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1: Sammendrag: 
Statistisk sett har Alvdal kommune en god folkehelseprofil. Kommunen har mange 
muligheter for aktiviteter og rekreasjon. Forventet levealder er høy, arbeidsledigheten er 
lav. Fagrådet for folkehelse vil påpeke at i det videre arbeidet med kommunens 
folkehelsepolitikk må vi være oppmerksomme på forhold som skaper, opprettholder eller 
reduserer sosiale og helsemessige problemer.  
Med tanke på folkehelseutfordringer fremover må følgende områder gis høyt fokus: 

• Barn og unges oppvekst og levekår da særlig med fokus på  
o tidlig innsats med programmer for foreldreveiledning,  
o unges levevaner og selvfølelse, opplevelse av mestring 
o vurdere behov for møteplasser for uorganisert ungdom 

• Forebygging av livsstilsykdommer generelt i befolkningen 
o Videreutvikle samarbeid med lag og foreninger. 
o Sentrale føringer anbefaler etablering av frisklivsentraler i kommunene, 

noe som vil gi helsetjenestene en ny henvisende instans. Fokus er hjelp til 
justering av levevaner for å forebygge sykdom, bedre helse eller hindre 
videre utvikling av sykdom. Dette mangler i dagens helsetjeneste i Alvdal i 
dag. Kurative tjenester med mye bruk av medisiner dominerer.  

• Sosial ulikhet i helse  
o å lykkes med god integrering og inkludering  

� Et eksempel på tiltak er «Sommerjobb for ungdom».  

2: Innledning:  
Det første skriftlige oversiktsdokumentet for Alvdal kommune over helsetilstand og 
påvirkningsfaktorer på helsen ble behandlet i kommunestyret 30.1.2014 
(arkivsak:13/1007). Dokumentet revideres allerede høsten 2015, dette for å komme i 
rute med de sentrale føringene  
Dokumentet er utarbeidet i tråd med folkehelseloven, dens forskrift og veileder til denne.  
 

2.1: Bakgrunn og lovgrunnlag: 
Folkehelseloven ble gjort gjeldende fra 2012. Kommunene i Norge skal ha en skriftlig 
oversikt over helsetilstanden i befolkningen og de positive og negative faktorene som kan 
virke inn på denne. Plikten til å ha denne oversikten er forankret i folkehelseloven med 
forskrift. Oversikten skal identifisere folkehelseutfordringene i kommunen og vurdere 
årsaker og konsekvenser.  
Kommunen skal særlig være oppmerksom på trekk ved utviklingen som kan skape eller 
opprettholde sosiale eller helsemessige problemer eller sosiale helseforskjeller. Det skal 
utarbeides et samlet oversiktsdokument hvert fjerde år. Dette dokumentet skal ligge til 
grunn for ”fra dag til dag” beslutninger i folkehelsearbeidet og for det langsiktige 
systematiske folkehelsearbeidet.  
 
En forutsetning for at folkehelse skal forankres politisk og administrativt i kommuner og 
fylkeskommuner er at folkehelse inngår i sentrale plan- og beslutningsprosesser 
(St.mld.16 (2002-2003). Samme stortingsmelding slår også fast at sikker kunnskap skal 
ligge til grunn for både politikkutforming og praksis innen folkehelsearbeidet. I 
Folkehelsemeldingen presenterer regjeringen en samlet strategi for å utvikle 
folkehelsepolitikk for vår tid og styrke det forebyggende arbeidet i helse- og 
omsorgstjenesten. Også i denne meldingen påpekes betydningen av et mer 
kunnskapsbasert folkehelsearbeid. Folkehelsemeldingene (St.mld.34 (2012-2013) og 
St.mld.19(2014-2015)) påpeker blant annet behov for bedre oversikter over helse og 
påvirkningsfaktorer og styrket kunnskap om effektive folkehelsetiltak og evaluering.  
Den beskriver fem sentrale prinsipper for folkehelsearbeidet: 
1. Utjevning 
2. Helse i alt vi gjør 
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3. Bærekraftig utvikling 
4. Føre-var 
5. Medvirkning 
Videre beskrives strategier for å styrke folkehelsearbeidet og legge til rette for sunne 
helsevalg. Regjeringen vil utvikle en folkehelsepolitikk som skaper muligheter for hver 
enkelt av oss til å ta ansvar for egen helse. Psykisk helse skal integreres som en 
likeverdig del av folkehelsearbeidet, arbeidet med livsstilsendring skal få en ny og mer 
positiv vinkling og det skal utvikles en moderne eldrepolitikk med vekt på aktivitet og 
deltakelse. Regjeringen vil styrke samarbeidet på tvers av sektorer for å skape et 
samfunn som fremmer helse og trivsel. Hensynet til befolkningens helse skal få større 
plass i steds-, nærmiljø- og lokalsamfunnsutviklingen.  
Kommunen skal iverksette nødvendige tiltak for å møte kommunens 
folkehelseutfordringer. 
 
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. 
 

Krav til oversiktens innhold (folkehelseforskriftet med eksempler fra merknadene til 
forskriftet): 

• Befolkningssammensetning: Antall innbyggere, alders- og kjønnsfordeling, 
sivilstatus, etnisitet, flyttemønster  

• Oppvekst- og levekårsforhold: Økonomiske vilkår (andel med høy- og lavinntekt, 
inntektsforskjeller), bo- og arbeidsforhold (tilknytning til arbeidslivet, sykefravær, 
uføretrygd) og utdanningsforhold (andel med høyere utdanning, frafall i 
videregående skole)  

• Fysisk, biologisk, kjemisk og sosialt miljø: Drikkevanns- og luftkvalitet, nærmiljø, 
tilgang til fri- og friluftsområder, sykkelveinett, antall støyplagede, oversikt over 
smittsomme sykdommer, organisasjonsdeltakelse, valgdeltakelse, kulturtilbud, 
sosiale møteplasser  

• Skader og ulykker 
• Helserelatert atferd: Fysisk aktivitet, ernæring, bruk av tobakk og rusmidler, 

risikoatferd som kan gi utslag i skader og ulykker 
• Helsetilstand: Informasjon om forekomst av sykdommer der forebygging er viktig 

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

 
Figuren nedenfor viser hvordan ulike faktorer er med på å påvirke individets helse. Disse 
kommer i tillegg til de biologiske og genetiske faktorene hvert menneske har. Livsstil, 
samfunnsmessige forhold, arbeidsforhold og kulturelle faktorer påvirker helsetilstanden. 
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2.2: Begrepet folkehelse: 
Definisjoner (folkehelseloven §3). 
 
Folkehelse: Befolkningens helsetilstand og hvordan helsen fordeler seg i en befolkning. 
 
Folkehelsearbeid: Samfunnets innsats for å påvirke faktorer som direkte eller indirekte 
fremmer befolkningens helse og trivsel, forebygger psykisk og somatisk sykdom, skade 
eller lidelse, eller som beskytter mot helsetrusler, samt arbeid for en jevnere fordeling av 
faktorer som direkte eller indirekte påvirker helsen.  
 
Folkehelsearbeid retter seg mot grupper og ikke mot enkeltindivid. Formålet er å gjøre 
lokalsamfunn til en trygg og god plass å leve, og gi alle innbyggerne samme muligheter 
for å leve sunne liv. Folkehelsearbeid fokuserer på de faktorene som har innvirkning på 
helsa. Det kan være svært mange ulike faktorer, som for eksempel arbeid og 
arbeidsforhold. Livsstil (fysisk aktivitet, ernæring, rus), boligforhold, utdanning, 
helsetilbud, sosiale nettverk osv. Arbeidet kan ikke utføres av helsetjenestene alene. I 
følge folkehelseloven er alle sektorer i kommunen ansvarlige for å yte sin del i 
folkehelsearbeidet. Hver enkelt av oss er ansvarlig for vår egen helse, men kommunen 
har et ansvar for å legge til rette slik at det blir enkelt for befolkningen å ta sunne valg. 
 
Folkehelsearbeid skal være sektorovergripende, og skal drives gjennom tiltak i mange 
sektorer i samfunnet. 
 

2.3: Alvdal kommunes folkehelsepolitikk: 
I tråd med vedtak i kommunestyret 29.11.2012 (Arkivsak 12/652) og 30.1.2014 ( 
Arkivsak 13/1007) er folkehelsearbeidet i Alvdal kommune organisert som beskrevet 
nedenfor. Når det gjelder eventuell etablering av frisklivsentral (i kursiv nedenfor) var 
det ikke rom for dette i budsjettet for 2015.  
 
Fagrådet har følgende mandat: 

o Foreslå mål og strategi for folkehelsearbeidet 
o Koordinere folkehelsearbeidet i kommunen 
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o Skaffe til veie oversikt over befolkningens helsetilstand og 
helseutfordringer. 

o Påse at folkehelseperspektivet blir ivaretatt i kommunens virksomhet, 
gjennom planverk, styringskort og i den løpende drift. 

o Videreføre arbeid etter de 6 kriteriene for Trygge lokalsamfunn 
o Være et rådgivende organ for kommunens administrasjon i kommunale og 

interkommunale organiseringer og satsinger. 
o Rapportere direkte til rådmannen 

 
Fagrådetets sammensetning fra 2015 av: 

• Representant fra oppvekst  
• Representant fra kommunalteknikk 
• Enhetsleder kultur. 
• Enhetsleder Helse  
• Enhetsleder NAV. 
• Kommunelege I 
• Representant fra Alvdal friskliv 
• Folkehelsekoordinator – leder og sekretær 

 
Oversiktsdokumentet skal ligge til grunn ved utarbeidelse av planstrategi i kommunen.  
 
Alvdal kommune har følgende mål for folkehelsearbeidet i kommunen: 
Å forebygge og utjevne sosiale helseforskjeller i Alvdal kommune. 
 
Fagrådet har følgende mandat. 

a. Fagrådet skal ha minimum 4 årlige møter 
b. Fagrådet skal være rådgivende organ for kommunens administrasjon og 

rapportere direkte til rådmannen 
c. Fagrådet er arena for erfaringsdeling og nettverksbygging 
d. Fagrådet er initiativtaker til saker som fremmer folkehelse 
e. Fagrådet viderefører det skade- og ulykkesforebyggende arbeidet etter de 

6 kriteriene for Trygge lokalsamfunn 
 
Tidlig intervensjon er strategi i alt folkehelsearbeid i Alvdal. 
Alvdal kommune vil etter prøveperiode i 2014 vurdere etablering av frisklivsentral på 
permanent basis. 
 
Alvdal kommune har følgende satsingsområder / strategier:   

f. Levevaner  
i. Tidlig intervensjon for å medvirke til økt fysisk aktivitet for inaktive 

og valg av sunt kosthold 
ii. Tidlig intervensjon i tobakks- og rusforebyggende arbeid  

g. Fysisk miljø 
i. Ta hensyn til folkehelseperspektivet i alle former for 

arealplanlegging 
ii. Øke kunnskapen om sammenhengen mellom sosiale helseforskjeller 

og fysisk miljø 
iii. Redusere skader og ulykker i Alvdal gjennom Trygge lokalsamfunn 

som arbeidsmodell  
h. Psykososialt miljø 

i. Styrke innsatsen i nærmiljøet og frivillige lag og foreninger som 
arenaer for helseutjevning 

ii. Styrke tiltak som bidrar til økt selvhjelp, reell medvirkning og å gi 
stemme til utsatte grupper 

iii. Benytte skole og helsestasjon som arenaer for forebyggende og 
helsefremmende arbeid  
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Målene skal være: 
• Trygghet og medvirkning for den enkelte  
• Helsefremmende oppvekst for barn og unge i Alvdal 
• Et samfunn som legger til rette for positive helsevalg og en sunn livsstil 

Forebygging av sykdommer og skader.  

