
1 
 

 
 

 

FOLKEHELSEOVERSIKT  
KRISTIANSUND 

 2020 
 

 

 

 

                                                                                                                                        Foto: Terje Aamodt 

 

 

  



2 
 

Innhold 
1 Bakgrunn og lovgrunnlag ..................................................................................................................... 4 

2 Sammendrag ........................................................................................................................................ 6 

Ressurser i folkehelsearbeidet i Kristiansund ..................................................................................... 8 

De viktigste folkehelseutfordringer i Kristiansund og muligheter .................................................... 10 

3 Temaområder .................................................................................................................................... 13 

3.1 Befolkningssammensetning ....................................................................................................... 13 

Framskrevet befolkning ................................................................................................................. 15 

Innvandrerbefolkningen i Kristiansund ......................................................................................... 16 

3.2 Oppvekst- og levekår .................................................................................................................. 17 

Utdanningsnivå .............................................................................................................................. 17 

Arbeid ............................................................................................................................................ 18 

Sykefravær og uføreytelser ........................................................................................................... 19 

Sosialhjelpsmottakere ................................................................................................................... 19 

Inntekt ........................................................................................................................................... 19 

Barn av eneforsørgere ................................................................................................................... 20 

Barnehage...................................................................................................................................... 21 

Grunnskole .................................................................................................................................... 21 

Trivsel (læringsmiljø) ..................................................................................................................... 22 

Videregående opplæring ............................................................................................................... 23 

Barnevernet ................................................................................................................................... 25 

Boligforhold ................................................................................................................................... 26 

3.3 Fysisk, biologisk, kjemisk, og psykososialt miljø ....................................................................... 27 

Luftkvalitet ..................................................................................................................................... 27 

Miljøgifter i vann, hav og jordsmonn ............................................................................................ 28 

Biologisk forurensing av badevatn og drikkevatn ......................................................................... 29 

Støy ................................................................................................................................................ 29 

Stråling av solarier ......................................................................................................................... 29 

Miljørettet helsevern i skole og barnehage .................................................................................. 29 

Tilrettelegging for sykkel og gående ............................................................................................. 29 

Friluftsliv og hverdagsaktivitet ...................................................................................................... 30 

Kultur og fritidstilbud .................................................................................................................... 31 

Sosialt miljø og møteplasser .......................................................................................................... 32 

Frivilligheten .................................................................................................................................. 32 

3.4 Skader og ulykker ....................................................................................................................... 34 

3.5 Helserelatert atferd .................................................................................................................... 35 



3 
 

Tobakksvaner................................................................................................................................. 35 

Fysisk aktivitet ............................................................................................................................... 36 

Overvekt og fedme ........................................................................................................................ 37 

Rusmidler ....................................................................................................................................... 37 

3.6 Helsetilstand ............................................................................................................................... 39 

Levealder og dødelighet ................................................................................................................ 39 

Psykisk helse .................................................................................................................................. 39 

Ruslidelser ..................................................................................................................................... 42 

Demenstilstander .......................................................................................................................... 43 

Hjerte- og karsykdommer .............................................................................................................. 43 

Kreft ............................................................................................................................................... 44 

Kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) ........................................................................................ 44 

Diabetes type II .............................................................................................................................. 44 

Muskel- og skjelettlidelser............................................................................................................. 45 

Tannhelse ...................................................................................................................................... 45 

Antibiotikabruk .............................................................................................................................. 46 

Vaksinasjonsdekning ..................................................................................................................... 46 

 

  



4 
 

1 Bakgrunn og lovgrunnlag 
Kristiansund kommune har en sentral rolle for å fremme befolkningens helse. Kommunene er pålagt 

gjennom folkehelseloven å ha oversikt over innbyggernes helsetilstand og de positive og negative 

faktorer som påvirker helsen. Videre er det viktig å synliggjøre de lokale utfordringene og de 

ressursene som finnes i kommunen, slik at man kan planlegge og iverksette tiltak for å fremme en 

god helse. Folkehelsearbeidet innebærer endring fra sykdomsperspektiv til påvirkningsperspektiv.  

 

Folkehelseperspektivet skal inngå i all planlegging og lokal samfunnsutvikling. Kommuneplanens 

samfunnsdel tar utgangspunkt i FNs bærekraftmål. 10 lokale bærekraftmål med tilhørende 

overordnede målformuleringer ligger til grunn for vår samlede innsats. 4 «byer» illustrerer vår visjon 

og framtidens Kristiansund. Livskvalitet, trivsel, tilhørighet, god helse og en rettferdig fordeling av 

dette i befolkningen er avgjørende for sosialt bærekraftige lokalsamfunn. En befolkning som bidrar i 

jobb og fritid er en av kommunens viktigste ressurser. 

 

Kommunen plikter å ha et tverrfaglig og systematisk folkehelsearbeid der alle sektorene i kommunen 

må involveres og være delaktig. Folkehelselovens bestemmelser innebærer også at 

folkehelsearbeidet skal være integrert i plan- og bygningslovens bestemmelser, jf pbl § 3-1.  

 

Det skal hvert fjerde år utarbeides en oversikt over helsetilstanden og påvirkningsfaktorer som skal 

ligge til grunn for det langsiktige folkehelsearbeidet og som et grunnlag for arbeidet med kommunal 

planstrategi. Kommunen skal videre ha en løpende oversikt over folkehelseutfordringer som 

dokumenteres som en del av ordinær virksomhet.  

Etter folkehelseloven §5 skal oversikten baseres på: 

a) Opplysninger fra statlige myndigheter og fylkeskommunen 

b) Kunnskap fra den kommunale helse- og omsorgstjeneste 

c) Kunnskap om faktorer og utviklingstrekk i miljø og lokalsamfunn som kan ha innvirkning på 

innbyggernes helse 

 

Forskrift om oversikt over folkehelsen §3 presiserer at dokumentet skal inneholde opplysninger om 

og vurderinger av:  

• Befolkningssammensetning 

• Oppvekst- og levekårsforhold 

• Fysisk, biologisk, kjemisk, og sosialt miljø 

• Skader og ulykker 

• Helserelatert atferd 

• Helsetilstand 

 

Hvorfor oversikt over folkehelse og påvirkningsfaktorer: 

• 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 
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• Grunnlag for å vurdere tiltak/ justere planer mv. 

• Gjøre folkehelsearbeidet mer treffsikkert, ved å utarbeide et beslutnings- og 

vurderingsgrunnlag 

 

Helsetilstand og påvirkningsfaktorer 

Det overordna målet med folkehelsearbeidet er flere leveår med god helse, og å redusere sosiale 

ulikheter i samfunnet. Oppbyggingen av oversiktens innhold er etter rammene som folkehelseloven 

og forskrift om oversikt over folkehelseutfordringer gir.  

 

Figuren 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 enheter i 

kommunen og i 

lokalsamfunnet for å 

oppnå god folkehelse.  

 

 

 

Kilde: Dahlgren og Whitehead 1991 

 

 

Organisering av arbeidet 

Arbeidet med oversiktsdokumentet ble gjennomført første gang i 2016. Det er et mål å lage 

oversiktsdokumentet så oversiktlig som mulig, med innhold av både statistikk og tekst. Det skal 

dekke mange samfunnssektorer og reflektere et tverrsektorielt bidrag i oversiktsarbeidet. 

Folkehelsekoordinator har ledet arbeidet sammen med en sammensatt gruppe bestående av 

kommunelege, kommunepsykolog, miljøkoordinator, skolefaglig rådgiver, enhetsleder barn, familie 

og helse og rådgiver pleie og omsorg. Det er innhentet innspill fra kultur, eiendomsdrift, 

kommunalteknikk, tildeling og koordinering, psykisk helse og rus, SLT-koordinator, NAV, 

videregående skole og politiet. 
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2 Sammendrag 
Koronapandemien har gjort store globale omveltninger. Det er en stor usikkerhet som vi ikke kjenner 

konsekvensene til. I Kristiansund har vi så langt kommet helsemessig godt ut av det, men 

pandemiens utvikling er uklar. Vi ser en nedstengingseffekt på lokalt arbeidsliv og næring. Markedet 

er i ubalanse og all denne usikkerheten vil påvirke mange sitt liv på flere måter, noe som vi kanskje 

ikke ser før i 2021. Denne ny oppståtte usikkerheten er det ikke tatt høyde for i dette dokumentet. 

