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1. Bakgrunn og lovgrunnlag
Samhandlingsreformen som gradvis gjennomføres fra 2012 innebærer at kommunene får
vesentlig større innflytelse over de samlede helsetjenestene, og de får virkemidler til å
utvikle de kommunale tjenestene. Reformen er både en omfattende kommunereform, en
retningsreform for folkehelse og en helsereform som innebærer at kommunene overtar et
større ansvar for helse- og omsorgstjenester til innbyggerne.
Bakgrunnen for reformen er at det i årene som kommer vil bli flere mennesker med
kroniske sykdommer, antall eldre vil øke kraftig, veksten i helseutgiftene må bremses og
det er nødvendig å tenke mer helhetlig når det gjelder tjenestetilbudet.
Det er en ambisjon at kommunene skal sørge for en helhetlig tenkning, med forebygging,
tidlig intervensjon, tidlig diagnostikk, behandling og oppfølging, slik at helhetlige
pasientforløp i størst mulig grad kan ivaretas innenfor beste effektive omsorgsnivå (BEON).
Samhandlingsreformen legger til grunn at den forventede veksten i behov i en samlet
helsetjeneste i størst mulig grad må finne sin løsning i kommunene.
Kommunen skal etter Folkehelseloven § 5 ha en skriftlig oversikt over helsetilstanden i
befolkningen og de positive og negative faktorer som kan virke inn på denne. Oversikten
skal være skriftlig og identifisere folkehelseutfordringene i kommunen, herunder vurdere
konsekvenser og årsaksforhold. Plikten til å ha oversikt er videre forankret i
smittevernloven, forskrift om miljørettet helsevern og forskrift om kommunenes
helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Videre
trådte Forskrift om oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer i kraft 1. juli 2012
(folkehelseforskriften).
Oversikten skal baseres på:




Opplysninger som statlige helsemyndigheter og fylkeskommunen gjør tilgjengelig
Kunnskap fra de kommunale helse- og omsorgstjenestene
Kunnskap om faktorer og utviklingstrekk i miljø og lokalsamfunn som kan ha
innvirkning på befolkningens helse

I henhold til folkehelseforskriften skal oversikten gi opplysninger om og vurderinger av:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

befolkningssammensetning
oppvekst- og levekårsforhold
fysisk, biologisk, kjemisk og sosialt miljø
skader og ulykker
helserelatert adferd og
helsetilstand

Med oppvekst- og levekårsforhold menes for eksempel økonomiske vilkår, bo- og
arbeidsforhold og utdanningsforhold. Med helserelatert atferd menes eksempelvis fysisk
aktivitet, ernæring, samt bruk av tobakk og rusmidler.
Smittevernloven setter krav til å ha en oversikt over art og omfang av smittsomme
sykdommer. Forskrift om kommunenes helsefremmende og forebyggende arbeid i
helsestasjons- og skolehelsetjenesten omhandler kommunens plikt til å ha oversikt over
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helsetilstand og de faktorer som kan virke inn på helsen til barn og ungdom og til gravide
som går til svangerskapskontroll ved helsestasjonen.
Oversikten skal identifisere folkehelseutfordringene i kommunen og vurdere konsekvenser
og årsaksforhold. Kommunen skal særlig være oppmerksom på trekk ved utviklingen som
kan skape eller opprettholde sosiale eller helsemessige problemer eller sosiale
helseforskjeller.
Kommunens oversikt skal danne grunnlag for både det løpende og det langsiktige
systematiske folkehelsearbeidet. Den skal inngå som grunnlag for arbeidet med
kommunens planstrategi, og kommunen skal ta utgangspunkt i oversikten ved fastsettelse
av overordnede mål og strategier for folkehelsearbeidet.
Folkehelseoversikten er lagt fram for kommunestyret som egen sak.
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2. Sammendrag – de største folkehelseutfordringer i Lunner
Storsamfunnets folkehelsearbeid skal befatte seg med befolkningsgrupper, helsetrender og
store årsakskjeder, i motsetning til den behandlende helsetjenesten, som har blikket
rettet mot individer og deres risikofaktorer og sykdommer.
Med et fokus på å se på bakenforliggende faktorer og å forebygge lidelser og risikofaktorer
peker det seg ut tre satsningsområder for en bedre folkehelse i Lunner kommune. Disse tre
defineres derfor som hovedutfordringene for folkehelsen, og tenkes til dels å henge
sammen.

2.1 Barn og vekt
Det er økning i overvekt blant barn. Hovedårsakene til dette er dårlig kosthold og for lite
fysisk aktivitet. Norge har en fedmeepidemi, 17-22 prosent av åtte- og niåringene i Norge
var overvektige. En av konsekvensene av dette er redusert livskvalitet som barn og
sykdommer i voksen alder som for eksempel diabetes og hjerte/karsykdommer. Lunner har
flere hundre personer med diabetes, og en stor gruppe som har uoppdaget diabetes type II.
Av Levekårsundersøkelsen i Oppland 2014 framgår det at andelen med overvekt på
Hadeland (KMI >25) er hele 55 prosent, og dette er klart høyere enn i landet sett under
ett. Vi finner høyest andeler med «normalvekt» blant kvinner, de yngste og de med høy
utdanning.
Tall fra overvektstudien i Oppland på barn født i 2001 viser at andelen med overvekt eller
fedme ved førskoleundersøkelsen (fem og et halvtårs alder) var 20,9 % i Lunner. For 3
klasse var andelen med overvekt eller fedme økt til 21,2 %. Nyere nasjonale tall viser en
fortsatt økning av overvekt blant barn og unge. Vi har ingen grunn til å anta at situasjonen
er annerledes i Lunner.
Gode matvaner er viktig, og gode vaner dannes tidlig i livet. Riktig og nok mat er en
forutsetning for god vekst og utvikling samt ytelse i hverdagen. Rutiner må til for å oppnå
regelmessige måltider. Dagens kostanbefalinger peker på at vi spiser for lite grønnsaker og
frukt i tillegg til at salt- og sukkerforbruket er for høyt. Ulike typer fett i kosten har ulike
konsekvenser for helse og sykdom.
En av de store utfordringer er å tilpasse matinntaket til den enkeltes aktivitetsnivå. Fysisk
aktivitet er nødvendig for normal vekst og utvikling hos barn og unge. For lavt fysisk
aktivitetsnivå er medvirkende til overvekt. Faglige anbefalinger for barn og unge er minst 1
time daglig fysisk aktivitet med moderat til høy intensitet. Undersøkelser viser at både
blant 9-åringer og 15-åringer er aktivitetsnivået for lavt.

2.2

Psykisk helse, - barn, unge og eldre

Noen indikatorer i folkehelseprofilen for Lunner viser at vi har utfordringer innen psykisk
helse. Andelen med psykiske symptomer og sykdommer er høyere enn i landet som helhet.
Dette er en stor folkehelseutfordring, som kan ha store konsekvenser for den enkelte, for
deres familier og for samfunnet som helhet.
Mellom 15 og 20 % av alle barn og unge i Norge har psykiske plager som angst, depresjon og
atferdsforstyrrelser og hele 8 % kvalifiserer for en diagnose som trenger behandling,
fortrinnsvis i kommunehelsetjenesten. I en artikkel av Bromark (2014) vises det til at så
mange som en av fire jenter viser depressive symptomer. En av seks ungdommer i
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videregående skole - flere jenter enn gutter - forteller at de har hatt selvmordstanker. Det
er tre faktorer som synes å ha en medvirkende årsak; skolepress, sosiale medier og et
sterkt fokus på kropp og utseende.
Blant eldre er ensomhet en betydelig utfordring. Et begrenset sosialt liv er ofte en følge
når ektefelle, venner og bekjente faller fra. Noen av de eldre føler seg alene og blir
ensomme. Andre mangler helt kontaktnett og blir sosialt isolert. Studier har vist at både
sosial isolasjon og ensomhet er knyttet til økt risiko for alvorlige depresjoner og somatiske
sykdommer som demens, hjerte-karsykdommer og tidlig død. Det er en sammenheng
mellom sosial isolasjon og kognitiv svikt og det har også vært pekt på at disse forhold i sin
tur disponerer for fall, som rammer mange eldre.
Forventet befolkningsutvikling gir en sterk vekst i de eldste aldersgruppene. Dette
forsterker nevnte utfordringer, både i forhold til livskvalitet for den enkelte og behovet for
omsorgstjenester.

2.3

Bruk av rusmidler og tobakk

Foreldrenes alkoholbruk er den viktigste enkeltfaktor i forhold til ungdommens
alkoholforbruk. SIRUS (Statens institutt for rusmiddelforskning) mener at en bør være
mindre opptatt av tall – og mer opptatt av å ha en bevisst holdning til eget og ungdommens
bruk av alkohol og rusmidler generelt. Dette betyr en aktiv holdning hvor foreldre og unge
snakker og reflekterer over hvordan alkohol og rusmidler brukes i ulike sosiale
sammenhenger.
Til tross for at en relativt stor andel av de alkoholrelaterte skadene er konsentrert rundt
en mindre gruppe stordrikkere, er det «normalkonsumenten» som bærer størstedelen av
skadene, og da særlig de akutte skadene. Det er derfor mest skadeforebygging å hente på
å rette tiltakene mot den vanlige forbruker. Forskning viser at pris- og tilgjengelighet er de
viktigste faktorer av betydning i alkoholpolitikken.
Kommunen skal ha sin oppmerksomhet rettet mot virkemidlene den rår over i
Alkoholloven, som antallet skjenke- og salgsløyver og serverings- og drikkeforbud på visse
steder. Lunner kommune har Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2012 – 2015, men denne er i
liten grad fulgt opp.
Det har vært en betydelig nedgang i andel røykere i Norge de senere årene, spesielt blant
ungdom (Røykevaneundersøkelsen, Statistisk Sentralbyrå, 2010). Samtidig er andelen
røykere blant gravide bekymringsfull høy i Lunner.
Selv om røyking er på vei ned, inntreffer røykerelaterte sykdommer etter langs tid bruk.
For eksempel er forekomst av lungekreft meget høy. Her må vi også se på forekomst av
radon i kommunen.
Som i landet for øvrig ligger også snusbruken i Lunner høyt og antas å øke særlig blant
ungdom og unge voksne. Snus kan vise seg å øke risikoen for ulike krefttyper. Det meldes
også om nyfødte med abstinensplager som følge av mors bruk av snus i svangerskapet.
Å møte utfordringer som skissert bør skje universelt, på alle nivåer og på en ikkestigmatiserende måte. Det dreier seg ikke om utfordringer som kun gjelder veldefinerte
grupper og personer, for utfordringene har vi alle – i større eller mindre grad. Å finne
virkemidler for å gjøre noe med disse utfordringene er langsiktig og tålmodighetskrevende
arbeid.
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Det vil 1. halvår 2016 bli gjennomført Ung data- undersøkelse i både Gran og Lunner
kommuner. Dette vil gi oss oppdatert kunnskap om unges bruk og vaner på en rekke
områder, inkludert andre typer rusmidler.
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3. Befolkningssammensetning
3.1

Befolkningsendringer

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

Diagram 3.1.1: Folkemengde i Lunner og Gran, 1990 – 2015

Folkemengde 1990-2015
15000
14000
13000
12000
11000
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9000

Gran
Lunner

8000
7000
6000

Folkemengde 1. januar og endringer i kalenderåret, etter region, statistikkvariabel og tid
Kilde: SSB, tabell 06913
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Diagram 3.1.2: Fødselsoverskudd i Lunner og Gran kommuner 1990-2014

Fødselsoverskudd i Lunner og Gran 1990-2014
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-60
-80
Kilde: SSB, tabell 06913

Diagram 3.1.2 over viser at Lunner i hele perioden (1990-2014) har hatt et
fødselsoverskudd, mens
Gran i samme periode har hatt fødselsunderskudd, med unntak av to enkelt år.
Diagram 3.1.3: Netto innflytting Lunner og Gran, 2000 – 2014

Netto innflytting 2000-2014 Lunner og Gran
200
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100
Lunner

50

Gran

0
-50

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

-100
Kilde: SSB, tabell 06913
Diagram 3.1.3 over viser at Gran i perioden (2000-2014) har hatt en større inn- enn utflytting, mens
Lunner har hatt et mer varierende flytteoverskudd.
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Diagram 3.1.4: Innflyttere i 2014

Alder
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44

34

73

390

91

Kilde: Bearbeidet statistikk fra SSB

Diagram 3.1.5: Utflyttere i 2014 fordelt på alder og hvor de flytter til

Kilde: Bearbeidet statistikk fra SSB

Vurdering:
Gjennomsnittlig årlig befolkningsvekst i perioden 2000-2015 var 0,57 %. Gran og Jevnaker
hadde en vekst på henholdsvis 0,41 % og 0,65 %.
Lunner har over tid hatt et fødselsoverskudd, det vil si at antall fødte er høyere enn antall
døde. Dette har sammenheng med alderssammensetningen i befolkningen, det vil si at vi
har en ung befolkning. I perioden 2005 – 2014 har det i gjennomsnitt vært født 89 barn i
året. Høyest antall fødte var det i 2012, med 101 nye lunbyinger.
Utflytting skjer i stor grad til Oslo og Gran, mens når det gjelder innflytting utgjør
innflytting fra utlandet en betydelig andel.
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3.2

Befolkningsframskriving

Folkehelseinstituttets begrunnelse for valg av indikator:
Befolkningsframskrivinger kan tjene mange formål og fungere som et nyttig verktøy for
planlegging i kommunene. Det kan særlig danne grunnlag for planlegging av framtidige
behov i hver enkelt kommune med bakgrunn i framtidig befolkningsstørrelse.
Befolkningsframskriving for Lunner kommune viser en moderat økning av innbyggertallet
frem til 2040. Befolkningsøkningen tilsvarer fra 5,5 – 8,6 % i hvert av de ulike
tidsintervallene i tabellen nedenfor. I følge framskrivningen blir det flere innbyggere i alle
aldersgruppene frem mot 2040. Det er størst økningen i aldersgruppene 65-90 år.
Tabell 3.2.1: Befolkningsframskriving Gran kommune, 2015 – 2040, middels vekst
Årstall
Alder
Alle aldre
0-14 år
15-24 år
25-44 år
45-64 år
65-74 år
75-79 år
80 år+

2015

2020

2025

2030

2040

13
2
1
3
3
1

14
2
1
3
4
1

15
2
1
3
4
1

16
2
1
3
4
1

17
2
1
3
4
2

981
413
688
335
896
470
443
736

764
554
690
468
153
623
553
723

555
723
703
700
168
716
712
833

294
876
754
822
155
921
706
1 060

437
902
987
807
363
095
912
1 371

Tabell 3.2.2: Befolkningsframskriving Lunner kommune, 2015 – 2040, middels vekst
Årstall
Alder
Alle aldre
0-14 år
15-24 år
25-44 år
45-64 år
65-74 år
75-79 år
80 år+

2015
9 003
1625
1 125
2 236
2 583
888
218
328

2020
9
1
1
2
2
1

640
742
138
316
714
066
329
335

2025
10 236
1 803
1 189
2 427
2 773
1 166
432
446

2030

2040

10
1
1
2
2
1

11
1
1
2
2
1

799
862
247
532
890
163
494
611

726
943
307
670
947
447
505
907

Kilde: Kommunehelsa statistikkbank. Internett: http://khs.fhi.no Lastet ned november 2015.

Tabellene 3.2.1. og 3.2.2 over viser framskrevet folkemengde for hhv. Gran og Lunner for
utvalgte år fram til 2040, med utgangspunkt i folketallet per 1.1.2014. Tallene for 2015 er
pr. 1.1.2015. Framskrivingene viser framtidig utvikling ut fra forutsetninger om
fruktbarhet, levealder og netto innflytting med utgangspunkt i den observerte utviklingen,
basert på middels vekst i de nevnte kriteriene.
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Tabell 3.2.3: Befolkningsøkning i prosent fordelt på aldersgrupper i Gran og Lunner
kommuner fra 2015 til 2030
Gran

Befolkningsframskriving
i prosent fra 2015 til 2030
alle aldre
17 %
0-14 år
19 %
15-24 år
4%
25-44 år
15 %
45-64 år
7%
65-74 år
31 %
75-79 år
59 %
80 år+
44 %

Lunner
alle
0-14
aldreår
15-24 år
25-44 år
45-64 år
65-74 år
75-79 år
80 år+

Befolkningsframskriving
i prosent fra 2015 til 2030
20 %
15 %
11 %
13 %
12 %
31 %
127 %
86 %

Kilde: Kommunehelsa statistikkbank. Internett: http://khs.fhi.no Lastet ned november 2015.

Tabell 3.2.3. over viser at i de nærmeste 15 årene fram til 2030 så vil Lunner få en relativt
sterkere økning i gruppen 75 år og eldre enn Gran. Gran har allerede en relativt eldre
befolkning enn Lunner. Dette kan også vises i et linjediagram:

Kilde: Kommunehelsa statistikkbank. Internett: http://khs.fhi.no Lastet ned februar 2015.
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Vurdering:
Befolkningsframskriving for Gran og Lunner kommuner er basert på utvikling frem til
1.1.14 (og middels vekst) og viser en økning av innbyggertallet i 2030 til hhv. 16 300 i
Gran (+17 %) og 10 800 i Lunner (+20 %).
Framskrivingen viser noe økning av innbyggertallet i alle aldersgrupper, men med relativt
mye høyere vekst i gruppen 67 år og eldre sammenlignet med aldersgruppen fra 18-66 år i
2030.
I aldersgruppen 75-79 år forventes en økning på 263 (59 %) personer i Gran og 274 (127 %)
personer i Lunner. Tilsvarende i gruppen 80+ en økning på 324 (44 %) personer i Gran og
286 (86 %) i Lunner.

3.3

Etnisitet

Folkehelseinstituttets begrunnelse for valg av indikator:
Det er store helsemessige forskjeller mellom grupper av innvandrere og mellom
innvandrere og etnisk norske. Forskjellene omfatter både fysisk og psykisk helse i tillegg
til helseatferd.

Diagram 3.3.1: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, 2009-2014

Innvandrere og norskfødte med
innvandrerforeldre, 2009-2014
16
14

prosent

12
10

Hele landet

8

Lunner

6

Gran

4
2
0
2009

2010

2011

2012

2013

2014

Andel personer med to utenlands fødte foreldre og fire utenlands fødte besteforeldre
registrert bosatt i Norge per 1. januar, i prosent av befolkningen. Asylsøkere og personer
på korttidsopphold i Norge er ikke med.
Kilde: Kommunehelsa statistikkbank. Internett: http://khs.fhi.no. Lastet ned november 2015.

Helseproblemer hos flyktninger
Gran kommune bosetter 40 og Lunner 34 flyktninger i 2015. I tillegg til programflyktninger
kommer et antall familiegjenforeninger hvert år. Det er flest flyktninger fra Somalia og
Eritrea i alderen 20-30 år, det er flest enslige. Flertallet bosettes på humanitært grunnlag
og et fåtall som følge av politisk og etnisk forfølgelse. I programperioden bosettes
deltakerne privat. Flyktningtjenesten i Gran og Lunner melder om at det er en del
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uavdekkede psykiske problemer. Tabu er oppgitt som årsak til at problemene er uavdekket
og at det er vanskelig å komme til kjernen av problemet. Alle flyktninger tilbys en
førstegangs helseundersøkelse gratis hos helsesøster og fastlege, og psykiske vansker tas
opp som tema i slike samtaler. Fysisk aktivitet er lite utbredt blant flyktninger, særlig
blant kvinnene, noe som fører til dårlig kondisjon og muskelstyrke. Det er en uttalt
motstand hos flere flyktninger mot fysisk trening. Diabetes er et stort problem og kosthold
er tema i programperioden. Kjønnslemlestelse er hyppigst hos flyktninger fra Somalia og
Eritrea.
Hadeland har lite behov for ufaglært arbeidskraft og de fleste må pendle mot Oslo for å
kunne jobbe. Pendling forutsetter ofte førerkort som for mange kan være vanskelig å
skaffe seg.