2.4: Om dokumentet: 
Målgruppen for folkehelseoversikten er kommunens administrative og politiske ledelse. 
Dokumentet skal inngå i grunnlaget for prioriteringer og politiske beslutninger. Frivillige 
lag og foreninger og alvdalsamfunnet for øvrig vil også ha nytte av folkehelseoversikten. 
 
Folkehelseoversikten bygger på dokumenter og informasjon fra Hedmark 
fylkeskommune, folkehelseinstituttet og annen offentlig statistikk. Det er hentet data fra 
lokale undersøkelser, Ungdata (2015) og fra nasjonale styrende dokumenter.  
 
Kilden er angitt i de enkelte tabellene/diagrammene.  

3: Kommentarer til statistikk: 
Det er viktig å være oppmerksom på at tallverdien i mange av diagrammene ikke 
begynner på null. Det tydeliggjør forskjellene 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 
nødvendig å vise nøkternhet og sunn skepsis når statistikk over helsetilstand og 
påvirkningsfaktorer skal leses og tolkes. Et eksempel 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, eller kan det 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. Statistikken 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 glidende gjennomsnitt – en 
middelverdi av målinger over flere år. Da vil det være lettere å se trender – noe som 
oftest er viktigere enn å se på statistikk isolert for et enkelt år.  
 
Av årsaker over er det heller ikke i denne oversikten med konkrete tall for misbruk av 
rusmidler i denne rapporten.  
 
For ytterligere statistikk og oversikter vises det til: 
Folkehelseprofiler for Alvdal 2012  Folkehelseprofil for Alvdal 2013  

Folkehelseprofiler for Alvdal 2014   Folkehelseprofiler for Alvdal 2015 

3.1: Årsaksforhold, konsekvenser og ressurser: 
Fagrådet har i dette dokumentet revidert parameterne i oversikten. For å gjøre 
dokumentet mindre omfangsrikt og mer lesbart er det i dette utkastet endret på layout: 
Etter hvert kapittel, følger det ikke lenger med vurderinger av årsaksforhold og 
konsekvenser, heller ikke ressurser, helsefremmende og forebyggende tiltak. Slike 
vurderinger vil være en del av arbeidet etter at handlingsdel med prioriteringer er 
avklart. 
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3.2: Oppdatering: 
Ny oversikt skal utarbeides hvert 4. år i forbindelse med det nye kommunestyret og 
danne grunnlag for revidering av planstrategi.  
I tillegg vil mindre oppdateringer gjennomføres fortløpende. Dokumentet skal ivareta 
kommunens behov for å ha en løpende oversikt over folkehelseutfordringene i tillegg til 
et samlet oversiktsdokument som skal ligge til grunn for det langsiktige 
folkehelsearbeidet. 
Ansvar for oppdatering: Leder av fagrådet for folkehelse.  

4: Helsetilstand og påvirkningsfaktorer: 

4.1 Befolkningssammensetning:  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Folketallet i Alvdal kommune har vært relativt stabilt i perioden mellom 1990 og 2015. 
Netto innflytting og om det er fødselsoverskudd/underskudd varierer noe fra år til år. Per 
1.1.2015 var folketallet 2418. 
Det har vært en befolkningsvekst i Hedmark, spesielt fra midten av 2000-tallet. 
Befolkningsutviklingen preges av positiv netto innflytting, fødselsunderskudd, og at 
levealderen i befolkningen øker. Det har vært en relativt beskjeden befolkningsutvikling i 
Hedmark sammenliknet med landet for øvrig, og det er stor variasjon i veksten blant 
kommunene i fylket. Økning i folketallet skylles i hovedsak tilflytting. (Kilde: 
Fylkesstatistikk 2014 Hedmark fylkeskommune.)  

 

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 
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4.1.1: Befolkningsendringer: 

Diagram 4.1.1.1: Folkemengden 

 
Folkemengde per. 1.januar antall. Kilde: SSB.no.  

Diagram 4.1.1.2: Inn- og utflyttinger 2002-2014 
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4.1.2: Befolkningsframskriving 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Diagram 4.1.2.1: Framskrevet befolkningsmengde 2015-2040: 

 

Før befolkningsframskrivingene publiseres blir desimaltall avrundet til heltall. Siden en avrundet sum ikke 
nødvendigvis tilsvarer summen av avrundede tall, kan man få litt ulike tall dersom man summerer folketallet på 
tvers av geografiske nivåer. 
 
 
 
 
 
 
 

Befolkningsframskriving for Alvdal kommune viser en gradvis økning av innbyggertallet 
frem til 2040. Den største økningen vil skje i andel 67år og eldre. Innvandring og 
tilflytting vil spille en viktig rolle for å sikre tilstrekkelig arbeidskraft til å dekke 
fremtidens behov blant annet innen pleie- og omsorg. Det er derfor viktig at 
innvandrerne i langt større grad enn i dag blir sett på som en ressurs. 

Folkehelseinstituttets begrunnelse for valg av indikator: Befolkningsframskrivinger kan 
tjene mange formål og fungere som et nyttig instrument for planlegging i kommunene.  
 
Høy levealder betyr at folk er ved god helse og at vi har gode velferdsordninger, men 
flere eldre betyr også at det blir flere som er syke og som har behov for helse- og 
omsorgstjenester. Kilde: St.meld. nr. 47, 2008-2009, Samhandlingsreformen 
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4.1.3: Etnisitet:  
 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

Diagram 4.1.3.1.1: Andel innvandrere 2009-2014 

 
Kilde FHI.no. 
 

 

 
 
 
 

Siden 1999 har antall innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre økt stadig. Økningen 
er en trend vi ser gjennom hele landet. Forventning er at det skal øke ennå mer i løpet av 
årene. En bør særlig være oppmerksom på at risikoen for Diabetes type 2 og psykiske lidelser 
er høyere. Vi har ingen tall for Alvdal som kan bekrefte eller avkrefte den økningen blant 
diabetes type 2 og psykiske lidelser. Integrering og inkludering av innvandrere er en viktig 
folkehelseutfordring. Regionrådet for fjellregionen har tatt tak i denne problemstillingen og 
har en egen prosjektleder for integrering av tilflyttere og markedsføring av fjellregionen. 

 

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. Folkehelseinstituttet har avdekket høyere forekomst av diabetes type 2 blant 
enkelte innvandrergrupper. Tilnærmet 90% av pakistanske kvinner bosatt i Oslo har økt 
risiko for utvikling av diabetes type 2 Kilde: Folkehelseinstituttet 
Kommunal kompetanse om helse blant flyktninger og innvandrere er en forutsetning for å 
lykkes med helsefremmende og forebyggende arbeid. Tiltak som reduserer 
språkproblemer og letter integreringen er viktig folkehelsearbeid. 
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Diagram 4.1.3.1.2: Antall flyktninger hvor det utbetales integreringstilskudd: 

Kilde: Flyktning tjeneste Alvdal. 

4.2: Oppvekst- og levekårsforhold: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2.1: Lavinntektshusholdninger:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fra 2008 til 2012 har lavinntektshusholdningene holdt seg stabilt. Inntekt og økonomi er 
grunnleggende påvirkningsfaktorer for helse. Stor inntektsulikhet i en kommune kan være 
en pekepinn på at det også er store sosiale helseforskjeller i kommunen 

Folkehelseinstituttets begrunnelse for valg av indikator: Inntekt og økonomi er grunn-
leggende 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. 

Andelen med videregående eller høyere utdanning er ikke entydig forskjellig fra landsnivået. 
Kommunen er ikke entydig forskjellig fra landet som helhet når det gjelder 
andelen barn (0-17 år) som bor i husholdninger med lav inntekt. Lav inntekt 
defineres her som under 60 % av nasjonal medianinntekt. Kilde: folkehelseprofiler 2015. 
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Utdanningsnivå og helse har sammenheng. Barnehager og skoler kan bidra til å utjevne 
sosiale forskjeller. Kunnskap og mestring er en verdi i seg selv og påvirker også den 
fysiske og psykiske helsen positivt. Levevaner etableres tidlig i livet. Derfor vil satsing på 
fysisk  aktivitet og friluftsliv, tiltak som fiskesprell, god integrering med tilbud om Bra Mat 
for bedre helse - kurs være viktige bidrag. 
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Diagram 4.2.1.1: Lavinntektshusholdninger 2008-2012 

 

Personer i husholdninger med inntekt under 60 % av nasjonal medianinntekt, beregnet etter EU-skala. Årlige 
tall. 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.  Kilde: FHI.no. 
 

4.2.2: Arbeidsledighet 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

Arbeidsledigheten i Alvdal har stort sett fulgt konjunkturene for landet som helhet men 
den ligger lavere. Ledighet i årene 2011, 2012 og 2013, er på henholdsvis 1,0, 0,8 og 0,7 
%. Arbeidsledighet blant ungdom under 25 år i Hedmark er høyere enn 
landsgjennomsnittet. I Hedmark er den største andel arbeidsledige blant de om ikke har 
avsluttet videregående utdanning og hos de med videregående utdanning som sin høyeste 
avsluttede utdanning (kilde: Fylkesstatistikk Hedmark 2014) 

Folkehelseinstituttets begrunnelse for valg av indikator: Arbeidsledige antas å være en 
utsatt gruppe, både psykisk og materielt, og arbeidsledighet antas å kunne virke negativt 
inn på helsetilstanden 
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Diagram 4.2.2.1: Arbeidsledighet 2007-2013: 

 

Registrerte arbeidsledige i prosent av arbeidsstyrken. 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. Arbeidsstyrken inkluderer personer i alderen 15-74 år. Kilde: FHI.no. 

4.2.3: Antall personer med nedsatt arbeidsevne 2011-2015 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruk av trygdeytelser må sees i sammenheng med yrkesdeltakelse. Vi har både høy 
sysselsetting og lav arbeidsledighet sammenlignet med andre land. Antall personer i Alvdal 
med nedsatt arbeidsevne og deres andel av arbeidsstyrken har de siste årene hatt en 
nedadgående tendens. 
 
Alvdal har en uføregrad på ca. 1% lavere enn landsgjennomsnittet. Fra 2003 til 2013 gikk 
andel uføretrygdede ned nasjonalt og også i Alvdal. Tall for Alvdal viser en reduksjon fra 9,1 
til 8,1 %. Å få til god integrering og inkludering av innflyttere vil derfor være av største 
viktighet. 