Det er et overordnet mål i folkehelsearbeidet å redusere sosiale forskjeller i helse og helsevaner. Like 

viktig er det å hindre reproduksjon av sosial ulikhet i helse. De valg kommunen gjør har mange 

konsekvenser for folks helse og prioritering av gode oppvekstforhold er helt sentralt.  

En gjennomgang av helsetilstand og påvirkningsfaktorer i Kristiansund kommune viser at vi har 

utfordringer på mange områder. Det er også viktig å presisere at folkehelsearbeidet ikke bare 

handler om å sette søkelys på problemområder, men like mye om å videreutvikle og gjøre mer av det 

som er bra for helsa vår.  

Kristiansund har hatt et svakt avtakende antall innbyggere de siste 5 år. Dette ser en både på antall 

fødsler, antall barn i skolepliktig alder, og på antall i yrkesaktiv alder spesielt i aldersgruppe 25 – 44 

år. Gruppen av eldre over 80 år vil mer enn doble seg. Satsing på folkehelsetiltak til denne gruppen 

kan bidra til mindre behov for helsetjenester ved økt alder.  

Ved inngangen til 2020 hadde Kristiansund en historisk lav arbeidsledighet på 2,6 %. Ledigheten økte 

utover året i forbindelse med pandemien, men har nå stabilisert seg til rundt 3,5%. En økende del av 

barn og unge bor i husholdninger med vedvarende lav inntekt. Nærmere bestemt har denne gruppen 

økt med 40 personer i løpet av de siste årene. Fra 2017 – 2018 ser vi heldigvis at tallet har gått litt 

ned.  

Utdanningsnivået i Kristiansund har endret seg den siste tiden. Det er nå flere som tar høyskole- eller 

universitetsutdanning, men fortsatt ligger vi lavere enn fylke og landet. Vi har hatt en liten nedgang i 

lesing på 5. trinn over flere år, men er nå på gjennomsnittet. Resultat i lesing for 8. trinn viser en 

økning de siste to årene. Antall elever som mottar spesialundervisning har økt de siste skoleårene.  

Trivsel er en viktig indikator for læring og mestring. I følge Ungdata undersøkelsene trives våre elever 

på skolen. Elevundersøkelsene viser at andel elever som opplever mobbing er gått betydelig ned fra 

2016 til 2019. Så lenge mobbing skjer kan vi ikke si oss fornøyd med resultatet, selv om det er 

gledelig å se at andelen synker. For de som opplever mobbing en eller flere ganger pr uke er 

situasjonen like alvorlig. Det er viktig å redusere tallene da forskning viser at mobbing på skolen er en 

viktig risikofaktor for psykiske vansker blant ungdom.  

Sammenlignet med fylke og landet har Kristiansund et høyere frafall i videregående skole. Når det 

gjelder studiespesialisering er det 96,5% som fullfører, mens gjennomføringen ved yrkesfaglig 

opplæring er svært lave og frafallet er generelt større blant gutter. Også i Kristiansund, sammenlignet 

med fylke og Norge er det en klar tendens til at de elevene som har foreldre med høyst 

utdanningsnivå har minst frafall. 

Kristiansund har god tilgang til friluftareal og nærturterreng. Bruken av turområder er økende, og 

deltagelse i Stikk-Ut har økt år for år. Dagens sykkelveinett i Kristiansund kommune består 

hovedsakelig av gang- og sykkelveier som er av varierende standard og oppleves mange plasser som 

usammenhengende. Det arbeides med sykkelparkering og tilrettelegging for gående og syklende i 

pågående prosjekt.  
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Bynære områder med tidligere industri har blitt påført større mengder uønskede kjemikalier til jord 

og havbunn. Områder med gammel skipsindustri har påført forurensing til havnebasseng og andre 

kaiområder. Kristiansund er i landssammenheng ikke mye utsatt for skadelig trafikkforurensing.  

Ungdata viser at færre unge røyker og snuser, men fremdeles er det de voksne som røyker. 

Snusbruken er fortsatt høy ved den videregående skolen. Blant gravide kvinner er det 6% som røyker 

ved første svangerskapskontroll, men det positive er at andelen har gått ned de siste årene. Når det 

gjelder alkoholbruk har flere av våre ungdommer vært tydelig beruset og andelen er større blant 

jenter enn gutter i ungdomsskolen. Samtidig er det svært få av de ungdommene som har brukt 

cannabis som ikke har vært beruset på alkohol.  

Hverdagsaktiviteten er en stor utfordring. Overvekt øker, men vi ser en liten nedgang ved overvekt 

og fedme blant vernepliktige ved sesjon1 og blant gravide kvinner. Ungdata viser at 71% av 

ungdomsskoleelevene er aktive mer enn 3 ganger i uka og bruken av treningsstudio øker ved økende 

alder.  

Den forventa levealderen er 82,7 år for kvinner og 78,7 år for menn. Levealderen for begge kjønn 
ligger lavere enn fylket og landet. Den forventede levealderen er i dag fem år høyere for personer 
som har videregående skole eller høyskoleutdanning sammenlignet med personer med grunnskole i 
Kristiansund.  
 
De viktigste årsakene til sykdom og redusert helse er muskel- og skjelettsykdommer, psykiske plager 
og lidelser, og kreft. Vi ser en betydelig del av pasientgruppen som oppsøker primærhelsetjenesten 
på grunn av psykiske symptomer eller lidelser i Kristiansund kommune.  Bruken av sovemidler og 
beroligende midler ligger jevnt, men stabilt høyere enn fylke og landet ellers. Tall for muskel- og 
skjelettplager som bruker primærhelsetjenesten ligger høyere enn landet.  Psykiske plager og 
lidelser, og muskel- og skjelettplager er de to største diagnosegruppene som brukes for sykemeldte i 
Kristiansund. For alle krefttyper som det finnes statistikk på har Kristiansund en høyere forekomst 
enn landet og fylket. Dette er spesielt tydelig for lungekreft. Vi har en stor gruppe innenfor 
rusomsorgen og det er i alt 50 personer som har «Legemiddelassistert rehabilitering» (LAR).  
 
Vi ser en positiv utvikling i tannhelsen blant våre unge der andelen uten karies øker. Det har de siste 
årene vært en betydelig nedgang i foreskriving av antibiotika ved infeksjonssykdommer. Kristiansund 
har de siste årene holdt et meget høyt nivå når det gjelder barnevaksinasjonsprogrammet og 
dekningsgraden av influensavaksinasjon for de over 65 år viser en jevn økning.  
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Ressurser i folkehelsearbeidet i Kristiansund 
Kommunen er en av de viktigste ressursene i folkehelsearbeidet. Kommunen skal fremme folkehelse 

gjennom de oppgavene og virkemidlene som er lagt til kommunen, medregnet lokal utvikling og 

planlegging, forvaltning og tjenesteyting. Folkehelsearbeidet drives i nært samarbeid med mange 

lokale aktører. Vi har ressurser av både økonomisk, menneskelig og fysisk art som vi kan sette inn i 

folkehelsearbeidet.  

Utfordringer innen folkehelse kan ikke bare løses i helsesektoren, men må møtes med en bred 

tilnærming på mange områder. En lang rekke samfunnsforhold påvirker folkehelsen. Derfor må disse 

forholdene være et gjennomgående tema i all planlegging og som kommune må vi klare å se denne 

helheten i alt vi gjør. De konkrete tiltakene må gjennomføres på hver enkelt arbeidsplass, i den 

enkelte enhet, i sektorene, i samarbeid mellom sektorer internt i kommunen og i samarbeid med 

eksterne, ut fra hvilke utfordringer som skal løses eller tiltak som skal gjennomføres.   