Vurdering:
Det kan synes som at det for mange flykninger er vanskelig å komme i en posisjon som
gjør at de kan forsørge seg selv etter at programperioden er over. Felles for mange er at
de ikke har lært seg norsk og ikke har skaffet seg jobb. Lite behov for ufaglært
arbeidskraft på Hadeland bidrar til at mange blir avhengig av økonomisk støtte fra NAV.
Av Levekårsundersøkelsen i Oppland 2014 fremgår at andelen innvandrere på Hadeland er
lavere sammenliknet med andelen i landet sett under ett, henholdsvis under 8 % og 14 %.
I 2014 viser tall fra NAV at flykninger utgjør 23,3 % i Gran og 30 % i Lunner av de som
mottar sosialhjelp. (Flyktninger innenfor 5 års perioden). Tilsvarende viser tallene fra NAV
at flyktningene i både i Gran og Lunner mottar 30 % av de totale utbetalingene til
sosialhjelp.
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3.4

Personer som bor alene

Folkehelseinstituttets begrunnelse for valg av indikator: Aleneboende antas å være en
potensielt utsatt gruppe, både økonomisk, helsemessig og sosialt.
Diagram 3.4.1: Personer som bor alene − andel (prosent), alle aldre, 2009-2014

Personer som bor alene, andel i prosent,
2009-2014
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Andel personer som bor alene i prosent av befolkningen per 1. januar.
Kilde: Kommunehelsa statistikkbank. Internett: http://khs.fhi.no. Lastet ned november
2015.
Vurdering:
Andelen personer som bor alene i Lunner er ikke signifikant forskjellig fra Gran og landet
for øvrig. Andelen personer som bor alene ser ut til å være svakt økende over tid.
Kommunen bør følge utviklingen som en del av det kontinuerlige arbeidet med
helseoversikt og vurdere tiltak deretter.
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4. Oppvekst- og levekårsforhold
4.1 Lavinntekt husholdninger
Folkehelseinstituttets begrunnelse for valg av indikator:
Inntekt og økonomi er grunnleggende påvirkningsfaktorer for helse, og forskning har vist
at det er en sammenheng mellom inntektsnivå og helsetilstand. Lav inntekt øker
sannsynligheten for dårlig selvopplevd helse, sykdom og for tidlig død.
Tolkning og feilkilder
Ved tolkingen må man ta i betraktning at dette også omfatter personer som har ønsket å
arbeide deltid og f.eks. studenter. Det er også forskjeller i næringsstruktur mellom
kommunene. Utgangspunktet for statistikken er nasjonal medianinntekt for husholdninger.
Det er store variasjoner mellom kommuner knyttet til kostnader ved for eksempel bolig.
Variasjoner mellom kommuner i andelen med lavinntekt er derfor ikke noe enkelt uttrykk
for ulik velferd. Alderssammensetning i de ulike kommunene har også stor betydning. I
tolkningen bør det tas hensyn til alderssammensetningen i kommunen, og spesielt andelen
(minste) pensjonister.
Diagram 4.1.1: Lavinntekt husholdninger med barn 0-17 år, 2005 – 2012
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Prosent andel husholdninger med barn 0-17 år med inntekt under 60 % av nasjonal median.
Kilde: Kommunehelsa statistikkbank. Internett: http://khs.fhi.no Lastet ned mars 2015.
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Personer i husholdninger med inntekt under 60 % av medianinntekt, prosentandel,
beregnet etter EU-skala. EU-skala er en ekvivalensskala som benyttes for å kunne
sammenligne husholdninger av forskjellig størrelse og sammensetning. Ulike
ekvivalensskalaer vektlegger stordriftsfordeler ulikt. EU-skalaen er mye brukt, og i følge
den skalaen må en husholdning på to voksne ha 1,5 ganger inntekten til en enslig for å ha
samme økonomiske levekår. Barn øker forbruksvektene med 0,3 slik at en husholdning på
to voksne og to barn må ha en inntekt som er (1 + 0,5 + 0,3 + 0,3) ganger så stor som en
enslig for å ha det like bra økonomisk i følge EU skalaen.
En særlig utfordring har enslige med forsørgerbyrde. Når kvinner blir enslige forsørgere så
er de som regel ganske unge: En av tre enslige mødre starter den nye livsfasen før fylte 25
år. Tilvarende gjelder bare to prosent av fedrene.
Når arbeidsløshet tilkommer blir det verre. Enslige, arbeidsløse forsørgere har det mye
dårligere enn snittet i Norge. Mange arbeidsløse eneforeldre sliter med helseplager, dårlig
økonomi og sosial isolasjon. 93 prosent av disse forsørgerne er kvinner og man har snakket
om «fattigdommens feminisering». 40 prosent av dem har tre eller flere barn. Sett i
forhold til yrkesaktive enslige foreldre har arbeidsløse, enslige foreldre lavere utdanning,
lavere inntekt, lavere boligstandard og langt større helseplager. 21 prosent i denne
gruppen har hatt kontakt med barnevernet. Hvert tredje barn i denne gruppen har ikke
kontakt med den av forelderen de ikke bor sammen med. Barn av enslige, arbeidsløse
forsørgere trives dårligere på skolen og har mindre tillit til lærerne enn andre barn. Det er
også flere barn og ungdom i denne gruppa som har atferdsproblemer (målt som deltakelse i
ulike former for problematferd), og som tidlig eksperimenterer med alkohol og andre
rusmidler (NOU 1999:13 Kvinners helse i Norge).
Å ha arbeid er en selvstendig verdi som går utover det å være sikret inntekt.
Arbeidsledighet er en sterk risikofaktor for psykiske problemer, og høy sysselsetting er det
tiltak som med mest solid evidensgrunnlag rangerer høyest blant helsefremmende og
sykdomsforebyggende tiltak i befolkningen.
Lokale entreprenørers og kommunens bidrag til næringsutvikling blir således helt sentralt i
en folkehelsesammenheng. Etablering og vedlikehold av arbeidsplasser er det viktigste
virkemidlet for vekst og utvikling.
Vurdering:
I perioden 2005 - 2012 hadde både Gran og Lunner, som landet for øvrig, et svakt økende
nivå av lavinntekt husholdninger med barn. Andelen minstepensjonister og antall
personer som jobber deltid er ikke vurdert.
I Levekårsundersøkelsen i Oppland 2014 opplever 90 % av barnefamiliene i Gran og Lunner
å ha en relativt romslig økonomi. Dette er lavere enn i fylket (94 %). Men i barnefamilier
der foreldrene er unge (16-34 år) opplever 21,4 % å ha vansker med å klare de fem
indikatorer som er målt: at barn/ungdom i husstanden har sitt eget rom, kan ta med
venner hjem, får delta i og selv ha bursdagsfeiring, kan delta på fritidsaktiviteter, og
utstyr til å delta fritidsaktiviteter.
Dette kan bidra til å opprettholde sosial ulikhet i helse.
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4.2 Inntektsulikhet
Folkehelseinstituttets begrunnelse for valg av indikator:
Inntekt og økonomi er grunnleggende påvirkningsfaktorer for helse.
Likhet i fordelingen av økonomiske ressurser påvirker andre samfunnsmessige forhold
positivt. Over 30 års forskning i rike land viser at nesten alt, fra forventet levealder til
psykisk helse, fra vold til overvekt påvirkes av et samfunns økonomiske likhetsgrad, ikke
dets rikdom. Jo større forskjell det er på fattig og rik i et samfunn, jo verre er det for
alle, inkludert de velstående og rike. Stor inntektsulikhet i en kommune kan være en
pekepinn på at det også er store sosiale helseforskjeller i kommunen. De siste 30 årene
har alle inntektsgrupper i landet fått bedre helse, men helsegevinsten har vært størst for
personer med lang utdanning og høy inntekt. For eksempel har denne gruppen høyere
forventet levealder enn personer med kortere utdanning og lavere inntekt. Særlig de siste
ti årene har helseforskjellene økt, det gjelder både fysisk og psykisk helse, og både barn
og voksne. Utjevning av sosiale helseforskjeller er en viktig målsetting i
folkehelsearbeidet, se Kap. 10.
(Kilde: NOU 2009: 10. Fordelingsutvalget: Finansdepartementet 2009).
Diagram 4.2.1: Inntektsulikhet 2009-2012, Gini-koeffisient
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Kilde: Kommunehelsa statistikkbank. Internett: http://khs.fhi.no Lastet ned november
2015.
I mange land har inntektsulikhetene økt siden 1980-tallet. Målt ved utviklingen i Ginikoeffisienten har inntektsulikheten i Norge vært relativt stabil de siste 25 årene.
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Gini-koeffisienten (se Diagram 4.2.1.) beskriver inntektsulikhet og varierer fra 0 til 1. Jo
større koeffisienten er, desto større er inntektsulikheten. Denne tar utgangspunkt i
forholdet mellom de kumulative andelene av befolkningen rangert etter stigende inntekt,
og den kumulative andelen av inntekten som de mottar.
Er Gini-koeffisienten 1,0, er det én person som har alle inntektene, er Gini-koeffisienten 0,
er det en helt lik fordeling av inntekt i befolkningen.
Det er et viktig politisk mål å utjevne sosiale helseforskjeller og det er også nedfelt i
Folkehelselovens formålsparagraf.
«En velferdsmodell som bidrar til en jevnere fordeling av ressurser vil også bidra til
mindre helseforskjeller, og per i dag (2012) er Norge det landet i Europa med minst
inntektsulikhet målt ved GINI-koeffisienten. Omfordeling gjennom skatter og offentlige
overføringer, samt universelle tjenester til lav pris, bidrar til mindre sosial ulikhet i
befolkningen - og mindre helseforskjeller.
Velferd skaper god folkehelse, og god helse skaper velferd; morgendagens
velferdssamfunn avhenger av at dagens barn og unge gis tilgang til ressurser og
muligheter som skaper god helse og gode liv.
Utjevningseffekten av offentlige tjenester inngår ikke i tradisjonelle fordelingsanalyser.
Mange studier forsøker imidlertid å måle verdien av slike tjenester. OECD finner at Ginikoeffisienten for Norge i 2007 faller med 20 prosent når en inkluderer verdien av
offentlige tjenester i et utvidet inntektsbegrep.» (Helsedirektoratet 2012, IS-2075
Folkehelsepolitisk rapport)

Vurdering:
I 2012 var inntektsulikheten noe lavere i Gran og Lunner enn gjennomsnittet for landet,
men vesentlig lavere enn i f.eks. Oslo.

4.3 Arbeidsledighet
Folkehelseinstituttets begrunnelse for valg av indikator: «Arbeidsledige antas å være en
utsatt gruppe, både økonomisk, helsemessig og sosialt».
Fra folkehelsemeldingen, Meld. St. 34 (2012–2013):
«Utfordringen framover vil være å holde sysselsettingen høy og bevare de
likhetsbevarende trekkene i den nordiske modellen som blant annet bidrar til liten
lønnsspredning. Det er en utfordring at noen grupper er betydelig mer utsatt for
lavinntekt enn andre, og at noen blir værende i lavinntektsgruppen over lang tid. Særlig
er det en utfordring at andelen barn som lever i lavinntektsfamilier har økt de siste
årene. Det gjelder særlig barn av innvandrere og aleneforeldre.
De fleste med lavinntekt har svak tilknytning til arbeidslivet og får en vesentlig del av
inntekten gjennom offentlige overføringer. Det gjelder blant annet nyankomne
flyktninger, personer med nedsatt funksjonsevne og grupper med kort utdanning. De som
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faller utenfor arbeidsmarkedet faller også lett utenfor andre deler av velferdssamfunnet
og de har dårligere helse enn andre grupper i befolkningen. Mange med lavinntekt har
psykiske problemer og/eller rusproblemer.»
Folkehelsemeldingen s. 40

Diagram 4.3.1: Arbeidsledighet, Gran, Lunner, Oppland, hele landet, 2005 – 2013
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Registrerte arbeidsledige i prosent av befolkningen (15-74 år). Årlige tall.
Statistikken omfatter alle personer som står registrert i NAVs arbeidssøkerregister enten
som helt arbeidsledig eller som deltaker på et arbeidsmarkedstiltak (vanlige arbeidssøkere
i ordinære tiltak og yrkeshemmede i tiltak). Dette inkluderer også personer som
identifiseres med såkalte D-nr i stedet for fødselsnummer, dvs. utenlandske personer uten
oppholdstillatelse som er på korttidsopphold i Norge. Registrerte arbeidsledige omfatter i
utgangspunktet alle aldre, men det er svært få under 16 år eller over 66 år.
Kilde: Kommunehelsa statistikkbank. Internett: http://khs.fhi.no Lastet ned november
2015.
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Vurdering:
Arbeidsledigheten i Lunner ligger nå under både Gran, Oppland og landet. Lunner
er i en analyse publisert av Telemarkforsking i TF-notat nr. 16/2012 rangert som den
kommunen i Norge som er nest mest robust i forhold til sårbarhet når det gjelder
sysselsetting. Vi snakker da om en næringsmessig sårbarhet, i betydningen av et
samfunns risiko for å få sterk nedgang i sysselsettingen. Sårbarhetsindeksen er
sammensatt av de tre indikatorene for sårbarhet: Hjørnesteinsfaktoren,
bransjespesialisering og arbeidsmarkedsintegrasjonen. Typisk for robuste
kommuner er beliggenhet sentralt på Østlandet, og dermed høy
arbeidsmarkedsintegrasjon. Dette medfører høy utpendling til et nærliggende
arbeidsmarked.
Utviklingen i arbeidsmarkedet treffer Hadeland på samme måte som Oppland for øvrig og
landet som helhet. Tilgang på arbeidsplasser særlig for ufaglærte er en mangel på
Hadeland. Arbeidsplassdekningen (forskjellen mellom sysselsatte innbyggere og
arbeidsplasser) i Lunner er på 45% i 2014, og har bare økt med 1% fra år 2000. I Gran har
den steget fra 83,5 % i 2000 til 93,6 % ved inngangen til 2014. I folkehelsesammenheng er
høy sysselsetting med jobbmuligheter også for ufaglærte av stor verdi.

4.4 Nedsatt arbeidsevne
Med arbeidsevne mens evnen og potensialet til å kunne fylle de krav og forventninger
som stilles i arbeidslivet, sett i forhold til individets helse, utdanning, kompetanse,
arbeidserfaring, livs- og familiesituasjon (NAV).
Begrepet «nedsatt arbeidsevne» omfatter personer som på grunn av sykdom, skade eller
andre hindringer har behov for ekstra oppfølging fra NAV for å få eller beholde arbeid.
Bistandsbehovet fastsettes etter en arbeidsevnevurdering. Mange blir registrert med
nedsatt arbeidsevne etter å ha brukt opp retten til sykepenger, eller fordi de fortsatt
trenger tid til rehabilitering eller omskolering. Andre har vært lenge arbeidsledig, men på
grunn av helsemessige utfordringer vurderes de å ha ekstra behov for oppfølging for å
kunne komme i jobb. Personer som mottar sykepenger eller uførepensjon regnes ikke med
i statistikken over personer med nedsatt arbeidsevne, med mindre de mottar arbeidsrettet
oppfølging rettet mot personer med nedsatt arbeidsevne.
I vurderingen av spørsmålet om, og i hvilken utstrekning, sykdom, skade eller lyte har
medført redusert arbeidsevne, må en ta hensyn til andre faktorer i tillegg til de rent
medisinske. Som eksempel på aktuelle faktorer nevnes brukers utdannelse og yrkesmessige
bakgrunn, alder, mentale utrustning, de næringsgeografiske forhold, situasjonen på
arbeidsmarkedet, det sosiale miljø m.v. Selv en mindre alvorlig sykdom kan gi stor
reduksjon i arbeidsevne hos for eksempel en ikke faglært eldre arbeidstaker som bor i et
distrikt med få arbeidsmuligheter. I vurderingen må situasjonen på lengre sikt vektlegges.
Den medisinske diagnosen vil isolert sett være underordnet ved vurderingen av om
arbeidsevnen er nedsatt. Det avgjørende vil være hvilke konsekvenser helsetilstanden har
for den enkeltes muligheter i arbeidslivet, til tross for sine helsemessige begrensninger.
På landsbasis var det ved utgangen av september 2015 i alt 203 200 personer registrert
med nedsatt arbeidsevne. Det tilsvarer 6,1 prosent av befolkningen i alderen 18-66 år. Av
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disse mottok 72 % arbeidsavklaringspenger. Antallet holder seg stabilt sammenlignet med
september 2014. 55 % var kvinner. I Oppland var det 6,4 prosent av befolkningen som
hadde nedsatt arbeidsevne.

Tabell 4.4.1: Personer med nedsatt arbeidsevne i Hadelandskommunene oktober 2015
Kommune

Antall

Jevnaker

260

andel av
befolkningen 18-66
år
6,3 %

Lunner
Gran

333
539

5,8 %
6,4 %

Kilde: NAV

Vurdering:
På grunn av endring av utvalgskriterier er det ikke mulig å få en tidsserie på utviklingen av
andel personer med nedsatt arbeidsevne. I Lunner er situasjonen noe bedre enn både
Oppland, landet for øvrig og nabokommunene. Har man først nedsatt arbeidsevne, øker
risikoen for langvarig sykefravær og tidlig tilbaketrekking fra arbeidslivet. Derfor er det
viktig med tiltak overfor arbeidstakere som viser tegn på nedsatt arbeidsevne. (Statens
arbeidsmiljøinstitutt, 2011)

4.5 Sykefravær
I sykefraværsstatistikkene (legemeldt fravær) beregnes antall sykmeldte på en bestemt
dato i slutten av hvert kvartal. Nedenfor er framstilt tall for 4. kvartal i årene 2010-2014.
Tall for 2015 er foreløpig ikke tilgjengelig.
Sykefraværsregisteret er hovedkilden til informasjon om legemeldt sykefravær, se Diagram
5.5.1 nedenfor. Sykefraværsregisteret er basert på NAVs registreringer av
Sykmeldingsattest 1A i sykepengerutinen. Disse registreringene omfatter alt legemeldt
fravær.

Lunner kommune

23
Helsetilstand og påvirkningsfaktorer

Diagram 4.5.1: Legemeldt sykefravær etter bosted og prosent. 4. kvartal 2010-2014
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Kilde: SSB tabell 08323

Vurdering:
Sykefraværsutviklingen i Lunner er på linje med Gran og Jevnaker men noe høyere enn i
landet forøvrig. Sykefravær påvirkes av flere faktorer. Hovedårsaken til legemeldt
sykefravær er muskel- og skjelettlidelser, dernest psykiske lidelser og sykdommer i
luftveiene. Det er til dels stort overlapp mellom diagnosegruppene, særlig muskel-skjelett
og psykiske lidelser, noe som dels skyldes forskjellig praksis hos fastlegene. Generelt vil
diagnoser som vanligvis fører til kortvarig sykefravær (f.eks. sykdommer i luftveiene)
utgjøre en større andel av sykefraværstilfellene, mens diagnoser som vanligvis fører til
lengre sykefravær (f.eks. muskel- og skjelettlidelser) vil utgjøre en større andel av
dagsverkene. Dette har betydning for folkehelsearbeidet og innvirkningen på
sykefraværet i arbeidslivet. Det er først og fremst en universell innsats mot muskel og
skjelettlidelser og psykiske lidelser som vil være av størst betydning.

4.6 Uføretrygd
Begrunnelse for valg av indikator:
Uføretrygdede er en utsatt gruppe helsemessig (fysisk og psykisk) og materielt. Omfanget
av uføretrygd er en indikator på helsetilstand, men må ses i sammenheng med
næringslivet, utdanningsnivået og jobbtilbudet i kommunen.

Andelen uføre per kommune viser en svakt fallende tendens i hele landet. Som det framgår
av nedenstående diagram 5.6.1. er det først og fremst i aldersgruppen over 45 års at
uføreraten er størst (de tre øverste linjene i diagrammet).
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Diagram 4.6.1: Uføretrygdede etter bosted og år. Aldersgruppene 18-44 år og 18-66 år
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Oppland 18-66 år
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Hele landet 18-66 år
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0

Uføretrygdede − kjønn samlet, 18-44 år og 18-66 år, andel (prosent), standardisert, tre års
glidende gjennomsnitt.
Kilde: Kommunehelsa statistikkbank. Internett: http://khs.fhi.no. Lastet ned mai 2015.

Diagram 4.6.2: Andel uføretrygdede etter bosted, pr. 31/3-2015
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Diagram 4.6.2 over viser den faktiske andel som uførepensjonistene utgjør av
befolkningen, ikke korrigert for kommunens/fylkets alders – og kjønnssammensetning.
Kilde: NAV, nedlastet mai 2015
Tabell 4.6.3. nedenfor viser i tillegg det absolutte antall personer med uførepensjon og
endringer det seneste året.
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Tabell 4.6.3: Antall og andel uføretrygdede etter bosted, pr. 31/3-2014 – 2015
Tabell: Mottakere av uførepensjon. Kommune, pr.
31.03.2014 -2015

Antall
mottakere
31.03.14

Hele landet
307 349
Oppland
14 049
Lunner
688
Jevnaker
517
Gran
1 148
Kilde: NAV, nedlastet mai 2015

Antall
mottakere
31.03.15

310 833
14 325
681
523
1 140

Endring
antall

3 484
185
-7
6
-8

Endring
prosent

1,1
1,4
-1,0
1,2
-0,7

Andel 31.03.15
i % av
befolkningen
18-67 år

9,5
10,4
11,5
12,5
13,0

Vurdering:
I perioden 2003 – 2013 gikk den totale andelen uføretrygdede i Lunner ned fra 11 % til 10,3
% (diagram 5.6.1.). Reduksjonen har vært noenlunde lik for landet som helhet. NB! Dette
er standardiserte tall, altså korrigert for kommunenes alders- og kjønnssammensetning.
Uføreraten for aldersgruppen 18-44 år har i Lunner blitt redusert fra 3,8 % i treårsperioden
2003-2005 til 3,62,9 % i 2011-2013.
Det var pr. 31/3-15 i Lunner totalt 681 personer mellom 18 og 66 år som hadde uføretrygd
fra NAV, en svak nedgang fra 31.3.14.
Grupper som står utenfor arbeidsliv og skole har dårligere psykisk helse og mer usunne
levevaner enn dem som er i arbeid. De siste ti årene har andelen som får sykmelding og
uføretrygd vært høyere i Norge enn i andre OECD-land. Økte helseproblemer i
befolkningen kan ikke forklare dette. Årsakene til sykefravær og uføretrygd er vanskelige
å fastslå. Ofte er de sammensatte, og forhold som usikker arbeidssituasjon,
nedbemanninger og livsstilsfaktorer kan påvirke sykefraværet og andelen som søker
uføretrygd.
Omfanget av uføretrygd er en indikator på helsetilstand, men må ses i sammenheng med
næringslivet, utdanningsnivået og jobbtilbudet i kommunen.
(Kilde: Folkehelseinstituttet).
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4.7 Utdanningsnivå
Folkehelseinstituttets begrunnelse for valg av indikator: Det er veldokumenterte
sammenhenger mellom utdanningsnivå, materielle levekår og helse.
Diagram 4.7.1 Høyeste fullførte utdanning, videregående eller høyere, 30-39 år, 20052013

Andel med fullført videregående eller
høyere utdanning 2005-2013
90
88

Prosent

86
84

Hele landet

82

Oppland
Gran

80

Lunner
78
76
74
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Høyeste fullførte utdanningsnivå − videregående eller høyere, 30-39 år, andel (prosent).
Andel personer med et gitt utdanningsnivå som høyeste fullførte utdanning i prosent av
alle med oppgitt utdanningsnivå. Årlige tall
Kilde: Kommunehelsa statistikkbank. Internett: http://khs.fhi.no. Lastet ned mai 2015.