Folkehelseinstituttets begrunnelse for valg av indikator: Gruppen uføretrygdede er en utsatt 
gruppe psykososialt og materielt. Omfanget av uføretrygd er en indikator på helsetilstand 
(fysisk eller psykisk), men må ses i sammenheng med næringslivet, utdanningsnivå og 
jobbtilbudet i kommunen.  
Grupper som står utenfor arbeidsliv og skole har i gjennomsnitt dårligere psykisk helse og 
mer usunne levevaner enn de som er i arbeid. De siste ti årene har andelen som får 
sykmelding og uføretrygd vært høyere i Norge enn i andre OECD-land. Økte helseproblemer 
i befolkningen kan ikke forklare dette. Årsakene til sykefravær og uførepensjon er 
vanskelige å fastslå. Ofte er de sammensatte, og forhold som usikker arbeidssituasjon, 
nedbemanninger, livsstilsfaktorer og andre sosiale faktorer kan påvirke sykefraværet og 
andelen som søker uføretrygd. Kilde: NAV 
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Diagram 4.2.3.1: Antall personer med nedsatt arbeidsevne 2011-2015 

 
 

Diagram 4.2.3.2: Andel av arbeidsstyrke 2011-2015 

 

Forklaring til diagram 4.2.3.1 og 4.2.3.2: Antall personer med nedsatt arbeidsevne og andel med nedsatt 
arbeidsevne i prosent av arbeidsstyrken 20-66 år, begge kjønn. Nedsatt arbeidsevne omfatter helt og delvis 
ledige samt personer som på grunn av fysisk, psykisk eller sosial funksjonshemming har vansker med å få 
arbeid. Tallene er ikke standardisert. Kilde: NAV. 

4.2.4: Sykefravær 
 
 

 

 

 

Legemeldt sykefravær blant innbyggerne i Alvdal har gradvis gått noe ned fra 2008 til 2014 
(med noen svingninger). I 2008 var sykefraværet 5,6%, i 2014 4,6% 

 

I 2012 utgjorde muskel- og skjelettlidelser ca. 42 % og psykiske lidelser ca. 19 % av det 
totale legemeldte sykefravær i Hedmark. Sykefraværet i Norge lå på 5,6% for 4. kvartal 
2012. Kilde: NAV Hedmark 
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Diagram 4.2.4.1: Legemeldt sykefravær 2008-2014 

 

Tapte dagsverk per år på grunn av egen sykdom i prosent av avtalte dagsverk, begge kjønn. Korrigerte tall for 
2008 på grunn av endring i næringsstandard. Kilde: NAV.no. 
 

4.2.5: Uføretrygd: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fra 2003 til 2013 gikk andelen uføretrygdede i Alvdal kommune gradvis ned fra 9,1 til 8,1 
%. Reduksjonen har vært noe større enn i landet som helhet. For aldersgruppen 18 til 44 
år var uføregraden i 2013 2,5% 

 

Folkehelseinstituttets begrunnelse for valg av indikator: Gruppen uføretrygdede er en 
utsatt gruppe psykososialt og materielt. Omfanget av uføretrygd er en indikator på 
helsetilstand (fysisk eller psykisk), men må ses i sammenheng med næringslivet, 
utdanningsnivå og jobbtilbudet i kommunen.  
Grupper som står utenfor arbeidsliv og skole har i gjennomsnitt dårligere psykisk helse 
og mer usunne levevaner enn de som er i arbeid. De siste ti årene har andelen som får 
sykmelding og uføretrygd vært høyere i Norge enn i andre OECD-land. Økte 
helseproblemer i befolkningen kan ikke forklare dette. Årsakene til sykefravær og 
uførepensjon er vanskelige å fastslå. Ofte er de sammensatte, og forhold som usikker 
arbeidssituasjon, nedbemanninger, livsstilsfaktorer og andre sosiale faktorer kan påvirke 
sykefraværet og andelen som søker uføretrygd. 
Kilde: NAV 
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Diagram 4.2.5.1: andel uføretrygdede 2006-2013 

 

Andel uføretrygdede i prosent av befolkningen i alderen fra 18 t.o.m. 66 år. Statistikken viser 2 års glidende 
gjennomsnitt (dvs. gjennomsnitt for overlappende 2-årsperioder). Kilde: FHI.no. 
 

4.2.6: Høyeste utdanningsnivå: 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

Alvdal kommune har i mange år hatt en gradvis reduksjon i andel personer med 
grunnskole som høyeste fullførte utdanningsnivå. Det kan se ut som om kurven har flatet 
ut de siste årene. I 2013 var andelen litt mindre en 12,5 %. 
Andel personer med videregående skole som høyeste fullførte utdanning har de siste årene 
vært stabil (55%).  Det er en gradvis økning i andel med universitet som høyest fullførte 
utdanning (32,5 i 2013). 

 

Folkehelseinstituttets begrunnelse for valg av indikator: Sammenhenger mellom 
utdanningsnivå, materielle levekår og helse er godt dokumentert. 
Sammenhengene mellom befolkningens utdanningsnivå og helse er komplekse, men 
forskere har identifisert to hoved mekanismer. For det første påvirker utdanning de 
levekår mennesker lever under gjennom livsløpet. For det andre bidrar læring til 
utvikling av en sterkere psykisk helse, som igjen påvirker menneskers fysiske helse i 
positiv forstand.  
Sagt litt enklere: læring gir mestring, mestring gir helse. (Elstad 2008) Tiltak rettet mot 
å redusere utdanningsforskjeller kan dermed bidra til å redusere ulikheter i folks helse. 
Fra et helsemessig ståsted er det viktig at utdanningssektoren lykkes med å tilrettelegge 
opplæringen slik at alle barn og unge kan få like gode muligheter til å lære og oppleve 
mestring. Kilde: Helsedirektoratet, 2012 
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4.2.6.1: Grunnskole: 

Diagram 4.2.6.1.1: Grunnskole som høyeste utdanning, 25+, 2007-2013 

 

Andel personer med grunnskolenivå som høyeste fullførte utdanning i prosent av de med oppgitt 
utdanningsinformasjon. Årlige tall. Kilde: FHI.no. 
 

4.2.6.2: Videregåendeskole: 

Diagram 4.2.6.2.1: Videregående skole som høyeste utdanning, 25+, 2007-2013 

 

Andel personer med videregåendenivå som høyeste fullførte utdanning i prosent av de med oppgitt 

utdanningsinformasjon. Årlige tall. Kilde: FHI.no. 
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4.2.6.3: Høyskole og universitet: 

Diagram 4.2.6.3.1: Høyskole og universitet som høyeste utdanning, 25+, 2007-2013 

 

Andel personer med høyskole eller universitetsnivå som høyeste fullførte utdanning i prosent av de med oppgitt 
utdanningsinformasjon. Årlige tall. Kilde: FHI.no. 
 

4.2.7: Frafall videregåendeskole: 
 

 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Det har i Alvdal vært en gradvis nedgang i frafall av elever som har gjennomført 
videregående skole i løpet av 5 årene. Frafallet mellom 2009 – 2011 har var på 19,5 
%.For perioden 2011-2013 var frafallet 16,6% Landsgjennomsnittet var for samme 
periode 24,6%. 

Folkehelseinstituttets 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 de som har valgt å ikke ta mer utdanning etter fullført 
ungdomsskole. 
Utdanning, og særlig det å fullføre en grunnutdanning, er en avgjørende ressurs for sikre 
god helse gjennom livsløpet. Undersøkelser har vist at det er sosial ulikhet i frafall fra 
videregående skoler i Norge. Dette vises for eksempel ved at blant ungdom som har 
foreldre med grunnskole som lengste fullførte utdanning, er andelen som dropper ut 
større enn blant ungdom som har foreldre med videregående eller lengre utdanning.  
Kilde: Helsedirektoratet 
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Diagram 4.2.7.1: Frafall videregåendeskole 2007-2013 

 

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 i 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. Statistikken viser 2 års glidende gjennomsnitt.  Kilde: FHI.no. 
 

4.2.8: Barnehagen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Andel styrere og pedagogisk ledere med godkjent barnehagelærerutdanning var i 2013 lav i 
Alvdal sammenlignet med andre kommuner i Hedmark og landet for øvrig. Kommunen har 
gjort en stor innsats. Alle stillingene er nå besatt med lovpålagt kompetanse.  

Barnehage er første trinn i utdanningsløpet og betyr mye for læring. Det har vært mye 
oppmerksomhet rundt god kvalitet i barnehagen bl.a. ved ansatte med høy kompetanse 
og tilstrekkelig antall ansatte per barn 



Folkehelsekartlegging 2015 Side 21 

Diagram 4.2.8.1: Andel styrere og pedagogiske ledere med godkjent 

barnehagelærerutdanning. 

 

 
Andel styrere og pedagogiske ledere med godkjent barnehagelærerutdanning i kommuner, Hedmark og hele 
landet. 2013. Kilde: SSB, tabell 06423. 
 

4.2.9: Barnevern: 
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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 

Fra 2003 til 2014 har det vært en gradvis økning av antall barn som har hatt undersøkelse. 
Antall barn med tiltak har holdt seg forholdsvis stabilt siden 2008 men vil svinge en del da 
liten kommune gir små tall 
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Diagram 4.2.9.1: utvikling av barn med undersøkelse 2003-2014 

 

 
Andel barn med undersøkelse i barnevernet i forhold til antall innbyggere, 0-17 år.  
Kilde: Barnevernsstatistikk Nord- Østerdal. 

Diagram 4.2.9.2: Utvikling av andel barn med barnevernstiltak 2003-2014 

 
Andel barn med barnevernstiltak i forhold til antall innbyggere, 0-17år.  
Kilde: barnevernstjeneste Nord-Østerdal. 
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Diagram 4.2.9.3: Andel undersøkelser som  fører til tiltak 2003-2014: 

 
Andel undersøkelser som fører til tiltak i forhold til antall innbyggere, 0-17år. 
Kilde: barnevernstjeneste Nord-Østerdal. 
 
 

4.3: Fysisk, biologisk, kjemisk og sosialt miljø (miljørettet helsevern) 

4.3.1: Drikkevannskvalitet 
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Alvdal kommunale vannverk Gulløimoen leverer vann til næring/industri og 700 
abonnementer. Vannverket leverer rutinemessig inn vannprøver for analyse. Vann fra 
vannverket har både tilfredsstillende resultater mht. E. coli og stabil drikkevannsleveranse. 
Resultatet er høyere enn landsnivået. Statistikken gjelder den delen av befolkningen som får 
vann fra rapportpliktige vannverk. Når man vurderer kommunens drikkevannsforsyning, må 
det tas hensyn til at 44 % av befolkningen ikke er tilknyttet vannverket. Kilde: 
kommunalteknikk og folkehelseprofilene. 

Folkehelseinstituttets begrunnelse for valg av indikator: Drikkevann fritt for smittestoffer er 
en vesentlig forutsetning for folkehelsen, og E.coli er en av de mest sentrale parametere for 
kontroll. 
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4.3.2: Radonkonsentrasjon: 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

4.3.3: Nærmiljø gang- og sykkelveier: 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Radonkonsentrasjon i Alvdal ligger godt under tiltaksgrensen. Målinger som er 
gjennomført tidligere i skoler og barnehager og nå også i kommunale utleieboliger 
underbygger dette.  