Partnerskap og samarbeid 

Kristiansund kommune er med i God Helse-samarbeidet, der vi forplikter oss til å arbeide med 

folkehelse i alle sektorer og tjenester, samt lokale aktører. Gjennom samarbeidsavtalen med 

fylkeskommunen bidrar de med tilskudd til folkehelsearbeidet i kommunen. Kommunen har også 

samarbeidsavtale med Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal.  

Siden 2016 har Nettverk Nordmøre arbeidet sammen om en felles fremtidssatsning, som alle 

aktiviteter springer koordinert ut fra. Denne satsningen kaller vi "Sammen skaper vi fremtiden". 

Dette er et nettverk for samarbeid og utvikling av oppvekstsektoren i Nordmørskommunene.  

Andre viktige samarbeidsparter til kommunen er Nasjonalforeningen for folkehelsen, 

Kreftforeningen, Kristiansund frivilligsentral, Pensjonistforbundet med flere. 

Kunnskapsmiljø 

Kristiansund kommune benytter og samarbeider med ulike kunnskapsmiljø innenfor 

folkehelsearbeidet. Dette er viktig for å ta tak i våre utfordringer og for å kunne se fremover. Disse 

kunnskapsmiljøene er fylkeskommunen, høgskole- og universitets miljøet, Kompetansesenter rus 

Midt-Norge (KoRus) med flere. 

Oppvekst 

Kristiansund har 6 kommunale og 10 private barnehager. Videre er det 9 barneskoler og 3 

ungdomsskoler. Det er skolefritidsordning (SFO) ved alle barneskoler. Kommunen har egne 

innføringsklasser for nyankomne minoritetsspråklige elever ved Allanengen skole og Nordlandet 

ungdomsskole.  

PP-tjenesten samarbeider nært med elever, foreldre, barnehager, skoler, opplæringsbedrifter og 

andre kommunale hjelpetjenester for å sikre at barn, ungdom og voksne får et helhetlig 

opplæringstilbud. Levende Vågen er en praktisk – mestringsorientert læringsarena med målgruppen 

ungdomsskoleelever i Kristiansund.  

Kristiansund kulturskole er et tilbud til innbyggerne i kommunen, med barn og ungdom som 
hovedmålgruppe. Kulturskolen gir tilbud om opplæring og aktivitet innenfor kultur og kunst, slik at 
flest mulig skal få anledning til å utvikle og ta i bruk sine skapende evner og anlegg.  

Videregående opplæring 

Kristiansund voksenopplæring tilbyr norsk og samfunnskunnskap for innvandrere, samt 

grunnskoleopplæring for voksne. Flere internasjonale skoleprosjekter og Jobbsjansen er en del av 
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tjenesten. Fylkeskommunen eier og driver 2 videregående skoler i Kristiansund. Arbeidet med å 

bedre gjennomføringen av videregående opplæring er svært viktig og kommunen er en god 

samarbeidspart og støttespiller i dette arbeidet.  

Kulturtilbud, kulturminner og bibliotek 

Kristiansund har et rikt kulturliv med varierende tilbud. Kommunen har en egen tjeneste for kultur. 

Kulturtjenesten omfatter kulturskole, Atlanterhavsbadet, Atlanten idrettspark, biblioteket med mer. 

Kultur- og fritidstilbud har fokus på alle aldersgrupper i hele kommunen. Vi har mange kulturminner i 

Kristiansund som er med på å bygge identitet og stolthet. Biblioteket formidler kunnskap og kultur, 

men er og en viktig møteplass.  

Idrett, nærmiljø og friluft 

Vi har mange og varierte idrett- og nærmiljøanlegg i Kristiansund. Disse er spredd rundt i kommunen 

og mange ligger i nærområdet til skolene. Nærturområder som Kringsjå, Vanndamman og 

Folkeparken har belyste turstier og på Freiøya er lysløypenettet utvidet på flere steder.  

Kristiansund har god og trygg tilgang til rekreasjonareal og nærturområder. Kommunen har fått flere 

millioner de siste årene til statlig sikra områder. Midlene har blitt brukt til utbedring av turstier, 

opparbeiding av parkeringsplasser, benker, informasjonstavler og belysning. Gjennom kommunens 

medlemskap i Friluftsrådet og deltagelse i StikkUT, samtidig som vi har registrert 39 turer inne på 

nettportalen www.morotur.no , har flere fått kjennskap til våre egne friluftsområder.  

Integrering 

Kristiansund kommune har arbeidet veldig godt med innvandring og integrering i en årrekke. Det har 

vært satset på møteplasser, språkopplæring, bosetting, fritidsaktiviteter og kvalifisering til 

arbeidslivet.  

Frivillighet 

Frivillige lag og organisasjoner, velforeninger og ildsjeler er viktige ressurser i folkehelsearbeidet. 

Kommunen ønsker gjennom kontakt, samhandling og tilskudd å bidra til gode rammevilkår for 

frivilligheten. 

Byutvikling 

Levende sentrumsområder med attraktive bomiljø og møteplasser er viktig for å opprettholde og øke 

bosettingen og utvikle næringslivet. Kristiansund sammen med Molde og Ålesund er med i prosjektet 

«Byen som regional motor» (BRM). Fylket er prosjekteier og i 2017 ble det bevilget 100 mill. kr til 

sentrumstiltak, fordelt på de tre byene. Målet var, og er å styrke byene som regionale motorer for 

sitt omland. Byene skulle, og skal gjøres mer attraktive for innbyggere og besøkende.  

Planarbeid 

Kommunen er lokal planmyndighet og skal sikre at lokalsamfunnets interesser blir varetatt i den 

kommunale planleggingen. Kristiansund kommune har arbeidet målrettet med kommunalt 

plansystem og planleggingsprosesser, der folkehelseperspektivet skal være innarbeidet i alle planer.  

Næringsutvikling 

Kristiansund har mange konjekturavhengige arbeidsplasser og det arbeides for å tilrettelegge for et 

allsidig arbeidsliv som i mindre grad er avhengig av det. Kommunens moderne ekspanderende 

næringsliv vil ha en stadig økt etterspørsel etter høykompetent arbeidskraft. Arbeid gir tilgang til 

sosiale relasjoner, identitet, personlig vekst og økonomisk trygghet.  

Kommunale boliger 

Personer som ikke klarer å skaffe seg en egnet bolig selv eller med annen offentlig hjelp eller trenger 

http://www.morotur.no/
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særlig tilpasning på grunn av alder, bevegelses- eller utviklingshemning kan søke om å leie kommunal 

bolig. Boligene har ulik standard og størrelse. Kommunen tilbyr også omsorgsboliger.  

Helsetjenester 

Kristiansund kommune har god tilgang på helsetjenester. Viktige ressurser i folkehelsearbeidet er 

blant annet: 

• Helsestasjon- og skolehelsetjenesten (0-20 år) 

• Svangerskapskontroll 

• Barselgrupper 

• Ungdomshelsestasjon 

• Psykisk helsetjeneste for barn og familier 

• Barnevernet 

• Fysioterapi  

• Ergoterapi 

• Psykisk helse og rus 

• Friskliv og mestringstilbud 

• Kommunepsykologtjeneste 

• Kreftkoordinator 

• Demenskoordinator 

• Kommunale legestillinger rettet helsestasjon, skolehelsetjeneste, sykehjem, legevakt osv. 

• Fastlegehjemler og turnuslege 

 

Den offentlige tannhelsetjenesten 

Tannhelsetjenesten organiserer forebyggende tiltak for hele befolkningen og gir et regelmessig og 

oppsøkende tilbud til prioriterte grupper. For å utjevne sosial ulikhet i helse og tannhelse, 

samarbeider barnehager, skoler og helsetjenesten med tannhelsetjenesten slik at flest mulig blir i 

stand til å ta vare på tennene sine.  

 

De viktigste folkehelseutfordringer i Kristiansund og muligheter 
En «utfordring» i denne sammenhengen er et tema, et område, et problem eller et problemkompleks 

som kommunen bør ta tak i. De viktigste folkehelseutfordringene er befolkningssammensetning, 

helsemessige plager og sosial ulikhet.  

 

Befolkningssammensetning 

Befolkningssammensetningen vil endre seg betraktelig de neste 10-15 år og gruppen av eldre over 80 

år vil mer enn doble seg. Satsing på folkehelsetiltak til denne gruppen kan bidra til mindre behov for 

helsetjenester ved økt alder.  

