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OVERSIKT OVER HELSETILSTAND I KRISTIANSUND
Oppdatert pr dato: 12.4.2016
Dette dokumentet skal være oppdatert årlig eller oftere ved spesielle behov.
HENSIKT:
Dokumentet skal gi en oversikt over helseforholdene i Kristiansund, og faktorer som påvirker denne. Dette
skal være en presentasjon av et utvalg av de viktigste forholdene og hovedutfordringene vedrørende
folkehelsens tilstand. Dette er et sammendrag av det løpende oversiktsarbeidet. Mer detaljert informasjon
finnes i de ulike menypunktene i Intranett/Folkehelse. Innholdet i dokumentet skal innfri kravene i §5 i
Forskrift om oversikt over folkehelsen.
Dette dokumentet skal gi bakgrunnsinformasjon for årsmelding, og dessuten være en presentasjon som kan
nyttes til informasjon på kommunens hjemmeside.
HVORFOR OVERSIKT OVER FOLKEHELSE OG PÅVIRKNINGSFAKTORENE:






Kunnskap om helseforhold er en forutsetning for å kunne forebygge og ivareta innbyggernes helse
Forankre folkehelsearbeidet i kommunens prioriteringer
Utgangspunkt for å forankre folkehelse i planer etter plan- og bygningsloven
Grunnlag for å vurdere tiltak/ justere planer mv.
Gjøre folkehelsearbeidet mer treffsikkert, ved å utarbeide et beslutnings- og vurderingsgrunnlag

HELSETILSTAND OG PÅVIRKNINGSFAKTORER
Oppbyggingen av oversiktens innhold er etter rammene som folkehelseloven og forskrift om oversikt over
folkehelseutfordringer gir.

Forskriften, § 3: Tema:
Befolkningssammensetning
Oppvekst- og levekårsforhold
Fysisk, biologisk, kjemisk og sosialt miljø
Skader og ulykker
Helserelatert atferd
Helsetilstand
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Kilde: Dahlgren og Whitehead 1991

Figuren over viser faktorer som påvirker helsen. Dette er fra personlige egenskaper som alder og kjønn, til
ytre faktorer både i miljøet og samfunnet – positive som negative. Alle disse faktorene viser at vi må
arbeide på tvers av seksjoner i kommunen og i lokalsamfunnet for å oppnå god folkehelse.
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SAMMENDRAG. VURDERINGER, KOMMENTARER OG KONKLUSJONER 2016.


Befolkningssammensetning:
o Næringslivet er en viktig påvirker av befolkningens sammensetning. Kommunen har fått et
oljerelatert næringsliv. Kristiansund mangler bredde i kompetansemiljøene for å sikre et mindre
konjunkturavhengig næringsliv.
o Velfungerende lokale, høyere utdanningsinstitusjoner vil kunne på sikt være en viktig driver i
næring- og befolkningsutvikling. Kristiansund har i dag et relativt lite miljø for høyere
utdanningsinstitusjoner.



Oppvekst og levekår:
o Et velfungerende næringsliv er basis for oppvekst og levekår
o 90 % av helseproblemene har vanligvis en sammenheng med livsstil og levekår.
o Andel eneforsørgere har holdt seg stabil de siste årene, men vi har flere eneforsørgere i Kristiansund
enn i resten av landet og fylket for øvrig.
o Andelen barn (0-17 år) som bor i husholdninger med lav inntekt er lavere enn i landet som helhet.
o Grunnskolen i Kristiansund viser bedre resultat fra tidligere år på de fleste måleindikatoene i
elevundersøkelsen.



Fysisk, kjemisk, biologisk miljø:
o Forebyggende helsearbeid handler også om forebyggende miljøarbeid. Det går heller ikke an å tenke
miljøarbeid uten å vurdere helseaspekt.
o Kristiansund har jamt over akseptable forhold når det gjelder forurensning av jord, vann og luft. Det
er likevel behov for å overvåke, og å rette opp «gamle synder». Dessuten må vi være årvåkne for at
nye forurensingssituasjoner ikke oppstår.
o Nok og reint drikkevatn er en kristisk faktor for å sikre god helse i befolkningen. Kommunen har i dag
trygg og god kvalitet på drikkevatnet, som er under kontinuerlig overvåkning.



Skader og ulykker:
o Hvert år blir over 10 prosent av befolkningen (i underkant av 550 000 personer) behandlet for skader
i Norge.
o I Kristiansund utgjør trafikk- og yrkesskader den hyppigste årsaken til alvorlige skader og
dødsulykker. (2014 :Alvorlig skade -yrkesskade 12, -trafikk 11, en dødsulykke i trafikken).
o Kristiansund ligger høyt på registrerte personskader behandlet i sykehus. Dette er sammensatt
problematikk og noe av forklaringen er nærhet til sykehus.



Helserelatert adferd:
o Røyking blant gravide kvinner ved svangerskapets begynnelse viser en markant nedgang siden 2008,
men fortsatt har vi en høyere prosentandel enn landet som helhet og fylket for øvrig.
o Røyking på ungdomstrinnet i Kristiansund er på nivå med resten av landet. Bruk av snus øker med
alderen, men ungdomstrinnet og videregående ligger omtrent på nivå med landet.
o Det generelle bildet er at de aller fleste ungdommene er fysisk aktive minst en gang i uken.
o Blant de som har vært beruset, er det en tydelig større andel jenter i 10. klasse.
o Blant elever på ungdomstrinnet som får lov til å drikke alkohol av foreldrene sine, har nær tre ganger
så mange ungdom drukket seg beruset.