 

Radon er en radioaktiv edelgass som dannes når radium desintegrerer (nedbrytes). 
Både radium og radon er datterelementer av uran, som finnes i varierende mengder i 
berggrunn og løs masser. Når radon desintegrerer (nedbrytes) dannes det nye 
kortlivede radioaktive isotoper av polonium, vismut og bly. Disse kalles ofte 
«radondøtre» Når radon er tilstede i luften dannes det kontinuerlig radondøtre, og det 
er de som gir stråledoser til lungene ved innånding. Opphold i luftmiljø med høye 
radonkonsentrasjoner over mange år gir økt risiko for utvikling av lungekreft og 
risikoen er høyest for røykere. 
 
Strålevernforskriften stiller krav om at alle skoler og barnehager, samt utleieboliger 
skal ha så lave radonnivåer det er praktisk mulig å få til, og årsmiddelverdien skal 
være under 200 Bq/m3. I tillegg skal tiltak for å redusere radonnivået alltid 
gjennomføres dersom det overstiger 100Bq/m3. gang- og sykkelveier kan være viktige 
indikatorer som synliggjør kommunens tilrettelegging av fysisk aktivitet i nærmiljøet og 
i kommunen 

STEIAPROSJEKTET – SKYSSTASJON OG KIRKETORGET. 
Skysstasjon og Kirketorget som er en del av Steiaprosjektet ble fullført i august 2015. 
Gjennom opprusting av Kirketorget er sikkerheten for myke trafikanter og øvrige 
trafikanter blitt merkbart bedre ved at parkeringsplasser for ordinær parkering har blitt 
bedre regulert, samt at det har blitt flere parkeringsplasser for bevegelseshemmede. 
Tidligere foregikk parkering mer vilkårlig, noe som i tilfeller var direkte trafikkfarlig. I 
tillegg fører også økt belysning til større sikkerhet. 
Gjennom regulering av på/avstigningsplasser og sikrere tilgang til disse, samt 
regulering av øvrig kjøring og parkering i området har trafikksikkerheten rundt 
jernbanestasjonen blitt optimal. I tillegg har økt belysning ført til større sikkerhet i 
området.  
I Alvdal er det mindre enn 10 km gang- og sykkelveier. Det har ikke vært noen videre 
utbygging de siste årene. Etter vedtak om privatisering av kommunale veier innenfor 
det tidligere eiendomsskatteområdet har kommunen nå ansvaret for ca 4,5 kilometer 
vei. Gang/sykkelveier ble unntatt fra vedtaket om privatisering med den begrunnelse at 
mange brukere har spesielle behov og at dette vanskeliggjør åpen konkurranse for 
tilrettelegging av brøyting og strøing. Ved at kommunen fortsatt har ansvaret for 
sommer og vintervedlikehold på gang og sykkelveier vil spesielt vintervedlikehold 
(brøyting/strøing) bli ivaretatt på en best måte. 
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Diagram 4.3.3.1: Antall kilometer gang og sykkelvei. 

 
Totalt antall kilometer gang og sykkelveier som er kommunalt ansvar. I forhold til andre tettsteder i 
Fjellregionen. Kilde: SSB. 

4.3.4: Opplevelse av mobbing på skole: 
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Nærmiljøet påvirker mulighetene til deltakelse, inkludering og trivsel. Generelt er 
mennesker mer aktive dersom parker, grøntområder, anlegg for rekreasjon og 
mosjon, kollektivtransport og viktige målepunkter som skoler og butikker ligger i 
nærheten av hjemmet eller arbeidsplassen. Kilde: Kunnskapsgrunnlag fysisk 
aktivitet, Helsedirektoratet). Naturen og de grønne strukturene har to sentrale 
helsefremmende funksjoner. De bidrar til naturopplevelser og inspirer til og gir 
mulighet for fysisk aktivitet. Grønne områder har også helsefremmende funksjoner i 
form av å være sosiale arenaer og møteplasser. (Veileder «Planlegging av 
grønnstruktur i byer og tettsteder», Miljødirektoratet). 
 
Tilrettelegging for gåing og sykling  kan være viktige indikatorer som synliggjør 
kommunens tilrettelegging av fysisk aktivitet i nærmiljøet og i kommunen generelt. 
Gang- og sykkelveger gjør det mulig å øke hverdagsaktiviteten ved å gå eller sykle til 
skole, jobb og fritidsaktiviteter på en aktiv, trygg og miljøvennlig måte. Kilde: 
Kommunebilder 2011, Fylkesmannen i Oppland. 

I perioden 2006 – 2012 var det årlige gjennomsnittet for mobbing 6% for elevene på 7. 
trinn og 9% for elevene på 10.trinn. Diagram 4.3.4.2. viser fin nedgang i mobbing 10 
trinn mens tall for 7. trinn(diagram 4.3.4.1.) holder seg relativt stabilt. 

En studie i 2011 blant nærmere 9000 ungdommer og deres foreldre, peker ut problemer 
med skoleresultater og mobbing på skolen som viktige risikofaktorer for psykiske 
vansker blant ungdom. Kilde: Folkehelseinstituttet 
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Diagram 4.3.4.1: Opplevelse av mobbing 7. trinn 2006-2015: 

 
Andel elever i 7. trinn i grunnskolen som har opplevd mobbing de siste månedene i prosent av alle elever, 
standardiserte tall. Statistikken viser 5 års glidende gjennomsnitt (dvs. gjennomsnitt for overlappende 5-
årsperioder). De angitte årstallene er siste årstall (våren) i hvert skoleår. Der data mangler, er sannsynligvis 
tallene for små til offentliggjøring. Kilde: FHI.no. 

Diagram 4.3.4.2: Opplevelse av mobbing 10. trinn 2006-2015: 

 
Andel elever i 10. trinn i grunnskolen som har opplevd mobbing de siste månedene i prosent av alle elever, 
standardiserte tall. Statistikken viser 5 års glidende gjennomsnitt (dvs. gjennomsnitt for overlappende 5-
årsperioder). De angitte årstallene er siste årstall (våren) i hvert skoleår. Der data mangler, er sannsynligvis 
tallene for små til offentliggjøring. Kilde: FHI.no. 
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4.4: Helseatferd: 
Kartleggingen har vist at Alvdal kommune har lite informasjon om skolebarn og deres 
helseutfordringer. Derfor er det i september 2013, 2014 og 2015 gjennomført en 
spørreundersøkelse blant 7. og 10. trinn elever i Alvdal kommune. Spørreundersøkelsen 
hadde flere spørsmål om fysisk aktivitet, kosthold, rusbruk, røyking, snusbruk og mer. 
Undersøkelsen var anonym og derfor er svarene i tabell/diagram anonymiserte. Ikke alle 
elevene har svart på alle spørsmålene. Vi må derfor ta med i betraktningen at det 
påvirker resultatene. Undersøkelsen er bare gjennomført i Alvdal kommune.  
 

4.4.1: Fysisk aktivitet: 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

Diagram 4.4.1.1: Andel elever timer fysisk aktivitet 7.trinn 2013-2015 

 
Kilde: Elevundersøkelse Alvdal kommune. 
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De aller fleste elevene på 7. og 10. trinn oppgir at de er aktive mer enn 3 timer i uken. Det 
er noe variasjon mellom 2013,2014 og 2015.  Andel som er aktive mellom 1 og 5 timer har 
økt, mens de som trener under 1 time og mer enn 5 timer i uken er redusert. For 10.trinn 
ser det ut som 70% trener mer enn 3 timer i uken. Tall fra Ungdata 2015 underbygger 
nedenstående elevsvar. 

Fysisk aktivitet er nødvendig for normal vekst og utvikling hos barn og unge. Faglige 
anbefalinger for barn og unge er minst 1 time daglig fysisk aktivitet fra moderat til intensiv 
aktivitet. Kilde: Helsedirektoratet 
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Diagram 4.4.1.2: Andel elever timer fysisk aktivitet 10.trinn 2013-2015 

 
Kilde: elevundersøkelse Alvdal kommune. 

4.4.2: kosthold: 
 
 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

Diagram 4.4.2.1: Frokost, andel elever som spiser frokost 7.trinn 2013-2015 

 
Kilde: elevundersøkelse 2013-2015 Alvdal kommune.  
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I lokal undersøkelse 7. og 10.trinn årene 2013, 2014 og 2015 svarer flere elever i 2015 at 
de spiser frokost hver dag enn tidligere år. Det har i samme periode vært gjennomført et 
kostholdsprosjekt blant elevene på 9. trinn. Kan det ha medvirket til den positive effekten 
på nedenstående resultater? Det kan også se ut som mengden brusdrikking har gått ned. 
En må være oppmerksom på at tallmaterialet er lite. 

Brus: Mange barn får i seg for mye sukker gjennom brus eller saft. En halv liter brus eller 
saft inneholder cirka 50 gram sukker. Det tilsvarer 25 sukkerbiter.  Kilde: 
Matportalen.no, Helsedirektoratet. 
Frokost: De fleste trenger påfyll av energi om morgenen for at kroppen skal fungere. Det 
kan være vanskeligere å konsentrere seg, og både humør og arbeidslyst kan bli dårligere 
frokosten droppes.  Kilde: Matportalen.no, Helsedirektoratet 
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Diagram 4.4.2.2: Frokost andel elever som spiser frokost 10.trinn 2013-2015 

 
Kilde: Elevundersøkelse Alvdal kommune. 

Diagram 4.4.2.3: Brusdrikking, andel elever som drikker brus 7.trinn 2013-2015 

 

Kilde: elevundersøkelse Alvdal kommune. 

Diagram 4.4.2.4: Brusdrikking, Andel elever som drikker brus 10.trinn 2013-2015 

 
 
Kilde: Elev undersøkelse Alvdal kommune. 
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4.4.3: Tannhelse: 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

Diagram 4.4.3.1: Andel barn og unge uten behov for fyllinger 2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Andel 5-, 12- og 18-åringer uten behov for fyllinger i 2012 – 2013 og 2014 DMF=0 betyr andel av årskullet som 
ikke har hatt behov for fyllinger. Kilde: Fylkestannhelsetjenesten i Hedmark. 

4.4.4: Røyking,  snusbruk og alkohol: 
 
 
 

 

 
 

 

Andel barn og unge som ikke har hatt behov for fyllinger i tennene er høyere enn for 
Hedmark og landet. Det kan se ut som andelen uten fyllinger har sunket noe de siste 
åene. Mål for tannhelsetjenesten i Alvdal er å redusere antall fyllinger hos barna i alderen 
12 til 18 år. Det er i ungdomsskolealderen at alvdalsungene får hull i tennene 

De siste 30 årene har det skjedd en betydelig bedring i tannhelsen. Flere barn og unge 
har ingen eller få "hull" i tennene. Blant voksne og eldre er det flere som har egne tenner 
i behold, og som klarer seg uten protese. Men fortsatt varierer tannhelsen med alder, 
økonomi, hvor i landet man bor og om man tilhører en utsatt gruppe eller ikke. Kilde: 
Folkehelseinstituttet. 