Sammenhenger mellom utdanningsnivå, materielle levekår og helse er godt dokumentert.
«Det er en klar sammenheng mellom sosiale og økonomiske ressurser og helse. Dersom vi
grupperer befolkningen etter inntekt eller utdanningsnivå, ser vi at jo høyere inntektsnivå
eller utdanningsnivå desto bedre helse. Sammenhengen mellom sosial posisjon og helse er
gradvis og kontinuerlig og berører derfor alle lag i samfunnet. Vi finner mange av de
samme sosiale forskjellene innad i urbefolkninger, nasjonale minoriteter og
innvandrergrupper. Samtidig er det slik at utdanning og inntekt ikke nødvendigvis
gjenspeiler sosiale forskjeller i urbefolkningen på tilsvarende måte som i den norske
befolkningen for øvrig» (St. meld 34 2012-2013).
Vurdering:
Utviklingen i perioden 2005 til 2013 har vært positiv hva gjelder antall voksne som har fullført
videregående eller høyere utdanning. Lunner ligger fortsatt under Oppland samlet sett og godt
under landet totalt. Det er derfor nødvendig å følge denne utviklingen videre framover.
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4.8 Leseferdighet i grunnskolen
Leseferdighet, begrunnelse for valg av indikator: En av skolens aller viktigste oppgaver
er å hjelpe elevene til å bli gode lesere. Å kunne lese er en verdi i seg selv, for
opplevelse, engasjement og identifikasjon, og det er et nødvendig grunnlag for læring i de
fleste fag.

5.klassinger har tre mestringsnivåer i lesing der mestringsnivå 1 er lavest. Elever på
mestringsnivå 1 i lesing, 5.klasse vil kunne:
- Lokalisere tydelig uttrykte elementer i en tekst med lite konkurrerende informasjon
- Trekke enkle slutninger og kombinere informasjon fra flere steder i tekster
- Bruke personlige meninger til å kommentere tekstens innhold

Diagram 4.8.1 Leseferdighet på laveste mestringsnivå − andel (prosent), standardisert,
5. trinn

Leseferdighet 5. trinn

30
28
26

Oppland 5. trinn
Hele landet 5. trinn

24

Lunner 5. trinn
22

Gran 5. trinn
Jevnaker 5. trinn

20
18
2010/11-2011/12 2011/12-2012/13 2011/12-2013/14

Andel 5. klassinger som har laveste mestringsnivå i lesing, i prosent av alle 5. klassinger
som tok nasjonale prøver. Statistikken viser 3 års glidende gjennomsnitt (dvs. gjennomsnitt
for overlappende 3-årsperiode).
Kilde: Kommunehelsa statistikkbank. Internett: http://khs.fhi.no Lastet ned mai 2015.

8.klassinger har fem mestringsnivåer i lesing der mestringsnivå 1 er lavest. Elever på
mestringsnivå 1 i lesing, 8.klasse vil kunne:
- Lokalisere tydelig uttrykte elementer i en tekst med lite konkurrerende informasjon
- Trekke enkle slutninger eller oppfatte hovedtemaet i en tekst når innholdet er tydelig
uttrykt i
teksten
- Bruke personlige meninger til å kommentere form eller innhold i en tekst.
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Diagram 4.8.2 Leseferdighet på laveste mestringsnivå − andel (prosent), standardisert,
8. trinn

Leseferdighet 8. trinn
15
10

Gran 8. trinn

5

Oppland 8. trinn

0

Hele landet 8. trinn
Lunner 8. trinn

Andel 8. klassinger som har laveste mestringsnivå i lesing, i prosent av alle 8.klassinger
som tok nasjonale prøver. Statistikken viser 3 års glidende gjennomsnitt (dvs. gjennomsnitt
for overlappende 3-årsperiode). Tall for Jevnaker er ikke tilgjengelig for alle tidsperioder.
Kilde: Kommunehelsa statistikkbank. Internett: http://khs.fhi.no Lastet ned mai 2015.

Vurdering:
Leseferdighetene på 5. og 8. trinn er bedre i Lunner enn i landet for øvrig. Det er færre elever på de
laveste mestringsnivåene og denne andelene har vært fallende. Dette har sammenheng med en
systematisk satsing på grunnleggende leseopplæring i grunnskolen i Lunner de siste årene.

4.9 Frafall i videregående skole
Begrunnelse for valg av indikator:
Det er veldokumenterte sammenhenger mellom utdanningsnivå, materielle levekår og
helse. Personer som ikke har fullført videregående utdanning antas å være vel så utsatt
for levekårs- og helseproblemer som dem som har valgt å ikke ta mer utdanning etter
fullført ungdomsskole.

Årsakene til frafall i videregående skole er kompleks og finnes blant annet tidlig i skoleløpet. De
viktigste faktorene det nå pekes på er mangel på grunnleggende ferdigheter i lesing, regning og
skriving. Elever som strever fra før møter større krav i vgs og dersom de ikke har gode ferdigheter til
å henge med i undervisningen i videregående mister de motivasjon og mestringsfølelse. Veien til å
forlate skoleverket kan da være kort. En del av disse elevene har også svake sosiale nettverk rundt
seg som kan støtte de i forhold til skolearbeidet.
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Diagram 4.9.1 Frafall i videregående skole, 2005 – 2013, i prosent av dem som startet
Grunnkurs i vg.

Prosent

Frafall i videregående skole
2005-2013
30
28
26
24
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20
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Hele landet
Oppland
Gran
Lunner

2008-2010

2011-2013

Frafallet inkluderer personer som startet på grunnkurs i videregående opplæring for første
gang et gitt år og som har gjennomført VKII 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, samt 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 startet på grunnkurs
i videregående opplæring. Statistikken viser 3 års glidende gjennomsnitt.
Kilde: Kommunehelsa statistikkbank. Internett: http://khs.fhi.no. Lastet ned november 2015.

Vurdering:
Frafallet i videregående skole i Lunner kommune har gått svakt ned de siste årene. Absolutt sett er
tallene høye, men de inkluderer dem som sluttet underveis i utdanningsløpet og hvorav flere får seg
jobb eller starter annen utdanning. Problematisk er frafallet først og fremst for dem som verken får
studiekompetanse eller kommer seg i annen utdanning eller jobb. På Hadeland utgjør det ca. 20-30
elever hvert år. Det er grunn til å følge utviklingen.
Siste års statistikk over gjennomføring av vg1 for elevene fra Lunner viser høye tall. Elever som
kommer seg gjennom vg1 har en høyere grad av gjennomføring av hele skoleløpet i videregående.
Dette er derfor positive tall for fremtiden for Lunner.
Rapporter peker på at tidlig innsats er viktig for å sikre gode grunnleggende ferdigheter og dermed
øke mestringsevne gjennom hele utdanningsforløpet, inkludert barnehage. Tidlig kartlegging av den
enkeltes ressurser gjør at man kan sette inn adekvat innsats tidlig. Når det gjelder utdanning og
materielle levekår er forholdet bl.a. avhengig av det lokale arbeidsmarked. «Risikoatferd» knyttet til
lav utdanning kan også motvirkes av lokale forhold (livsstil, holdninger, foreldrekompetanse).
Foreldrenes utdanningsnivå har betydning for hvordan det går med oss i utdanningssystemet.

4.10 Samlivsbrudd
Samlivsbrudd gir høy risiko for langvarig arbeidsuførhet og øker risikoen for å komme under
fattigdomsgrensen i inntekt. Kilde: Folkehelseinstituttet
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Diagram 4.10.1 Antall skilsmisser i Gran og Lunner, 2001 – 2014

Antall skilsmisser i Gran og Lunner
2001-2014
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Kilde: SSB, tabell 09660

Skilsmisseratene økte kraftig fra begynnelsen av 1970-tallet til en topp rundt 2002-2005,for
så å stabilisere seg eller falle noe.
Det er beregnet at etter 10 års ekteskap er 20,6 % av alle ekteskap inngått i 2011 oppløst,
etter 20 års ekteskap er 33,6 % av 2011-ekteskapene oppløst (SSB 2011)
Samlivsbrudd øker risikoen for å utvikle psykiske plager og lidelser både for voksne og
barn. Gifte lever lenger og har bedre fysisk og psykisk helse enn samboende, enslige, skilte
og enker. Det skyldes dels at de med best helse også har størst sannsynlighet for å gifte seg
og å forbli gift, og dels skyldes det beskyttende forhold ved ekteskapet – som for eksempel
økonomi, sosial støtte og atferdsregulering. Det samme gjelder for barn. Foreldrebrudd
kan være negativt for barn, men det er ikke tilfeldig hvilke foreldre som flytter fra
hverandre og de faktorene som øker risikoen for et brudd - helse, holdninger, personlighet
og sosioøkonomisk status - kan også øke risikoen for ulike problemer hos barna. I tillegg til
psykiske plager er det en tredoblet risiko for langvarig arbeidsuførhet etter skilsmisse eller
samlivsbrudd.
Vurdering:
Samlivsbrudd med høyt konfliktnivå gir utfordringer for barnehage og skole. Mangel på samarbeid
mellom partene ved samlivsbrudd går spesielt ut over barna.
Skilsmisseratene i Lunner kommune antas å ligge på et nivå som landet for øvrig. Denne statistikken
gir ikke et helhetlig bilde knyttet til samlivsbrudd, da det kun gjelder skilsmisser og ikke
samlivsbrudd i samboerforhold.
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4.11 Barnevern
«Jo tidligere en klarer å identifisere barn som er utsatt for risikofaktorer og sette i verk
tiltak, jo større sannsynlighet er det for at barnet klarer seg bra. Risikofaktorer kan være
foreldres psykiske sykdom eller rusmiddelmisbruk, vold i hjemmet, foreldre som er
langtidsledige/trygdemottakere, fattigdom i familien osv. En indikasjon på tidlig
identifisering kan være at helsestasjon, barnehage, skole eller NAV melder sin bekymring
om et barn til barnevernet.»
Kilde: Folkehelsepolitisk rapport 2011, Helsedirektoratet
Det store flertall som er i kontakt med barneverntjenesten mottar hjelp i hjemmet. I hele landet har
antallet tiltak rettet mot barn og unge mellom 0 og 22 år økt med om lag 6 % per år fra år 2000.
Den kommunale barneverntjenesten har ansvaret for hjelpetiltakene, og samarbeider med familiene
ut fra deres utfordringer og de tiltakene som er tilgjengelige ut. Tiltakene retter seg mot styrking av
foreldrekompetanse og styrking av barnas utviklingsfremmende omsorgsmiljø. Det er ofte behov for
å samarbeide med andre instanser, som skolen og psykisk helsevern eller rusomsorgen, og det
statlige barnevernet med spesialiserte programmer. Det kommunale barnevernet har behov for å ha
tilgjengelig flere tilbud og tilnærmingsmåter, for å kunne tilpasse våre tiltak til familienes behov i
samarbeid med det øvrige hjelpeapparat.
Flere forskere fastslår at det er langt vanskeligere å oppnå resultater for familier med flere
risikofaktorer enn for familier med færre problemer. Høyrisikofamiliene har behov for innsats på
flere områder, blant annet knyttet til daglige stressfaktorer som stram økonomi, dårlige boforhold og
store konflikter, rus eller vold i familien. Tidlig innsats ovenfor barn og unge er viktig for å forebygge
nedsatt helse som voksne.

Barneverntjenesten i Lunner møter mange familier der barn ikke får tilstrekkelig oppfølging fra sine
foreldre i hverdagen, hvor foreldre kan være mye fraværende eller ha en utviklingshemmende
oppdragerstil. Foreldre kan ha store forventinger til barnehage og skole i forhold som egentlig er
tillagt foreldrerollen. Vi ser også en økende tendens til høykonflikt etter samlivsbrudd, hvor barn
utsettes for mye psykisk stress fra foreldre.
Vold og rusmiddelmisbruk hos foreldre favner flere samfunnslag, som rammer barns behov for
trygghet i eget hjem. Vanskelig oppvekstmiljø kan føre til at barn viser tidlig tegn til utfordrende
adferd.
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Diagram 4.11.1 Andel barn med hhv. omsorgs- eller hjelpetiltak, 0-22 år pr 1000
standardisert 2003- 2013
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Kilde: SSB, tabell 09073 (i diagrammet angir y-aksen prosentandelen)

Diagram 4.11.2 Antall barn med undersøkelse eller tiltak i Lunner og Gran kommuner
2001 – 2014

Barnevern - antall barn med
undersøkelse eller tiltak 2001-2014
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Kilde: SSB KOSTRA, tabell 04688

Vurdering:
Barneverntiltak i hjemmet skal bedre barns omsorgssituasjon, og dermed også forebygge
helseproblemer. Ser vi i forhold til sammenlignbare kommuner i KOSTRA er det i Lunner
færre barn med hjelpetiltak i hjemmet enn gjennomsnittet. Dette kan være uttrykk for
underrapportering av bekymring for barn til barneverntjenesten, slik at mange barn med
behov for barnevernstiltak ikke blir oppdaget. Det er samtidig forholdsvis flere barn under
offentlige omsorgstiltak i Lunner enn gjennomsnittet for sammenlignbare kommuner.
Dette skyldes individuelle forhold i hjemmene. Barneverntjenesten har siste årene fått
medhold i alle omsorgssaker fremmet for Fylkesnemnda, noe som kan indikere at
kommunen har høy terskel for å foreslå omsorgsovertakelser.
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4.12 Trivsel og bolyst
I Levekårsundersøkelsen i Oppland 2014 vises det til følgende utvalgte funn:
a) Det virker som om de som bor i Hadeland trives bedre i sin kommune enn landet
sett under ett. I Hadeland trives 91 prosent godt i sin kommune mot 77 prosent i
landet. De eldste trives best.
b) 14 prosent av de spurte i Hadeland og i Oppland tenker på å flytte. De viktigste
flyttemotivene i Hadeland er mulighet for relevant arbeid, familietilknytning og
kort avstand til familie og venner.
c) 83 prosent er fornøyde med sin hovedaktivitet, og det er de som arbeider, og de
som er pensjonister, som er mest fornøyde. Middels/høy inntekt teller også
positivt.
d) Flere ønsker leilighet, mens færre ønsker enebolig: 82 prosent har enebolig i dag,
men bare 60 prosent ønsker enebolig; og 3 prosent har leilighet i dag, mens hele 19
prosent ønsker leilighet.
e) 43 prosent av de som er 67 år og eldre ønsker bolig med servicetilbud
(pleie/omsorg, vaktmester, snømåking etc.).
f) Flere ønsker leilighet, mens færre ønsker enebolig: 82 prosent har enebolig i dag,
men bare 60 prosent ønsker enebolig; og 3 prosent har leilighet i dag, mens hele 19
prosent ønsker leilighet. De som ønsker leilighet er gjerne 50 år eller eldre, og det
er enslige personer som oftere ønsker leilighet enn par (med og uten barn). Bare 1
prosent har i dag bolig med servicetilbud, men hele 15 prosent ønsker dette. 17
prosent rapporterer å ha bolig beliggende sentrumsnær til lokalt tjenestetilbud og
sosiale møteplasser, mens 40 prosent ønsker dette.

Diagram 4.12.1 Trivsel ved å bo og leve i regionen Hadeland
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Spørsmål stilt: Hvor godt trives du med å bo og leve i din kommune?
Kilde: Levekårsundersøkelsen i Oppland 2014.
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Vurdering:
Det generelle funnet for regionen er altså at trivselen er høy. Alle aldersgrupper trives
godt i kommunen, men jo eldre man blir desto bedre trives man. På Hadeland har bare 1%
i dag bolig med servicetilbud, men hele 15% ønsker dette. Hvorvidt de ønsker å flytte for
å oppnå det servicetilbudet er vanskelig å si. Det er likevel 40 % som oppgir et ønske om å
bo sentrumsnært til lokale tjenestetilbud og sosiale møteplasser.
3 % har leilighet i dag, mens hele 19 prosent ønsker leilighet. Dette må tas hensyn til i
bolig-planleggingen.
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5. Fysisk, biologisk, kjemisk og sosialt miljø
5.1

Drikkevannskvalitet

Begrunnelse for valg av indikator:
Indikatoren har som formål å formidle situasjonen for befolkningen med hensyn til deres
tilgang på trygt vann. Informasjon om drikkevannskvalitet finnes kun for den delen av
befolkningen som er tilknyttet rapporteringspliktige vannverk. I vurderingen av
befolkningens drikkevannskvalitet, må det derfor tas hensyn til hvor stor del av
befolkningen som er tilknyttet slike vannverk og som man da har informasjon om
(forsyningsgraden).
Drikkevann fritt for smittestoffer er en vesentlig forutsetning for folkehelsen, og E.coli er
en av de mest sentrale parametre for kontroll. E. coli er en tarmbakterie som indikerer
fersk forurensing av avføring fra dyr eller mennesker.

I Diagram 5.1.1.er resultatene basert på analyser av drikkevann mht. E. coli/koliforme
bakterier ved vannverk som forsyner minst 50 fastboende personer og/eller 20 husstander
(etter «Drikkevannforskriften»). Dette er som regel kommunale/store vannverk med gode
kontrollrutiner og varslingssystemer. Lunner (73,0%)har noe høyere grad av tilfredstillende
vannanalyser enn Oppland (67,1%), men betydelig lavere enn landet (89,4%).
Diagram 5.1.1 Drikkevannskvalitet − tilfredsstillende analyseresultater, prosent 2013

Kilde: Kommunehelsa statistikkbank. Internett: http://khs.fhi.no. Lastet ned januar 2016.
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Diagram 5.1.2 viser andel husstander i prosent som er tilknyttet rapporteringspliktige
vannverk i hele landet, i Oppland fylke, Lunner og Gran kommuner. Tilknytningsgraden i
Lunner er betydelig lavere enn for landet og noe lavere enn Oppland og omtrent likt som i
Gran. Det er et selvstendig mål å øke antallet husstander tilknyttet offentlig vann (og
avløp). I folkehelsesammenheng vil dette trygge vannforsyningen og kunne hindre
smittestoffer i drikkevannet i større grad enn private brønner, særlig i nedbørrike,
klimautsatte områder.
Diagram 5.1.2 Husstander tilknyttet store rapporteringspliktige vannverk (forsyner
over 50 personer), 2013, prosent

Kilde: Kommunehelsa statistikkbank. Internett: http://khs.fhi.no. Lastet ned januar 2016.

Vurdering:
Vannkvaliteten i Lunner er god - for den delen av befolkningen som har vann fra større
vannverk (Lunner og Gran interkommunale vannverk, Harestua vannverk og
Oppenvannverket). Dekningsgraden i forhold til andel husstander tilknyttet
rapporteringspliktige vannverk er lav. For de mange private drikkevannsforsyninger har vi
ingen oversikt, siden disse ikke har plikt til kontroll og rapportering av vannkvaliteten.
Dekningsgraden for tilknytning til rapporteringspliktige vannverk er i Lunner vesentlig
lavere enn i landet som helhet, og litt lavere enn i Oppland og litt høyere enn Gran, se
diagram 6.1.2.
I Folkehelseprofilen for Lunner 2015 kommer det fram at andelen personer som får vann
fra vannverk som både har tilfredsstillende resultater mht E.coli og stabil
drikkevannsleveranse ser ut til å være lavere enn landet for øvrig. Dette kan forklares
med at Lunner har en relativ lav dekningsgrad for tilknytning til rapporteringspliktige
vannverk.
Kommuner kan fastsette retningslinjer om tilknytning til offentlig vannverk. Det kan f.eks.
defineres en minimumsavstand fra bolig til offentlig vannledning før tilknytning skal finne
sted. Er avstanden kortere, skal tilknytning til offentlig vann finne sted. I Lunner har en
ikke hatt noen spesiell praksis for minimumsavstand. I Gran har denne avstanden i praksis
vært bare 100 meter, mens kommuner rundt hovedstaden opererer med 300 meter. Det er
både et folkehelsespørsmål, et kostnads- og politikkspørsmål.
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5.2

Radon

Radon er medvirkende årsak til om lag 280 lungekreftdødsfall årlig i Norge, dvs. 14 % av
alle lungekreftdødsfall. Årsaken til problemet er uran, som forekommer naturlig i deler av
berggrunnen. Alunskifer, granitt og granittiske gneiser er kjent for å ha forhøyet innhold av
uran. I Lunner er det en noe alunskifer og uran er derfor en bestanddel av grunnen i Lunner
og dermed i vann. Både grunnvann og overflatevann passerer naturlig foreliggende
alunskifer.
I Lunner er det ikke foretatt noen helhetlig kartlegging av radon, men det ble gjennomført
en frivillig undersøkelse i 1999-2000 hvor innbyggere kunne melde seg på. Resultatene ga
oss en pekepinn på at det var forhøyede radonverdier flere steder i kommunen. Det er
sannsynlig at det kan være radonkonsentrasjoner over grenseverdien på 200 Bq/m3 over
hele kommunen. Årsmiddel skal være under 200 Bq/m3 i oppholdsrom. I tillegg skal tiltak
for å redusere radonnivået alltid gjennomføres dersom verdien overstiger 100 Bq/m3.
I Lunner kommune sin kommuneplan er det satt krav om at det skal gjøres tiltak ihht TEK
10 (Teknisk forskrift). Hele kommunens areal er avmerket med potensiell radonfare og en
skal derfor være føre var og ta hensyn til dette ved nybygg av boliger. Det anbefales å
gjøre oppfølgende målinger i alle boliger i kommunen som har leilighet eller oppholdsrom i
1. etasje eller kjeller. Tilliggende boliger (nabohus) kan ha svært forskjellige radonnivåer,
slik at man ikke kan stole på at eget hus har lav eksponering kun fordi naboen har målt
lave verdier.
Fra 1. januar 2014 ble det innført et krav i strålevernforskriften at alle som leier ut bolig,
skal ha foretatt radonmåling og utføre tiltak hvis verdiene er over oppgitte grenseverdier.
Kommunen kan gi nærmere opplysninger om radon og det finnes mye nyttig informasjon på
www.nrpa.no
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Fakta:











Radon (222Rn) er en gass som dannes ved nedbryting av grunnstoffet uran (238U). Gassen er
usynlig og luktfri
Uran er radioaktivt og brytes ned veldig sakte, med en halveringstid på 4 milliarder år. Uran
forekommer naturlig i mange av våre bergarter
Over lang tid brytes uran ned til blant annet radon. Radon brytes i sin tur raskt ned
(halveringstid 4 ½ døgn) til restproduktene vismut (209Bi), polonium (209Po) og bly (207Pb) –
med en fellesbetegnelse kalt radondøtre. Det er overgangen fra radon til disse
restproduktene som skader lungene våre. Dette skjer ved at det dannes radioaktiv stråling
(alfastråling) i løpet av nedbrytningsprosessen. Denne strålingen skader vevet i lungene våre
og kan gi lungekreft
Norge er blant de landene i verden som har størst konsentrasjon av gassen
Når skiferen kommer «opp i dagen» og utsettes for luft, forvitrer den. Skiferen avgir da
radon. Alfastrålingen fra radon i friluft er ufarlig pga. kort rekkevidde (4 cm) og stor
fortynningseffekt. Alunskifer inneholder imidlertid flere giftige tungmetaller i tillegg til uran
som gir en naturlig forurensing blant annet av bekker og vassdrag
Ved bygg- og veiprosjekter er alunskifer et radioaktivt restavfall med strenge regler for
deponering
Norges Geologiske Undersøkelser (NGU) kartlegger forekomster av uran i berggrunnen, og
faren for radon i byggeråstoff som pukk og grus i Norge
Kilden til radongass i boliger er hovedsakelig berggrunnen en bor på, enten det forekommer
naturlig i grunnfjell og løsmasser, eller tilfraktede fyllmasser som pukk og grus. I Norge er
god kontroll i arealplanleggingen og kontroll med pukkverk viktig for å unngå at forurensede
fyllmasser benyttes.