Helsetilstand:
o Nedgang i forekomst av alvorlige hjerte- og karsykdommer behandlet i sykehus de siste tiårene, og
vi ligger lavere enn landsgjennomsnittet.
o Vi ligger stort sett over landsgjennomsnittet når det gjelder bruk av legemidler mot psykiske lidelser
og hjerte- og karsykdommer. Det kan tyde på noe mer sykdomsforekomst i befolkningen.
o Dobbelt så mange jenter som gutter på ungdomstrinnet rapporterer at de er ganske eller svært mye
plaget av depressivt stemningsleie. Tallene viser også en tydelig sammenheng mellom depressive
plager og familiens økonomiske ressurser.
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KOMMUNENS KVALITETSSYSTEM
Rutinebeskrivelsen av arbeidet med folkehelsen er beskrevet i kommunens kvalitetssystem.
God folkehelse betyr sparte ressurser i helse- og omsorgssektoren, og god samfunnsøkonomi.
Folkehelseperspektivet skal vurderes i all kommunal planlegging og annen virksomhet
(Kilde: Kommuneplan for Kristiansund 2008-2020 - Samfunnsdelen).

HENVISNING TIL MULIGE FREMTIDIGE TILTAK, SE EGET DOKUMENT: »MÅL, STRATEGI OG
FOLKEHELSETILTAK»

Innspill og kommentarer til denne oversikten kan rettes til folkehelsekoordinator Bente Elshaug,
miljøkoordinator Kjetil Tore Fjalestad eller kommuneoverlege Kai Grimstad.
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Folkehelseprofil 2016

Les mer på Fhi.no/ Kristiansund
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BEFOLKNINGSAMMENSETNING
OVERSIKT

FOLKEHELSEINDIKATORER









Status, antall innbyggere( fordelt alder og kjønn )
Estimert befolkningsvekst (Kjønns og aldersgruppefordelt)
Fødselsrater og antall fødsler*
Sivil status *
Andel yrkesaktive. *
Etnisitet, innvandring*
Enpersonshusholdning *
Flyttemønster innen kommunen*
* For ytterligere informasjon, se intranett / Folkehelse /datagrunnlag

Foto: Anders Winther (God helse)
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BEFOLKNINGSSAMMENSETNING
FOLKEMENGDE ETTER KJØNN OG ALDER

Totalt antall innbyggere i Kristiansund kommune per 1. januar 2015 var 24.507.
Befolkningssammensetning påvirkes av arbeidsmarked, mulighet for utdanning/ utdannelsesinstitusjoner,boliger og
byggeklare tomter, barnehageplasser, sosial tilrettelegging, tilhørighet.
Kommunen har full barnehagedekning.
Kommnen har noe lav formalkompetanse i befolkningen og for få kompetansearbeidsplasser/kompetansemiljø.
Kommunen har noe begrenset arealreserver igjen som er klarert for næringsformål.
Kommunen har tilfredstillende areal for å kunne bygge ut og dekke boligbehovet.
I 2016 var forventa levealder i Kristiansund for kvinner 82,1 år og for menn 77,4 år. Forventa levealder har økt med 30
år sidan 1900 (FHI).
Kilde: Kommuneplan for Kristiansund 2008 - 2012 – samfunnsdelen/Folkehelseprofil 2016

Folkemengde etter kjønn og alder, 1. januar 2014 Kristiansund
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BEFOLKNINGSSAMMENSETNING.
PROGNOSE FOLKEMENGDE ETTER KJØNN OG ALDER .
Kristiansund ønsker å utvike velfungerende bo-, service- og arbeidsmarkedsregioner som kan framstå som attraktive
for tilflytting.
Det er en forutsetning for en langsiktig god utvikling på Nordmøre at Kristiansund framstår som attraktiv for unge
mennesker. Kommunen må derfor framstå som moderne og framtidsrettet, og ha særlig oppmerksomhet på forhold
som kan styrke eller svekke byens attraktivitet for unge kvinner i etableringsfasen.
Økning av antall eldre de neste 10 årene må bli hensyntatt i planarbeidet de nærmeste årene.
Kilde: Kommuneplan for Kristiansund 2008 - 2012 - samfunnsdelen
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BEFOLKNINGSSAMMENSETNING
BEFOLKNINGSVEKST
Arbeidsmarked er på sikt den sterkeste driveren på befolkningssammensetningen. Utviklingen av oljenæringen er
en viktig faktor. Utdanningsinstitusjoner og skoleplasser trekker til seg ungdom og fagmiljø som også vil være
viktige påvirkningsfaktorer for utvikling av kommunen. Kristiansund har et bra tilbud av byggeklare tomter eller
reguleringsplaner som er igangsatt.
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OPPVEKST OG LEVEKÅR
OVERSIKT
FOLKEHELSEINDIKATORER
Fbla bla


















Inntekt i husholdninger *
Husholdninger med lav inntekt
Inntektsulikhet *
Eneforsørgere*
Økonomisk sosialhjelp til familier med barn
Økonomisk sosialhjelp
Utdanningsnivå
Frafall videregående skole (fra år – til år)
Trivsel på skolen
Opplevelse av mobbing på skolen
Mestringsnivå i lesing
Arbeidsledighet *
Andel uføretrygdede
Sykefravær (se kapittel Helsetilstand )
Registrerte bostedsløse
Barnevern - Antall barn med tiltak
Antall meldinger og hjelpetiltak i barnevernet

* For ytterligere informasjon, se intranett , Folkehelse datagrunnlag

Foto: Bente Elshaug og God helse (A.Winther)
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OPPVEKST OG LEVEKÅR
HUSHOLDNINGER MED LAV INNTEKT
Inntekt og økonomi påvirker helsen og helsen virker inn på evnen til å skaffe seg inntekter. Forskning viser at det er
sammenheng mellom inntektsnivå og helsetilstand. Lav inntekt øker sannsynligheten for dårlig selvopplevd helse,
Fbla blaog for tidlig død.
sykdom
Fra 2009 til 2013 har det vært små svingninger i andel husholdninger med lav inntekt (fra 9,3 prosent i 2009 til 9,9
prosent i 2013) i Kristiansund. Lavvinntekstfamilier er husholdning som gjennom tre år har hatt en gjennomsnittlig
netto inntekt under 60 prosent av medianinntekta.
Ulikhetene i inntekt har økt fra 2009 til 2013 – noe som er likt for hele landet. At inntektsforskjellene blir større kan
være en pekepinn på at også de sosiale helseforskjellene blir større.