Røyking og snusbruk anses å være et lite problem blant 10 klassingene. Andel som 
snuser er noe høyere men det har gått ned i 2014 og ytterligere i 2015. Andel elever i 10 
trinn som bruker alkohol har ligget mellom 60% og 38%, dette til tross for at de ennå 
ikke er i en alder der det er lovlig å innta alkohol. I ungdataundersøkelsen 2015 svarer 
14% av guttene og 30% av jentene i 8-10 trinn ved Alvdal ungdomsskole og Storsteigen 
VGS at de får lov å drikke alkohol av foreldrene sine. 
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Diagram 4.4.4.1: Røyking gravide kvinner 2002-2013 

 

Andel fødende som oppga at de røykte ved svangerskapets begynnelse i prosent av alle fødende med 
røykeopplysninger. Statistikken viser 10 års glidende gjennomsnitt Kilde: FHI.no. 
 

Diagram 4.4.4.2: røyking, snus og alkoholbruk 10.klasse 2013-2015. 

 

Andel elever som røyker, snuser og drikker alkohol. Kilde: Elevundersøkelse Alvdal kommune. 
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Røyking er ansett å være en av de viktigste årsakene til redusert helse og levealder. 
Omtrent halvparten av dem som røyker daglig i mange år, dør av sykdommer som 
skyldes tobakken. I tillegg rammes mange av sykdommer som fører til vesentlige 
helseplager og redusert livskvalitet. Studier viser at de som røyker daglig, i snitt dør 
10 år tidligere enn ikke-røykere, og 25 prosent av dagligrøykerne dør 20-25 år 
tidligere enn gjennomsnittlig levealder for ikke-røykere. 
 
En rekke kvinner slutter å røyke når de blir gravide.  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. 
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Diagram 4.4.4.3: Tobakk og rus ungdatatall Alvdal 2015. 

 
Antall barn ungdatatall Alvdal 2015 sammenlignet med nasjonale tall ungdatakommuner 2014. 
Kilde: Ungdataundersøkelse. 

4.5: Helsetilstand: 
Helsetilstanden i den norske befolkningen er i hovedsak god, levealderen øker og det har 
vært en betydelig reduksjon i dødeligheten av hjerte- og karsykdommer de siste årene. 
Samtidig er det fortsatt store sosiale forskjeller i helse. Sykdomsbildet i Norge er preget 
av ikke-smittsomme sykdommer som hjerte - og karsykdommer, diabetes, KOLS og 
kreft. Norge har som overordnet mål å redusere for tidlig død av hjerte - og 
karsykdommer, diabetes, kroniske lungesykdommer og kreft med 25% innen 2025. 
 
Påvirkningsfaktorer på psykisk helse som fremheves i folkehelsemeldingen: å fremme 
mestring, tilhørighet, utvikling og vekst og opplevelse av mening og faktorer som gir økt 
risiko for mistrivsel og psykiske helseproblemer. Sosial støtte og sosiale nettverk i 
hverdagslivet virker positivt på den psykiske helse, mens ensomhet, stress og 
utenforskap har negativ effekt. 

4.5.1: Helse og trivsel barn og unge: 
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Trivselstall for 7. og 10. trinn ser ut til å ligge lavere enn landet og Hedmark for øvrig. 
Alvdals ungdomsskoleelever har i Ungdata undersøkelsen for 2015 i hovedtrekk oppgitt 
høyere tall på helseplager enn de nasjonale ungdata tall for 2014. Nasjonale tall 
underbygger tall fra Alvdal som tyder på at jentene opplever flere plager enn guttene.  
Alvdal skårer høyere enn Ungdata 2014 på parametrene ensomhet og depressivt 
stemningsleie. 

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). Dette 
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). 
Kilde: Folkehelseinstituttet 
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Diagram 4.5.1.1: Trivsel på skole 7.trinn 2006-2015 

 
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 5-årsperioder). De angitte årstallene er siste årstall 
(våren) i hvert skoleår. Standardiserte tall. Kilde: FHI.no. 

Diagram 4.5.1.2: Trivsel på skole 10. trinn 2006-2015 

 
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 5-årsperioder). De angitte årstallene er siste årstall 
(våren) i hvert skoleår. Standardiserte tall. Kilde: FHI.no. 
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Diagram 4.5.1.3: Helse og trivsel Alvdal ungdomsskole 8.,9. og 10. trinn 2015: 

 
Kilde: ungdataundersøkelse 2015. 
 

Diagram 4.5.1.4: Selvbilde, Alvdal ungdomsskole 8., 9. og 10. trinn 2015: 

 

Kilde: ungdataundersøkelse 2015. 
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4.5.2: Diabetes: 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 4.5.2.1: Bruk av legemidler til behandling ved diabetes type2.  

 
Brukere av legemidler utlevert på resept til personer 30-74 år. Brukere defineres som personer som har hentet 
ut minst en resept i kalenderåret. Dersom en bruker henter ut flere resepter på samme legemiddel telles 
vedkommende som bruker bare en gang. Statistikken viser 3 års glidende gjennomsnitt. Per 1000, 
standardisert. Kilde: FHI.no.  

 
 
 
 
 

Diabetesmedisiner, brukere 30-74 år: Alvdal kommune har hatt en gradvis økning i 
bruk av diabetesmedisiner fra 2007 til 2013, dette i tråd med landet for øvrig. Nasjonale 
tall viser at visse innvandrergrupper, deriblant pakistanere har høyere risiko for å utvikle 
diabetes. Alvdal har ikke noe eget opplegg for oppfølging av diabetikere med hensyn på 
kost, aktivitet og vekt. 

Folkehelseinstituttets begrunnelse for valg av indikator: Forekomsten av type 2-diabetes 
er usikker og behandling av sykdommen varierer. Kosthold, mosjon og vektreduksjon 
kan for noen normalisere blodsukkeret og holde sykdommen under kontroll. Andre 
trenger medikamenter for å få ned blodsukkeret og bruk av midler til behandling av type 
2-diabetes kan brukes som en indikator på forekomst av type 2-diabetes i befolkningen. 
Med årene kan imidlertid insulinproduksjonen reduseres, og det blir nødvendig med 
insulinsprøyter på samme måte som ved type 1-diabetes. Overvekt er en viktig 
risikofaktor for utvikling av type 2-diabetes og forekomst av type 2-diabetes kan derfor 
gjenspeile befolkningens levevaner. 
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4.5.3: Hjerte-karsykdommer: 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Diagram 4.5.3.1: utvikling midler mot hjerte-karsykdommer 2007-2013(uten kolesterol 

senkende midler) 

 
Start fra 100personer og oppover per 1000. Aldersgruppe fram til 74år.  Kilde: FHI.no.  

Nasjonalt er dødeligheten av hjerte- og karsykdommer er synkende i alle aldersgrupper, 
men det er en bekymringsfull økning i sykehusinnleggelser for førstegangs hjerteinfarkt 
blant yngre voksne (fhi rapport 2014:4).  
Medikamenter mot hjerte- og karsykdommer (unntatt kolesterolsenkende 
midler) brukere 0- 74 år: Det er registrert økning i bruk av disse medikamentene 
nasjonalt og også i Alvdal. 
Kolesterolsenkende medikamenter, brukere 0-74 år: Også for disse medikamentene 
har det vært økning i bruken nasjonalt og også i Alvdal. Antall brukere ser ut til å ha 
stabilisert seg siden2012 

Hjerte- og karsykdommer omfatter blant annet hjerteinfarkt, angina pectoris 
(hjertekramper) og hjerneslag. Jo flere som er ikke-røykere, har et gunstig kosthold, 
mosjonerer daglig og har normal kroppsvekt, jo færre vil få infarkt i en befolkning. 
Kilde: Folkehelseinstituttet 
 
Folkehelseinstituttets begrunnelse for valg av indikator: Utbredelsen av hjerte- og 
karsykdom kan gi informasjon om befolkningens levevaner. Det har vært nedgang i 
forekomst av hjerte- og karsykdom de siste tiårene, men utbredelsen av risikofaktorer 
som røyking og fysisk inaktivitet tyder på at lidelsene fortsatt vil ramme mange. 
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Diagram 4.5.3.2: Kolesterol senkende midler 2007-2013 

 

Brukere av legemidler utlevert på resept til personer 0-74 år. Brukere defineres som personer som har hentet 
ut minst en resept i kalenderåret. Dersom en bruker henter ut flere resepter på samme legemiddel telles 
vedkommende som bruker bare en gang. Statistikken viser 3 års glidende gjennomsnitt. Per 1000, 
standardisert. Kilde: FHI.no. 

 

 

4.5.4: Kreft: 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Forekomsten av kreft har økt litt i Alvdal. Det er tilsvarende utvikling som i hele landet og 
fjellregionen. Dødeligheten har også økt litt men er relativt stabil. 

Omtrent åtte av ti krefttilfeller oppstår i aldersgruppen over 55 år. At forekomsten har 
økt fram til i dag, samtidig som dødeligheten er stabil eller svakt fallende, innebærer at 
flere av dem som får kreft, overlever sykdommen eller dør av andre årsaker. 
Leveutsiktene ved enkelte kreftformer har blitt betydelig bedre. En del av økningen i 
forekomst skyldes økt diagnostisering av kreftformer hvor behandlingsmulighetene er 
gode, for eksempel hudkreft. (Kilde: Norgeshelsa) 
 
Av de 26 000 som årlig får kreft, er om lag 150 yngre enn 15 år (kilde: Kreftregisteret).  
Sosioøkonomiske forskjeller. Kreftforekomst og -dødelighet varierer med hvor man 
befinner seg på den sosiale rangstigen. Om lag 20 prosent av kreftdødsfallene blant 
menn og 30 prosent blant kvinner ville vært unngått dersom alle hadde hatt samme 
dødelighet som det gruppen med høyere universitetsutdanning har. (kilde: SSB.) 
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Diagram 4.5.4.1: Nye krefttilfeller 2001-2012 alle typer kreft: 

 

Nye kreft tilfeller mellom 2001-2012. Basert på 100000 innbyggere, inneholder alle krefttyper. Samlet kjønn. 
Kilde: FHI.no. 

Diagram 4.5.4.2: Dødelighet av Hjerte-karsykdommer og kreft 2003-2012: 

 
Dødelighet i kreft, hjerte- og karsykdommer 2003-2012. Kommuner, fylket og hele landet. 
Kilde: FHI.no. 
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4.5.5: Kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 
 

Diagram 4.5.5.1: Medikamentbruk ved KOLS og astma:  

 
Bruk av KOLS og astmamedikamenter, begge kjønn, 45–74 år, per 1000 standardisert. 3 års glidende 
gjennomsnitt. Kilde FHI.no.  

4.5.6: Smerter: 
 
 

 

 

Forekomsten er usikker og mange tilfeller er trolig ikke rapportert. Dødelighet per 
100000 for KOLS har økt for kvinner og menn de siste årene både på landsbasis og i 
Hedmark. Det er en høyere andel døde av KOLS i Hedmark enn i landet for øvrig. Tall 
for Alvdal fremkommer ikke. (Kilde: Kommunehelsa statistikkbank). Medikamentbruk 
ved KOLS og astma ligger på nivå med hele landet 
 

Befolkningsundersøkelser i Norge viser at forekomsten av astma har økt de siste 20 
årene, spesielt hos barn. Kilde: Nasjonal strategi for forebygging og behandling av 
astma- og allergisykdommer, Helse- og omsorgsdepartementet. 
 
