos eldre, og en reduksjon i aldersspesifikk demens.  Demens kan 

forebygges, og utsettelse av sykdommen kan redusere antall tilfeller betydelig. I forhold til å 

forebygge er det som er bra for hjertet bra for hjernen. 

Helsetilstanden – psykisk helse 
Psykiske lidelser, inkludert rusbrukslidelser, er den største årsaken til helsetap blant barn, unge og 

voksne i arbeidsfør alder. Cirka en tredel av voksne har en psykisk lidelse i løpet av et år (inkludert 

alkoholmisbruk), mens 8 prosent av barn og unge til enhver tid har en psykisk lidelse. 

file://///FOFIL02.KOMMUNE.LOCAL/NFK-Samarbeid/Helsetilstanden%20og%20påvirkningsfaktorer%20i%20NF/Hoveddokument/(https:/www.fhi.no/nettpub/hin/ikke-smittsomme/demens/%23hovedpunkter
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Sett under ett, er angstlidelser den vanligste psykiske lidelsen hos både barn, unge og voksne, fulgt 

av depresjon. Sykmeldinger, uførepensjon og økt dødelighet er noen av de viktigste følgene av 

psykiske sykdommer. 

Bruk av legemidler forskrevet på resept påvirkes av flere faktorer utenom sykdomsforekomst, blant 

annet tilgang til lege og forskrivningspraksis blant legene.  

Psykiske symptomer og lidelser  

Psykiske lidelser er svært vanlig i befolkningen, men forekomsten er stabil. Mellom én av seks og én 

av fire vil ha en psykisk lidelse i løpet av et år (inkludert alkoholmisbruk), mens 8 prosent av barn og 

unge til enhver tid har en psykisk lidelse. Psykiske plager øker for jenter, men ikke for gutter i Norge 

(Folkehelseinstituttet, 2019).   

Arveligheten for psykiske plager, depresjon, angstlidelser og personlighetsforstyrrelser er forholdsvis 

moderat. Det betyr at miljøforhold samlet er noe viktigere enn gener for disse plagene. Stort sett er 

det enighet om at en trygg tilknytning til omsorgspersoner i barndommen har betydning for senere 

psykisk helse. Gjennom hele livet gir sosial isolasjon og ensomhet økt risiko, mens sosial støtte og 

nærhet til andre mennesker beskytter. Traumatiske opplevelser, som alvorlige ulykker eller vold mot 

en selv eller ens nærmeste, kan gi varige psykiske skader. Daglige og vedvarende belastninger er vel 

så viktige som traumatiske hendelser. Flere belastningsfaktorer som virker sammen over lang tid, gir 

høy risiko, tilsynelatende høyere enn summen av risiko knyttet til hver enkelt faktor. En god 

selvfølelse, og spesielt følelsen av å kunne mestre utfordringer og problemer, har stor betydning for 

god psykisk helse. 

Psykiske lidelser, inkludert rusbrukslidelser, er den største årsaken til helsetap blant barn, unge og 

voksne i arbeidsfør alder. Primærhelsetjeneste- og legemiddelbruk for psykiske lidelser ligger under 

det for landet, men øker i Nordre Follo.  

Primærhelsetjenestebruk – psykiske symptomer og lidelser 

Primær helsetjenestebruk for psykiske plager blant menn og kvinner 0–74 år har økt i perioden  

2010–17, både på landsbasis og i Nordre Follo. Det er geografiske forskjeller når det gjelder omfang.  

Figur 39: Primærhelsetjeneste 0–74 år – psykiske symptomer og lidelser. Antall unike personer i kontakt med fastlege eller 

legevakt per 1000 innbyggere per år. Statistikken Gjennomsnitt for 3-årsperiode, standardisert. Kilde: 

FOLKEHELSEINSTITUTTET, 2019 

https://fhi.no/nettpub/hin/psykisk-helse/psykiske-lidelser-voksne/
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Psykisk helse, spesielt blant unge jenter er en utfordring, og andelen som oppsøker 

primærhelsetjenesten øker i Nordre Follo. Det er geografiske forskjeller i kommunen.   

For både psykiske symptomer og psykiske lidelser, ligger Oppegård menn og kvinner 15–29 år 

«langt» under det for landet.  For psykiske lidelser, ligger Ski kvinner 15–29 år over det for landet, 

men for psykiske symptomer under det for landet. En forklaring kan være forskjellig diagnostiserings-

praksis. Primærhelsetjenestebruk for psykiske symptomer og lidelser øker med alder.  

Psykiske symptomer og lidelser unge menn og kvinner (15–29 år) 

Figur 40: Bruk av primærhelsetjeneste i aldergruppen 15–29 år for menn og kvinner – psykiske symptomer og lidelser.  