Lavinntekt (husholdninger )

Figur: Lavinntekt (husholdninger), 2009 - 2013
Personer i husholdninger med inntekt under 60 prosent av nasjonal medianinntekt. Årlige tall.
Medianinntekt er den inntekta der det er like mange som har høyere inntekt som det er personer med
lavere inntekt.
Kilde: Kommunehelsa
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OPPVEKST OG LEVEKÅR
ENEFORSØRGERE
Eneforsørgere er ingen ensartet gruppe. For noen kan det utgjøre en økonomisk belastning å være eneforsørger,
enten dette er et resultat av familieoppløsning eller ikke. Andelen eneforsørgere har holdt seg stabil de siste årene,
Fbla bla
men vi har en høyere andel eneforsørgere i Kristiansund enn i resten av landet og fylket forøvrig.
Vi ser også en større andel barn av eneforsørgere i kommunen enn fylket og resten av landet.
Analyser viser at eneforsørgere oftere har lav inntekt enn husholdninger med flere voksne medlemmer. Tap av
forsørger gjennom samlivsbrudd eller død fører for mange til økonomiske problemer. Selv om folketrygden i mange
tilfeller dekker inntektstap som følge av tap eller fravær av forsørger, vil det å være eneforsørger for en del være en
viktig årsak til lav inntekt i lengre eller kortere perioder.

Eneforsørgere under 45 år

Figur: Andel eneforsørgere under 45 år, 2007 – 2014
Andelen eneforsørgere (personer med utvidet barnetrygd) under 45 år av alle barnetrygdmottakere, pr.
31/12 i statistikkåret. Statistikken viser glidende gjennomsnitt (dvs. gjennomsnitt for overlappende 3årsperioder). Kilde:Kommunehelsa
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OPPVEKST OG LEVEKÅR
ØKONOMISK SOSIALHJELP
Inntekt og økonomi er grunnleggende påvirkningsfaktor for helse. Mottakerne av sosialhjelp er en utsatt gruppe
psykososialt og materielt. De har ofte en mer marginal tilknytning til arbeidsmarkedet, kortere utdanning og lavere
bostandard enn befolkningen ellers. Det er også vist at det er langt større innslag av helseproblemer blant
sosialhjelpsmottakere enn i befolkningen ellers, og særlig er det en stor andel med psykiske plager og lidelser.
Kristiansund har flere sosialmottakere enn fylket og landet for øvrig. Spesielt stor er gruppen i alderen 18-24 år.
Det er igangsatt flere ulike tiltak rettet mot den yngste aldersgruppen. Tall fra kommunehelsa er de siste
oppdaterte fra 2014.

Sosialhjelpsmottakere
Tabell: Sosialhjelpsmottakere – kjønn samlet, andel(prosent), standardisert, 2005-2012
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OPPVEKST OG LEVEKÅR
UTDANNINGSNIVÅ
Fa
Kistiansund har i flere år hatt en gradvis reduksjon i andel personer med grunnskole som høyeste
fullførte utdanningsnivå fra 27,8 prosent i 2008 til 24,7 prosent i 2014. Vi ser samtidig at andelen med
videregående eller høyere utdanning har steget i samme periode. Det er vikitg å se på at frafall i
videregående skole har en klar sammenheng med foreldrenes utdanning (se frafall i videregående skole
s. 16).

Sammenhengen mellom befolkningens utdanningsnivå og helse er komplekse. Utdanning påvirker våre
levekår og læring bidrar til en sterkere psykisk helse, som igjen påvirker menneskers fysiske helse i
positiv forstand (Elstad 2008). Å redusere utdanningsforskjeller kan dermed bidra til å redusere ulikheter
i folks helse (Helsedirektoratet, 2012).

Grunnskole som høyeste utdanningsnivå

Figur: Andel personer (prosent) med grunnskole som høyeste fullførte utdanning, 25+, 2008-2014
Årlige tall. Kilde: Kommunehelsa
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OPPVEKST OG LEVEKÅR
FRAFALL I VIDEREGÅENDE SKOLE
Fbla bla
Det er veldokumentert sammenhenger mellom utdanningsnivå, materielle levekår og helse. Utdanning,
og særlig det å fullføre en grunnutdanning , er en avgjørende ressurs for å sikre god helse gjennom
livsløpet (Folkehelseinstituttet).
Tallene nedenfor viser at det er sammenheng mellom foreldrenes utdanningsnivå og frafall i
videregående skole. Gode faglige ferdigheter i grunnskolen øker sjansen for at elevene klarer å
gjennomføre videregående skole.

Figur: Andelen som har sluttet på/ikke bestått videregående skole,status fem år etter påbegynt
opplæring, etter foreldrenes utdanning (2012-2014).
Kilde: Folkehelseprofil 2016

16

OPPVEKST OG LEVEKÅR
TRIVSEL PÅ SKOLEN

For barn og unge er skolen en viktig sosial arena, som igjen er sentralt i forhold til elevene sin motivasjon
til læring og mestring. Læringsmiljøet for elevene blir målt gjennom elevundersøkelsen.
Hele 86,2 prosent av 10. klassingene og 91,1 prosent av 7. klassingene trivdes godt på skolen i perioden
2009/10 - 2014/15. Dette er høyere enn fylket og landet for øvrig. Elevene melder om at de har noen å
være sammen med. De aller fleste melder også om et trygt miljø der de har noen å snakke med om noe
plager dem. Men en liten gruppe melder om at de ikke har et trygt miljø.
Ungdata-undersøkelsen 2014 svarte 93 prosent av elvene på ungdomsskolene og videregående skolene i
Kristiansund at de trivdes på skolen.