Muligheter: 

• Det må prioriteres tilrettelagte boliger for å kunne bo lengst mulig hjemme 

• Gjøre de eldre selvstendige i eget liv ved å benytte velferdsteknologi 

• Samarbeid med frivillige lag og organisasjoner, slik at de blir en støtte til de kommunale 
tjenestene 

• Aldersvennlig tilnærming til utvikling av kommunen vil være helsefremmende for de fleste og 
kan tilrettelegges gjennom: Utforming av utemiljøer, bygg og offentlige rom, tilrettelegging 
for nærturer, forebygge skader og ulykker, tilrettelegging for sosiale møteplasser i 
nærmiljøene, mm. 
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Helsemessige plager 

Oversiktsarbeidet peker på utfordringer innen helsetilstanden til befolkningen i Kristiansund. Vi ser 

en betydelig del av pasientgruppen som oppsøker primærhelsetjenesten på grunn av psykiske 

symptomer eller lidelser. Antall personer med muskel- og skjelettplager som bruker 

primærhelsetjenesten ligger høyere enn landet.  Psykiske plager og lidelser, og muskel- og 

skjelettplager er de to største diagnosegruppene som brukes for sykemeldte i Kristiansund. 

I Ungdata undersøkelsen uttrykker ungdommen at de opplever en del depressive symptomer. 

Psykiske plager og lidelser i barne- og ungdomsårene øker risikoen for mobbing, frafall fra utdanning 

og arbeidsliv, manglende sosial støtte, tilhørighet og mestring, samt rusmisbruk.  

 

Muligheter: 

• Innsatsen må settes inn tidlig for å påvirke helsetilstanden for barn, unge og voksne  

• Godt læringsmiljø i barnehager og skoler 

• Gode tjenester innen psykisk og somatisk helse  

• Åpenhet, informasjon og folkeopplysning kan gi større trygghet og bruk av spesielt 
tjenestene innenfor livsstil og psykisk helse 

• Friskliv- og mestringstilbud som gir muligheter til for å fremme helse og forebygge sykdom 
ved å påvirke til endret atferd.  

 

Sosial ulikhet i helse 

Kommunen skal være spesielt opptatt av trekk i utviklingen som kan skape eller opprettholde sosiale 

eller helsemessige problem eller sosiale helseforskjeller.  

Familieøkonomien har mye å si for barns oppvekst og sosial ulikhet i helse. Kommunen må være 

spesielt oppmerksom på barn og unge som lever i lavinntektsfamilier og andre utsatte familier. Trekk 

ved utviklingen som kan skape eller opprettholde sosiale eller helsemessige problemer må vi ha et 

stort fokus på. Forskning på livsløp og helse viser at det kan ta lang tid før ulikhet i sosiale 

omstendigheter slår ut i ulik helse. De sosiale helseulikheter kan slå til med full styrke først i voksen 

alder (Espen Dahl,2014). Nasjonale undersøkelser viser at de sosiale helseforskjellene gjelder for 

nesten alle sykdommer, skader eller plager. 

Vi har et stort frafall innenfor yrkesfaglig opplæring. Frafall i videregående opplæring reduserer 

mulighetene i arbeidsmarkedet, øker risikoen for uføretrygd og gir dårligere levekår og helse.  

Levealderen for begge kjønn ligger lavere enn fylket og landet. Den forventede levealderen er i dag 

fem år høyere for personer som har videregående skole eller høyskoleutdanning sammenlignet med 

personer med grunnskole i Kristiansund.  

Sosiale helseforskjeller fører til mange tapte skole- og arbeidsdager og leveår med god helse og 

livskvalitet. Det gir tap for både enkeltmenneske, familier og samfunnet.  

Muligheter 

 

• Arbeide for samhandling mellom kommunens enheter og andre samarbeidsparter som 

videregående skole, næringsliv mm. Samhandling vil gi oss økt kompetanse om hverandres 

arbeid, samt et bedre koordinert og mer målrettet arbeid  
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• Felles oppvekstplan for skole, barnehage, barn/familie/helse og PPT med overordnede mål 

og felles handlingsplan for å sikre et helhetlig og tverrfaglig samarbeid rundt barn og unge i 

Kristiansund  

• Barnehagene må prioriteres slik at de blir en ressurs i det forebyggende arbeidet og at de har 
mulighet til oppfølging av familier 

• Skolen er med i læringsmiljøprosjektet, der vi har fått kompetanse om å forebygge, stoppe 

og håndtere mobbing og utviklet rutiner for å sikre et godt læringsmiljø  

• Veiledningsteam på PPT som kan veilede skolene i konkrete saker som angår læringsmiljøet 

• Kvaliteten på ungdomskolenes råd og veiledning, og involvering av foreldre, hva angår valg 

av videre skolegang, vil også kunne ha stor betydning for å redusere frafall i videregående 

skole  

• Utvikling i samarbeid med forsknings-, høyskole- og universitetsmiljø.  

• Rusforebyggende tiltak på tvers og i samarbeid mellom enheter i kommunen 

• Deltagelse i fritidsaktiviteter 

• Lærlingeplasser 

• Etablere flere kompetansearbeidsplasser.  
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3 Temaområder 

3.1 Befolkningssammensetning 
«Med befolkningssammensetning menes grunnlagsdata om befolkningen som omfatter antall 

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

er viktig i vurderingen av øvrig informasjon, men kan også være vesentlig i seg selv som en del av 

utfordringsbildet for folkehelsen i kommunen. Utviklingen i befolkningssammensetningen vil kunne 

påvirke strategiske veivalg, som inkluderer folkehelse.» (Helsedirektoratet) 

Befolkning pr. 2019. Alderssammensetning (Kilde: Kommunehelsa statistikkbank). 

 

Prosentvis aldersfordeling, 2019, nasjonalt/fylke/Kristiansund  (Kilde: Kommunehelsa statistikkbank). 
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Antall personer i skolealder 2014 – 2019 (Kilde: Kommunehelsa statistikkbank).

 

 

 

Prosentvis av befolkningen i yrkesaktiv alder (Kilde: Kommunehelsa statistikkbank). 

 

 

 

 

Utvikling, antall personer i pensjonsalder (Kilde: Kommunehelsa statistikkbank). 
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Framskrevet befolkning 
 

Antall barn og unge voksne 2010 - 2040 (Kilde: Kommunehelsa statistikkbank). 

 

 

Framskrevet befolkning, andel i yrkesaktiv alder (Kilde: Kommunehelsa statistikkbank). 

 

 

Framskrevet befolkning. Personer i pensjonsalder (Kilde: Kommunehelsa statistikkbank).

 

Totalt antall innbyggere i Kristiansund kommune per 1. januar 2020 var 24 179. 

Befolkningssammensetning påvirkes av mange forhold. Viktige drivere er arbeidsmarked, mulighet 
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for utdanning/utdannelsesinstitusjoner, boliger og byggeklare tomter, barnehageplasser, sosial 

tilrettelegging og tilhørighet. 

I 2018 var forventa levealder i Kristiansund for kvinner 82,7 år og for menn 78,7 (FHI). 

Landsgjennomsnittet er 83,5 for kvinner og 79,4 for menn. 

Pr. 2018 hadde Kristiansund 11% færre med universitet/høyskoleutdanning (30-39 år) sammenliknet 

med landsgjennomsnittet. I 2019 var ca. halvparten av personer utenfor arbeidsstyrken i yrkesaktiv 

alder arbeidsuføre. (SSB) 

Kristiansund har hatt et svakt avtakende antall innbyggere de siste 5 år. Dette ser en både på antall 

fødsler, antall barn i skolepliktig alder, og på antall i yrkesaktiv alder spesielt i aldersgruppe 25- 44 år. 

Ved et utbedret tilbud til høyskoleutdannelse, vil gruppen 15 til 24 år, trolig øke i antall.  