Alle nordmenn utsettes for en viss mengde stråling fra naturlige og menneskeskapte
strålekilder. Omtrent halvparten av den totale stråledosen en gjennomsnittsnordmann
utsettes for kommer fra radon. Gjennomsnittlige radonkonsentrasjon i norske boliger er
anslått til 88 becquerel per kubikkmeter luft. Ved nivåer på over 100 becquerel per
kubikkmeter luft i boligen bør tiltak iverksettes. Grunnforholdene er den klart viktigste
kilden til forhøyde radonkonsentrasjoner i bygninger. Radongass som dannes naturlig i
berggrunnen, siver inn gjennom sprekker og utettheter mellom grunnen det bygges på og
bygningen. Områder med løsmasser i grunnen kan være svært utsatt for radonproblemer.
Det samme gjelder områder med alunskifer og andre radiumrike bergarter. Statens
strålevern anbefaler at radonkonsentrasjonen måles i alle norske hus. Dette gjøres med
sporfilmmetoden. Statens strålevern har laget risikokart for om lag halvparten av norske
kommuner, herunder Lunner, se ovenfor.
I følge verdens helseorganisasjon (WHO) er radon den viktigste årsaken til lungekreft i USA,
etter røyking. Hvor risikabelt radon er for den enkelte, har stor sammenheng med
røykevaner.
I en omfattende undersøkelse utført av det engelske Health Protection Agency i 2009,
beregner man den sammenlagte individuelle risikoen for å dø av lungekreft i løpet av livet
(frem til 75 års alder) for


en person som aldri har røykt og som har bodd i et helt radonfritt hus til å være
0,41 %
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Dersom denne personen har bodd i lang tid (30 år) i et hus med 200Bq/m3, øker
risikoen til 0,53 %, ved 800Bq/m3 øker den til 0,92 %
For en som har røykt hele livet, angir den engelske kilden at risikoen for å dø av
lungekreft vil være omkring 15 % dersom han bor radonfritt
Dersom denne personen har bodd lenge i et hus med 200Bq/m3, øker risikoen til 19
% i den engelske rapporten
Ved 800Bq/m3, er risikoen for røykeren hele 30 %

Dagens anbefaling er en radonbelastning på maksimum 100 Bq/m3 i bygg for varig opphold.
I utleieboliger og offentlige bygg er dette et krav jf. strålevernforskriften § 6, og tiltak i
slike bygg skal uansett iverksettes ved konsentrasjoner over 200 Bq/m3. Gjeldende
byggeforskrift TEK10 § 13-5 setter krav om radonsikring av nybygg.
Også husholdningsvann fra borebrønner i fast fjell kan inneholde høye konsentrasjoner av
radon. Når vannet brukes til dusjing, klesvask og lignende vil radon frigjøres til inneluften.
De høyeste konsentrasjonene av radon i vann finner vi der det er radiumholdig granitt i
grunnen.
Vurdering:
Det er ikke noen akutt helserisiko forbundet med radon. Helserisiko (økt risiko for
lungekreft) oppstår hvis man over flere år oppholder seg lange perioder i rom som har
høye radonverdier. Statens strålevern har anslått at ca. 14 % (280 tilfeller) av det totale
antall nye lungekrefttilfeller per år har radon som medvirkende årsak. Risikoen er høyest
for dem som aktivt røyker eller har røkt. Risikoen ved radoneksponering er rundt 20
ganger større for aktive røykere enn for personer som aldri har røykt. Vi antar at også
passiv røyking (opphold i rom der det røykes) kan øke risikoen i kombinasjon med
radoneksponering. Lunner har fra 2000-tallet en noe høyere forekomst av lungekreft enn
Jevnaker og landet for øvrig, se kapitel 9 og tabell 9.8.3. Årsakene til dette kjenner vi
ikke sikkert.
Alle boligeiere som har bruksareal nær bakkeplan anbefales av Strålevernet å foreta en
radonmåling. Dette gjøres med sporfilm som står utplassert to måneder om vinteren.

5.3

Støy

I følge Levekårsundersøkelsen i Oppland 2014 er relativt få i Lunner plaget av støy. Samlet
oppgir 12,9 % av respondentene i Lunner at de er litt eller mye/ekstremt plaget av støy,
noe som er mindre enn i Oppland fylke samlet (18,7 %) og vesentlig mindre enn i Gran
(21,3 %).
Ser vi kun på dem som er fra middels til ekstremt plaget, er vegtrafikk den viktigste kilden
med 2,2 %. Togtrafikk gir opphav til en støyplage hos 1,1 % av dem som svarer, mens støy
fra serveringssteder/utesteder plager 0,5 % av respondentene. Nabostøy er også en kilde til
oppgitt plage hos 2,2 % av svarerne. Både for nabostøy og støy serveringssteder/utesteder
er flere plaget i Lunner enn i Gran. Sammenliknet med landet som helhet er andelen som
er støyplaget betraktelig lavere både på Hadeland og i Oppland.
Støy og støyplager er viktige vurderingstema for Lunner kommune i behandlingen av
enkeltsaker etter plan- og bygningsloven, i arealplanleggingen og i forhold til folkehelselov
og forskrift om miljørettet helsevern.
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Støyplager
Nyere støyforskning peker klart i retning av at ens egenopplevelse av gitte støysituasjoner
er viktig for vurdering av trivsel, velvære og helse. En støyplaget og en ikke-støyplaget
person vil vurdere sin livssituasjon som vesentlig forskjellig. Dette vil også være tilfelle om
støybelastningen er lik for begge.
Det er ikke mulig å sette opp enkle sammenhenger for hvordan disse forholdene påvirker
egenopplevelsen av å være plaget. Det er de samme kildene som gir vellyd og støy.
Personen kan til og med være den samme, mens omstendighetene, omgivelsene eller
aktivitetsnivået endres. Dette innebærer at det også er svært vanskelig å vurdere andres
plager uten selv å være i samme situasjon. En dryppende vannkran eller en mygg gir
støynivåer langt under enhver rimelig og lovbestemt grenseverdi. Slik støy er knapt hørbar
om dagen, men om natten kan slike svake lyder oppfattes som svært plagsomme.
Plagethet kan bare undersøkes ved å spørre folk. På grunn av alle variablene som påvirker
slike vurderinger kan allmenne reaksjoner kun beskrives statistisk på gruppenivå.
Klager på støy
Klage på støy fra industri, fra bygg og anleggsvirksomhet dreier seg ikke sjelden om også
andre forhold som består av mer enn støy, nemlig sjenanse og uro/frykt pga. annen
forurensning. Det kan være støyende anleggstrafikk på byggeplasser med redsel for barns
sikkerhet, støv og deponering av avfall, dårlig framkommelighet for gående og bilister mv.
Kommunens vurdering av mottatt klage på støy vil således måtte ta utgangspunkt i alle de
nevnte forhold, som kan samvirke og åpenbart forsterke hverandre og som kan gi
subjektivt opplevde dårlige miljømessige forhold og helseplager for mange naboer til
støykilden.
Fordi det er vanskelig å påvise sykdom (utenom larmskade) som skyldes støybelastning, er
det viktig for kommunen å holde fast på Folkehelselovens pålegg om at kommunen skal
arbeide for å fremme trivsel og godt miljø. I tillegg til å få kartlagt grunnlaget i forhold til
retningslinjer og normer ved støymåling, vil det ofte måtte utøves et såkalt hygienisk
skjønn i forbindelse med behandlingen av klage på støy. Selve vurderingen og
skjønnsutøvelsen vil man ved eksisterende virksomhet måtte foreta etter at støymålinger
er foretatt.
Vurdering:
Støy kan være et folkehelseproblem. Dette er et ansvar for kommunen ved all
arealplanlegging, ved behandling av enkeltsaker etter plan- og bygningsloven og i
forvaltningen av regelverket rundt klager på støybelastning.

5.4

Fysisk aktivitet, idrett og hverdagsaktivitet

Undersøkelser viser at befolkningen i alle aldre er for lite fysisk aktive i forhold til dages
anbefalinger. I 2014 lanserte Helsedirektoratet nye anbefalinger for fysisk aktivitet for
barn unge, voksne, eldre, gravide og kvinner etter fødsel. Anbefalingene er tydeligere enn
tidligere anbefalinger og inkluderer også råd om at stillesitting bør reduseres. Barn og unge
bør utøve minimum 60 minutter fysisk aktivitet hver dag, intensiteten bør være både
moderat og høy. Minimumsanbefalingen for voksne og eldre er minst 150 minutter moderat
fysisk aktivitet eller 75 minutter med høy intensitet per uke. Med enkelte unntak gjelder
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dette også for gravide og etter fødsel.
32 % av den voksne befolkningen tilfredsstiller anbefalingene i dag (Norges idrettshøgskole
2015).
Folkehelsegevinsten ved økt fysisk aktivitet er svært stor. Fysisk aktivitet er nødvendig for
normal vekst og utvikling og god helse blant barn og unge. Fysisk aktivitet har positiv
effekt på psykisk helse, konsentrasjon og læring. Lystbetont fysisk aktivitet i
ungdomsårene legger grunnlag for livslang bevegelsesglede. Fysisk aktivitet er en
universalmedisin som forebygger plager og er en viktig kilde for livskvalitet, overskudd,
selvhjulpenhet i hverdagen og god helse. (Helsedirektoratet 2014)
Lunner har rike muligheter til friluftsliv året rundt og bevegelse i naturen har stor
helsefremmende verdi. Vi har stier og gutuer i vakkert kulturlandskap, store
sammenhengende skogsområder med gode muligheter for friluftsopplevelse. Blant annet er
ca ¼ av kommunens areal innenfor Marka. Økt fysisk aktivitet i hverdagen forutsetter
tilgang til gang- og sykkelveger, trygge og gode utemiljøer og lett tilgang til natur-, lekeog rekreasjonsområder. I Lunner kommune var det ca. 15 km med gang- og sykkelveger i
2011. Spredt bebyggelse bidrar til at andelen som bruker bil eller buss til og fra skole,
arbeid eller fritidsaktiviteter er høy i Lunner.
En samordnet areal og transportplanlegging bør legge til rette for at aktiv transport blir et
reelt alternativ til bil med gang- og sykkelveger som oppleves som attraktive og trygge. I
tillegg bør planleggingen ta hensyn til befolkningenes mulighet til fysisk aktivitet i
nærmiljøet.
Idrettsbevegelsen i Lunner er svært aktiv med mange lag og foreninger som driver allsidig
aktivitet. Idretten bidrar til aktiv og sunn fritid for befolkningen opp til 15 år. Frafall i
idretten starter fra ca. 13 års alder.
Gode uteområder på skoler og barnehager som stimuler til fysisk bevegelse er viktig både i
og utenfor skoletiden. Planlegging og nødvendige ressurser til opparbeidelse, vedlikehold
og drift er sentralt for å realisere gode uteområder.
I Levekårsundersøkelsen 2014 i Oppland, Hadelandsrapporten, svarer 39 prosent at det er
bra tilgang til trygge og opplyste stier/gang‐ og sykkelveier som er tilgjengelig for alle. I
samme undersøkelse rapporterer 50 prosent om lett fysisk aktivitet tre timer eller mer
hver uke, mens 24 prosent rapporterer om hard fysisk aktivitet tre timer eller mer hver
uke. Dette er selvrapporterte tall og er på nivå med de spurte i Oppland fylke og bedre
enn i Nord‐ Trøndelag. Alder, kjønn, utdanning og inntekt spiller inn.
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Diagram 5.4.1 Gang- og sykkelveger, antall kilometer

Kilometer gang- og sykkelveg pr. kommune.
Kilde: Kommunene i Hadelandsregionen og Statens vegvesen 2011. Mulige feilkilder: Manglende eller
unøyaktig rapportering fra kommunene til SVV og Fylkesmannen i Oppland.
Deler av Hadelandsregionen har stor trafikkbelastning og spredt bebyggelse. Tabellen viser
varierende tilrettelegging med gang- og sykkelveger i kommunene. Fylkesmannen har
uttrykt forventning til at Hadelandskommunene fortsatt prioriterer utbygging av et
sammenhengende gang- og sykkelveinett.
Vurdering:
Trygge og sammenhengende gang- og sykkelveger er en forutsetning for å øke andelen
reiser foretatt som aktiv transport. Gang og sykkelveger må ivareta flere hensikter som
jobbreiser, kombinasjon mellom kollektivtransport og aktiv transport samt fritidsreiser.
Dersom de antatt fysisk inaktive (ca. 2 millioner innbyggere) i Norge går 15 minutter i litt
raskt tempo hver dag, vil det gi en samfunnsgevinst på ca. 50 milliarder hvert år. Dette
skyldes at flere ville holde seg friskere lenger, være mer på jobb og ha mer å gi. For den
enkelte kan det bety flere friske leveår. Tilsvarende vil gevinsten for Lunner kommune
være ca. kr 90 millioner hvert år regnet ut fram et innbyggertall på 9000.

5.5

Kulturliv

Kulturlivet har alltid vært viktig for folks helse og trivsel. Gode kulturopplevelser bidrar til
et rikere og mer meningsfylt liv, vekst og utvikling for den enkelte og har derved stor
egenverdi. Forskning viser at de som er utøvere innen for kulturlivets mange aktiviteter,
skårer gjennomgående høyt på god generell helse. Dette gjelder både aktive utøvere,
støttespillere og publikum.
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Det kan være vanskelig å fange og synliggjøre kultursektorens tyngde og bredde. Dette
fordi vi ikke alltid omtaler aktivitetene som kulturaktiviteter, men som aktiviteter for
spesielle grupper eller med spesielle formål. Kulturlivet i Lunner kommune er sammensatt
av aktiviteter og tiltak i frivillig, privat og offentlig regi, og kjennetegnes av
samarbeidsstrukturer på tvers av disse skillelinjene.
Det er omlag 67 registrerte lag/foreninger innen idrett, musikk/sang, teater,
barn/ungdom, allmenne voksne foreninger i Lunner kommune.
Et bredt kulturtilbud som tar opp i seg både lokale tradisjoner og internasjonale impulser,
vil bidra til den enkeltes utvikling og trivsel i lokalsamfunnet.
Kulturdimensjonen må ha en plass på alle samfunnsområder og kommunen har en viktig
rolle for å legge til rette for gode kulturopplevelser i et trygt og stimulerende fellesskap.
Vurdering:
Kulturlivet kan være en av de viktigste bidragsytere til å bygge sosial kapital. Med sosial
kapital mener vi ressurser, i form av tillit og nettverk, som styrker forutsetningene for
kollektiv handling. Norge skårer høyt på målinger av sosial kapital i internasjonal
sammenheng. Høy grad av tillit gir mulighet for samling rundt felleskap og egenutvikling,
som også blir stadig viktigere i en fragmentert og globalisert tid hvor mange tradisjonelle
sosiale og kulturelle bånd oppløses.
En utfordring for fellesskapsaktiviteter er å gjøre dem inkluderende og å unngå hermetisk
lukkede grupper, lag og foreninger. Den sosiale kapitalen må være brobyggende
("bridging") og ikke bare knytte bånd som er sterke internt enda sterkere ("bonding").
Inkluderende kulturaktiviteter for barn og utsatte familier er effektivt i forhold til å
motvirke sosial ulikhet i helse.
I Levekårsundersøkelsen i Oppland 2014 viser funn fra Hadeland at 42 % deltar i en eller
flere aktiviteter og det er på nivå med Oppland.
Menn er oftere aktive i organisasjonsvirksomhet enn kvinner, de med grunnskole er mindre
aktive i organisasjonsvirksomhet enn de med videregående og med høyere utdanning.
Videre er de med høy bruttoinntekt oftere aktive i organisasjonsvirksomhet enn de med
middels, bruttoinntekt, som igjen oftere deltar i organisasjonsvirksomhet enn de med lav
bruttoinntekt.

5.6

Valgdeltakelse kommunevalg

Begrunnelse for valg av indikator:
En undersøkelse fra 2008 viste at valgdeltakelse (fylket) hadde en sterk positiv assosiasjon
med egenvurdert helse: Jo høyere valgdeltakelse, jo bedre egenvurdert helse.
Disse hadde stemmerett ved kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2015:



Norske statsborgere som har fylt 18 år innen utgangen av 2015 og som er, eller har
vært, registrert bosatt i Norge.
Statsborgere i andre nordiske land som har fylt 18 år innen utgangen av 2015, og
som har vært registrert bosatt i Norge senest 30. juni 2015.
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Øvrige utenlandske statsborgere som har fylt 18 år innen utgangen av 2015, og som
har vært registrert bosatt i Norge sammenhengende de tre siste årene før
valgdagen.

Diagram 5.6.1 Valgdeltakelse kommunestyrevalg, Hadeland 1955-2015
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Kilde: SSB, tabell 09475

Valgdeltakelse ved kommunestyrevalgene fra 1955 til 2015, prosent av
stemmeberettigede.

Vurdering:
Valgdeltakelsen ved kommunestyrevalgene sank gradvis på Hadeland så vel som i landet
for øvrig fra 1963 og fram til år 2003, for så å ta seg noe opp i 2007 og 2011 (diagram
6.3.1). Valgdeltakelsen i Lunner ligger over både nabokommuner og landet. Ved sist
stortingsvalg i 2011 var det en valgdeltakelse på 81,8 %. Landet hadde da en deltakelse på
78,2 %.
Valgdeltakelse kan sees som et mål på grad av engasjement, samfunnsorientering og
demokratiforståelse.
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5.7

Trivsel og mobbing, barn og unge

Trivsel, begrunnelse for valg av indikator: 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 (Øia 2011). Ved vantrivsel og
psykiske belastninger lider også det vi kaller for kognisjon: tankemessige funksjoner som
oppmerksomhet, innlæring og hukommelse (Øie 2013). Trivsel kan på lengre sikt ha
betydning for frafallet blant elever i den videregående skolen, hvor hull i
kunnskapsgrunnlaget fra ungdomsskolen er en viktig medvirkende årsak til frafall. Videre
kan skoletrivsel knyttes til livstilfredshet, spesielt for jenter (Danielsen m.fl, 2009).
Mobbing, begrunnelse for valg av indikator: 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).

Diagram 5.7.1 Trivsel på skolen, 7. og 10. klasse, prosentandel

Trivsel , 7. og 10.klasse
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Jevnaker
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Andel elever som trives godt på skolen i prosent av alle som svarte på undersøkelsen.
Statistikken viser 5 års glidende gjennomsnitt (dvs. gjennomsnitt for overlappende 5årsperioder).
Kilde: Kommunehelsa statistikkbank. Internett: http://khs.fhi.no Lastet ned november 2015.
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Diagram 5.7.2 Mobbing på skolen, 7. og 10. klasse, prosentandel

Mobbing, 7. og 10. klasse
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Andel elever i 7. og 10. trinn i grunnskolen som har opplevd mobbing de siste månedene i
prosent av alle elever som deltok i undersøkelsen. Statistikken viser 5 års glidende
gjennomsnitt (dvs. gjennomsnitt for overlappende 5-årsperioder).
Kilde: Kommunehelsa statistikkbank. Internett: http://khs.fhi.no Lastet ned november 2015.