Foto: God helse/Bente Elshaug
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OPPVEKST OG LEVEKÅR
OPPLEVELSE AV MOBBING PÅ SKOLEN

Mobbing er en vesentlig individuell risikofaktor for psykiske lidelser (Fosse 2006). Barn som mobbes har
opptil sju ganger høyere risisko for psykiske plager (engstelse, depresjon, ensomhet og rastløshet) enn
barn som ikke mobbes. Kroppslige helseplager er dobbelt så vanlig hos barn som mobbes enn blant
andre barn (Nordhagen 2005).
Elevundersøkelsen 2014 viser at andelen elever i 7. trinn og 10. trinn som opplever mobbing på skolen
ligger på landsgjennomsnittet. Selv om mobbing ikke forekommer så ofte, er det en gruppe elever som
melder om at de har blitt mobbet den siste måneden.
Ungdata undersøkelsen 2014 viste at 9,6 prosent på ungdomstrinnet og 5 prosent på videregående
oppga at de ble utsatt for plaging, trusler eller utfrysning av andre unge på skolen eller i fritida minst
hver 14. dag.
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OPPVEKST OG LEVEKÅR
MESTRINGSNIVÅ I LESING
Elevundersøkelsen i Kristiansund viser at i perioden 2012/13 – 2014/15 var det 19,0 prosent av 5.
klassingene som hadde laveste mestringsnivå i lesing – en bedring fra tidligere år. Det samme ser vi for
regneferdighetene ved 5. trinn. Vi ligger godt under resten av landet og i fylke hos 5. klassingene.
Elevundersøkelsen har forskjellige mestringsnivå, hvor mestringsnivå 1 er lavest.
Resultatene fra nasjonale prøver i Kristiansund viser at elevene i grunnskolen presterer bedre enn
landsgjennomsnittet i lesing og regning på 5. trinn, engelsk på 8. trinn og lesing og regning på 9. trinn.
Kristiansund kommune har en lærertetthet lik landsgjennomsnittet både i 2014 og 2015.

Tabell : Leseferdighet på laveste mestringsnivå, 5. trinn, andel (prosent)

Andel 5. klassinger som har laveste mestringsnivå i lesing, i prosent av alle 5.klassinger som tok nasjonale prøver.
Kommunens tall omfatter elever som går på skole i kommunen. Statistikken viser 3-års glidende gjennomsnitt (dvs.
gjennomsnitt for overlappende 3-årsperioder). Kilde: Kommunehelsa

Tabell: Regneferdighet på laveste mestringsnivå, 5. trinn, andel (prosent)

Andel 5. klassinger som har laveste mestringsnivå i regning, i prosent av alle 5.klassinger som tok nasjonale prøver.
Kommunens tall omfatter elever som går på skole i kommunen. Statistikken viser 3-års glidende gjennomsnitt (dvs.
gjennomsnitt for overlappende 3-årsperioder). Kilde: Kommunehelsa
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OPPVEKST OG LEVEKÅR
UFØRETRYGD

Gruppen uføretrygdede er en utsatt gruppe helsemessig (fysisk og psykisk) og materielt. Hvor mange
som mottar uføreytelser er en indikator på helsetilstand, men må ses i sammenheng med næringslivet,
utdanningsnivået og jobbtilbudet i kommunen.
Årsakene til sykefravær og uførepensjon er vanskelige å fastslå. Ofte er de sammensatte, og forhold som
usikker arbeidssituasjon, nedbemanninger og livsstilsfaktorer kan påvirke sykefraværet og andelen som
søker om uføreytelser.
Andelen uføretrygdede har ligget jevnt de senere årene i Kristiansund, men vi ligger over både fylke og
landet for øvrig i hele statistikkperioden. Det er flere kvinner enn menn som er uføretrygdede.

Uføretrygdede 2007 - 2014

Figur: Uføretrygdede – kjønn samlet, 18-66 år, varig uførepensjon fra 2007 – 2014, (prosent)
Andel uføretrygdede i prosent av befolkningen i alderen 18 - t.o.m. 66 år. Statistikken viser 3 års glidende
gjennomsnitt (dvs. gjennomsnitt for overlappende 3-årsperioder). Kilde: Kommunehelsa
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FYSISK, BIOLOGISK, KJEMISK OG
PSYKOSOSIALT MILJØ
OVERSIKT
FOLKEHELSEINDIKATORER
Fbla bla










Drikkevannsprøver
Badevannsprøver
Grunnforurensning *
Luftforurensning *
Utslippstillatelser
Forurensning av lokale havområder. (resepientundersøkelse)*
Økologisk tilstand søre Nordmøre *
Godkjente skoler og barnehager i.h.t. Forskrift om Miljørettet helsevern
Trygg tilgang til rekreasjonsareal og naturterreng
* For ytterligere informasjon, se intranett , Folkehelse datagrunnlag

Storvatnet, vannkilde til Kristiansund

Foto: Miljødirektoratet/Folkehelseinstituttet/Kjetil Tore Fjalestad
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FYSISK, BIOLOGISK, KJEMISK OG
PSYKOSOSIALT MILJØ
BADEVANN

Kristiansund kommune tar 3 ganger hvert år hygieneprøver i løpet av badesesongen på de vanligste badeplassene.
Vannpøvene i 2014 viste alle utmerket kvalitet både på E.Coli og Intestinale Enterokokker.
Link til Badevannskvalitet

Graf
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FYSISK, BIOLOGISK, KJEMISK OG
PSYKOSOSIALT – MILJØ
DRIKKEVANN.
Kristiansund kommune har god drikkevannskvalitet.
Storvatnet i Tingvoll kommune er drikkevannskilden til Kristiansund.
Det er utført totalt 1779 analyser av drikkevannet i 2014. Prøvene utføres av Kystlab-PreBIO avd.
Kristiansund.
Under fremstilles de mest vanlige mikrobiologiske parametere.
Link til drikkevannsforskriften .