Samtidig har antallet i tidlig pensjonistalder, 65-74 år, hatt en tydelig økning. Prognosen til FHI viser 

at antallet barn i alder 0-14 år vil øke igjen fra 2030. Videre ser prognosen at andelen i yrkesaktiv 

alder vil endre seg i perioden, og vil bli redusert fra 52% i 2019 til 48% i 2040. En lavere andel 

yrkesaktive og en høyere andel pensjonister og eldre vil være en utfordring for kommunen. Spesielt 

fra ca. 2025 vil denne trenden bli tydeligere. Etter prognosen vil gruppen trygdede i yrkesaktiv alder 

(ufør, arbeidsledige) også være utfordrende og vil trolig øke.  

Gruppen av eldre over 80 vil mer enn doble seg. Dette medfører store utfordringer som vil kreve 

langsiktig planlegging og tilrettelegging av tjenester innenfor helse og omsorg. Sannsynligvis skjer det 

også endring i sammensetning – eldre med psykisk utviklingshemming, flere med demenstilstander 

og tung rushistorikk. 

 

Innvandrerbefolkningen i Kristiansund 
Foruten fødselsoverskudd er det innenlandsflytting og innvandring som vil avgjøre om en kommune 

opplever vekst eller nedgang. Nettoinnvandring til Kristiansund var på 84 personer i 2018. Dette er 

22 personer høyere enn året før. Arbeidsinnvandring spiller en stor rolle i folketallsutviklingen i fylket 

og i kommunene (Møre og Romsdal fylkeskommune, 2019).  

De siste årene har vi sett svingninger i antall bosettingsklare flyktninger. I 2016 ble det et rekordår 

med 104 bosatte flyktninger i kommunen og ved inngangen til 2017 var det 2 727 innvandrere (inkl. 

flyktninger) i Kristiansund. Antall bosettingsklare flyktninger var i 2019 det laveste på ti år.  Da hadde 

Kristiansund 26 flyktninger. 

Det høye bosettingstallet i 2016 og stabil bosetting i 2017 medfører fortsatt stort oppfølgingsansvar, 

selv med noe reduserte bosettingstall for 2019.  

 De siste årene har det i hovedsak vært flyktninger fra Syria som er kommet til Kristiansund. I 2018 og 

2019 er det kun voksne flyktninger og deres familier som er utsøkt til kommunen, og det er primært 

barnerike familier som kommer direkte fra flyktningleirer. Disse har store helsemessige utfordringer.  

Selv om der redusert antall er det fortsatt behov for tett og individuell oppfølging både av de som 

deltar i programmet og i andre tiltak videre i 2021. Oppfølgingsbehovet har vært og er betydelig, 

spesielt første bosettings år, og er like gjeldende i 2021.  
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3.2 Oppvekst- og levekår 
«Dette kapitlet tar for seg hvordan vi har det med økonomi, bo- og arbeidsforhold, samt status rundt 

oppvekst og utdanning. Dette er viktige premisser for helse og livskvalitet. Økonomiske forhold kan 

omfatte andel med lavinntekt og inntektsforskjeller. Arbeid omfatter for eksempel andel med høyere 

utdanning og frafall fra videregående skole. Levekår defineres i et samspill mellom individuelle 

faktorer og ressurser og de muligheter en har til å realisere disse på arenaer som skole, arbeid osv. 

«(Helsedirektoratet) 

Utdanningsnivå 
Det er en klar sammenheng mellom utdanningsnivå og helse. De som har lang utdanning og god 

økonomi, lever lengre og har færre helseproblemer enn de som har kortere utdanning og dårligere 

økonomi. Dette ser vi både for landet som helhet, i fylker og kommuner (Folkehelseinstituttet).  

Utdanningsnivået årene 2000 og 2018 i Kristiansund. Kilde: Møre og Romsdal fylkeskommune, 

kommunestatistikk 2018.  

 

*Befolkninga er her regna som de som er 16 år og eldre, i.e. etter grunnskole. Fagskole er inkludert i videregående skole. 

 

Statistikken viser en endring i utdanningsnivået i Kristiansund. Vi ser en økning fra årene 2000–2018 

hvor flere har høyskole- eller universitetsutdanning, hvor spesielt de med “kort” universitet og 

høyskoleutdanning (inntil fire år) har den største økningen, og da spesielt kvinner. Sammenligner vi 

oss med Møre og Romsdal fylke og landet ellers er andelen i befolkningen som har høyskole- eller 

universitetsutdanning lavere i Kristiansund.   

Ungdataundersøkelsen fra 2014 til 2017 viser en liten nedgang fra 65 % til 60 % blant våre elever som 

mener de vil komme til å ta utdanning på universitet eller høyskole, og vi ser det er flest jenter som 

svarer at de vil komme til å søke høyere utdanning. 

Kommunestatistikken viser til at kommuner med høyskole- og/eller universitetstilbud har den største 

delen innbyggere med høyere utdanning. At våre ungdommer gjennomfører videregående skole har 
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stor betydning for muligheten til å ta del i arbeidsmarkedet, samtidig som det å ha fullført en 

utdanning er en viktig påvirkningsfaktor for god helse.  

Kvinner og menn med lengst utdanning lever 5 – 6 år lengre og har bedre helse enn de som har 

kortest utdanning. Disse systematiske forskjellene i jo lengre utdanning, bedre inntekt og dermed 

bedre helse gir oss store sosiale ulikheter i befolkningen.  

 

Arbeid 
Arbeidsledige antas å være en utsatt gruppe, både økonomisk, helsemessig og sosialt. Personer som 

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

personer som er i arbeid. Arbeidsledigheten er noe høyere blant menn enn kvinner, og høyest blant 

unge voksne (Folkehelseinstituttet). 

  

Arbeidsledighet 15 – 74 år, kjønn samlet 2013 – 2017. Kilde: Kommunehelsa statistikkbank.

 

Fram til 2014 var det en god utvikling på arbeidsmarkedet i Kristiansund og da spesielt innenfor 

oljenæringen. Den endringen som skjedde på verdensmarkedet med prisnedgang på olje slo negativt 

inn i arbeidsmarkedet i Kristiansund. Leverandør- og serviceindustrien i hele fylket ble hardt rammet. 

Arbeidsledigheten i Kristiansund økte til 5,5 prosent på det meste.  

NAV Kristiansund viser til at pr. sept. 2019 var 613 personer helt og delvis arbeidsledige, og av de var 

198 personer under 30 år.   

I 2019 er det igjen en oppgang i offshorevirksomheten og dette har betydning for arbeidsledigheten. 

Det forventes en fortsatt nedgang i arbeidsledigheten, og det er spesielt oppgangen innen 

oljenæringen som vil gi muligheter i arbeidsmarkedet i Kristiansund. Ved inngangen til 2020 har 

Kristiansund en historisk lav ledighet på 2,6 prosent.  



19 
 

Sykefravær og uføreytelser 
NAV Kristiansund meldte i september 2019 at det var 643 personer sykemeldte, helt eller delvis. Av 

de var 89 personer under 30 år. Det er ulike årsaker til sykefravær, men muskel- og skjelettlidelser og 

psykiske lidelser er de to største diagnosegruppene som brukes for sykmeldte i Kristiansund.  

Det er totalt 909 som er meldt til NAV og har behovsvurdering i forhold til nedsatt arbeidsevne. Av de 

er 107 under 30 år.  

Andel av befolkningen i Kristiansund pr. sept. 2020 som er uføretrygdet ligger på 14 % (2113 

innbyggere), og av de er 132 personer under 30 år. Antallet uføre har en negativ utvikling og har økt i 

Kristiansund.  

 

Utvikling ungdom og uføretrygd (NAV Kristiansund) 

Alder 2016 2017 2018 2019 2020 

18-19 11 11 7 3 3 

20-24 32 35 41 41 45 

25-30 55 61 69 76 84 

Totalt 98 107 117 120 132 

 

Årsakene til sykefravær og uføre er vanskelige å fastslå, og omfanget av unge uføre kan være en 

indikator på psykisk og fysisk helsetilstand. Ofte er de sammensatte, og forhold som usikker 

arbeidssituasjon, nedbemanninger og livsstilsfaktorer kan påvirke sykefraværet og andelen som 

søker om uføreytelser. Flertallet av sykemeldinger og langvarige trygdestønader gis for muskel- og 

skjelettlidelser og psykiske lidelser som angst og depresjon. 