I Elevundersøkelsen brukes begrepet mobbing som: ” gjentatt negativ eller ondsinnet
atferd fra en eller flere rettet mot en elev som har vanskelig for å forsvare seg. Gjentatt
erting på en ubehagelig og sårende måte er også mobbing.»
Vurdering:
Opplevelse av trivsel er viktig for skoleresultat og selvbilde. Trivselen i 7. klasse og 10.
klasse i Lunner er bedre enn i landet for øvrig.
Når det gjelder mobbing er det flere elever i 7. og 10. trinn som utsettes for dette i
Lunner enn i resten av landet. Siste elevundersøkelse høsten 2015 viser en tydelig
forbedring på begge trinn.
For å øke trivselen blant barn og unge er det viktig at skolen i samarbeid med foreldrene
jobber systematisk for å fremme trivsel og forebygging av mobbing, slik at skolen oppleves
som en trygg og god arena for alle.
Skolene går årlig gjennom sine resultater internt og i samarbeid med kommunal
skoleadministrasjon for å holde et spesielt fokus på dette.
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6. Skader og ulykker
6.1. Sykehusinnleggelser etter ulykker
Dødeligheten av skader og ulykker har gått jevnt ned siden 1950-tallet. Likevel er skader
og ulykker fortsatt et betydelig helseproblem, spesielt blant barn, unge og eldre. Blant
eldre er hoftebrudd spesielt alvorlig fordi det kan medføre redusert funksjonsevne og
behov for hjelp, og dermed redusert livskvalitet. En sterkt medvirkende årsak til brudd
blant eldre, særlig for kvinner, er lav benmasse (osteoporose). Norge ligger i
verdenstoppen hva gjelder hoftebrudd pga. lav benmasse.
Blant ungdom og unge menn forårsaker trafikkulykker både redusert helse og tapte liv.
I 2010 ble 168 personer innlagt på sykehus etter ulykker. Diagram 7.1.1 nedenfor viser
innleggelser per 1000 innbyggere - Gran og Lunner kommuner har noe færre innleggelser
enn landet som helhet, ca. 170 innleggelser per år totalt.

Diagram 6.1.1: Sykehusinnleggelser pga. ulykker
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Personskader etter ulykker, antall per 1000
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Innleggelser i sykehus per 1000 innbyggere pga. ulykker, standardisert, tre-årig glidende
gjennomsnitt for to perioder.
Kilde: Kommunehelsa statistikkbank. Internett: http://khs.fhi.no. Lastet ned juni 2015
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Diagram 6.1.2: Sykehusinnleggelser hoftebrudd etter geografi og periode

Hoftebrudd antall per 1000, standardisert
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Innleggelser i sykehus med hoftebrudd, per 1000 innbyggere, standardisert, tre-årig
glidende gjennomsnitt for to perioder.
Kilde: Kommunehelsa statistikkbank. Internett: http://khs.fhi.no. Lastet ned juni 2015

Det er beregnet at et hoftebrudd kan medføre kostnader på mellom 250.000 kroner og én
million. På landbasis koster ca. 10.500 hoftebrudd årlig svært mye og mange hoftebrudd
kan forebygges.
Vurdering:
Skader og ulykker i trafikken, i hjemmet og i institusjoner koster mye lidelse og død og
økonomiske ressurser, men har meget stort forebyggingspotensiale. I Lunner kan lårhals –
og hoftebrudd utgjøre ca. 20 % av det totale ulykkestallet. Et tiltak som kan ha en
forebyggende effekt er innføring og bruk av hoftebeskyttere (Hernes – trusen).
Hoftebeskyttere har vært markedsført som det eneste ikke – medikamentelle tiltaket mot
lårhalsbrudd med dokumentert effekt. I Norge kan hoftebeskyttere skrives ut på blå
resept. Et annet forebyggende tiltak er god tilrettelegging og tiltak i hjemmet, spesielt
rettet mot eldre. Blant eldre er hoftebrudd spesielt alvorlig fordi det kan medføre
redusert funksjonsevne og behov for hjelp, og dermed redusert livskvalitet.
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6.2. Trafikkulykker
Ulykker som fører til personskade er en utfordring for folkehelsen. Personskader som følge
av ulykker er nesten i samme størrelsesorden som kreft i Norge målt i tapte leveår.
Spesielt for ulykker med personskader er at det tar relativt mange unge liv, og det er den
største dødsårsaken for personer under 45 år. Men våre muligheter for å forebygge ulykker
er gode hvis det legges til rette for det, og effekten av tiltak kommer raskt. Kilde: Ulykker
i Norge. Nasjonal strategi for forebygging av ulykker som medfører personskade 2009–
2014.

Kilde: Statens vegvesen, Ressursavdelingen, Trafikkteknikk og analyse

Kryssulykker, møteulykker og utforkjøringer utgjør 80 % av ulykkene. Av trafikantgrupper
er det bilfører og bilpassasjer som utgjør hovedtyngden (89 %) av de drepte og skadde.
Aldersgruppen 18 – 20 år og 45 -54 år er hyppigst involvert i ulykker.
Vurdering:
Tall på skader og ulykker i trafikken i Lunner er små og kun en alvorlig ulykke kan få
vesentlig utslag på statistikken. Forebygging av ulykker i trafikken har et potensial i
barnehage, skole, på arbeidsplassen og i frivillige lag og foreninger. Adferd i trafikken er
beregnet å ha større effekt på drepte og hardt skadde i trafikken enn fysiske tiltak (TØI)
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7. Helserelatert adferd
7.1. Fysisk aktivitet
Grunnlaget for gode vaner legges i barneårene. Fysisk aktivitet er nødvendig for normal
vekst og utvikling hos barn og unge. En stor studie av fysisk aktivitet blant 9-åringer og 15åringer i Norge ble gjennomført i 2005-2006 («Fysisk aktivitet blant barn og unge i Norge»,
Helsedirektoratet) og danner et viktig grunnlag for dagens anbefalinger om daglig fysisk
aktivitet. Faglige anbefalinger for barn og unge er minst 1 time daglig fysisk aktivitet med
moderat til høy intensitet. I rapporten framkommer at blant 9-åringer er det 75 % av
jentene og 91 % av guttene som er aktive iht. anbefalingene. Blant 15-åringene er det kun
50 % av jentene og 54 % av guttene som møter anbefalingene. Med andre ord: de fleste 9åringer er tilstrekkelig fysisk aktive, men kun halvparten av 15-åringene får tilstrekkelig
fysisk aktivitet.
I folkehelse- og levekårsundersøkelsen i Oppland fra 2013/2014 rapporterer 50 prosent av
de spurte over 16 år, i Lunner og Gran, om lett fysisk aktivitet tre timer eller mer hver
uke. Det er på nivå med de spurte i Oppland fylke. Videre rapporterer 24 prosent om hard
fysisk aktivitet tre timer eller mer hver uke. Det er også på nivå med de spurte i Oppland
fylke.





Menn har oftere hard fysisk aktivitet på 3 timer eller mer pr. uke enn kvinner
De eldste (67+ år) rapporterer sjeldnest om hard fysisk aktivitet 3 timer eller mer
pr uke
De med bachelorgrad har oftest hard fysisk aktivitet i tre timer eller mer pr uke
Personer med høy inntekt har oftest fysisk aktivitet i tre timer eller mer pr uke

Ukentlig gjennomsnitt for lett fysisk aktivitet (ikke svett/andpusten). Fordelt ut fra kjønn,
alder, utdanning og inntekt (Folkehelse og levekår i Oppland 2014).
Ukentlig gjennomsnitt for lett fysisk aktivitet (Ikke svett /andpusten)
Ingen

-1time
pr/uke

1-2 timer
pr/uke

3 timer
pr/uke

Usikker/ikke Sum
rapportert

Lunner

2,1

9,0

22,9

57,7

8,2

100

Gran

3,8

10,5

30,9

44,5

10,3

100

Oppland
fylke

3,6

8,9

28,6

48,6

10,4

100

Nord
Trøndelag

3,8

13,8

35,7

47,3

100

Rangering: «uthevet skrift» for de tre kommunene med høyest andel personer med tre
timer eller mer lett fysisk aktivitet og «kursiv skrift» for de tre med lavest andel
Kilde: HUNT 3 (merk at i HUNT-data er de som ikke har rapportert tatt ut – resultater for
aktivitetsnivå i Oppland er derfor bedre enn for Nord-Trøndelag).
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Ukentlig gjennomsnitt for hard fysisk aktivitet (svett/andpusten)
Ingen

-1time
pr/uke

1-2 timer
pr/uke

3 timer
pr/uke

Usikker/ikke Sum
rapportert

Lunner

13,6

15,7

29,8

27,9

13,0

100

Gran

18,5

22,0

23,0

21,5

15,0

100

Oppland
fylke

13,1

18,3

26,1

25,2

17,2

100

Nord
Trøndelag

18,7

26,6

32,5

22,1

100

Kilde: HUNT 3 (mer k at i HUNT-data er de som ikke har rapportert tatt ut – resultater for
aktivitetsnivå i Oppland er derfor bedre enn for Nord-Trøndelag)

Vurdering:
I en rapport fra Nasjonalt råd for fysisk aktivitet fra januar 2011 anbefales det å satse på
friluftsliv og egenorganisert fysisk aktivitet og tiltak som fremmer aktivitet i hverdagen. I
tillegg trekkes svømming, gymnastikk og dans frem som aktiviteter for å motvirke
mannsdominans og klasseperspektiv. De tradisjonelle idrettene (NIF idrettene) har
begrenset kontaktflate og har stagnert i oppslutning på landsbasis.
I Levekårsundersøkelsen i Oppland 2014 rapporterer 50 prosent av befolkningen på
Hadeland om lett fysisk aktivitet tre timer eller mer hver uke, mens 24 prosent
rapporterer om hard fysisk aktivitet tre timer eller mer hver uke. Dette er på nivå med de
spurte i Oppland fylke og bedre enn i Nord‐Trøndelag. Alder, kjønn, utdanning og inntekt
spiller inn. Samlet er 38,1 % fornøyd med eget fysisk aktivitetsnivå, mens 14,4 % er ikke
fornøyd. Hele 47,5 % ønsker å bli mer fysisk aktiv.

7.2. Kosthold
Ut fra dagens kostanbefalinger spiser vi for lite grønnsaker og frukt i tillegg til at salt- og
sukkerforbruket er for høyt. Ulike typer fett i kosten har ulike konsekvenser for helse og
sykdom.
Også Norge har en fedmeepidemi, 17-22 prosent av åtte- og niåringene i Norge var
overvektige i 2010. Vi har ingen grunn til å anta at situasjonen er annerledes i Lunner. Selv
om (for) lav fysisk aktivitet er medvirkende til overvekt, er dette altså tall for en
aldersgruppe som ikke (ennå) har redusert den fysiske aktiviteten, jfr. pkt. 8.1. Økt inntak
av brus og godterier er en viktig årsak.
I tillegg til for lav fysisk aktivitet er altså for høyt inntak av kalorier sterkt medvirkende,
og da i første rekke sukker. Sukker påvirker, på samme måte som alkohol, nytelsessenteret
i hjernen (det limbiske system-belønningssenteret) og får oss til å ville ha mer. I Norge får
vi ca. 13 prosent av energien fra tilsatt sukker, altså utover et eventuelt naturlig
sukkerinnhold i råvaren. Anbefalingene fra Helsedirektoratet er maks 10 prosent av
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energien fra sukker, eller daglig 55 gram for kvinner og 70 gram for menn. En halvliter brus
gir ca. 50 gram sukker = 25 sukkerbiter.
Svært mange næringsmidler er tilsatt sukker, men merking av tilsatt sukker er ikke
påbudt. Selv sursild, makrellfilet og stabburspølse er tilsatt sukker, men ganske særlig er
visse frokostblandinger, barnepålegg og barnejogurter de reneste «sukkerbomber».
En av de største utfordringene når det gjelder mat er at inntaket er større enn det vi
forbruker. Dagens levesett er så fysisk inaktivt at vi ikke klarer å spise lite nok for å unngå
vektøkning. Videre er det utfordringer knyttet til kostens innhold av fett, salt og sukker
som fører til sykdommer og dårligere helse. Dagligvarebransjen har betydning for hvilke
matvarer som selges i butikk. Kjedene sentralt, svarer at de har stor bevissthet når det
gjelder innhold i maten de selger. Likevel ser det ut til at mattrygghet er det som har mest
fokus i det daglige med fokus på sporbarhet og forebygging av uønsket smitte. Dersom
innholdet i maten fikk samme oppmerksomhet som uønsket smitte kunne mye sykdom vært
forebygget. Kampanjene til dagligvarebutikkene styres i stor grad sentralt og den lokale
kjøpmann har i liten grad mulighet til å påvirke hvilke varer som eksponeres gjennom året.
Utvalget av sukkervarer har ofte en sentral plass året gjennom og særlig knyttet til
høytider som jul, påske, sommer osv.
Vurdering:
Gode matvaner er viktig, og gode vaner dannes tidlig i livet. Riktig og nok mat er en
forutsetning for god vekst og utvikling samt ytelse i hverdagen. Rutiner må til for å oppnå
regelmessige måltider. En av de store utfordringer vi har er å spise lite nok ut fra dagens
aktivitetsnivå, men i hvert fall sørge for at sukkerinntaket reduseres og at fiber- og
fettinntaket er gunstig ift. anbefalingene.
I Lunner kommune har tjenesteyter et bevisst forhold til hvilken mat som serveres. Praksis
ved bursdager, skoleturer, kosetimer o.l. er dager der slik bevissthet kommer til uttrykk.
I Levekårsundersøkelsen i Oppland 2014 fremgår at kvinner spiser oftere frukt og bær enn
menn, og de spiser mer grønnsaker og salat. Menn drikker hyppigere brus/saft med sukker
enn kvinner
De eldste (50+) spiser oftere frukt og bær, grønnsaker og salat enn de yngre (16‐49 år). De
yngre (16‐34 år) drikker hyppigst brus/saft med sukker og de eldste (67+) gjør dette i
minst grad.
De med høyere utdanning spiser oftest grønnsaker og salat. De med høyere utdanning
drikker sjeldnere sukkerholdig brus/saft. De med videregående skole spiser oftest
søtsaker/kaker. De med grunnskole/realskole spiser oftest hurtigmat.

7.3. Røyking og bruk av snus
Levekårsundersøkelsen i Oppland 2014 viser at andelen voksne røykere er fallende. I 2000
røkte 32 % daglig og av og til, i 2011 21 % og i 2014 19 %.
I Levekårsundersøkelsen i Oppland 2014 er det en lavere andel på Hadeland som
rapporterer røyking (19 prosent i både fylke og region) og snusing (9 prosent i fylke og 10
prosent i region) enn på landsbasis (hhv. 22 og 14 prosent). Menn snuser oftere enn
kvinner. De mellom 16‐49 år snuser oftest, mens de mellom 35‐66 år røyker oftest. De med
grunnskole/realskole har høyest andel røykere.
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Røyking blant kvinner ved start av svangerskapet har falt i hele perioden fra 1999 og var i
både Lunner og Gran på 17 %, noe som likevel er 3 % høyere enn i landet som helhet.
Tallene er ved start av svangerskapet. En rekke kvinner slutter å røyke når de blir gravide,
noe som bekreftes av jordmor i kommunen. Helse- og omsorgsdepartementet anbefaler
bl.a. arbeid med familien som en enhet, fordi det ser ut til at farens røykemønster
påvirker morens, og at de kvinnene som får støtte av barnefaren til å redusere forbruket,
klarer det bedre.

Diagram 7.3.1: Røyking, gravide kvinner, Hadelandskommunene og landet, 1999 – 2013
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Andel gravide som røyker ved svangerskapets start, i prosent av alle gravide med
røykeopplysninger. Statistikken viser 10 års glidende gjennomsnitt.
Kommunehelsa statistikkbank. Internett: http://khs.fhi.no. Lastet ned august 2015.

I rapporten «Helserisiko ved bruk av snus» med tall fra 2013 kommer det frem at i
aldersgruppen 16-24 år er det 33 % av menn som snuser og 23 % av kvinner. Dette er
nasjonale tall.
Levekårsundersøkelsen i Oppland 2014 viser at 15,4 % i aldersgruppen 16-34 år og 17,8 % i
aldersgruppen 34-49 år snuser av og til eller daglig.
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Vurdering:
Det har vært en betydelig nedgang i andel røykere i Norge de senere årene, spesielt blant
ungdom (Røykevaneundersøkelsen, Statistisk Sentralbyrå, 2010). Tobakksskadeloven av
1973 med senere skjerpelser (senest juli 2014) har hatt klar effekt, sammen med et
langvarig og vedvarende påvirkningsarbeid rettet mot alle (universelle tiltak). Samtidig er
andelen røykere blant gravide bekymringsfull høy i Lunner, tallene er fra spørsmål på
«Helsekort for gravide» stilt ved første svangerskapskontroll.
Selv om røyking er på vei ned, inntreffer røykerelaterte sykdommer etter langs tid bruk.
For eksempel er lungekreftinsidensen på sitt høyeste i disse dager.
Som i landet for øvrig ligger også snusbruken i Lunner høyt og antas å øke særlig blant
ungdom og unge voksne. Snus øker risikoen for kreft i bukspyttkjertel, spiserøret og
munnhulen. Studier tyder på at snus også gir økt risiko for kreft i magesekk, lunger,
tykktarm og endetarm. (Helserisiko ved bruk av snus, Helsedirektoratet 2014)

7.4. Alkohol
Små mengder alkohol innebærer vanligvis liten skaderisiko for friske personer. Inntak av
større mengder gir derimot rusvirkninger, og ledsages av økt risiko for uhell, skader og
ulykker. Alkohol kan også påvirke effekten av en rekke legemidler og rusmidler, og
kroppens omsetning av disse. Ved gjentatt forbruk av alkohol over tid, øker risikoen for
utvikling av sykdommer og avhengighet.
Gjentatt og stort alkoholinntak øker risikoen for høyt blodtrykk, hjerneslag, enkelte former
for kreft og leversykdom.
Alkohol øker også risikoen for fosterskader. Helsedirektoratet anbefaler derfor at kvinner
unngår alkohol fra de planlegger graviditet til barnet er født. Risikoen for fosterskader er
til stede både i begynnelsen og under hele svangerskapet. Nær ni av ti kvinner drikker
alkohol i de siste tre månedene før graviditeten, viser tall fra Den norske mor og barnundersøkelsen ved Nasjonalt folkehelseinstitutt. Under svangerskapet drikker nær 16
prosent. I ammeperioden bør kvinnen være forsiktig med alkohol.
Hva er en alkoholenhet?
I Norge tilsvarer en «alkoholenhet» 12,8 gram etanol. En alkoholenhet tilsvarer en flaske
pils 3,33 cl - 4,5 %, eller et glass svakvin på 15 cl – 12 %, eller et lite glass brennevin på 4 cl
– 40 %.
Alkoholenhet regnes ut på følgende måte: Volum i cl x volumprosent / 100. En
alkoholenhet gir i snitt en promille på 0,25.
Hva er overforbruk av alkohol?
 Menn: Mer enn 4 enheter på en dag, eller mer enn totalt 14 enheter
per uke
 Kvinner: Mer enn 3 enheter på en dag, eller mer enn 7 enheter per
uke (lavere grenser for kvinner, fordi de får alkoholproblemer på
lavere konsumnivå enn menn)
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En av fire som overskrider disse grensene har alt et alkoholproblem og
resten har større risiko for å utvikle et alkoholproblem. Man kan også ha et
alkoholproblem, dersom man drikker mindre hvis man drikker for fort. En
annen utfordring er i de familier hvor voksne i liten grad kommuniserer eget
forbruk til ungdommen. Voksnes alkoholforbruk kan ha en indirekte
innvirkning på ungdommens alkoholkonsum. Det kan synes som om at der
det er lite kommunikasjon i hjemmet på dette området, er det også større
forbruk/misbruk.
Iflg. levekårsundersøkelsen for Oppland 2014 er det i Lunner 5,5 % av de
spurte som bruker 8 alkoholenheter eller mer per uke (hvorav 0,8 % bruker
mer enn 14 alkoholenheter).
I et folkehelseperspektiv er det imidlertid ikke disse storkonsumentene som representerer
det største problemet. Skaderisiko for den enkelte er rett nok størst ved høyt forbruk, men
størstedelen av skadeomfanget på befolkningsnivå er knyttet til lavt/moderat konsum.
Dette er skader/problemer knyttet til beruselse (f.eks. krangling, slåssing og sykefravær)
hos personer som ikke er avhengige av alkohol. Dette kalles ofte forebyggingsparadokset.
Menn drikker oftere ute i festsammenheng på pub og restauranter, og utsetter seg dermed
også i større grad for denne «risikoen for skader/problemer knyttet til beruselse, enn
kvinner. Kvinner og barn som utsettes for rusrelatert skader/problemer møter dette som
oftest i hjemmet. Dette medfører at kvinner ikke får beskyttet seg mot dette i like stor
grad som menn, som oftest deltar frivillig på de arenaene som er beskrevet.
Forebyggingsparadokset gir følger for strategivalg i forebyggingsarbeidet. Forskning viser at
de mest kostnadseffektive strategier ift. alkohol i et folkehelseperspektiv er:
 Avgifter
 Tilgjengelighetsrestriksjoner
Kostnadseffektive er også:
 Tiltak mot promillekjøring
 Tidlig intervensjon overfor personer med risikofylt konsum
 Behandling av alkoholavhengige
 Foreldres holdninger til alkohol og evne til å snakke med barn om
dette
Derimot er følgende tiltak mindre effektive:
 Endring av drikkekontekst (skjenkesteder har relativt liten andel av
omsetningen)
 Regulering av markedsføring og reklame
 Informasjons- og holdningsskapende tiltak
Problemer som rammer andre enn den som drikker omtales ofte som tredjepartsskader
eller passiv drikking. Dette har tradisjonelt stått i sentrum for norsk alkoholpolitikk, fordi
drikkingen tidligere ofte førte til sosiale miserer som fattigdom, vold og mishandling av
barn og ektefeller. I nyere tid med bedre sosiale sikkerhetsnett har man i større grad
fokusert på de psykiske skader av tredjepart (særlig barn og partner) som beruselse og fyll
medfører. Regjeringen uttrykker at «Alkoholbruk er ingen privatsak. Med passiv drikking
menes de skader og problemer som den som drikker påfører andre enn seg selv: vold,
trafikku1ykker, fosterskader, pårørende, barn av rusavhengige foreldre, trusler og
sjikane. ordensforstyrrelser, sosiale og samfunnsmessige omkostninger.» (Meld St.30
2011-2012).
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Det vil 1. halvår 2016 bli gjennomført Ung data- undersøkelse i både Gran og Lunner
kommuner. Dette vil gi oss oppdatert kunnskap om unges bruk og vaner på en rekke
områder, inkludert andre typer rusmidler.
Vurdering:
Til tross for at en relativt stor andel av de alkoholrelaterte skadene er konsentrert rundt
en mindre gruppe stordrikkere, er det «normalkonsumenten» som bærer størstedelen av
skadene, og da særlig de akutte skadene. Det er derfor mest skadeforebygging å hente på
å rette tiltakene mot den vanlige forbruker. Forskning viser at pris- og tilgjengelighet er
de viktigste faktorer av betydning i alkoholpolitikken.
Kommunen skal ha sin oppmerksomhet rettet mot virkemidlene den rår over i
Alkoholloven, som antallet skjenke- og salgsløyver og serverings- og drikkeforbud på visse
steder. Lunner kommune har Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2012 – 2015 er i liten grad
fulgt opp.
Kommunens tjenestesteder som Familie og flyktningtjenesten, barnehager og skoler er
viktige arenaer for drøfting av alkoholbruk i familier med barn og unge og for foreldres
kollektivt fastsatte tilgjengelighet/restriksjoner for ungdom ift. alkohol.
Foreldrenes alkoholbruk er den viktigste enkeltfaktor i forhold til ungdommens
alkoholforbruk. SIRUS (Statens institutt for rusmiddelforskning) mener at en bør være
mindre opptatt av tall – og mer opptatt av å ha en bevisst holdning til eget bruk av
rusmidler generelt. Dette betyr en aktiv holdning hvor det snakkes og reflekteres over
eget bruk av alkohol og rusmidler.
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8. Helsetilstand
8.1. Forventet levealder
Begrunnelse for valg av indikator
Forventet levealder kan gi informasjon om helsetilstanden i befolkningen. På lands- og
fylkesnivå er dette en stabil og pålitelig indikator som gir informasjon om endringer over
tid og om forskjeller mellom befolkningsgrupper. Indikatoren er informativ også på
kommunenivå, forutsatt at det tas hensyn til betydningen av tilfeldige svingninger.
De siste 30 årene har alle grupper i landet fått bedre helse, men helsegevinsten har vært
størst for personer med lang utdanning og høy inntekt. For eksempel har denne gruppen
høyere forventet levealder enn personer med kortere utdanning og lavere inntekt. Særlig
de siste ti årene har helseforskjellene økt, det gjelder både fysisk og psykisk helse, og
både barn og voksne. Utjevning av sosiale helseforskjeller er en viktig målsetting i
folkehelsearbeidet.