Mikrobiologisk drikkevannskvalitet 2014

Parameter

Grenseverdi

Antall analyser

Prøver med
bakterier

Godkjente
prøver %

E.coli
(pr 100ml)

0

102

0

100

Koliforme
bakterier
(pr 100ml)

0

102

0

100

Clostridium
perfringens
(pr 100ml)

0

12

0

100

0

12

0

100

Intestinale
enterokokker
(pr 100ml)

Kjemiske parametre: se temadokument i Intranett
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FYSISK, BIOLOGISK, KJEMISK OG
PSYKOSOSIALT MILJØ
UTSLIPPSTILLATELSER
Det er Miljødirektoratet og Fylkesmannen som gir utslippstillatelser i henhold til forurensningsloven. Vedlagt link
innholder en oversikt over hvem som har fått disse tillatelsene og ved hvilke betingelser . Det er også mulig å se når
det var tilsyn , og tilgang til tilsynsrapporten fra tilsynet.
Tekniske tjenester i kommunen er lokal forurensningsmyndiget. Kommuneoverlegen, ved Miljørettet helsevern skal
også ha innsyn og oversikt over miljøforhold som kan ha helsemessige konsekvenser.
Link til Virksomheter med utslippstillatelser i Kristiansund komplett oppdatert liste fra Miljødirektoratet

osv
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FYSISK, BIOLOGISK, KJEMISK OG
PSYKOSOSIALT MILJØ
GODKJENTE SKOLER OG BARNEHAGER
I.H.T. FORSKRIFT FOR MILJØRETTET
HELSEVERN.
Forskriften skal generelt sikre trygge og sunne forhold i skole og barnehage. Miljørettet helsevern har tilsyn
med følgende spesielle forhold:
Utforming og innredning, aktivitet og hvile, måltid, psykososiale forhold, rengjøring og vedlikehold, sikkerhet og
helsemessig berdskap, førstehjelp, smittevern, helsemessig tilrettelegging, røyking, inneklimakvalitet,
belysning, lydforhold, drikkevatn, sanitære forhold og avfallshåndtering.
Godkjenningsstatus endres kontinuerlig etter som tilsyn utføres og rettinger blir gjennomført.
Godkjenninger pr. juli 2015
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FYSISK, BIOLOGISK, KJEMISK OG
PSYKOSOSIALT MILJØ
Rekreasjonsareal, nærturterreng og
turmuligheter
Rekreasjonsareal og naturterreng er viktige indikatorer som synnligjør kommunens tilrettelegging av fysisk
aktivitet i nærmiljøet og i kommunen generelt. Trygg tilgang til disse områdene gjør det lettere å være
fysisk aktiv i friluft, noe som igjen er viktig for fysisk og psykisk helse. I Nasjonal strategi for et aktivt
friluftsliv (Miljødepartementet 2013) er det en ambisjon om at alle byer og tettsteder skal ha maksimalt
500 meter fra bosted til et «sammenhengende nettverk av ferdselsårer».
Kristiansund har mange statlig sikra friluftsområder og flere anlagte turveier. I 2013 hadde 70 prosent av
innbyggerne i Kristiansund trygg tilgang til rekreasjonsareal og nærturterreng. Denne andelen er høyere
enn i fylket ellers som ligger på hhv. 52 prosent og 63 prosent. For gruppa barn og unge under 20 år er
andelen som har tilgang til rekreasjonsareal og naturterreng noe høyere.
Kristiansund kommune er medlem i Nordmøre og Romsdal Friluftsråd. Friluftsrådet er en sentral
samarbeidspart i friluftsarbeidet både når det gjelder statlig sikra områder, skilting og merking av turstier,
turkassetrimmen «StikkUt» og friluftsskoler.

Hovednett for sykkel i Kristiansund

Foto: Bente Elshaug

26

SKADER OG ULYKKER
OVERSIKT

FOLKEHELSEINDIKATORER






Sykehusinnleggelse etter skader og ulykker *
Registrerte fallulykker i sykehjem*
Antall registrerte arbeidsulykker
Antall registrerte hjemmeulykker *
Antall registrerte personskade ulykker i trafikken( + dødsulykker)

Ulykkesdødsfall hele landet
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SKADER OG ULYKKER
I ARBEID OG TRAFIKK

Kommentarer : dette er lkk dsd erølxløvicx dllo er æll’l¨’ æø,æb,øbf

Arbeidsskader antas å utgjøre ca. tolv prosent av alle skadetilfeller i Norge. Arbeidsskader rammer ofte unge
mennesker, og det er særlig høy skaderisiko blant unge menn. Håndverkere og ansatte i primærnæringen er
mest utsatt. Behovet for forebygging er stadig stort. Kilde: Bråtveit, Arbeidstilsynet.
Fra 2003-2015 har det vært under 300 årlige dødsfall i vegtrafikken i Norge. Om lag halvparten av dem som
dør er bilførere og passasjerer i bil, de øvrige er motorsyklister, fotgjengere, syklister og andre trafikanter.
Hvert år blir over 10 prosent av befolkningen (i underkant av 550 000 personer) behandlet for skader. Kilde FHI

TRAFIKKULYKKER I KRISTIANSUND

Kilde: Statens vegvesen
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Registrerte trafikkulykker i perioden 2010 -2014

Fargene viser alvorlighetsgraden.
Kilde: Statens vegvesen, ulykkesdata for Kristansund kommune (2010-2014).
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HELSERELATERT ADFERD
OVERSIKT
FOLKEHELSEINDIKATORER
FOLKEHELSEINDIKATORER