Folkehelseinstituttets begrunnelse for valg av indikator: Om lag 200 000 nordmenn 
har trolig KOLS, av disse har mer enn halvparten diagnosen uten å vite om det. 
Forekomsten er økende, særlig blant kvinner. Hovedårsaken er røyking som forklarer 
to av tre tilfeller, men arbeidsmiljø og arvelige egenskaper spiller også en rolle. 
Forekomst av KOLS øker med økende tobakksforbruk og antall røykeår, og kan si noe 
om røykevaner. 

Smertestillende medikamenter, brukere 0-74 år: Den totale bruken av smertestillende 
medikamenter på resept fra 2007 til 2013 i Alvdal kommune har vært relativ stabil.Ikke 
reseptbelagte smertestillende er ikke med i denne statistikken. Kroniske muskel- og 
skjelettlidelser er blant de vanligste smertetilstandene. 
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Diagram 4.5.6.1: bruk av reseptbelagte smertestillende medikamenter: 

 

Brukere av legemidler utlevert på resept til personer 0-74 år. Brukere defineres som personer som har hentet 
ut minst en resept i kalenderåret. Dersom en bruker henter ut flere resepter på samme legemiddel telles 
vedkommende som bruker bare en gang. Statistikken viser 3 års glidende gjennomsnitt. Per 1000, 
standardisert. Kilde: FHI.no.  

4.5.7: Muskel og skjelettlidelser:  
 

 

 

 

 
 

 

 

Kroniske smertetilstander og psykiske lidelser er de viktigste årsaker til at menn og 
kvinner faller ut av arbeidslivet før pensjonsalderen. Anslagsvis 30 prosent av voksne har 
kroniske smerter i Norge i dag. Muskel- og skjelettplager er den vanligste årsaken, men 
en rekke andre lidelser kan også føre til kronisk smerte. Forekomsten er høyere enn i 
mange andre europeiske land. Betydelig flere kvinner enn menn sier at de har kroniske 
smerter, og kvinner er også i langt større grad enn menn sykemeldt og uføre som en 
følge av kronisk smerte. Kilde: Folkehelseinstituttet 
 
Når det gjelder ikke-reseptbelagte medikamenter, viste en undersøkelse gjengitt i 
Tidsskift for Den norske legeforeningen (Lagerløv P, Holager T, Helseth S et al. 2009) at 
ungdommens bruk av disse har økt. Undersøkelsen tydet på at smertestillende ble brukt 
mot «dagliglivets plager» som lett hodepine eller manglende væskeinntak. 

Antall personer i kontakt med primærhelsetjenesten / fastlege eller legevakt med 
diagnosen muskel - eller skjelettplager/sykdommer har økt fra ca 237 i perioden 2010 – 
2012 til 254,3 i perioden 2011-2013. 

Muskel- og skjelettlidelser er en av de hyppigste årsakene til bruk av både tradisjonelle og 
alternative helsetjenester og -tilbud. Kilde: Tidsskrift for Den norske legeforening, 
nr23/2010. 
Muskel- og skjelettlidelser, sammen med psykiske lidelser, er den hyppigste årsaken til 
sykefravær i Norge. Fysisk aktivitet kan forebygge muskel- og skjelettlidelser. Kilde: 
Folkehelseinstituttet 
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Diagram 4.5.7.1: bruk av primærhelsetjeneste ved muskel og skjelettlidelser 2010-2013:  

 

Antall unike personer i kontakt med fastlege eller legevakt per 1000 innbyggere per år. Dersom en person har 
vært i kontakt med fastlege eller legevakt flere ganger i løpet av kalenderåret med samme sykdom/ lidelse, 
telles vedkommende kun én gang. Statistikken viser 2 års gjennomsnitt (dvs. gjennomsnitt for 2-årsperioder) 
Kontakter med primærhelsetjenesten er klassifisert etter ICPC-kodeverket. Kontroll og Utbetaling av 
HelseRefusjon(KUHR)-databasen i HELFO, Helsedirektoratet. Kilde: FHI.no.  
 

4.5.8: Rus- og psykiske lidelser: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I Alvdal har både bruk av primærhelsetjenester og bruk av medikamenter mot psykiske 
lidelser  hatt en lett økning de senere årene, 2009-2013. 
Rus:  
Lokale tall for rusavhengighet er noe mangelfulle. Bruken av tunge rusmidler av typen 
opiater i Fjellregionen er lav. For hedmarkskommunene i Fjellregionen inklusive Stor-
Elvdal har vi 9 LAR brukere (legemiddelassistert rehabilitering). De fleste av disse er 
kommet fra institusjoner eller er tilflyttere. I vår region er det andre typer rus som 
dominerer. Disse er Cannabis, alkohol og Benzodiazepiner. Kilde: Lar-kontakt for 
kommunene Monica Gran og rus – psykiatrikonsulent i Alvdal. 
Psykiske lidelser: 
Bruk av primærhelsetjenesten: Noe over 80 personer i Alvdal med diagnose psykiske 
symptomer eller lidelser var i kontakt med fastlege eller legevakt i årlig gjennomsnitt i 
perioden 2010-2011.  
Bruk av spesialisthelsetjenesten: I perioden 2009-2011 brukte 67 personer i årlig 
gjennomsnitt spesialisthelsetjenesten i psykiatri (innleggelser og polikliniske 
konsultasjoner) 
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Diagram 4.5.8.1:Bruk av primærhelsetjeneste: 

 

Antall unike personer i kontakt med fastlege eller legevakt per 1000 innbyggere per år. Dersom en person har 
vært i kontakt med fastlege eller legevakt flere ganger i løpet av kalenderåret med samme sykdom/ lidelse, 
telles vedkommende kun én gang. Statistikken viser 2 års gjennomsnitt (dvs. gjennomsnitt for 2-årsperioder). 
Kontakter med primærhelsetjenesten er klassifisert etter ICPC-kodeverket. Dataene er hentet fra: Kontroll og 
Utbetaling av HelseRefusjon(KUHR)-databasen i HELFO, Helsedirektoratet. Kilde: FHI.no. 

Folkehelseinstituttets begrunnelse for valg av indikator:  
Omfang av sosiale risikomiljøer som rusmiljøer og kriminalitet anbefales med i 
oversiktsdokument Kilde: en veileder til arbeidet med oversikt over helsetilstand og 
påvirkningsfaktorer IS-2110 
 
Forekomsten av psykiske lidelser i Norge er stabil, og er svært vanlig i befolkningen. 
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. 
 
Tiltak for å utjevne sosial ulikhet vil trolig ha en effekt på utvikling av rus og enkelte 
psykiske lidelser. Kilde: Folkehelseinstituttet. 
I kunnskapsdialogmøter mellom folkehelseteamet på fylket og kommunene i 
Hedmark er psykisk helse barn og unge løftet som en utfordring i hele regionen. 
 
Sosial støtte og utviklet mestringsevne er de viktigste beskyttelsesfaktorene mot 
utvikling av psykiske lidelser. Kilde: Proposisjon til Stortinget (Folkehelseloven) 
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Diagram 4.5.8.2: Bruk av medikamenter mot psykiske lidelser. (Antidepressiva og 

antipsykotika) 2007-2013  

 

Brukere av legemidler utlevert på resept til personer 0-74 år. Brukere defineres som personer som har hentet 
ut minst en resept i kalenderåret. Dersom en bruker henter ut flere resepter på samme legemiddel telles 
vedkommende som bruker bare en gang. Statistikken viser 2 års glidende gjennomsnitt. Per 1000, 
standardisert.  Startet fra 50 personer. Kilde:FHI.no. 
 

Diagram 4.5.8.3: Bruk av sovemidler og beroligende midler 2007-2013: 

 

Brukere av legemidler utlevert på resept til personer 0-74 år. Brukere defineres som personer som har hentet 
ut minst en resept i kalenderåret. Dersom en bruker henter ut flere resepter på samme legemiddel telles 
vedkommende som bruker bare en gang. Statistikken viser 3 års glidende gjennomsnitt. Per 1000, 
standardisert. Kilde: FHI.no. 
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4.5.9: Smittsomme sykdommer:  
 

 

 

 

 
 

 

 

Diagram 4.5.9.1: MSIS meldinger Smittsomme sykdommer: 

Sykdom  07 08 09 10 11 12 13 14 

Campylobacteriose 7 8 5 15 - 6 13 8 

Chlamydiainfeksjon, genital 63 36    27 33 - 28 20 32 

E. coli-enteritt 1 0      2     0 - 1 1 0 

Giardiasis 0 1 2     2 -      0 1 1 

Hepatitt B, kronisk 2 0 0 0 - 1 0 1 

Kikhoste 12 85 64 6 - 28 12 3 

MRSA-infeksjon 3 0     3 5 - 0 3 0 

Salmonellose 1 2 3 5 - 1 2 0 

Syst. Gr. A streptokokksykdom 0 0 0 0 - 0 0 0 

Syst. H. influensasykdom 1 0      1 0 -      2 1 0 

Yersinose  0  0      1     0 -  0 0 0 
Tabellen viser antall tilfeller diagnostisert i tidsrommet 01.2007 - 12.2014 for Alvdal, Folldal, Os, Rendalen, 
Tolga og Tynset. Kommunene er slått sammen pga. lite tallmateriell for den enkelte kommune. Kilde: 
Folkehelseinstituttet, MSIS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vaksinasjonsdekning: I perioden 2010-2014 (årlig gjennomsnitt) var nær 100 % av barn 
ved 2 og 9 årsalderen i Alvdal kommune fullvaksinerte i tråd med retningslinjer i 
barnevaksinasjonsprogrammet 
Meldte smittsomme sykdommer: Det er totalt sett få smittsomme sykdommer som blir 
meldt til Folkehelseinstituttet (lovpålagte meldinger) i kommunene som er med i Fjellhelse  

Smittsomme sykdommer er ikke lenger det største folkehelseproblemet i Norge, men for å 
holde disse sykdommene i sjakk, er det svært viktig å opprettholde et godt smittevern og 
et effektivt vaksinasjonsprogram. Kilde: Folkehelseinstituttet. 
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4.5.10: Sykehusinnleggelser: 
 
 

 

 

 
 

 

 

4.5.11: Skader og ulykker: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diagram 4.5.11.1: Andel personer meldt spesialisthelsetjeneste. 

 
Andel per 1000, standardisert ,personskader meldt spesialisthelsetjenesten i aktuelle perioder kjønn samlet. 
kilde: Kommunehelsa. 
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Vi har ikke funnet nye tall for antall innleggelser på de somatiske eller psykiatriske 
avdelingene etter de tallene som var med i oversiktsdokumentet 2013. Tabeller på dette 
området er derfor ikke med i 2015- oversikten. 

 

Befolkningens bruk av sykehustjenester kan gi en viss pekepinn på viktige trekk ved så 
vel helsetjenester som helsetilstand i kommunene. Antall sykehusinnlagte 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. Kilde: Folkehelseinstituttet. 
 

Alvdal ligger høyere enn landsgjennomsnittet på personskader og deriblant 
lårhalsbrudd meldt spesialisthelsetjenesten. På folkehelseprofilene for2015 er dette det 
eneste området der vi oppnår rødt «trafikklys». Vedlagt dette 
oversiktsdokumentet:Ulykkesdata for veitrafikkulykker med personskader 2005 – 
2014. 