Diagram 8.1.1: Forventet levealder etter utdanning

Forventet levealder etter utdanning 1998-2012
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Forventet levealder etter utdanning i perioden 1998-2012, 15 års glidende gjennomsnitt.
Kilde: Kommunehelsa statistikkbank. Internett: http://khs.fhi.no. Lastet ned august 2015.
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Vurdering
Sammenhenger mellom utdanningsnivå, materielle levekår, helse og levealder er godt
dokumentert. Lunner er på nivå med landet for øvrig.

8.2. Overvekt og diabetes type 2 (sukkersyke)
Begrunnelse for valg av indikator overvekt og fedme
Overvekt og fedme gir økt risiko for type 2-diabetes, hjerte- og karsykdommer, høyt
blodtrykk, slitasjegikt i knær og hofter og enkelte kreftsykdommer som tykktarmskreft.
Overvekt og fedme kan også ha alvorlige psykiske helsekonsekvenser. Det er ingen klar
KMI-grense for når sykdomsrisikoen øker eller faller, overgangene er glidende.
Erfaring viser at det for de fleste er vanskelig å oppnå varig vektreduksjon når man først
har blitt overvektig. Forebygging av overvekt er derfor av stor betydning. Tiltak som kan
påvirke mat- og aktivitetsvaner vil være av særlig betydning.
Overvekt
Av Levekårsundersøkelsen i Oppland 2014 framgår det at andelen med overvekt på
Hadeland (KMI >25) er hele 55 prosent, og dette er klart høyere enn i landet sett under
ett. Vi finner høyest andeler med «normalvekt» blant kvinner, de yngste og de med høy
utdanning.
Tall fra overvektstudien i Oppland på barn født i 2001 viser at andelen med overvekt eller
fedme ved førskoleundersøkelsen (fem og et halvtårs alder) var 20,9 % i Lunner. I 3 klasse
var andelen med overvekt eller fedme økt til 21,2 %.
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Diagram 8.2.1: Andel med overvekt eller fedme blant barn på Hadeland

Andel med overvekt eller fedme, barn født i 2001
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Andel med overvekt eller fedme blant barn på Hadeland.
Kilde: Overvektstudien i Oppland 2013.

Folkehelseinstituttet mener at overvekt og fedme i barneårene kan ha alvorlige
konsekvenser for barns helse og er en risikofaktor for sykelighet i voksen alder.






Folkehelseinstituttets siste rapport fra Barnevekststudien viste at forekomsten av
overvekt og fedme var 50-100 % høyere blant tredjeklassinger fra små kommuner
sammenliknet med elever i store kommuner. Forskjellene i forekomst av bukfedme
mellom små og store kommuner var enda større enn for overvekt og fedme.
Forekomsten av overvekt (inkludert fedme) var 30 % høyere og bukfedme var 80 %
høyere blant barn av lavt utdannede mødre sammenlignet med barn av høyt
utdannede mødre.
Det var 50 prosent større andel barn med overvekt og fedme og nesten dobbelt så
stor andel barn med bukfedme blant tredjeklassinger som har skilte foreldre
sammenlignet med dem som har gifte foreldre.

Kilde: Barnevekststudien 2012
Diabetes i Norge
Vi har ikke sikre tall på hvor mange som har diabetes i Norge, men vi antar nå at ca. 150
000 er diagnostisert. Av disse har rundt 25 000 type 1-diabetes, og ca. 125 000 kjent type
2-diabetes. Anslagsvis 100 000–200 000 kan også ha udiagnostisert type 2-diabetes, men
dette er usikkert.
I tillegg ser vi at forekomsten av svangerskapsdiabetes er betydelig høyere enn antatt.
Svangerskapsdiabetes gir økt risiko for å utvikle diabetes 2 senere i livet.
Diabetes type 2
Forekomsten av diabetes type 2 har økt over hele verden de siste 20–30 år. WHO regner
diabetesepidemien som en av de største utfordringene i dette århundret. Type-2 diabetes
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oppstår som oftest hos voksne over 30 år, men etter hvert som også barn og unge øker i
vekt, ser vi at stadig flere unge får diagnosen. I Norge er antall nordmenn med type 2diabetes firedoblet de siste årene. Ca. 6 000–7 000 nordmenn får diagnosen type-2
diabetes hvert år. Dette er dramatisk når vi vet at det er en klar sammenheng mellom
diabetes og hjerte- og karlidelser. Hjertekarsykdom er den vanligste årsaken til for tidlig
død blant pasienter med diabetes, særlig hos pasienter med type 2-diabetes. Endringer i
kostholdet, regelmessig fysisk aktivitet og røykeslutt kan redusere risikoen for type 2diabetes betydelig. Reduksjon av overvekt er det viktigste forebyggende tiltak mot type 2
diabetes.
Vurdering:
Diabetes 2 er en livsstilsykdom og den øker også blant barn. Det samme gjør
overvektproblemer. Inntaket av sukker og for mange kalorier er for høyt hos svært mange,
også barn og unge. Selv om (for) lav fysisk aktivitet er medvirkende til overvekt kommer
overvekt og fedme nå i aldersgrupper som ikke (ennå) har redusert den fysiske aktiviteten
fra det naturlige og lekfylte småbarn stadiet. Mer enn hvert femte barn i 3.klasse i Lunner
hadde overvekt eller fedme i 2012. På dette alderstrinnet (8 år) har det fysiske
aktivitetsnivået i barnebefolkningen (enda) ikke falt vesentlig. Dette fallet i fysisk
aktivitet skjer iht. norske undersøkelser først rundt 15 års alder.
Økt inntak av brus og godterier er isolert sett en viktigere årsak til overvekt, fedme og
diabetes type 2 enn redusert fysisk aktivitet i Barneskolealder, jamfør kapittel 8.1.
Økt fysisk aktivitet og endret kosthold vil bidra til at færre får diabetes og er de beste
forebyggende tiltakene. Lunner har flere hundre personer med diagnostisert diabetes – og
det antas også en stor gruppe med uoppdaget diabetes type 2.

8.3. Hjerte- og karsykdommer
Hjerte- og karsykdom er etter kreft den hyppigste dødsårsak i Norge. Omtrent 22 % av alle
dødsfall hvert år er knyttet til hjerte- og karsykdom. Sammenliknet med tidligere er
dødsfallene nå forskjøvet mot høyere alder.
Hjerte- og karlidelser har et stort forebyggingspotensiale. Viktige risikofaktorer for
hjerteinfarkt og annen kransarteriesykdom er knyttet til levekår og livsstil, som
tobakksbruk, høyt blodtrykk og høyt kolesterol. En rekke andre faktorer medvirker også til
de koronare hjertesykdommene som fysisk inaktivitet, et høyt sukkerinntak, for høyt
saltinntak og et lavt forbruk av frukt og grønnsaker.
Hjerte- og karsykdommer deler mange risikofaktorer med andre kroniske ikke-smittsomme
sykdommer som diabetes og demens. Samtidig har personer med en eller flere av disse
sykdommene også større risiko for å utvikle hjerte- og karsykdommer.
Hjerterisikoen avgjøres tidlig i livet – men kan forebygges
Å ha bare én risikofaktor for hjertesykdom i en alder av 45 år, påvirker i stor grad risikoen
senere i livet. En gruppe forskere har sett på hvordan røyking, høyt kolesterol, høyt
blodtrykk og diabetes type 2 henger sammen med risikoen for hjertesykdom hos 254 000
personer. Disse fire risikofaktorene ble målt ved 45, 55, 65 og 75-års alder. Bare fem
prosent av de undersøkte hadde optimale nivåer når det gjaldt alle risikofaktorene. Fire av
ti hadde én risikofaktor.

Lunner kommune

61
Helsetilstand og påvirkningsfaktorer





45 år gamle menn som har alle faktorene på optimalt nivå, har 1,4 % risiko for å få
hjerteinfarkt i løpet av livet.
Å ha bare en av risikofaktorene øker risikoen for å få hjerte- og karsykdom med
20,2 % for kvinner, og 39,6 % for menn.
Menn med to eller flere risikofaktorer hadde en risiko på 49,5 %.

«Det som avgjør din risiko for hjertesykdom når du er 70 eller 80, er hvilke risikofaktorer
du har når du er 40».
Det er ikke slik at de kroniske sykdommene er uforanderlige - at de ikke kan forebygges.
Skal NCD-sykdommene (non-communicable diseases = ikke-smittsomme sykdommer)
forebygges, må tiltak iverksettes på samfunns-, gruppe- og individnivå. Å utjevne levekår
vil være et hovedinnsatsområde.
Sykehusinnleggelser: Hjerte- og karsykdommer fører til mange innleggelser i sykehus
hvert år og gir stor sykdomsbyrde. I perioden 2011-2013 var det hvert år ca. 125 fra Lunner
og 255 pasienter innlagt fra Gran. Om lag en tredjedel av disse innleggelsene skyldes
hjerteinfarkt og annen koronar hjertesykdom. Innleggelseshyppigheten fra
Hadelandskommunene sammenlignet med fylket og landet for øvrig er vist i diagram 9.3.1.
nedenfor.

Diagram 8.3.1: Sykehusinnleggelser hjerte-/karlidelser, Gran/Hadeland, hele landet,
2008-2013
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Antall pasienter innlagt (dag- og døgnopphold) i somatiske sykehus per 1000 innbyggere
per år, alders- og kjønnsstandardisert. Dersom en person legges inn flere ganger i løpet av
kalenderåret med samme sykdom/ lidelse, telles vedkommende kun én gang. Statistikken
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viser 3 års glidende gjennomsnitt (dvs. gjennomsnitt for etterfølgende 3-årsperioder)
Kilde: Kommunehelsa statistikkbank. Internett: http://khs.fhi.no Lastet ned september 2015.

Diagram 8.3.2: Dødsrater hjerte-/karsykdom, Lunner/Hadeland, hele landet, 1997 –
2012

Dødelighet hjerte/karsykdom, 0-74 år, 1997-2012
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Antall døde i aldersgruppen 0-74 år, per 100 000 innbyggere per år, alders- og
kjønnsstandardisert. Statistikken viser 10 års glidende gjennomsnitt (dvs. gjennomsnitt
for overlappende 10-årsperioder)
Kilde: Kommunehelsa statistikkbank. Internett: http://khs.fhi.no Lastet ned september 2015.

Diagram 8.3.3: Dødsrater hjerte-/karsykdom, kvinner, Lunner/Hadeland, hele landet,
1997 – 2012
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Dødelighet hjerte- karsykdom, kvinner, per 100 000 standardisert. 10 års glidende
gjennomsnitt.
Kilde: Kommunehelsa statistikkbank. Internett: http://khs.fhi.no. Lastet ned september 2015.

Diagram 8.3.4: Dødsrater hjerte-/karsykdom, menn, Lunner/Hadeland, hele landet,
1997 – 2012

per 100 000 stadarisert
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Dødelighet hjerte- karsykdom, menn, per 100 000 standardisert. 10 års glidende
gjennomsnitt.
Kilde: Kommunehelsa statistikkbank. Internett: http://khs.fhi.no Lastet ned september 2015.

Vurdering:
Det var en gradvis reduksjon i dødelighet av hjerte- og karsykdommer fra 1997 til 2012, på
Hadeland som i landet for øvrig. Dette gjelder aldersgruppene opp til 74 år. Dødeligheten
for menn har i hele perioden vært større enn for kvinner.
Forebygging av hjerte-karsykdom og særlig de koronare sykdommene er en utfordring for
storsamfunnet, i mye større grad enn for helsetjenesten. Det er de universelle
virkemidlene, de ordinære og rimelige rådene som er mest virksomme. Det gjelder først
og fremst tilgang på og forbruk av sukker, mettet fett, saltinnholdet i kosten, og
tilrettelegging for fysisk aktivitet, særlig hverdagsaktivitet.
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8.4. Kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) og astma
At tobakksrøyking er den viktigste årsaken til KOLS i Norge, og at røykestopp er det
viktigste forebyggende tiltaket, er det ingen uenighet om. Blant årsakene til KOLS hos
ikke-røykere finner vi eksponering for støv, røyk og kjemikalier i arbeidssammenheng og
utendørs luftforurensning samt passiv røyking, hyppige lungeinfeksjoner i barndommen og
ikke minst astma. Data fra flere europeiske land viser at egen og foreldres astma, mors
røyking samt luftveisinfeksjoner i barndommen gir en risiko for fremtidig KOLS på linje
med storrøyking. Det hevdes også at kronisk astma gir større risiko for KOLS enn det
røyking gjør.
KOLS rammer også ikke-røykere
Det antas at over 370 000 nordmenn over 18 år har utviklet KOLS. Andelen syke øker
kraftig. Typiske symptomer er uttalt åndenød ved anstrengelse, tidvis piping i brystet,
hoste og oppspytt av slim. KOLS er først og fremst et resultat av at luftveiene i mange år
er blitt utsatt for irriterende stoffer som tobakksrøyk eller industriforurensning. Det er
også påvist en kobling mellom KOLS og astma. Barn med astma kan ha større risiko for å
utvikle KOLS som voksne enn røykere uten astma.
Sykdommen rammer sosialt ulikt, fordi røyking er den viktigste årsaken, sammen med
arbeidsmiljø og luftforurensning.
Sykehusinnleggelser: I perioden 2011-2013 hadde Lunner færre innleggelser per 1000 pga.
astma/KOLS enn både landet forøvrige og Gran kommune.
Diagram 8.4.1: Sykehusinnleggelser pga. KOLS, 2011-2013
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Antall pasienter innlagt (dag- og døgnopphold) i somatiske sykehus per 1000 innbyggere per
år. Dersom en person legges inn flere ganger i løpet av kalenderåret med samme sykdom/
lidelse, telles vedkommende kun én gang. Statistikken viser 3 års glidende gjennomsnitt
(dvs. gjennomsnitt for overlappende 3-årsperioder).
Kilde: Kommunehelsa statistikkbank. Internett: http://khs.fhi.no Lastet ned oktober 2015
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Vurdering:
I Norge i 2014 var 22 % av den voksne befolkningen røykere. Anslagsvis vil 30 % av dem få
KOLS. I USA utvikler imidlertid 7 % av ikke-røykerne sykdommen. Hvis situasjonen er
tilsvarende i Norge, vil det snart være like mange ikke-røykere som røykere blant KOLSpasienter. Dette taler for økt oppmerksomhet rundt diagnostisering av KOLS hos ikkerøykere og økt innsats på andre områder enn røykeavvenning i arbeidet med å forebygge
sykdommen.
• Et røykfritt Norge er likevel det viktigste enkelttiltaket mot KOLS
• KOLS rammer også ikke-røykere og forebyggende strategier må ta hensyn til dette.
Særlig er det viktig å behandle astma tidlig og riktig.

8.5. Kroniske smerter
Kroniske smerter (muskel- og skjelettlidelser) har høy forekomst i Norge, og ligger på
rundt 30 % hos voksne. Norge har høyest forekomst i en direkte sammenligning av 15
europeiske land, og betydelig høyere enn våre naboland, hvor forekomsten er 16–19 %. Ser
vi på våre naboland, som har samme andel av befolkning i arbeid som i Norge, har vi
likevel høyere andel uføre.
I begge nedenstående diagrammer er «Brukere» definert som personer som har hentet ut
minst én resept i kalenderåret. Dersom en bruker henter ut flere resepter på samme
legemiddel telles vedkommende som bruker bare én gang. Ikke- reseptbelagte
smertestillende er ikke med i disse statistikkene.
Legemiddelbruk kan ikke betraktes som synonymt med sykdomsforekomst, men kan være
en indikator på sykdomsforekomst i befolkningen.
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Diagram 8.5.1: Bruk av «svake» reseptbelagte smertestillende (utenom opioider og
inflammasjonshemmende medikamenter), Gran/Hadeland, hele landet, 2005 - 2013
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Brukere av smertestillende (utenom opioider og inflammasjonshemmende medikamenter),
begge kjønn, 0 – 74 år, per 1000 standardisert, tre års glidende gjennomsnitt.
Kilde: Kommunehelsa statistikkbank. Internett: http://khs.fhi.no Lastet ned oktober 2015

Diagram 8.5.2: Bruk av reseptbelagte smertestillende (inkludert opioider og
inflammasjonshemmende medikamenter), Lunner/Hadeland, hele landet, 2005 - 2013

Bruk av reseptbelagte smertestillende,
alle grupper
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Lunner Smertestillende
midler (M01A,N02A,N02B)

Brukere av smertestillende (inkludert opioider og inflammasjonshemmende
medikamenter), begge kjønn, 0 – 74 år, per 1000 standardisert, tre års glidende
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gjennomsnitt
Kilde: Kommunehelsa statistikkbank. Internett: http://khs.fhi.no Lastet ned oktober 2015
Vurdering:
Vi har ikke gode tall for Lunner, men situasjonen kan vurderes ut fra bruk av
reseptbelagte medisiner mot smerter.
Økningen i forskrivning av smertestillende utenom opioider og betennelsesdempende er
vesentlig paracetamol (diagram 9.5.1.). Det er en stigende trendkurve for svake
smertestillende, mens det for sterkere medikamenter er en svak fallende
forskrivningstrend i alle Hadelandskommunene. Større tilgjengelighet ift. medisiner kan
øke forbruket. Kroniske smerter er et stort og kostbart folkehelseproblem. En høy
forekomst av smertetilstander, samt forekomsten av psykiske lidelser, er begge viktige
årsaker til at en forholdsvis stor andel av den norske befolkningen i yrkesaktiv alder
mottar trygdeytelser.