Tobakk
Fysisk aktivitet
Kosthold
Bruk av rusmidler

Foto: Bente Elshaug og God helse
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HELSERELATERT ADFERD
TOBAKK
Røyking er ansett å være en av de viktigste årsakene til redusert helse og levealder. Omtrent halvparten av de
som røyker daglig i mange år, dør av sykdommer som skyldes tobakken. Det er en markant sosial gradient for
dagligrøyking. Jo kortere utdanning, desto høyere andel dagligrøykere. Denne gradienten gjelder også for
røyking i svangerskapet. Det er en stor utfordring i folkehelsearbeidet å påvirke denne forskjellen. Andelen
røykere i befolkningen er på vei ned, men blant ungdom og unge voksne ser det ut til at snus har overtatt noe
for røyking (Folkehelseinstituttet).
I Kristiansund er det kun 3 prosent på ungdomstrinnet som oppgir at de røyker jevnlig, det vil si daglig eller
minst ukentlig (Ungdata). Trenden har altså snudd og langt flere ungdommer tar avstand fra røyking. Røyking
på ungdomstrinnet i Kritsiansund er på nivå med resten av landet. Det er 4 prosent av ungdommene på
videregående som svarer at de røyker jevnlig, det viser at bare halvparten så mange på videregående røyker
som sammenlignet med resten av landet.
Snus er imidlertid mer utbredt, og 20 prosent på videregående oppgir at de snuser jevnlig. Om vi sammenligner
med nasjonale tall, ser vi at både ungdomstrinnet og videregående ligger omtrent på nivå med landet ellers når
det gjelder bruk av snus.
Røyking blant kvinner ved start av svangerskapet har hatt en jevn nedgang siden 2005. Folkehelseprofilen 2016
viser oss en andel på 13 prosent i 2014. Det er noe høyere enn i fylke og landet som ligger på hhv. 11 og 10
prosent.

Bruk av tobakk hos ungdom
Røyking hos elever på 8, 9, og 10. trinn på ungdomsskolene og hos elever på de videregående skolene

Figur : Fra ungdataundersøkelsen Ungdata våren 2014 (809 elever fra US og 571 elever fra VGS).
Kilde: Ungdata - Kompetansesenter Rus, Midt-Norge
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Røyking hos gravide ved start av svangerskapet
Tabell: De fødende som oppga at de røykte ved svangerskapets begynnelse i prosent av alle
fødende med røykeopplysninger 2005 – 2014

Kilde: Kommunehelsa

Foto: Anders Winther
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HELSERELATERT ADFERD
FYSISK AKTIVITET
Vi vet godt at fysisk aktivitet har positiv effekt på fysisk og psykisk helse og livskvalitet. I følge
Verdens helseorganisasjon (WHO) er fysisk inaktivitet en av de seks viktigste risikofaktorer for død
og utvikling av sykdom.
De aller fleste av ungdommene i Kristiansund trener ukentlig. Stort sett handler det om
egentrening, trening i skole og idrettslag. 17 prosent av ungdommene rapporterer at de sjeldnere
enn ukentlig er så fysisk aktive at de blir andpustne eller svette. Det generelle bildet er likevel at de
aller fleste ungdommene er fysisk aktive minst en gang i uken.
Deltakelse i Friluftsrådets Nordmøre og Romsdal sin satsing på turkassetrimmen «Stikk-UT!» har vist
en stor økning i antall turgåere. Undersøkelsen som ble foretatt i 2014 av Møreforsking Molde viser
at Stikk UT! introduserer turgåere for turmuligheter de fra før ikke hadde kjennskap til (uavhengig
av deres tidligere turerfaring). Hele 62 prosent av de spurte svarte at de går på turer i nærmiljøet og
over halvparten går ofte på lette (grønne) Stikk-Ut turer og turer i hjemkommunen.
Statistikken for StikkUT! Kristiansund viser en økning i antall registreringer fra 2013 til 2015.
Samtidig ser vi at antall registrerte personer fra 2013 til 2014 har doblet seg.
Andel ungdommer som er fysisk aktiv

Figur : Andel ungdommer som er fysiske aktiv
Andel elever på 8, 9, og 10. trinn ved ungdomsskolene som oppgir hvor ofte de er så fysisk aktive at de blir
andpusten eller svett. Kilde: Fra ungdataundersøkelsen Ungdata våren 2014 (809 elever fra US).

Ungdata - Kompetansesenter Rus, Midt-Norge
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HELSERELATERT ADFERD
KOSTHOLD
Kosthold har avgjørende betydning for vekst og utvikling, og påvirker risikoen for kroniske sykdommer. Risikofaktorer
knyttet til kosthold er høyt blodtrykk, høyt kolesterol, overvekt/fedme og lavt inntak av frukt, bær og grønnsaker. Sammen
med røyking og fysisk inaktivitet påvirker dette vår tids store folkesykdommer (Verdens helseorganisajon).
Vi har lite informasjon om kostholdet til innbyggerne i Kristiansund. Ungdataundersøkelsen inneholder noe informasjon og
Frisklivssentralen har noe, men det er ønskelig med mer informasjon.
I Ungdata undersøkelsen oppga 66 prosent av guttene og 61 prosent av jentene på ungdomsskolene at de spiste frokost
hver dag. Videre var det 60 prosent av guttene og 57 prosent av jentene som spiste lunsj. Middag er det måltidet flest
spiser, og 88 prosent av guttene og 81 prosent av jentene hadde et slikt måltid.