En stor andel av personene som utsettes for ulykker rammes innen området hjem og 
fritid. I henhold til norsk pasientregisters opplysninger om skadested, er boligområde 
den kategorien som har flest antall rapporterte skader, 29,6 prosent. Også vei, gate, 
fortau, gang- og sykkelvei og sports- og idrettsområder har mange skader.  Av 
skader i inntektsgivende arbeid, er det yrkesgruppene bygge- og anleggsvirksomhet, 
annen tjenesteyting og industri som rapporter flest skader (kilde: Veiviser i lokalt 
folkehelsearbeid, Helsedirektoratet 
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5: Oppsummering av utfordringsbilde i Alvdal kommune: 
 
Oppsummeringen nedenfor er gjort skjematisk ut fra resultatene i kartleggingen under 
kapittel 4.  Tabellene er ikke uttømmende. Det er helt sikkert langt flere mulige årsaker 
og mulige konsekvenser. 

5.1: Framtidige folketall og befolkningssammensetning:  
 Status 

 
Mulige årsaker Mulige konsekvenser 

Folketall 
befolknings-
sammenset-
ning. 

En gradvis liten 
økning av 
innbyggertallet 
frem til 2040. 
 

Økt innvandring Boligbehovet kan øke. 

 Andel yngre ser 
ikke ut til å øke. 

Ungdommen må ut 
av regionen for å 
skaffe seg høyere 
utdanning. 
 
Arbeidsmarkedet 
baserer seg i stor 
grad på off.sektor, 
primærnæring og 
noe industri  

Færre yrkesaktive. 
 
Etablerer familie 
utenbygds, mulighet for 
å skaffe arbeid for hele 
familien.  
 
Arbeidsmarkedet er for 
snevert i forhold til 
utdanningsnivå. 

 Størst økning i 
andel 67 år og 
eldre. 
 

Eldrebølgen: 
 
Levealder er høy. 
 
Lite fraflytting blant 
eldre. 
 

Flere som trenger pleie- 
og omsorgstjenester på 
grunn av 
alderssammensetningen 
 
Befolkningssammensetn
ingen innebærer 
vansker med å ivareta 
omsorgsoppgaver, 
særlig til de eldre. Vi vil 
oppleve mangel på 
arbeidskraft i forhold til 
omsorgsbehov 
 

 Økt innvandring 
de senere årene 

Henger sammen med 
verdenssituasjonen 
og sentrale føringer 
for kommunens 
mottak av flyktninger 
og asylsøkere. 
 

Innvandring kan bidra 
til arbeidsplasser på sikt 
dersom flyktningene blir 
boende. Det forutsetter 
god integrering og god 
boligpolitikk. 

 Arbeidsmarkedet 
er for tiden bra, 
lav ledighet. 

Noe svingninger vil 
alltid være. For lite 
grunnlag til å anslå 
en trend. 
 

 

 

 



Folkehelsekartlegging 2015 Side 47 

5.2: Oppvekst og levekår: 
 Status 

 
Mulige årsaker Mulige konsekvenser 

Oppvekst og 
levekår. 

Arbeidsledighet, 
sykefravær og 
personer med 
nedsatt 
arbeidsevne er 
lavere enn 
landsgjennomsni
ttet og 
hedmarkskommu
nene for øvrig. 

Lav arbeidsledighet, 
stabilt 
arbeidsmarked. 
Fortsatt jobbtilbud til 
arbeidstakere uten 
høyere utdanning. 
 
Stabilt næringsliv: 
Landbruk og noen 
bedrifter med flere 
ansatte. 
 
Årsaker til nedsatt 
arbeidsevne er 
komplekse/sammens
atte: fysisk og 
psykisk sykdom, 
belastninger, livsstil, 
utdanningsnivå, 
praksis og holdninger 
rundt sykmeldinger 
og uføretrygd. 
 
Tilflytting: billige 
boutgifter. Regionalt 
arbeidsmarked med 
korte avstander, lite 
pendling. Innstilling 
hos arbeidsgiver til å 
tilsette ansatte med 
redusert 
arbeidsevne.  
 
 
Kultur for 
læring/utdanning i 
N.Ø. har skilt seg 
positivt ut fra sør i 
Hedmark 
 

Arbeidsledigheten 
nasjonalt ser ut til å 
øke, kampen om 
arbeidsplasser vil øke 
tilsvarende.  
  
Lav inntekt kan medføre 
at barn ikke får delta i 
aktiviteter på lik linje 
med andre. Kan også 
øke sannsynligheten for 
dårlig selvopplevd 
helse, sykdom og for 
tidlig død. 
 
Høy sysselsettingsgrad 
kan ha positiv 
innvirkning på opplevd 
helse i befolkningen. 
 
Ved nedsatt 
arbeidsevne, øker 
risikoen for langvarig 
sykefravær og tidlig 
uføretrygd 

 Andel barn med 
undersøkelse i 
barnevernet er 
høyere enn 
nabokommunene 
 

Tett dialog og godt 
samarbeid med 
barneverntjenesten.  

Sjansen for å fange opp 
de barna som ikke får 
ivaretatt sitt 
omsorgsbehov er god. 

 Frafall i VGS 
mellom 16 og 
17% ligger  
 
lavere enn 
landsgjennomsni
ttet og Hedmark. 

Kan oppfølgingen 
være god? Tilgang på 
studieplasser?  
 
Det er en andel som 
ikke fullfører. Kan 
sommerjobb for 

Trygge oppvekstsvilkår, 
oversiktlig samfunn 
med god kontroll. 
 
Sommerjobb for 
ungdom viktig 
forebygging med tanke 
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ungdom være et 
forebyggende tiltak? 
 

på «drop-out».  
Behov for tiltak overfor 
de som ikke fullfører 

 Andel elever som 
oppgir at de 
spiser frokost 
hver dag er 
økende.  

Tid om morgenen 
Mer overlatt til seg 
selv og eget ansvar. 
Skolen tilbyr enkel 
frokost til en billig 
penge. 
 

 

 

5.3: Fysisk, biologisk, kjemisk og sosialt miljø: 
 Status Mulige årsaker Mulige 

konsekvenser 
Fysisk, 
biologisk, 
kjemisk 
miljø. 

Vannkvaliteten på 
offentlig drikkevann 
og i basseng er god. 
 
Radonkonsentrasjonen 
ligger godt under 
tiltaksgrense. 

Gode rutiner for 
oppfølging. 

Liten grad av sykdom 
grunnet dårlig 
vannkvalitet. Ingen 
fare for 
helseproblemer 
grunnet 
radonkonsentrasjon. 
 

 Steia-prosjektet 
 

Bedre trivsel i 
sentrum, Økt 
trafikksikkerhet i 
sentrum. 
 

Strekningen på RV 29 
mellom Plassen og 
Steimokrysset er 
trafikkfarlig for 
gående, syklende og 
de som kommer til 
hest. 
 

 Antall kilometer 
sykkelvei er uendret. 
 

Mangler plan for 
fremdrift.  
f.eks. 
trafikksikkerhetsplan. 
 

Trafikkfarlige 
strekninger blir ikke 
utbedret 

Sosialt 
miljø, 
mobbing.  

Andel elever som 
svarer positivt på 
opplevelse av 
mobbing har gått noe 
ned men det er 
fortsatt mange som 
opplever mobbing i 
hverdagen. 
 

Økt fokus? Tilfeldig 
svingning. Ny type 
mobbing gjennom 
sosiale medier – 
utestengning. 

Undersøkelser viser at 
mobbing virker på 
selvfølelse, 
utestengning, 
reduksjon i 
prestasjoner, redusert 
psykisk helse. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Folkehelsekartlegging 2015 Side 49 

5.4: Skader og ulykker: 
 Status Mulige årsaker Mulige 

konsekvenser: 
Skader og 
ulykker. 

Alvdal skårer langt 
over fylket og landet 
når det gjelder 
personskader 
behandlet i sykehus.   
 

Vi har ikke klart å 
fremdrive mer detaljer 
rundt materialet som 
ville si mer om 
årsakssammenheng. 

Vi må ha fokus på 
ulykkesforebyggende 
tiltak. 

 Andel lårhalsbrudd 
er høyere enn fylket 
og 
landsgjennomsnittet. 

Strørutiner, grisgrendt 
bosetting.  
Medikamentbruk i 
PRO.  
 

Økt belastning innen 
PRO med økt behov 
for rehabilitering. 

 Veitrafikkulykker. 
 

Riksvei 3 og fylkesvei 
29 har flest ulykker 
med personskader og 
drepte. 

Tiltak bør prioriteres 
på disse strekningene. 

 Antall drepte i 
trafikken har gått 
ned. 

Bedre kvalitet på 
bilene, 
strekningsmåling av 
fart.  

 

 Alder på skader i 
trafikken ligger  
hovedsak mellom 21 
og 54 år. 

Alvdal har ingen 
vedtatt 
trafikksikkerhetsplan. 

Mangel på 
trafikksikkerhetsplan 
gjør at satsingen på 
området blir lavere. 
 

 Ulykker i skole og 
barnehage. 
 

Har ingen tall på 
dette.  
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5.5. Helserelatert atferd: 
 Status 

 
Mulige årsaker Mulige konsekvenser 

Helseatferd 
 

   

Kosthold og 
fysisk 
aktivitet. 

Mangler kunnskap 
om Alvdølenes 
kostholdsvaner 
generelt. 
 

Fysisk aktivitet: 
Tradisjonelt vært og 
er kultur for jakt og 
fiske, tur- og 
friluftsliv. 
 

Alvdølene er i rimelig 
god form. 
Enkelte grupper er mer 
utsatte for overvekt. 

 Anslår at voksne 
Alvdøler er mer 
aktive enn landet for 
øvrig. 
 

  

 Organisert aktivitet 
hos unge avtar i 
ungdomsskoleårene 
 

Høyt aktivitetsnivå 
blant de fleste 
ungdommene. Noen 
få deltar ikke på 
noen aktiviteter. 
 

En del voksne og barn/ 
unge faller utenfor det 
organiserte livet. 

 De 6 viktigste 
dødsårsakene i 
Europa og også 
Norge: høyt 
blodtrykk, høye 
blodlipider, røyking, 
overvekt, lavt inntak 
av frukt, bær og 
grønsaker og 
inaktivitet. 
 

Økt risikoen for 
luftveissykdommer 
(astma, emfysem, 
bronkitt, kronisk 
obstruktiv 
lungesykdom), kreft 
og hjerte- 
karsykdommer. 

 

 Noen er mer utsatte 
for utvikling av 
overvekt, inaktivitet 
og dermed økt risiko 
for 
livsstilssykdommer 
og tidlig død 
 

Manglende 
kunnskap om sunn 
kost og fysisk 
aktivitet og mulige 
konsekvenser. 
Manglende 
motivasjon, vansker 
med å delta i 
trening, avhengig 
av andre, 
undervurdering av 
evne til aktivitet, 
mangler 
oppmuntring.  
 

Sosial ulikhet i helse 
opprettholdes dersom 
en ikke kan fange opp 
risikoatferd i 
befolkningen og bistå de 
som trenger hjelp i form 
av kunnskap, 
motivasjon, transport, 
ledsagelse osv. OBS 
marginale grupper og 
innvandrere. 
 

Mer 
stillesitting: 

Stillesitting øker med 
barnets alder og i 
takt med bruk av 
sosiale medier. 
 