8.6. Smittsomme sykdommer
Smittsomme sykdommer er nå i Norge i folkehelsesammenheng av mindre betydning enn de
ikke-smittsomme sykdommer. Gjennom allmenne hygieniske tiltak, vaksinering og til dels
bruk av medikamenter, er smittsomme sykdommer tallmessig et mindre utfordrende
problem for kommunehelsetjenesten. Vi har likevel bak oss en ikke alt for fjern fortid da
tuberkulose, difteri, skarlagensfeber, meslinger, polio tok mange liv, også unge liv.
Eksempelvis ble det i Norge meldt 48 567 tilfeller av kikhoste i 1949; hvorav 80 dødsfall hos
små barn. Etter at kikhostevaksinen ble en del av barnevaksinasjonsprogrammet fra 1952,
ble forekomsten kraftig redusert. Oppblussing av meslingepidemier, økt forekomst av
kikhoste, influensapandemien i 2009 og sporadiske tilfelle av difteri, tuberkulose mv.
minner oss likevel på at beredskapen må være tilstede når nye smittsomme sykdommer
dukker opp.
Folkehelseinstituttet har etter smittevernloven ansvar for å overvåke smittsomme
sykdommer i Norge og bidra til den internasjonale overvåkingen. Folkehelseinstituttet
driver Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) og Det sentrale
tuberkuloseregister, koordinerer overvåkingen i helseinstitusjoner og deltar i EUs og
Verdens helseorganisasjons overvåking av smittsomme sykdommer.
Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS)
De viktigste smittsomme sykdommene meldes fra medisinsk-mikrobiologiske laboratorier og
leger til MSIS, Folkehelseinstituttet med full pasientidentitet. Legene benytter et eget
skjema som de selv har tilgjengelig eller som de får tilsendt fra det medisinskmikrobiologiske laboratoriet sammen med prøvesvaret som indikerer en meldingspliktig
sykdom. Meldingen fra legene går i kopi til kommuneoverlegen i pasientens
bostedskommune. I disse gruppene finnes over 50 ulike smittsomme sykdommer.

Lunner kommune

68
Helsetilstand og påvirkningsfaktorer

Tabell 8.6.1 Smittsomme sykdommer Hadeland 2013, 2012 og 2011
Smittsomme sykdommer, meldte tilfelle av de på Hadeland hyppigst
forekommende. Samlede tall for Lunner, Gran og Jevnaker. Meldt til MSIS
(Meldesystemet for infeksjonssykdommer), 2013, 2012 og 2011
Sykdom

2013

2012

2011

Chlamydiainfeksjon, genital

63

102

68

Kikhoste

6

27

43

Campylobacteriose

13

21

18

Hepatitt C

3

7

6

Salmonellose

5

5

7

Systemisk pneumokokksykdom

1

5

<4

MRSA-smittebærertilstand

2

4

4

Tabellen over viser de på Hadeland tallmessig syv viktigste smittsomme sykdommer
bedømt ut fra antall tilfelle meldt til MSIS. Alle tilfelle er naturligvis ikke meldt, så
tabellen gir kun en indikasjon.
Her er ett eksempel på en folkehelsevurdering for ungdomspopulasjonen:
Chlamydiatesting av unge menn – forsømt område?
Genital klamydiainfeksjon er en potensielt alvorlig smittsom sykdom som smitter ved
seksuell kontakt. Den kan hos kvinner føre til sterilitet. Menn kan være smittet uten å ha
symptomer, og kan således bringe smitten over til seksualpartner.
Etter ti år med en årlig økning i antall diagnostiserte tilfeller av genital klamydiainfeksjon
var det en liten nedgang i antall tilfeller 2009 og 2010, spesielt blant de yngste kvinnene.
Tallene varierer en del i perioden og kan være forårsaket av endringer i testhyppigheten.
Det har vært en nedgang i antall undersøkte for genitale klamydiainfeksjoner de siste par
årene samtidig som man nå finner flere klamydiainfeksjoner enn noen gang blant dem som
undersøkes. Det er foreløpig ikke grunnlag for å konkludere med at det er en nedgang i
forekomsten av genitale klamydiainfeksjoner.
Det var mer enn fire ganger så mange jenter i alderen 15-19 år som ble undersøkt for
klamydia enn gutter og nesten tre ganger så mange kvinner i alderen 20-24 år enn menn i
samme aldersgruppe.
Helsestasjon for ungdom er viktig for å forebygge- og hindre spredning av seksuelt
overførbare sykdommer. Dette gjelder spesielt Clamydia. Helsestasjon for ungdom er et
interkommunalt samarbeid mellom Gran og Lunner og er et tilbud til ungdom to
ettermiddager i uka. Helsestasjon for ungdom bemannes av jordmor/helsesøster og lege.
Her gis mye informasjon om seksuelt overførbare sykdommer, og det tilbys Clamydiatester
og legeundersøkelser for evt andre sykdommer.
Testing for genital klamydiainfeksjon anbefales ved symptomer og epidemiologiske
indikasjoner og for personer under 25 år ved hvert partnerbytte, ved abort og ved
graviditet. Test og behandling er gratis for disse gruppene.
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Vurdering:
Forebygging og behandling av smittsomme sykdommer er fortsatt viktig. Smittesituasjonen
i Lunner og på Hadeland ellers er god og på linje med landet for øvrig. Fastlegene må
melde alle mistenkte og sikre tilfelle av meldepliktige sykdommer. God allmenn hygiene,
særlig håndhygiene, er vesentlig. Høy tilslutning til vaksinasjonsprogrammene er en
forutsetning for fortsatt å holde de alvorlige infeksjonene helt borte fra Lunner.
Flyktningtjenesten i samarbeid med helsesøstertjenesten i Gran og Lunner tilbyr også
voksne flyktninger basisvaksinering gratis, om ikke de har mottatt grunnvaksinene i landet
de kom fra.

8.7. Psykiske lidelser
Psykiske plager og lidelser er blant våre største folkehelseutfordringer. Omtrent halvparten
av alle nordmenn vil rammes av en psykisk lidelse i løpet av livet. Psykiske lidelser er en
viktig årsak til for tidlig død og en av de store helse- og samfunnsutfordringene i Norge.
Dette er tilfelle enten man måler i utbredelse, totale sykdomskostnader, samlet
sykdomsbelastning, tapte arbeidsår eller kostnader til uføretrygd og sykefravær.
Registrerte psykiske lidelser står for omkring en tredjedel av alle uførepensjoner.
Mellom 15 og 20 % av alle barn og unge i Norge har psykiske plager som angst, depresjon og
atferdsforstyrrelser og hele 8 % kvalifiserer for en diagnose som trenger behandling,
fortrinnsvis i kommunehelsetjenesten. Barn og unge har størst risiko for å utvikle psykiske
lidelser i familier hvor foreldrene selv har psykiske vansker som varer over lang tid, er
rusmiddelmisbrukere eller voldelige. Det gjelder også der familien eller barna selv er
kommet hit som flyktninger og har traumatiske erfaringer med krig, tortur, vold og tap av
familie og venner. Det er også høy risiko hvis barna blir utstøtt fra vennegruppen, er sosialt
isolerte, dårlig integrert i nabolaget og blir mobbet på skolen. Økning av stress,
mistilpasning og psykiske vansker kan settes i forbindelse med kulturtrekk i dagens
samfunn der retorikken dreier seg i retning av konkurranse, kontroll og krav. I tillegg viser
rapporter om unges psykiske helse at «utrygge barn bruker all energi på å skape en trygg
verden». I en artikkel av Bromark (2014) vises det til at så mange som en av fire jenter
viser depressive symptomer, en av seks ungdommer, og flere jenter enn gutter forteller at
de har hatt selvmordstanker på videregående skole. Det er tre faktorer som synes å ha en
medvirkende årsak; skole press, sosiale medier og et skjønnhets jag.
Blant eldre er ensomhet en betydelig utfordring. Det å bo alene må ikke bety at man har
dårlig nettverk eller er ensom, men noen ganger går de tingene likevel hånd i hånd. Et
begrenset sosialt liv er ofte en følge når ektefelle, venner og bekjente faller fra. Noen av
de eldre føler seg alene og blir ensomme. Andre mangler helt kontaktnett og blir sosialt
isolert. Studier har vist at både sosial isolasjon og ensomhet er knyttet til økt risiko for
alvorlige sykdommer som hjerte-karsykdommer og demens, og tidlig død. Det er en
sammenheng mellom sosial isolasjon og kognitiv svikt og det har også vært pekt på at disse
forhold i sin tur disponerer for fall, som rammer mange eldre.
Omtrent 30 % av den eldre hjemmeboende befolkning i Norge faller minst en gang hvert år.
Selv om bare 10 % av fallene fører til alvorlige skader, utgjør disse en betydelig andel av
alle sykehusinnleggelser pga. skader. Fallskader har høy dødelighet og fører til mye
sykelighet, med lang liggetid og høye samfunnskostnader.
Vi har få gode parametre som kan si noe om situasjonen i Lunner. Eksempler er forskriving
av medikamenter mot psykiske lidelser samt innleggelser i psykiatrisk sykehus.
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Midler mot psykiske lidelser:
Folkehelseinstituttets begrunnelse for valg av indikator:
Legemiddelbruk kan ikke betraktes som synonymt med sykdomsforekomst, men kan være
en indikator på sykdomsforekomst i befolkningen. For flere sykdomsgrupper har vi
manglende oversikt over utbredelsen. Bruk av legemidler til behandling kan gi innsikt i
problematikken rundt utbredelse av både sykdom og bakenforliggende risikofaktorer, og
kan bidra med verdifull informasjon for å få oversikt over helsetilstanden i befolkningen.
For de sykdomsgrupper hvor det finnes andre datakilder vil Reseptregisteret være et
supplement. Bruk av legemidler forskrevet på resept påvirkes av flere faktorer utenom
sykdomsforekomst, blant annet tilgang til lege og forskrivningspraksis blant legene.

For vanlig forekommende og forebyggbare sykdomsgrupper kan legemiddelbruk gi en
pekepinn på potensialet for forebyggende innsats. Psykiske lidelser er svært vanlig i
befolkningen, men forekomsten er stabil. Ca. en tredel av voksne har en psykisk lidelse i
løpet av et år (inkludert alkoholmisbruk), mens 8 % av barn og unge til en hver tid har en
psykisk lidelse. Sett under ett er angstlidelser den vanligste psykiske lidelsen hos både
barn, unge og voksne, fulgt av depresjon. Økt dødelighet, sykmeldinger og uførepensjon er
noen av de viktigste følgene av psykiske sykdommer.
Bruken av midler mot psykiske lidelser (antipsykotika, antidepressiva, sovemidler og
beroligende midler) har samlet sett økt svakt fra 2005 til 2011. Bruken i Lunner er noe
høyere enn i landet som helhet. I følge kommuneoverlege er det flere kvinner enn menn
som trenger denne type medisiner.
Diagram 8.7.1: Bruk av antidepressiva, Lunner/Hadeland, hele landet, 2005 - 2013

Bruk av antidepressiva, 2005-2013
7,5 %
7,0 %
6,5 %
6,0 %
5,5 %

Oppland
Lunner
Gran
Hele landet

5,0 %

Antall brukere av antidepressiva i prosent, begge kjønn, 0 – 74 år, ATC koder N06A.
Kilde: Kommunehelsa statistikkbank. Internett: http://khs.fhi.no. Lastet ned oktober 2015
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Diagram 8.7.2: Bruk av sovemidler og beroligende midler, Lunner/Hadeland, hele
landet, 2005 – 2013

Bruk av sovemidler og beroligende
midler, 2005-2013
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Antall brukere av sovemidler og beroligende midler i prosent, begge kjønn, 0 – 74 år, ATC
koder N05B, N05C. 3 års glidende gjennomsnitt.
Kilde: Kommunehelsa statistikkbank. Internett: http://khs.fhi.no. Lastet ned oktober 2015

Diagram 8.7.3: Psykiske symptomer og lidelser 0-74 år, 2010 – 2013

Psykiske symptomer og lidelser
0-74 år
18,0 %
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15,8 %

14,9 %
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13,8 %

2010-2012
2011-2013

Gran

Jevnaker

Oppland

Lunner

hele landet

Psykiske symptomer og lidelser, primærhelsetjenesten (P01-29 og P70-99), begge kjønn, 0
– 74 år, diagnoser (symptomer eller lidelser) i prosent av alle kontakter med fastleger og
legevakt.
Kilde: Kommunehelsa statistikkbank. Internett: http://khs.fhi.no. Lastet ned oktober 2015
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Diagram 8.7.4: Psykiske symptomer og lidelser, 15-29 år, 2010 – 2013
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Oppland hele landet

Psykiske symptomer og lidelser, primærhelsetjenesten (P01-29 og P70-99), begge kjønn, 15
– 29 år, diagnoser (symptomer eller lidelser) i prosent av alle kontakter med fastleger og
legevakt.
Kilde: Kommunehelsa statistikkbank. Internett: http://khs.fhi.no. Lastet ned oktober 2015

Vurdering:
Her er utviklingen i psykiske symptomer og lidelser forsøkt illustrert gjennom
legemiddelstatistikk og kontakthyppighet med primærlegetjenesten. Tallene er korrigert
for alders- og kjønnsforskjeller.
Psykiske symptomer og lidelser er om lag like hyppig i aldersgruppen 15-29 år som i den
øvrige voksenbefolkningen.
Psykiske lidelser er i dag en av de store helse- og samfunnsutfordringene i Norge. Dette er
tilfelle enten man måler i utbredelse, totale sykdomskostnader, samlet
sykdomsbelastning, tapte arbeidsår eller kostnader til uføretrygd og sykefravær.
Lunner ligger dårligere an enn Oppland og landet for øvrig. Dette peker på et behov for å
forebygge psykiske vansker. Tiltak som kan fremme god psykisk helse for hele
befolkningen (universelle tiltak) vil være blant de mest effektive i
folkehelsesammenheng.

8.8. Kreft – nye tilfelle, dødelighet
Det antas at én av tre kreftdiagnoser kan forebygges. Vi har dessverre ingen garanti for
ikke å få kreft, men mye kan gjøres for å redusere risikoen. Ifølge WHO (Verdens
Helseorganisasjon) henger ett av tre krefttilfeller sammen med levemåten vår, særlig er
tobakksbruk, usunt kosthold, soleksponering, fysisk inaktivitet og overvekt sentrale
risikofaktorer. Å spise sunt, bevege kroppen regelmessig, unngå tobakk og ha et lavt
alkoholforbruk, er viktige forebyggingstiltak.
I 2010 ble det diagnostisert 28 271 nye krefttilfelle i Norge, 15 110 blant menn og 13 161
blant kvinner. De fire vanligste krefttypene er prostatakreft, brystkreft hos kvinner,
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tykktarmkreft og lungekreft og disse fire krefttypene står samlet står for 45 % av alle nye
krefttilfelle.
Antallet krefttilfelle har økt hvert år siden Kreftregisteret startet med registrering, og vil
fortsette å øke på grunn av befolkningsvekst og især pga. en aldrende befolkning.
Diagram 8.8.1: Årlig nye krefttilfeller, 1998-2012

Årlig nye krefttilfeller, 1998-2012
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Antall nye krefttilfelle per 100 000 innbyggere per år, alders- og kjønnsstandardisert
(insidensrate). Statistikken viser 10 års glidende gjennomsnitt, alle kreftformer, alle aldre.
Kilde: Kommunehelsa statistikkbank. Internett: http://khs.fhi.no. Lastet ned oktober 2015

Diagram 8.8.2: Antall nye krefttilfelle, Lunner og Gran, kjønnsfordelt, 1998-2012

Årlig antall nye krefttilfeller, 1998-2012
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

Gran menn
Gran kvinner
Lunner menn
Lunner kvinner

Antall nye tilfelle av kreft i Lunner og Gran, alle aldre, kjønnsfordelt. Statistikken viser
absolutte tall, 10 års glidende gjennomsnitt. Lunner har et lavere innbyggertall og følgelig
færre krefttilfeller.
Kilde: Kommunehelsa statistikkbank. Internett: http://khs.fhi.no. Lastet ned oktober 2015
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Tall fra siste tilgjengelige 10-årsperiode (2003-2012) viser et årlig gjennomsnitt på 49 nye
tilfelle av kreft i Lunner, se diagram 9.8.2.
Diagram 8.8.3: Lungekreft årlig nye tilfeller, 1990-2012

Lungekreft årlig nye tilfeller 1990-2012
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Antall nye tilfelle av lungekreft per 100 000 innbyggere per år, begge kjønn, alle aldre.
Alders- og kjønnsstandardisert. Statistikken viser 10 års glidende gjennomsnitt.
Kilde: Kommunehelsa statistikkbank. Internett: http://khs.fhi.no. Lastet ned oktober 2015

Kreftdødeligheten i Lunner har vært nokså stabil i perioden fra 1998 til 2002, for deretter
å øke noe. Dødeligheten i Lunner har i denne perioden vært noe høyere enn i landet som
helhet og i Oppland. Det var hvert år ca. 10 dødsfall i Lunner og 18 dødsfall av kreft i Gran
i perioden 1998-2012. Aktuelt for Hadelandskommunene er antall personer med lungekreft
sett opp mot røyking, og ikke minst radonforekomst. I denne sammenheng er det også
store lokale variasjoner.
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Diagram 8.8.4: Dødelighet av kreft, 1998-2012
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Antall døde av kreft i aldersgruppen 0-74 år per 100 000 innbyggere, per år, alders- og
kjønnsstandardisert. Statistikken viser 10 års glidende gjennomsnitt.
Kilde: Kommunehelsa statistikkbank. Internett: http://khs.fhi.no. Lastet ned oktober 2015

Vurdering:
Kreft er en sykdom som først og fremst rammer eldre. Andelen eldre øker, og sammen
med en bedret utredning og diagnostikk er dette hovedårsaken til den økte
kreftforekomsten. I forhold til befolkningens størrelse og aldersfordeling ligger Lunner noe
høyere enn Gran og landet for øvrig. Forekomsten av lungekreft ligger høyere enn landet
for øvrig, og har en økende tendens. Det er gode grunner til å anta at reduksjon i
tobakksbruk, et sunnere kosthold, bedre beskyttelse mot sola, mer fysisk aktivitet og
mindre overvekt vil være viktige tiltak for å redusere forekomsten av kreft.

8.9. Sykehusinnleggelser og forbruk av spesialisthelsetjenester
Fra 2012 – 2014 var kommunene med og finansierte opphold og konsultasjoner i den
somatiske spesialisthelsetjenesten. Ordningen med kommunal medfinansiering av
spesialisthelsetjenester er bortfalt fra 2015. Kommunal medfinansiering (KMF) som
incitamentstruktur for kommunal helsefremming og forebygging fikk altså virke i tre år.
Kommunene er uaktet slike endringer i økonomiske virkemidler tillagt en helt sentral rolle
i å søke å bremse økningen i forbruket av spesialisthelsetjenester i Norge. Det langsiktige,
universelle og grupperettede folkehelsearbeidet er den viktigste begrunnelsen for
Samhandlingsreformen. Kommunene er gjennom Folkehelseloven og Plan- og Bygningsloven
tillagt oppgaven med oversiktsarbeidet for folkehelsen og for helsefremmende og
forebyggende tiltak.