Sosialhjelpsmottakere 
Det har blitt færre på sosialhjelp. Dette henger sammen med utviklingen på arbeidsmarkedet og flere 

har kommet seg i arbeid og blitt selvforsørget. Flyktningene som er bosatt de siste årene er unge og 

mange av de er for tiden i utdanningsløp som gjør dem selvforsørget. Det at de gjennomfører 

utdanning og kommer i arbeid blir svært viktig. I forhold til barnefamilier har vi forsterket innsats for 

at de skal få tilbud om aktivitet og arbeid.  

Antall sosialhjelpsmottakere i alderen 18 – 24 år har gått ned fra 171 mottakere i 2017 til 148 

mottakere i 2018. Vi ser fortsatt en trend at dette går ned også i 2020.  

Inntekt 
Forskning har vist at det er en sammenheng mellom inntektsnivå og helsetilstand. Levekår har stor 

betydning for motivasjon og evne til å opprettholde helsebringende levevaner som regelmessig fysisk 

aktivitet, sunt kosthold, avhold eller måtehold i bruk av tobakk og andre rusmidler. Lav inntekt øker 

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

familier som over tid har lavinntekt stor betydning for barnas helse og velferd. 
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Lavinntekt og barnefattigdom 

Lavinntektsfamilier er husholdninger som gjennom tre år har hatt en gjennomsnittlig netto inntekt 

under 60 prosent av medianinntekten. Medianinntekt er den inntekten som er «på midten», det vil si 

at 50 prosent av landets husstander har høyere og 50 prosent lavere enn medianinntekt.  

 

Lavinntekt (husholdninger) andel (prosent), 0-17 år Kilde: Kommunehelsa statistikkbank. 

 

Tallene for Kristiansund viser at det har blitt mange flere i aldersgruppen 0 – 17 år som lever i 

lavinntektsfamilier i perioden 2014 – 2018. Nærmere bestemt har denne gruppen økt med 40 

personer i løpet av disse årene. Vi ser denne økningen både i fylke og landet for øvrig, og en vesentlig 

del av disse barna er familier med innvandrerbakgrunn. 

Vi vet lite om hvordan lav inntekt i familien påvirker barns helse, men studier som har fulgt samme 

barn over tid, viser til at barn har flere symptomer på psykiske problemer når familien har dårlig 

økonomi, og færre symptomer når familien har god økonomi. Det vises til at lav inntekt fører til 

stress i hjemmemiljøet som igjen øker nivåer av konflikt, kaos og uforutsigbarhet 

(Folkehelseinstituttet). Fra Ungdata undersøkelsen i Kristiansund, 2014, rapporterte flere 

ungdommer om psykiske plager der familien har hatt dårlig råd de siste to årene. 

Barn av eneforsørgere  
Barn av eneforsørgere antas å være en potensielt utsatt gruppe, både økonomisk og sosialt. Dette er 

barn i alderen 0- 17 år med mor eller far som er eneforsørger1. Barn av eneforsørgere kan oppleve å 

han mindre ressurser i form av dårligere økonomi. Tallene for Kristiansund siden 2012 har vært 

forholdsvis stabilt høye i forhold til landsgjennomsnittet. Kristiansund ligger på 19 %, Møre og 

Romsdal 14 % og landet for øvrig på 15 %.  

 
1 Som eneforsørger regnes personer som mottar utvidet barnetrygd (barnetrygd for ett barn mer enn de faktisk 
har) etter lov om barnetrygd. Dette inkluderer også noen samboere Kilde: Kommunehelsa statistikkbank. 
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Barnehage 
Barnehagen skal ivareta behovene barna har for omsorg og lek, fremme læring og dannelse, samtidig 

som barna skal oppleve livsmestring og deltagelse i samfunnet. Høy kvalitet i barnehagen er et av de 

viktigste tiltakene for å fremme psykisk helse og forebygge problem blant barn under skolealder 

(Helsedirektoratet). 

Alle som søker barnehageplass i Kristiansund, får tildelt plass. Desember 2019 viste at det var 1045 

barn som hadde barnehageplass (kommunal og privat). Når vi ser på antall bosatte barn i 

Kristiansund i alderen 1 – 5 år pr. desember 2019 er det 94 % av våre bosatte barn som er i 

barnehage.  

De fleste barna i Kristiansund går i barnehage. Dette fordi vi har god kapasitet og gode nasjonale 

ordninger knyttet til gratis kjernetid og redusert foreldrebetaling. Pr. 31. desember 2019 er det 182 

familier som mottar redusert foreldrebetaling i barnehage. Dette tallet har vært stabilt de siste 

årene.  

Grunnskole 

Nasjonale prøver gir oss informasjon om mestringsnivå i lesing og skriving. De gjennomføres på 5. og 

8. trinn i lesing, regning og engelsk og på 9. trinn i lesing og regning.  

 

Språk har vært et gjennomgående satsingsområde i Kristiansund over flere år, både i barnehage og 

skole.  Resultatene på vår begynneropplæring i skolen, som gjenspeiles bl.a i Nasjonale prøver i lesing 

5.trinn, ligger på gjennomsnittet for landet. Vi hadde en liten nedgang i 2018, men er på 

gjennomsnittet høsten 2019.  

 

Nasjonale prøver i lesing for 8. trinn ligger like under gjennomsnittet for landet, men resultatet viser 

at det er fremgang. 9. trinn viser også fremgang, men er også her like under gjennomsnittet for 

landet.  

   

Resultat i lesing på 8. trinn viser en økning de siste to årene. I språkkommunearbeidet var fokuset 

mest rettet mot mellom- og ungdomstrinn. Vi har hatt en liten nedgang i lesing på 5. trinn over flere 

år, men er nå på gjennomsnittet. Dette tilsier at vi fortsatt må holde trykket på hele opplæringsløpet 

for å opprettholde gode resultater.   

   

Det blir ikke riktig å gi konklusjoner basert kun på de resultatene som Nasjonale prøver viser – da 

disse kun gir et øyeblikks-svar. Fokuset må rettes mot det arbeidet som skjer kontinuerlig i skolen. 

Tidlig innsats, tid til analysearbeid og tilpasset opplæring for alle må sikres og prioriteres.   

 Det er sterk sammenheng mellom resultatene på nasjonale prøver i lesing på 5. trinn og 

grunnskolepoeng etter avsluttet 10. trinn2.   

 

 

 
2 I grunnskolepoengene ligger både standpunkt- og eksamenskarakterer. Grunnskolepoengsummen 

har stor betydning for, og er i sterk sammenheng med gjennomføring av videregående skole. Kilde: 

SSB: sosial reproduksjon av utdanning.   
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Spesialundervisning 

Elever som ikke får tilfredsstillende utbytte av undervisningen på tross av tilrettelagt undervisning, 

har rett på spesialundervisning.  

 

Vi har hatt en økning i antall elever som mottar spesialundervisning de siste skoleårene. For skoleåret 

2019-2020 ligger andelen på 11,3% (315 elever). Det er en økning fra året før da andelen lå på 10,95 

% (311 elever). 

 

Det er ikke et mål i seg selv å ha lavest andel elever med spesialundervisning. Ifølge Peder Haug tyder 

forskningen på at en femtedel av elevene i skolen strever i så stor grad at de trenger ekstra 

oppfølging. Dette betyr at dersom omfanget av spesialundervisning går ned, må omfanget av tett 

oppfølging gå opp. Derfor bør omfanget av spesialundervisning vurderes opp mot lærertetthet og 

hvilke opplegg skolene har for tett oppfølging. Kompetanse i enheten og ulike måter å organisere 

undervisningen på er viktige faktorer. Det er grunn til å problematisere økningen i andelen barn som 

mottar spesialundervisning. Årsakene til at vi har en økning er sammensatte.  Kilde: Kvalitetsmelding 

for Grunnskolen i Kristiansund 2018. 