Kilde: FOLKEHELSEINSTITUTTET, 2019 

Når det gjelder angstlidelse ligger både Oppegård menn og kvinner over det for landet. Imidlertid ser 

vi at Ski har betydelig mer angst og depresjon-symptomer enn Oppegård. En mulig forklaring kan 

være at legene i Oppegård bruker «lidelse» mer som diagnose, enn «symptom», sammenlignet med 

legene i Ski. Totalt ser vi tydeligere forskjeller og en sosial ulikhetsgradient i tråd med det som kan 

forventes mellom Oppegård og Ski. Primærhelsetjenestebruk for angst blant unge kvinner (15–27 år) 

øker. Den sammen utviklingen ses hos kvinner 0–44 år.  

Figur41: Andel unge menn og kvinner (15–27 år) som har fått diagnosen angstlidelse i primærhelsetjenesten. Kilde: 

Folkehelseinstituttet, 2019  
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ADHD 

ADHD-diagnostikk er krevende fordi det ikke finnes noe skarpt skille mellom diagnosen, normal 

fungering, og sen modning.  Høyt aktivitetsnivå, impulsivitet og mangelfull konsentrasjon er vanlig 

hos små barn, men dette dempes vanligvis med modning. Barn med ADHD har reelle problemer. 

Hyperaktivitet og konsentrasjonssvikt fører ofte til store problemer på skolen. Mange har forsinket 

språkutvikling, motoriske vansker og vansker med å regulere egen adferd. Med hensyn til ADHD, er 

det stor variasjon i landet når det gjelder både diagnostisering og bruk av legemidler.  

I Nordre Follo er det flere menn og i aldersgruppen 0–44 år, sammenlignet med 45–74 år som bruker 

ADHD- midler. I landet som helhet øker bruken av ADHD- midler, men Ski ligger fortsatt over landet 

når det gjelder legemiddelbruk.  

Figur 42: Legemiddelbruk 0–44 og 45–74 år – ADHD-midler, menn. Kilde: FOLKEHELSEINSTITUTTET, 2019 

Bruk av ADHD-midler hos kvinner øker. Brukere av ADHD-midler i Ski har ligget høyere i hele 

tidsperioden, men har ikke økt nevneverdig. 

Figur 43: Legemiddelbruk 0–44 og 45–74 år – ADHD-midler, kvinner. Bruken av legemidler til personer i aldersgruppen 0–

44, og 45–74 år per 1000 innbyggere standardisert. Hvis en bruker henter ut flere resepter, telles vedkommende bare én 

gang. Gjennomsnitt per år for 3-årsperioder. Kilde: FOLKEHELSEINSTITUTTET, 2019 

Depresjon hos eldre: 

Depresjon hos eldre defineres som depresjon hos personer over 65 år. Depresjon hos eldre er ikke en 

naturlig del av alderdommen, og tilstanden er underdiagnostisert og underbehandlet. I den eldre 
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befolkningen har 1–4 prosent alvorlig depresjon. Sammenlignet med den øvrige befolkningen er 

forekomsten av alvorlig depresjon dobbelt så høy i aldersgruppen 70–85 år. Mindre alvorlige 

depresjoner har en forekomst på 4–13 prosent. Dobbelt så mange kvinner som menn har depresjon. I 

Norge er det funnet en forekomst av depresjon hos 32 prosent av sykehjemspasienter. Forekomsten 

av depresjon er særlig høy blant eldre med demens (Norsk Helseinformatikk, 2019). 

 

Helsetilstanden – smittsom sykdom  

Antibiotikabruk 

Antibiotika er viktige og effektive medisiner i behandling av infeksjoner som skyldes bakterier. 

Smittepresset og antibiotikaresistens øker i Norge, og den gunstige situasjonen kan raskt endres.  

Feil bruk av antibiotika kan føre til utvikling av antibiotikaresistente bakterier, slik at antibiotika ikke 

lenger har effekt. En reduksjon i total antibiotikabruk vil bremse og redusere resistensutviklingen. I 

nasjonal strategi mot antibiotikaresistens, er målsetningen 30 prosent reduksjon i antibiotikabruk 

hos mennesker innen 2020. Det er satt et nasjonalt langsiktig mål om 250 resepter / 1000 innbyggere 

per år. 

Bruk av antibiotika faller i landet som helhet, Nordre Follo og kommuner vi sammenligner oss med i 

alle aldersgrupper. Mest antibiotikabruk er det i den eldste aldersgruppen. Antibiotikabruk 0–79 år, 

for Ski ligger i perioden 2012–2017 signifikant over det for landet og Oppegård ligger signifikant 

under det for landet.  

Figur 44: Antibiotika foreskrevet på resept og utlevert fra apotek til personer i aldersgruppen 0–79 år. Per 1000 innbyggere, 

standardisert Kilde: Folkehelseinstituttet, 2019 

https://nhi.no/sykdommer/psykisk-helse/depresjon/depresjon-hos-eldre/
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Folkehelseprofil Oppegård 2019 

 

https://khp.fhi.no/PDFVindu.aspx?Nr=0217&sp=1&PDFAar=2019
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Folkehelseprofil Ski 2019 

 

https://khp.fhi.no/PDFVindu.aspx?Nr=0213&sp=1&PDFAar=2019
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