Lunner kommune

76
Helsetilstand og påvirkningsfaktorer

På den annen side utfordres kommunene gjennom stadig raskere utskriving av pasienter fra
spesialisthelsetjenesten. Pasientene som er utskrivningsklare fra sykehusenes ståsted er
sjelden ferdigbehandlet. Dette er krevende for de kommunale helse- og
omsorgstjenestene. Spesialisthelsetjenesten har videre sin egen dynamikk og den
medisinske og teknologiske utvikling gjør mulighetene større for mer avansert utredning og
behandling, også av tilstander som tidligere ikke kunne gis tilbud.
Tabell 8.9.1 viser at det er aldersgruppen 80-89 år som relativt sett bruker mest
spesialisthelsetjenester, men så faller forbruket for gruppen over 90 år. For de aller eldste
har dette (minst) to mulige forklaringer: de aller eldste er «relativt friske» og har trolig
unngått de aller mest dramatiske og behandlingstrengende sykdommene, eller de selv,
pårørende eller den lokale helsetjenesten etterspør ikke spesialisthelsetjenester i samme
omfang.
Tabell 8.9.1 Innleggelser og innleggelsesrater i 2014, Lunner og Gran. Alle helseforetak
(sykehus)

0534 Gran

2014

Antall innbyggere per
aldersgruppe
(1.1.2015)

Antall
innleggelser
og
konsultasjoner
(alle sykehus)

Innleggelser og
konsultasjoner
per innbygger i
aldersgruppen

0-17 år

2 882

1 635

0,57

5 311

4 311

0,81

3 181

4 153

1,31

1 588

2 964

1,87

593

1 162

1,96

90 år +

130

193

1,48

ALLE

13 685

14 418

1,05

2014

Antall innbyggere per
aldersgruppe
(1.1.2015)

Antall
innleggelser
og
konsultasjoner
(alle sykehus)

Innleggelser og
konsultasjoner per
innbygger i
aldersgruppen

0-17 år

2 000

894

0,45

3 733

2 795

0,75

2 046

2 246

1,10

896

1 431

1,60

266

522

1,96

90 år +

62

71

1,15

ALLE

9 003

7 959

0,88

18-49
år
50-66
år
67-79
år
80-89
år

0533 Lunner

18-49
år
50-66
år
67-79
år
80-89
år

Kilde: Helsedirektoratet - Tallgrunnlag kommunal medfinansiering av
spesialisthelsetjenesten 14.04.2015
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Tabell 8.9.2 Bruk av sykehustjenester, Lunner og Gran – etter behandlingssted – 2014

Kommune
0534
Gran

Helseforetak (sykehus)

Antall innleggelser
og konsultasjoner

Andel av
innleggelser
og
konsultasjoner

11 258

78 %

kr 12 988
214

79 %

1 597

11 %

kr 1 600 154

10 %

305

2%

kr 536 706

3%

672

5%

kr 474 333

3%

186

1%

kr 150 343

1%

393

3%

4%

14 411

100 %

kr 645 437
kr 16 395
188

Antall innleggelser
og konsultasjoner

Andel av
innleggelser
og
konsultasjoner

Sum
kostnad
for
kommunen

Andel av
kostnad
for kommunen

4 747

60 %

kr 5 465 707

69 %

1 481

19 %

kr 936 704

12 %

991

12 %

kr 601 191

8%

247

3%

kr 239 283

3%

493

6%

kr 668 098

8%

7 959

100 %

SYKEHUSET INNLANDET HF
OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF
REVMATISMESYKEHUSET AS
VESTRE VIKEN HF
AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS
HF
Andre
ALLE

Kommune
0533
Lunner

Helseforetak (sykehus)

Sum
kostnad
for
kommunen

Andel av
kostnad
for kommunen

100 %

SYKEHUSET INNLANDET HF
OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF
VESTRE VIKEN HF
AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS
HF
Andre
ALLE

kr 7 910 983

100 %

Kilde: Helsedirektoratet - Tallgrunnlag kommunal medfinansiering av spesialisthelsetjenesten
14.04.2015

Lunner og Gran har noe forskjellig bruk av sykehus pga. nærhet til Vestre Viken og til Oslo
og Akershus (Lunner). Tabell 9.9.2. ovenfor viser at Lunner brukte 69 % i Sykehuset
Innlandet (SI) mens Gran i 2014 «kjøpte» 79 % av spesialisthelsetjenesteressursene fra SI.
Lunner bruker en noe større andel av sine spesialisthelsetjenester i Oslo (12 % av
ressursene), men kun 3 % fra Ahus.
Gran bruker Oslo Universitetssykehus til mange mindre spesialundersøkelser (polikliniske),
men kun 10 % av ressursene gikk dit. Bruken av Akershus Universitetssykehus (Ahus) er
meget liten (1 %).
Forebygging i eldre år
Om de aller eldste først skranter og fallerer, blir de ofte meget syke. Debuten viser seg
ofte kun ved slapphet, dårlig appetitt, urininkontinens, fall og forvirring, alle funksjoner
som er knyttet til dagliglivets funksjoner (ADL). Dette kan være tegn på alvorlig sykdom og
det er det grunn til å agere raskt, for komplikasjonsraten og dødeligheten er høy.
Er det et selvstendig mål å prøve å forhindre sykehusinnleggelser? Ja, fordi:
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Sykehusinnleggelse er kostbart, og tar ressurser fra annen samfunnsnyttig innsats
(forebyggende arbeid, barnehage, skole, kultur, infrastruktur)
Sykehusopphold kan være farlig: Utløse (nosokomiale) infeksjoner, delir (akutt
forvirring) hos skrøpelige eldre og komplikasjoner ved inngrep
Unødvendige sykehusinnleggelser er det ultimate uttrykk for en raskt økende
medikalisering av samfunnet, som svekker egenomsorgsevne, svekker
kommunehelsetjenesten og dens tro på egen faglighet
Unødvendige sykehusinnleggelser - og sykehuskøer - forleder oss til å tro at vi har et
kapasitetsproblem, mens vi i realiteten mer har et strukturproblem- og ikke minst
en betydelig forebyggingsutfordring

Vurdering:
Sykehusinnleggelser, kommunens forbruk av spesialisthelsetjenester og pasientstrømmene
mellom fastleger, legevakt, sykehjem og sykehus, er omfattet med stor interesse og har
også stor folkehelsemessig betydning. Viktigst er på kort og mellomlang sikt å ta grep som
hindrer unødvendige sykehusinnleggelser gjennom forebygging i de eldres hjem, ved
hjemmesykepleie, innsatsteam inkl. hverdagsmestring og hverdagsrehabilitering,
sykehjemsleger, fastleger og legevakt, samt målrettet bruk av spesialisthelsetjenestens
diagnostiske apparat. Bruk av spesialisthelsetjenester har en sammenheng med nærhet og
geografisk beliggenhet. Satsning på lokalmedisinsk senter i Hadelandsregionen, med
desentraliserte tilbud fra spesialisthelsetjeneste, vil bidra til bedre folkehelse, men også
større likhet og riktigere bruk av både kommunale og regionale tjenester.
Multisyke eldre med akutt funksjonssvikt må ikke unndras rask og effektiv diagnostisk
avklaring i sykehus.
På lang sikt må det søkes å redusere forebyggbare kroniske sykdommer som kreft, hjertekarsykdommer, KOLS, diabetes, demens og andre.

8.10.

Tannhelse

I Lunner hadde 88 % av 5-åringene, 70 % av 12-åringene og 21 % av 18-åringene ikke hatt
behov for fyllinger i 2014. Tilsvarende for Gran er 86 %, 57 % og 19 % som er om lag den
samme situasjonen som i Oppland samlet sett. Fylkestannlegen bemerker at det er små tall
og må vurderes ut fra det. Utviklingen over tid er god i følge fylkestannlegen. Generelt kan
en si at tannhelsen er god i Norge. I snitt har 18 åringen 4,5 tenner med fylling.
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Diagram 8.10.1 Barn og unge uten behov for fyllinger, Lunner, Gran og Oppland, 2014

Barn og unge uten behov for fyllinger, 5, 12 og 18 år
100%
90%

88% 86% 86%

80%

70%

70%
57%

60%

62%
Lunner

50%

Gran

40%

Oppland

30%

21% 19% 22%

20%
10%
0%
5 åringer

12 åringer

18 åringer

Andel 5-, 12- og 18-åringer uten behov for fyllinger i 2011 - DMF=0 betyr andel av årskullet
som ikke har hatt behov for fyllinger.
Kilde: Fylkestannhelsetjenesten i Oppland

I Levekårsundersøkelsen i Oppland 2014 svarer 77 prosent av de spurte på Hadeland at
tannhelsa er god eller meget god, og dette er noe høyere enn tall på landsbasis. Eldre med
lav utdanning og lav inntekt oppfatter sjeldnere enn andre tannhelsen som god/meget god.
Tabell 8.10.2 Hvordan vurderer du helsen din sånn i alminnelighet?
Meget

God

VGD

Dårlig

god

Meget

Sum

dårli

Lunner

20,2

52,5

21,0

5,5

g0,8

100

Gran

23,3

46,6

23,5

5,7

0,9

100

Oppland fylke

21,8

51,0

20,7

5,9

0,6

100

Hele landet

77 (76)

15

8 (9)

100

VGD = Verken god eller dårlig
Kilde: Levekårsundersøkelsen i Oppland 2014 og Normann mfl. 2013, (SSB 2014)

Vurdering:
I de aldersgruppene vi har data på er det i alderen 12-18 år at hyppigheten av hull i
tennene er størst. Derfor har fylkestannlegen og helsesøstertjenesten felles nytte av å
forebygge i denne aldersgruppen ved å bla minne om god tannhygiene. Kosthold er også av
betydning for tannhelsen der det er viktig med oppmerksomhet på mat og særlig drikke
med høyt syreinnhold (lav Ph).
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8.11.

Opplevelse av helse, livskvalitet og begrensninger

«Livskvalitet handler om å oppleve glede og mening, vitalitet og tilfredshet, om å bruke
personlige styrker, føle interesse, mestring og engasjement og utgjør således en viktig
verdi i seg selv. I tillegg har livskvalitet sammenheng med helserelaterte gevinster som
bedre fysisk og psykisk helse, sunnere livsstilvalg, sterkere nettverk og sosial støtte.
Lykke og livskvalitet styrker også motstandskraften i møte med belastninger.
Opplevd livskvalitet er viktig for den enkelte, og kan også bidra til gode
familierelasjoner, oppvekstkår, fungering i arbeidslivet, og for befolkningens generelle
helse. Fokus på livskvalitet er derfor viktig i det moderne folkehelsearbeidet.
Kilde: Folkehelseinstituttet. Fakta om livskvalitet og lykke. 2014»
Egenvurdering av helse er ansett som en viktig helseindikator. Hvordan en person vurderer
sin egen helse, gir god informasjon om forbruk av helsetjenester, framtidig sykelighet og
dødelighet.
Med helsetilstand menes befolkningens helse målt ved ulike mål, for eksempel
risikofaktorer, forrebyggbare sykdommer, trivsel og mestringsressurser eller mer
indirekte mål som sykefravær og lignende.
(God oversikt – en forutsetning for god folkehelse. En veileder til arbeidet med oversikt
over helsetilstand og påvirkningsfaktorer, Helsedirektoratet 2013)
I Levekårsundersøkelsen i Oppland 2014 angir 71 prosent av de spurte i Lunner og Gran at
helsa er god eller meget god. Dette er på nivå med en tidligere undersøkelse i Østfold, og
litt under nasjonale tall. De som oftest vurderer helsa som god, er de yngre (16‐49 år), de
med høy utdanning og de med høy inntekt.
Diagram 8.11.1 Egenvurdering av helse generelt

Egenvurdering av helse
100 %
90 %
80 %
70 %
60 %
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
0%

Dårlig/ meget dårlig
Verken god eller dårlig
God
Meget god

Lunner

Gran

Oppland fylke

Egenvurdering av helse i Lunner, Gran og Oppland.
Kilde: Levekårsundersøkelsen i Oppland 2014

Noen opplever begrensninger i sosial deltakelse på grunn av bevegelseshemning, nedsatt
syn, nedsatt hørsel, kroppslig sykdom, skade eller lidelse, eller pga. psykisk sykdom, skade
eller lidelse.
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Diagram 8.11.2 Sosiale begrensninger pga. fysiske eller følelsesmessige problemer

Sosiale begrensninger pga fysiske eller
følelsesmessige problemer
100 %
90 %
80 %
70 %
60 %
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
0%

Kunne ikke være sosial
Mye
Litt
Ikke i det hele tatt

Andeler med ulike grader av begrensninger i sosial omgang pga. fysiske eller
følelsesmessige problemer - av de som svarte på levekårsundersøkelsen.
Kilde: Levekårsundersøkelsen i Oppland 2014
Diagram 8.11. Sosiale begrensninger pga. fysiske eller følelsesmessige problemer, etter
alder, utdanning og inntekt.

Opplever en eller flere alvorlig begrensninger
(prosent)
18,0
16,0
14,0
12,0
9,1
10,0
8,0
6,0
4,0
2,0
0,0

16,7

15,6

16,4

11,2
6,0 6,8

8,5
6,1 6,4

6,8

En eller flere alvorlig
begrensninger

Kilde: Levekårsundersøkelsen i Oppland 2014
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Vurdering:
Voksne som vurderer sin egen helse som dårlig, har høyere bruk av helsetjenester enn de
som vurderer at helsa er god. Arbeidsledige, både kvinner og menn, rapporterer egen
helse som dårligere enn folk som er i arbeid. Utdanningsnivå og helse har sammenheng i
form av dødelighet, slik at de med lavest utdanningsnivå har høyest dødelighet.
Selvopplevde begrensninger i sosial aktivitet pga. fysisk eller psykisk sykdom er ulikt
fordelt etter utdanning, inntekt og alder.
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9. Sosiale ulikheter i helse
Helse er ulikt fordelt mellom sosiale grupper i befolkningen og det er mange faktorer som
bidrar til å skape og å opprettholde slike forskjeller. Det gjelder frafall i videregående
skole, miljøbelastninger, inntektsulikhet og sosial ulikhet i levevaner. Sosial ulikhet i helse
forstås som ”systematiske forskjeller i helsetilstand som følger sosiale og økonomiske
kategorier – særlig yrke, utdanning og inntekt».
De sosiale ulikhetene i helse beskrives som en gradientutfordring, det vil si at ulikhetene i
helse er tilstede gjennom hele utdannings- og inntektshierarkiet. De sosiale
helseforskjellene i Norge øker som i andre europeiske land.

9.1. Sosiale helseforskjeller er systematiske, sosialt frambrakte og
urettferdige
Helsen til personer og grupper vil kunne variere, avhengig av genetiske og fysiske
variasjoner, utbredelsen av sykdommer og av rene tilfeldigheter. Det er imidlertid tre
spesielle egenskaper som i kombinasjon gjør forskjellene til sosial ulikhet i helse. Disse er
systematiske, sosialt frambrakte (og derfor mulige å endre) og urettferdige. Politisk har
det vært bred enighet om at sosial ulikhet skal bekjempes, noe som gjenspeiles i
Folkehelselovens første setning: Formålet med denne loven er å bidra til en
samfunnsutvikling som fremmer folkehelse, herunder utjevner sosiale helseforskjeller.
Den første egenskapen er det systematiske mønsteret av helseforskjeller. Slike forskjeller
er ikke tilfeldig fordelt, men viser et konsekvent mønster i befolkningen. Et markant funn
er de systematiske forskjellene i helse mellom forskjellige sosioøkonomiske grupper og
dødelighet og sykelighet øker jo lavere den sosiale posisjonen er. Eksempelvis er
forskjellene mellom Oslos vestlige og østlige bydeler stor i så henseende. Dette sosiale
sykdomsmønsteret er universelt, selv om størrelse og omfang varierer fra land til land. I
Gran er forskjellen i forventet levealder mellom dem som har grunnskole som høyeste
utdanning og dem som har videregående eller høyere utdanning, større enn i landet som
helhet (Folkehelseprofilen 2015). Forskjellen i forventet levealder er en indikator på
sosiale helseforskjeller i kommunen.
Den andre egenskapen er de sosiale prosessene som frambringer helseforskjeller, dvs. at
disse forskjellene ikke er biologisk betinget. Helseulikheten er altså ikke naturgitt eller
uunngåelig. Hvis sosiale prosesser skaper forskjeller så skulle det være mulig – i det minste
teoretisk – å endre dem gjennom felles innsats.
Den tredje egenskapen er at sosiale ulikheter er forskjeller som i stor grad ansees for å
være urettferdige. Helseforskjellene genereres og opprettholdes av det som kalles
«urettferdige sosiale ordninger» som bryter med vanlige oppfatninger av rettferdighet.
Selv om begreper om hva som er urettferdig kan variere så mener nok de fleste mennesker
i Norge at eksempelvis alle barn uansett sosial gruppe bør ha samme mulighet for å
overleve, utvikle seg godt og ha samme muligheter for å unngå sykdom og få en god
utdanning. Helse har en spesiell stilling i menneskerettighetene: Alle har rett til å ha den
høyest oppnåelige helsestandarden i sitt samfunn (WHO, 1946). Helse er også en unik
ressurs for å nå andre mål i livet, f.eks. bedre utdanning og arbeid. Helse er derfor en
måte å fremme friheten på for enkeltmennesker og samfunn.
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9.2. Sosiale ulikheter i helse skader alle
At god helse er en viktig forutsetning for et godt liv er allment akseptert. Helse er gitt en
sentral plass i menneskerettighetene, noe som også speiler forståelsen av at små ulikheter
er nødvendig for et samfunns kvaliteter i stort. Flere tiårs epidemiologisk forskning viser at
nesten alt - fra forventet levealder til mental helse, fra vold til fedme - påvirkes av et
samfunns økonomiske likhetsgrad, ikke dets rikdom. Videre at jo større forskjell det er på
fattige og rike i et samfunn, jo verre er det for alle - inkludert de rike.
Begrepet relativ fattigdom har fått økt betydning i en tid der de økonomiske ulikhetene
øker. Tall fra OECD viser at selv om Norge er blant landene med lavest andel barn i relativ
fattigdom (definert som 50 % av nasjonal medianinntekt) sammenlignet med andre land, er
det fremdeles rom for forbedringer. Relativ fattigdom har gjennomgående vist seg å være
alvorlig ødeleggende for barns utvikling. Verken gratis skole eller helsevesen for barn kan
kompensere for dårlige levekår og det å skille seg ut fra jevnaldrende ved ikke å ha råd til
forbruksgoder og opplevelser. I 2008 levde 6 prosent av norske barn i relativ fattigdom, ut
fra estimatene. Selv et likhetsorientert land som Norge har til dels store inntektsforskjeller
og sosiale klasseskiller som vokser fram av disse. De fleste av oss, inkludert politikere til
høyre for sentrum, er imot disse klasseskillene, og ønsker et mer klasseløst samfunn.
Særlig barn bedømmer herkomst og tilhørighet ut fra foresattes inntektsforskjeller, noe
som skaper sosial avstand og forskjellige sosiale uttrykk. På samme vis vil små
inntektsforskjeller spille en viktig i å frigjøre oss fra de ødeleggende virkninger av
klasseskiller.

9.3. Sosiale gradienter i helse - prinsipper for utjevning og tiltak
En kunnskapsoversikt bestilt av Helsedirektoratet på oppdrag fra Helse- og
omsorgsdepartementet anbefaler følgende prinsipper for å jevne ut den sosiale gradienten
i helse:







Vektlegge sosiale faktorer som påvirker helse kombinert med tiltak for å begrense
sosiale konsekvenser av sykdom
Universelle tiltak rettet mot hele befolkningen
Tidlig innsats
Påvirke handlingsbetingelsene for valg som påvirker helse (gjøre sunne valg enklere
og usunne valg vanskeligere)
Rette innsats mot flere faktorer samtidig og mot flere ledd i årsakskjeden
(tiltakspakker)
Styrke kunnskapen om hvordan reformer og tiltak påvirker helseforskjellene

Rapporten inneholder konkrete anbefalinger på en rekke politikkområder:




Oppvekst og læring: Redusere fattigdom i barnefamilier, styrke helsestasjons- og
skolehelsetjenesten, redusere sosial ulikhet i bruk av barnehager, tidlig innsats for
å redusere frafall fra videregående skole, reformer i skolen må komme dem som
trenger det til gode, sterkere oppfølging av ungdom med helseproblemer og sosiale
problemer
Arbeidsliv og arbeidsmiljø: Arbeidsrettede tiltak innenfor ordinært arbeidsliv, mer
bruk av gradert sykmelding, innsats for å føre grupper med nedsatt helse og lav
utdanning tilbake til arbeid, sikre de som står utenfor arbeidslivet tilstrekkelig
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økonomi, sosiale arenaer og meningsfull aktivitet, bedre arbeidsmiljøet og satse
mer på å forebygge helseproblemer i IA arbeidet.
Økonomiske forskjeller: Fortsatt omfordeling gjennom skatte- og
overføringssystemet, styrket innsats mot sosial dumping, redusere fattigdom i
barnefamilier.
Helsevaner: Aktiv bruk av pris for å påvirke valg av sunn mat, regulering av salg og
markedsføring av usunne matprodukter rettet mot barn og unge, fortsatt høy pris
på tobakk, videreføre og utvide en streng tobakkslovgivning, skreddersydde
kampanjer og gratis tilbud om røykeavvenning, restriktiv alkoholpolitikk,
tilrettelegge det offentlige rom for å understøtte fysisk aktivitet for alle.
Helsetjenester: Sosial ulikhet i helse må settes høyt på dagsorden, utvikle
indikatorer på sosial ulikhet i helsetjenesten, starte et pilotprosjekt om gratis legeog tannlegetjenester.
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10. Informasjon om kilder og statistikk
Statistikk, tabeller og informasjon er hentet fra - eller basert på - tall fra:









Folkehelseinstituttets statistikksider – Kommunehelsa og MSIS
Utdanningsdirektoratet – Skoleporten
NAV
Sykehuset Innlandet HF
SSB - Statistikkbanken
Lunner kommune
Folkehelse og levekårsundersøkelsen i Oppland 2014
Overvektstudien fra Sykehuset Innlandet Lillehammer (SIL)

Det vil første halvår 2016 bli gjennomført «Ungdata-undersøkelse» ved Lunner
ungdomsskole og Harestua skole. Dette gir et kunnskapsgrunnlag for kommunalt plan- og
utviklingsarbeid knyttet til folkehelse og forebyggende arbeid overfor ungdom.
Kilde er angitt i de enkelte tabellene og diagrammer.
Det er viktig å være oppmerksom på at tallverdien i mange av diagrammene ikke begynner
på null (diagrammenes y-akser). Dette tydeliggjør forskjeller mellom kommunene, men
kan også skape et bilde av at forskjellene er større enn de faktisk er.
Statistikk og helseoversikter kan ha stor nytteverdi i folkehelsearbeidet, men det er også
knyttet store utfordringer til bruk av statistikk og tolkningen av den. Statistikken gir ofte
et grunnlag for undring og spørsmål – heller enn fasitsvar og løsninger. Et eksempel som
viser utfordringene er statistikk over økende bruk av kolesterolsenkende medikamenter i
samfunnet. Dette kan tolkes på flere måter – det kan være flere personer som har høyt
kolesterol enn tidligere, men det kan også være at flere med høyt kolesterol blir oppdaget
eller at grensene for igangsetting med medikamentell behandling har blitt endret. Det kan
også være en kombinasjon av alle faktorene. En statistikk som viser økning av
medikamentell behandling gir oss lite informasjon om årsakene til denne økningen.
Konklusjoner om årsaker blir ofte tolkninger.
Små kommuner har større utfordringer enn store når det gjelder utarbeidelse og tolkning
av statistikk. Det skyldes bl.a. hensynet til personvernet og for lite datagrunnlag. Tilfeldige
variasjoner fra år til år kan gi store utslag. Når variasjonene er store, blir det vanskelig å
vurdere trender. Av den grunn brukes ofte et såkalt glidende gjennomsnitt – som er en
middelverdi av målinger over flere år. Da vil det være lettere å se trender – noe som oftest
er viktigere enn å se på statistikken for et enkelt år.
Ved sammenligning av data i denne oversikten må en ta høyde for at forskjellene kan
skyldes tilfeldig variasjon. For å sammenligne kommuner eller se på utvikling over tid, er
det viktig å bruke såkalte standardiserte verdier – da er påvirkning pga. forskjeller i
alders- og kjønnssammensetning redusert. Det er angitt i diagrammene der verdiene er
standardisert.
Det er altså nødvendig å vise nøkternhet og sunn skepsis når statistikk over helsetilstand og
påvirkningsfaktorer skal leses og tolkes.
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