 

Trivsel (læringsmiljø) 
At elevene trives på skolen er et viktig mål i seg selv, og alle elever i norsk skole har en individuell rett 

til et miljø på skolen som fremmer trivsel ifølge kapittel 9A i Opplæringsloven.   

Samtidig viser forskning positive sammenhenger mellom god trivsel, helse og læring. Skolens arbeid 

med å utvikle et godt og inkluderende læringsmiljø hvor elevene trives, vil være positivt for elevenes 

sosiale og personlige utvikling. Det vil også fremme gode undervisningsforhold og faglig læring. Kilde: 

Utdanningsdirektoratet.   

 

Tallene er hentet fra Elevundersøkelsen på 7. og 10. trinn, og viser andelen elever som svarer at de 

blir mobbet av medelever, mobbet digitalt på skolen og/eller mobbet av voksne på skolen 2-3 ganger 

i måneden eller oftere.  
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Kristiansund er under nasjonalt snitt på andel elever som opplever mobbing på 7. trinn (Nasjonalt 

snitt er 7,0%) og over nasjonalt snitt på 10. trinn (Nasjonalt snitt er 7,1%).  

 

Barn som opplever manglende tilhørighet og trivsel på skolen, og som opplever å bli krenket eller 

mobbet, er i risiko for å utvikle langvarige psykiske helseplager og har også høyere forekomst av 

somatiske plager. Nyere forskning viser også at barn som blir betegnet som «mobbere», står i like 

stor fare for å utvikle de samme helseplagene. Et godt psykososialt miljø og et godt læringsmiljø 

forebygger mobbing. Elevundersøkelsen viser at det er variasjon mellom skoler, og at resultatene for 

den enkelte skole også kan variere fra år til år. Vi har en nedgang i mobbetall, men en forutsetning 

for å kunne skape et godt miljø er fortsatt planmessig forebyggende arbeid.   

 

Ungdataundersøkelsen gjennomført i 2014 og 2017 viser at 86 prosent av 10. klassingene svarer 

at de trives på skolen, noe som er sammenlignbart med fylke og landet for øvrig. Fra Ungdata 2017 

var det 66 prosent av ungdomsskoleelevene som svarte «ja» på at de tror de kommer til å få et godt 

og lykkelig liv, mot 73 prosent i landet sett under ett.   

 

Videregående opplæring 

Gjennom videregående opplæring legger elevene mellom annet grunnlaget for hva slags tilknytning 

de kommer til å ha til arbeidslivet, og hvilken inntekt de vil ha. Videregående opplæring er også 

nødvendig for å kunne ta høyere utdanning.  

Frafall videregående skole  
Det er veldokumenterte sammenhenger mellom utdanningsnivå, materielle levekår og helse. 

Andelen unge ledige, uføre og sosialhjelpsmottakere, må også sees i sammenheng med frafallet i 

videregående skole. Frafall er definert som andelen som har sluttet på eller ikke bestått 

videregående skole fem år etter påbegynt opplæring3.  

Gjennomføring i videregående skole, periode 2013 – 2018 Kilde: Fylkesstatistikk 2019 Møre og Romsdal 

Sammenlignet med Ålesund, Molde 

og landet for øvrig er det flere i 

Kristiansund som fullfører 

studiespesialiserende i Kristiansund 

(96,5 %). Totalt for de videregående 

skolene samlet i Kristiansund, er det 

imidlertid færre (71,5 %). Spesielt er 

tallene for gjennomføring 

Yrkesfaglig opplæring svært lave i 

Kristiansund (49,7%). Frafallet er 

generelt større blant gutter.   

 
3 Frafallet inkluderer personer som startet på grunnkurs i videregående opplæring for første gang et gitt år og som har 
gjennomført VKII eller gått opp til fagprøve, men som ikke har bestått ett eller flere fag og derfor ikke har oppnådd studie- 
eller yrkeskompetanse etter 5 år, samt elever som startet opp dette året, men som sluttet underveis. Andelen blir beregnet 
ut fra prosent av alle som startet grunnkurs i videregående opplæring det året. Personer som etter 5 år fortsatt er i 
videregående skole, regnes ikke som frafalt. 
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Tallene har vært rimelig stabile siden 1994, da man begynte å føre statistikk. 

Frafall i videregående opplæring reduserer mulighetene i arbeidsmarkedet, øker risikoen for 

uføretrygd og gir dårligere levekår og helse (Falch, 2009; De Ridder, 2013). Studier har vist 

sammenheng mellom frafall i skolen og psykiske helseproblemer, slik som problematisk 

rusmiddelbruk, angst og depresjon, samt ulike atferdsforstyrrelser (De Ridder, 2012) 

Det er viktig å være bevisst på at hva som faller inn under kategorien” frafall”. Flytter du fra en 

kommune til en annen, bytter skole, tar deg et friår eller ønsker å begynne om igjen, vil du falle inn 

under kategorien frafall. Mye tyder på at psykiske problemer er den viktigste grunnen til at ungdom 

faller ut av skolen. 

Det er også viktig å ikke forveksle frafall med fravær. Mens fravær ser ut til å være likt mellom de 2 

videregående skolene i Kristiansund, så ser en at skolene har store forskjeller seg imellom hva angår 

frafall.  

Foreldres utdanningsnivå har stor betydning4 

 

 

Det er en sammenheng mellom 

gjennomføringen til elevene i den 

videregående opplæringen og 

utdanningsnivået til foreldrene.  

Gjennomføringen i løpet av fem år er 89,6 

prosent for elever som har foreldre med lang 

høgskole- eller universitetsutdanning, om lag 

33 prosentpoeng høyere enn for elever med 

foreldre som har grunnskoleutdanning som 

sin høyeste utdanning, og om lag 18 prosent 

høyere enn for elever med foreldre med 

videregående utdanning som sin høyeste 

utdanning. Det er liten forskjell på tallene for 

Møre og Romsdal og for Norge. 

(Fylkesstatistikk Møre og Romsdal 2020) 

 

 

 

 

 

 
4 Frafall i videregående skole totalt og etter foreldrenes høyeste fullførte utdanningsnivå. Det er tatt utgangspunkt i 
personens bostedskommune det året han eller hun fylte 16 år. Statistikken viser 3 års glidende gjennomsnitt 
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Frafall i videregående og økt risiko for ung ufør? 

Dårlig psykisk helse er sterkt knyttet til frafallet 

i videregående skole, som rammer hver tredje 

gutt. Dårlig psykisk helse er også den 

dominerende årsaken til at dobbelt så mange 

gutter går rett over på uføretrygd i dag som for 

ti år siden, og til at selvmord er den vanligste 

dødsårsaken blant gutter. 

Samtidig som en ser noe reduksjon i frafall på 

Videregående, ser en samtidig en betydelig 

økning i antall unge uføre i perioden 2013 -

2017 (Kommunehelsa.no). Forklaringen på 

dette kan være flere: En ser en forsinket effekt 

av reduksjon i frafall videregående og antall 

unge uføre?  Sammenhengen mellom 

gjennomføring videregående og reduksjon i 

risiko for ung ufør er ikke så sterk som vi 

trodde?  På tross av reduksjon i frafall 

videregående så er kravene til det å fungere i 

arbeidslivet blitt større?  Økt forekomst av 

psykiske plager, gir økt risiko for ung ufør, uavhengig av gjennomføring av videregående eller ikke.  

(tall fra kommunehelsa.no) 

Kristiansund har nærmere 50% flere uføretrygdede i aldersgruppen 18-44 år sammenlignet med 

landet og Møre og Romsdal.  

Barnevernet  
Ivaretakelse av barn som kan være utsatt for alvorlig omsorgssvikt, er viktig og vanskelig. Rapporten 

«Svikt og svik» ( NOU: 2017: 12 ) ga oss rystende informasjon om konsekvensene når vi som samfunn 

ikke evner å gripe inn i tide og på rett måte for barn. De som skal ta beslutninger i barnevernet, må 

gjøre vanskelige avveininger med stor grad av usikkerhet om hva som er til det beste for barnet. Vi 

har heldigvis strenge rammer for disse beslutningene i lovverket. Vi har også en stadig økende 

mengde kunnskap om hva som er godt og hva som er mindre godt barnevernfaglig arbeid.  