Måltidsvaner

Figur : Andel ungdommer som spiser ulike måltider hver dag

Andel elever på på 8., 9. og 10. trinn ved ungdomsskolene. Kilde: Fra ungdataundersøkelsen
Ungdata våren 2014 (809 elever fra US). Ungdata - Kompetansesenter Rus, Midt-Norge
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HELSERELATERT ADFERD
BRUK AV RUSMIDLER

Alkohol er det vanligste rusmiddelet i vår kultur, men alkohol kan være skadelig for mange av kroppens organer og
kan føre til avhengighet. Både internasjonal og nasjonal forskning viser en klar sammenheng mellom
alkoholkonsum og vold.
Tall fra Ungdata viser at åtte av ti ungdomsskoleelever ikke har vært beruset i løpet av de siste 12 månedene, men
samtidig ser vi at mange debuterer i tiden etter konfirmasjonen. Blant de som har vært beruset, er det en betydelig
større andel jenter i 10. klasse.
Det er 8 prosent av guttene og 6 prosent av jentene som oppgir at de får lov å drikke alkohol av foreldrene. Blant
elever på ungdomstrinnet som får lov til å drikke alkohol av foreldrene sine, har nær tre ganger så mange ungdom
drukket seg beruset. Dette viser at foreldrene har stor innflytelse på ungdoms bruk av alkohol gjennom tydelige
grenser og villighet til å diskutere bruk av alkohol med ungdommen sin.
Få har brukt hasj det siste året, og flest eksponeres for dette i 10. trinn og utover. 4 prosent av elevene på
ungdomstrinnet har brukt hasj eller marihuana siste året, mot 3 prosent ellers i landet. På videregående er tallet
noe høyere med 9 prosent som oppgir at de har brukt hasj eller marihuana, men også dette er som for elever ved
videregående ellers i landet. Når det gjelder andre illegale stoffer, er det ytterst få på ungdomstrinnet som har hatt
befatning med dette. På videregående er det 1 prosent som oppgir å ha brukt dette i løpet av det siste året.

Hvor gammel var du da du første gang du drakk så mye som en alkoholenhet, eller en drink?

Figur: Alder ved første gangs inntak av én alkoholenhet
Andel elever på 8., 9. og 10. trinn ved ungdomsskolene. Kilde: Fra ungdataundersøkelsen Ungdata våren 2014 (809
elever fra ungdomsskolen). Ungdata - Kompetansesenter Rus, Midt-Norge
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HELSERELATERT ADFERD
BRUK AV RUSMIDLER

Livsstisvaner blir ofte etablert i ungdomsåra og kan ha betydning for helsa både i ungdomsåra og senere i livet.
Bruken av alkohol blant unge har hatt en tydelig nedgang fra årtusenskiftet. Foreldrene sine grenser har stor
betydning og de som får lov til å drikke, drikker mer og blir oftere beruset (Kilde: KoRus). Det blir derfor viktig å
fokusere på foreldrene som ressurs i det alkoholforebyggende arbeidet til barn og unge.
Ungdata undersøkelsen i Kristiansund viste at 8 prosent av guttene og 6 prosent av jentene ved ungdomsskolene
fikk lov til å drikke alkohol av foreldrene.

Regler for alkohol. Får du lov til å drikke alkohol av foreldrene dine?

Figur: Regler hjemme angående bruk av alkohol. Andel elever på 8., 9. og 10. trinn ved ungdomsskolene. Kilde:
Fra ungdataundersøkelsen Ungdata våren 2014 (809 elever fra ungdomsskolen). Ungdata - Kompetansesenter Rus,
Midt-Norge
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HELSETILSTAND
HELSETRUSLER OG HELSEFREMMENDE
PÅVIRKNINGSFAKTORER

FOLKESYKDOM, LIDELSE, SKADE

VIKTIGE
PÅVIRKNINGSFAKTORER

ÅRSAKSFORHOLD

Kols

Dårlig innemiljø

Manglende og feil bruk av
verneutstyr
Røyking

Holdning
Lungesykdommer (Bronkitt,Astma)

Forurensing av innemiljø

Luftforurensing fra ytre miljø
Psykisk lidelse

Lungekreft
Hjerte/kar-sykdommer

Diabetes(sukkersyke)

Mobbing
Bo og arbeidsmiljø (psykososialt
miljø)
Forurensning av innemiljø
Kosthold
Fysisk aktivitet
Holdning
Kosthold
Overvekt
Feilbelastninger
Ulykker
Ernæringsfaktorer

Muskel og skjelett

Allergener fra dyr og
planter,avgassing fra
bygningsmaterialer.
Svevestøv/avgasser fra veitrafikk,
industri.
Mangel på sosiale nettverk,
møteplasser
Radon, tobakksrøyk
Kostvaner
Interesse
Røyking
Mye sukker og fett i ernæringen.
Manglende mosjon og bevegelse
Fysiske miljøfaktorer
Ytre traume
Kosthold

FOLKEHELSEINDIKATORER
Mest aktuelle sykdommer, lidelser, skader i Kristiansund i perioden 2014.

Navn på sykdom ,
Lidelse eller
skade

Antall diagnoser
pr 1000 innb.

% vis av
befolkning
Kr.sund

% vis endring siste
år

Samfunnskonsekvens av
sykdommen

KOLS/Astma

125/1000

12.5

Nærmest uendret.
Noe over
landsgjennomsnitt.

Hjerte/karsykdom
Muskel og skjelett
Psykiske lidelser

Ca. 140/1000
Ca. 290/1000
Ca 150/1000

14
29
15

Lett stigning.
Lett stigning
Svak auke siste 2 år

Fravær fra
arbeidslivet.Tidlig
arbeidsuførhet.
Hyppige
sykehusinnleggelser.
«
«
«

Kilde: Folkehelseprofil 2015
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SYKEHUSINNLEGGELSER:
Spesialisthelsetjenesten – innleggelser somatikk – kjønn samlet, per 1000. Gjennomsnitt over tre år.