 
 
 

Økt bruk av sosiale 
medier. 

Helsedirektoratet 
anbefaler 60 minutter 
fysisk aktivitet for barn 
hver dag: Fokus på 
fysisk aktivitet i skolen 
og på fritid. 
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Rusmidler; 
alkohol, 
tobakk, 
illegale 
rusmidler: 

Røyking og snusbruk 
er på et lavt nivå,  
 
noe mer snusbruk 
enn røyking 

Starter ofte i 
ungdomsårene med 
kopiering av vaner 
hos foreldre, 
jevnaldrende og 
søsken  
(rolle-modellering), 
holdninger, normer 
og regler i 
omgivelsene, 
ønsket om å 
framtre som 
voksen, mestring av 
tristhet, ensomhet 
og depresjon, 
vektkontroll 
 

Viktig å satse på 
forebyggende arbeide 
blant barn og unge og 
deres foresatte når det 
gjelder levevaner som 
bruk av rusmidler 

 Rundt 40% av 
elevene på 10.trinn 
oppgir at de drikker 
alkohol. 28% oppgir 
at de har drukket seg 
beruset minst en 
gang siste måned. 
Bruk av hasj og 
andre narkotiske 
stoffer er mindre til 
stede. 
 

Liberale foreldre: 
Tallene viser også 
at foreldre er mer 
liberale i forhold til 
barnas vaner. 
 

 

 Ungdata 
undersøkelsen viser 
at andel som drikker, 
røyker og snuser er 
større i Alvdal enn 
snittet for andre 
ungdatakommuner. 
2013: 15 % av 
elevene på 10. trinn 
oppga at de røykte 
eller brukte snus av 
og til. 
 

  

 Tall for gravide som 
røkte ved 
svangerskapets 
begynnelse var 
høyere i Alvdal enn 
landsgjennomsnittet 
(2004-2013) Kilde: 
Fhi.no. 
 

Tall for gravide som 
røkte ved 
svangerskapets 
begynnelse var 
høyere i Alvdal enn 
landsgjennomsnittet 
(2004-2013) Kilde: 
Fhi.no 
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5.6: Helsetilstand: 
 Status Mulige årsaker Mulige konsekvenser 

 
Helsetilstand/ 
Helseutfall. 

   

Tannhelse. Barna har gode 
tenner. 

Forebyggende 
innstas på 
helsestasjonen og i 
skolen ser ut til å 
ha god effekt på 
tannhelsen. 

 

 Fyllingene kommer i 
ungdomsalder. 

Ungdomsårene er 
risikoperiode pga 
mer 
selvstendiggjøring, 
mindre oppfølging 
fra foresatte, 
penger mellom 
hendene, 
ungdomstiden 
preges av god 
appetitt og søt 
hunger. 
 

 

 Flyktninger og 
innvandrere har i 
store trekk flere 
tannproblemer enn 
etnisk norske. 

 Når en går dypere i 
tallene kan det se ut 
som en bør satse 
sterkere på forebygging 
av karies has barn og 
unge etter 12 års alder 
og hos innvandrere. 
 
 

Trivsel og 
mestring. 

Ungdatatallene tyder 
på at jenter scorer 
lavere enn gutter. 
 

Ungdomskulturen 
generelt og jenter 
spesielt. 
Overgangen mellom 
barn og voksne er 
for enkelte 
vanskelig. 
 
Levevanene skiller 
seg ikke 
nevneverdig ut fra 
resten av landet. 
 
 

Viktig med tilbud / 
tiltak overfor 
ungdomsgruppa. 

Kroniske 
sykdommer. 
 

Noe lavere enn, eller 
på nivå med landet. 
KOLS, høyt 
blodtrykk, 
Hjerte/kar, diabetes 
type 2, kreft. 

 Etablere tilbud til 
risikogrupper som står i 
fare for å utvikle 
livsstilsykdommer – det 
kan gjøres i form av 
frisklivsentral. 
 
 
 



Folkehelsekartlegging 2015 Side 53 

Rus og 
psykiske 
lidelser. 

Cannabis, alkohol og 
tablettbruk. For lav 
debutalder på 
alkohol  
 

Oppvekstmiljø, tap 
av nære relasjoner, 
samlivsbrudd, 
konflikter, psykiske 
plager, rusmidler 
eller vold i 
familiene, mobbing, 
ensomhet, 
traumatiske 
opplevelser, arv 

Ny rekruttering av 
rusmisbrukere. 
 
Nedsatt arbeidsevne, 
sykefravær, uføretrygd, 
større dødelighet 

6. Ressurser i folkehelsearbeidet.  
 

6.1: Ressurser i samfunnet. 
Det finnes en rekke ressurser i folkehelsearbeidet både nasjonalt, regionalt og lokalt. 
Nedenfor nevnes noen regionale og lokale ressurser.  

6.1.1: Regionale ressurser: 
Ressurs Bidrag 

 
Fylkesmannen og 
fylkeskommunen. 

Bidrar med kunnskap og nettverksbygging rundt 
folkehelse. Fylkeskommunen har etablert et 
tverrsektorielt fagnettverk i folkehelsearbeidet med 
eksterne og fylkeskommunale deltakere. 
Fagnettverksguppene består av 35-40 personer 
innen 8 ulike temaer. Nettverksgruppene møtes tre 
ganger årlig for å utveksle kunnskap og for å 
fremme folkehelseperspektivet i alt vi gjør. 
Hensikten med nettverkene er å understøtte 
kommunenes folkehelsearbeid 

Høgskole i Hedmark Har flere avdelinger som er relevante i en 
folkehelsesammenheng. Avdeling for folkehelsefag 
har sterke fagmiljøer innenfor friluftsliv, mat og 
helse, fysisk aktivitet, psykisk helsearbeid mm. 
Senter for praksisrettet utdanningsforskning ledet 
av professor Thomas Nordahl skal initiere og drive 
forsknings- og utviklingsarbeid tilknyttet 
grunnopplæringen. Denne forskningen skal primært 
være praksis- og profesjonsorientert og knyttes til 
områder som lærerkompetanse, læringsmiljø og 
læringsutbytte 

ROP Nasjonalt kompetansesenter for samtidig 
rusmisbruk og psykisk lidelse i Stange kommune. 

Korus-øst. Som bl.a. gjennomfører Ungdata-undersøkelsen.  
Denne undersøkelsen er et viktig verktøy i 
kartlegging/ kunnskapsgrunnlag på ungdom. 

Østlandsforskning. Samfunnsvitenskapelig forskningsinstitutt som 
driver forskning på bl.a. regional utvikling og 
velferd. 

Interkommunalt nettverk 
folkehelse i fjellregionen. 

Nettverket kom i stand i forbindelse med 
fjellhelseprosjektet i regi av Regionrådet for 
fjellregionen. Et medlem (i hovedsak 
folkehelsekoordinator) fra hver av kommunene 
representerte i fjellhelseprosjektet. 



Folkehelsekartlegging 2015 Side 54 

NØRF 
 
 
 
 
Fjellhelse 

Nord Østerdal rehabiliterings forum. Pådriver i 
samarbeid om rehabilitering i Nord Østerdal og 
bidrar til utvikling av rehabiliteringsarbeidet i 
regionen. 
 
Interkommunalt nettverk om rehabilitering i 
fjellregionen.  

 

6.1.2: Lokale ressurser: 
Ressurs 
 

Bidrag 

Foreldreveiledningsprogram Tilbud om foreldreveiledningsprogram i 
regi av helsestasjon, barnevern og PPT. 

Barn- og ungdomsteam Tverrfaglig sammensatt team som deler 
kunnskap og informasjon 
og drøfter saker og trender i samfunnet 

Barn- og ungdomsråd  
Eldreråd  
Bra Mat kurs Foreløpig bare tilbudt noen innvandrere 

men tilbudet kan utvides til flere 
målgrupper. 

Biblioteket –  
tilbud til alle mellom 4 og 100 år. 

Møteplass for unge etter skoletid og 
mange andre. Gir lik mulighet til kultur – 
bøker, film, lydbøker. 
Viktig tjeneste for innvandrere: Fra start 
med tilgang på internett og informasjon, 
videre med å skaffe litteratur på ulike 
språk, hjelp til diverse tjenester, for eks. 
bestille billetter.  

Fagrådfolkehelse med trygge 
lokalsamfunn 

En arena for tversektorielt samarbeid. 

Frivillig sentral En synlig og tilgjengelig frivilligsentral for 
mange grupper. 

Alvdal friskliv Et aktivt og åpent «Alvdal friskliv» 
treningssenter for aktive og mindre 
aktive som ønsker å komme i bedre form 

LHL  
«Frivillig frisk» Lavterskeltilbud for sosialt samvær og 

aktivitet. Samarbeid kommune, 
Alvdal friskliv og frivilligsentralen. 

Alvdal idrettslag Et aktivt idrettslag med mange ulike tilbud 
til barn, unge og voksne. 

Kulturskole Kulturskole med mange ulike tilbud til 
barn og unge. 

Turforening En aktiv og åpen turforening til alle. 
Barnas turlag Tilbud til barnefamilier og turer med 

andre. 
Onsdagsturen Åpent til alle som ønsker å være fysisk 

aktiv og sosialt samtidig.  
Pensjonistforening  
Integreringsarbeid  
Gode turmuligheter både sommer og 
vinter. 

 

Ryggtrening 2x i året 10ukers periode Samarbeid mellom Alvdal friskliv og 
kommune ved kommunefysioterapeut. 
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Fallforebyggende gruppe Samarbeid mellom Alvdal friskliv og 
kommune ved kommunefysioterapeut. 

Tilbud frokost på ungdomsskole  
Eldre samling på dagsenteret  
Fri og villig  
  

 

6.2: Behov for ressurser/kompetanse: 
Ressurs 
 

Bidrag 

Frisklivsentral En instans hvor helsepersonell kan 
henvende pasienter som trenger hjelp og 
oppfølging til å endre levevaner for 
dermed å bedre helsen, hindre videre 
utvikling av helseplager og redusere bruk 
av medisiner. 

Trafikksikkerhetsplan Bidra til satsing og prioritering. 
Sluttkurs Tilbud om sluttkurs (røyke/snus) i 

kommunen. Mangler kompetanse. 
Sommerjobb for ungdom Viktig forebyggende tiltak som bør 

gjennomføres. 
Helhetlig plan for integrering og 
inkludering 

Mangler en helhetlig plan for dette i 
Alvdal. 
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Vedlegg 1:Statistikkpakke fra Hedmark fylkeskommune 
Helsetilstand og påvirkningsfaktorer på helse fjellregionen 2015 – utarbeidet av Hedmark 

fylkeskommune. WWW.hedmark.org/folkehelsestatistikk.   

Vedlegg 2: Kart over veitrafikkulykker med personskader 
 

Hedmark er et av landets største vei fylker. Antall ulykker med personskader og antall 
drepte og skadde på veiene i Hedmark fra 1990 til utgangen av 2013 har gått ned. Det 
er enda relativt mange ulykker på veiene i Hedmark, og de fleste skyldes utforkjøringer 
og møteulykker. Det var ca. 300 drepte og skadde i trafikken i Hedmark i 2013. 
 

 
 

 