Kilde: Kommunehelsa

Befolkningens bruk av sykehustjenester kan gi en viss pekepinn på viktige trekk ved så vel helsetjenester som
helsetilstand i kommunene. Sykehusinnleggelser kan gi innsikt i problematikken rundt utbredelse av både sykdom og
bakenforliggende risikofaktorer, og kan bidra med verdifull informasjon for å få oversikt over helsetilstanden i
befolkningen.
For følgende vanlig forekommende og forebyggbare sykdomsgrupper kan sykehusinnleggelser i tillegg gi en pekepinn
på potensialet for forebyggende innsats:
Hjerte- og karsykdom:
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. For Kristiansund sin del kan det se ut som vi ligger litt lavere enn
landsgjennomsnittet
Personskader:
Selv om dødeligheten av skader og ulykker har gått nedover siden 1950-tallet er ulykkesskader fortsatt et
helseproblem, spesielt blant barn, unge og eldre. Blant eldre er hoftebrudd spesielt alvorlig fordi det kan medføre
redusert funksjonsevne og behov for hjelp, og dermed redusert livskvalitet. Blant ungdom og unge menn forårsaker
trafikkulykker både redusert helse og tapte liv. Det er et betydelig potensial for forebygging av skader og ulykker.
Sykehusbehandlede personskader viser kun omfanget av de alvorligste skadene.
Tallene for Kristiansund ligger rimelig høyere en landsgjennomsnittet. Det kan være flere forhold som spiller inn,bl.a.
nærhet til sykehus, flere behandles ved ortopedisk poliklinikk her,osv.
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MEDISINBRUK:

Kilde: Kommunehelsa
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
sykdomsgruppene 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 følgende vanlig forekommende og forebyggbare sykdomsgrupper kan legemiddelbruk gi en pekepinn på
potensialet for forebyggende innsats:
Bruk av midler mot psykiske lidelser:
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.
Sykmeldinger, uførepensjon og økt dødelighet er noen av de viktigste følgene av psykiske sykdommer.

Bruk av midler mot hjerte- og karsykdom:
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, fysisk
inaktivitet og et ugunstig kosthold tyder på at hjerte- og karsykdommer fortsatt vil ramme mange.
Bruk av midler til behandling av type 2-diabetes:
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
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risikofaktor for utvikling av type 2-diabetes og forekomst av type 2-diabetes kan derfor gjenspeile befolkningens
levevaner.
For Kristiansund sin del ligger vi stort sett på alle områder noe over landsgjennomsnittet. Det kan tyde på noe mer
«sykelighet» i befolkningen, men viser ellers til faktorer som nevnt under første avsnitt.
Psykisk helse hos ungdommene:
Dobbelt så mange jenter som gutter på ungdomstrinnet rapporterte at de er ganske eller svært mye plaget av
depressivt stemningsleie (felles beregnelse for ulike variabler som «bekymret seg for mye om ting», «følt at alt er et
slit», «hatt søvnproblemer» osv.). Generelt er depresjon og angst de vanligste plagene blant ungdom, og at
jentene er mer plaget ser vi også igjen på landsbasis. Flere undersøkelser viser også en klar sammneheng mellom
mobbing og psykisk helse. Ungdata undersøkelsen fra 2014 viser tydelige sammenhenger mellom depressive plager
og familiens økonomiske ressurser.

PSYKISK HELSE HOS UNGDOM:

Figur: Depressivt stemningsleie og ensomhet blant ungdomsskoleelever. Kilde: Fra ungdataundersøkelsen
Ungdata våren 2014 (809 elever fra ungdomsskolen). Ungdata - Kompetansesenter Rus, Midt-Norge
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FASTLEGEBESØK:

Kilde: Kommunehelsa
Tallene er basert på kontroll og refusjonsutbetaling fra HELFO til blant annet fastleger og legevakt. KUHR-databasen er basert
på
elektronisk innsendte refusjonskrav fra leger til Helseøkonomiforvaltningen (HELFO). Bruk av primærhelsetjenesten kan gi
informasjon om helsetilstand og utbredelse av sykdom. Dette kan igjen si noe om bakenforliggende faktorer som miljø og
levevaner i befolkningen.
En større hyppighet mht antall legebesøk (oftere kontroller) vil ikke ha betydning for denne statistikken (samme lidelse telles
bare
en gang for hver person).
Kristiansund ligger høyere på alle sykdomsgrupper som er målt. Dette vises også godt i Folkehelseprofilen.

Tabellen viser legemeldt sykefravær. Egenmeldinger er ikke tatt med i denne statistikken.

41

Tabellen viser en generell nedgang i legemeldt sykefravær for alle næringer. Kilde: NAV Kristiansund 2015.

DØDSÅRSAKER ( Dødelighet per 100 000, standardisert):

Kilde: Kommunehelsa
Informasjon om tidlig død (her definert som død før 75 års alder) av gitte sykdomsgrupper gir oss viktig informasjon
om hvor vi bør sette inn forebyggende tiltak. Dagens dødsårsaksmønster gjenspeiler ikke nødvendigvis
befolkningens levevaner de siste årene.
Statistikken er basert på opplysninger i Dødsårsaksregisteret.
Dødsårsaksstatistikken utarbeides på grunnlag av dødsmeldinger fra offentlige leger. I tillegg innhentes
opplysninger fra Kreftregisteret, Medisinsk fødselsregister, statistikk over veitrafikkulykker og resultater av
obduksjoner fra sykehus og rettsmedisinske undersøkelser. Ved kodingen av dødsårsaker skal man velge den
underliggende dødsårsaken som er oppgitt av utstedende lege. Underliggende dødsårsak er definert som den
sykdom eller skade som etter legens mening, startet rekken av de tilstander som ledet direkte til døden.
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PROSESS FOR VURDERING AV FOLKEHELSEN.

Innsamling av
befolknings data

Aktuelle utbedrende
tiltak

Innsamle data om
Oppvekst og levekår

Risiko, sammenlikninger,
analyser og
vurderinger.
Planstrategier

Innsamle data om
Helsetilstand

Bestemme
folkehelseindikatorer

Påvise og
registrere
helsetrusler og helsefremmende
påvirkningsfaktorer
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