I perioden 2015 -2019 har det vært en nedgang i antall bekymringsmeldinger inn til barnevernet i 

kommunen. Om det er et godt eller dårlig tegn er uklart. Av de henvendelsene som kommer, blir 

samtidig flere saker henlagt i Kristiansund sammenlignet med kommunegruppe 135.  Det har også 

vært jobbet godt med å lukke avvik som har vært påpekt av fylkesmannen. Innfridd frist på 

behandlingstid innen 3 mnd. ligger pr. juli 2020 på 96%.  Landsgjennomsnitt er 87%. Antall 

undersøkelser som fører til tiltak er ca. 40%, det ligger rundt landsgjennomsnittet. Det er økning i 

hjelpetiltak av ungdom 18-22 år. Dette er en ønsket utvikling og øvre aldergrense ser ut til å bli 

ytterligere hevet. 

 
5 Består av alle norske kommuner med mer enn tjue tusen innbyggere i 2013. 
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Barneverntjenesten i Kristiansund har over flere år hatt mye turnover blant de ansatte og andelen 

ansatte med barnevernfaglig utdanning har vært lavt sammenlignet med kommunegruppe 13.  

Andel av kommunens utgifter som brukes på barnevernstiltak har ligget på noenlunde samme nivå 

de siste 4-5 år. Økning i utgiftene har vært primært på drift, og ikke som følge av økning i ulike typer 

tiltak.  

Boligforhold 
Bokvalitet har betydning for helsa på flere måter. For barn og unge kan en vanskelig bosituasjon 

påvirke skoleprestasjonene og det sosiale livet deres. Universelt utformet bomiljø og tilgjengelige 

bosteder er viktige for at eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne kan leve et verdig liv 

(Folkehelseinstituttet, 2018).  

I arealstrategien for Kristiansund mot 2050 legges noen prinsipper til grunn. For å få et mer balansert 

boligtilbud, skal det prioriteres bygging av boligtyper det i dag er underskudd av. Det er leiligheter og 

rekkehus som skal prioriteres foran eneboliger. Kommunen skal også jobbe med å sikre ikke-

kommersielle boliger.  

Plan- og bygningsloven krever at alle nye boliger skal være «tilgjengelige». Dette innebærer trinnfri 

adkomst, og at alle hovedfunksjoner i boligen skal være i inngangsplan. Man skal kunne bo i sin bolig 

i alle livsfaser. Håndhevingen av dette er ikke like strengt som ved universell utforming, og man kan 

søke fritak fra loven dersom det er fysisk umulig, uforsvarlig økonomisk eller lignende.  

Kommunale boliger 

I utgangspunktet har alle innbyggere et ansvar for å skaffe seg og finansiere egen bolig. Likevel finner 

man at økonomiske, sosiale, fysiske eller psykiske problemer gjør at en del mennesker har vansker 

med å skaffe seg egen bolig, og/eller beholde egen bolig. Kommunale boliger er et tilbud til personer 

som har vansker med å skaffe seg egnet bolig på det ordinære boligmarkedet. 

Kristiansund kommune eier ca. 700 boliger/leiligheter. Nærmere 600 av disse er pr. 1. august 2020 

utleid. Nærmere halvparten av boligene/leilighetene er universelt utformet. Boligtildelingen gjøres 

tverrfaglig, med representanter fra tildeling og koordinering, eiendomsdrift, flyktningetjenesten, 

psykisk helse og rus, NAV og Housing First6. Antall innkomne søknader varierer.  

Statistikken for 2019 viser at det var totalt 141 saker om ordinær kommunal bolig og 27 saker om 
kommunal bolig for flyktninger. Til sammen var det 168 saker om kommunal bolig.  
Innen begynnelsen av august 2020 var 66 saker om ordinær kommunal bolig og 7 saker om 
kommunal bolig for flyktninger. Totalt 73 saker.  Søknader om bostedsløse blir behandlet 
fortløpende, der kommunen prioriterer disse sakene.  
 
Kommunens boliger er gjennomgangsboliger for personer som har behov for en midlertidig løsning 
på boligsituasjonen og omsorgsboliger for personer som av ulike årsaker ikke er i stand til å skaffe seg 
bolig på egen hånd. Dette kan være eldre, utviklingshemmede, personer med psykiske lidelser osv. 
Gjennomstrømmingen i boligene viser at antall ut- og innflytninger er mellom 150 og 180 pr. år.  
NAV Kristiansund leier fem kortidsleiligheter av kommunen som de disponerer. Innvandrere bosettes 

stort sett i kommunale boliger, men det brukes også en del private boliger.  

 

 
6 Housing First er en brukerstyrt metode for å tilby bolig og tjenester til bostedsløse personer med et 
rusmiddelproblem og/eller psykiske lidelser Kilde: Husbanken. 
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3.3 Fysisk, biologisk, kjemisk, og psykososialt miljø 
«En rekke miljøforhold har effekt på helsen. Eksempel er drikkevannskvalitet, luftkvalitet, grad av 

støy, sykkelvegnett og kvaliteter ved nærmiljøet som tilgang til friområder, friluftsområder osv. 

Oversikt over infeksjonsepidemiologiske forhold i kommunen etter smittevernloven §§7-1 og 7-2 bør 

samordnes med oversikt over folkehelsen og komme inn under biologiske faktorer. Sosialt miljø kan 

omfatte organisasjonsdeltakelse, valgdeltakelse, kulturtilbud, sosiale møteplasser osv.» 

(Helsedirektoratet) 

 

Miljørettet helsevern er definert i folkehelselovens kapittel 3 og omfatter de faktorer i miljøet som til 

enhver tid direkte eller indirekte kan ha innvirkning på helsen. Disse omfatter blant annet biologisk, 

kjemisk, fysiske og sosiale miljøfaktorer. 

Luftkvalitet 

Dårlig luftkvalitet er internasjonalt en stor trussel som påvirker til store trivsel- og helseproblemer.  

Områder ved ugunstig topografi og klimatiske forhold er spesielt utsatt. Ved gassutslipp fra 

bebyggelse, industri og trafikk på disse stedene kan det oppstå helsetruende situasjoner.  

Dårlig inneluft har også en påvirkning på helsetilstand og opplevd trivsel.   
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Luftforurensning fra veitrafikk i Kristiansund  

 

Miljøstatus (Miljødirektoratet) Beregnet luftkvalitet i sanntid  

 

Kristiansund er i landsammenlikning ikke mye utsatt for skadelig trafikkforurensning. Likevel kan det 

oppstå situasjoner med ubehagelig luft der sårbare og utsatte befolkningsgrupper bør unngå å bli 

eksponert. Dette gjelder både fra støv fra dekk og veibane, og dessuten fra avgassene fra motorer.   

Utslipp fra ulike virksomheter til luft vil også kunne påvirke lukt og gassinnhold i utelufta. Denne type 

utslipp fra industri skal være godkjent i virksomhetens konsesjonsbetingelser.  

 

Virksomheter med utslippstillatelser i Kristiansund  

  

Miljøgifter i vann, hav og jordsmonn 
Menneskelig aktivitet med bruk av kjemikalier og deponering av forskjellig kjemisk avfall, har påført 

vann og jordsmonn uønskede stoff til trussel for drikkevatn, matproduksjon og til stor skade i 

økologiske system i naturen.  

 

I Kristiansund kommune har spesielt i bynære områder med tidligere industri blitt påført større 

mengder uønskede kjemikalier til jord og havbunn. Spesielt har områder med gammel skipsindustri 

påført forurensning til havnebasseng og andre kaiområder. Stedbunden fisk og andre sjødyr fra disse 

områdende kan være mindre egnet til menneskeføde.   

Rester fra oppryddingen etter krigen har gjort at mange bynære områder har forurenset grunn.  

 

https://luftkvalitet.miljostatus.no/
https://www.norskeutslipp.no/
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Biologisk forurensing av badevatn og drikkevatn 
Kommunen tar rutinemessig bakteriekontroll både av drikkevatn, badesteder i friluft og bassengbad 

for at det ikke oppstår uakseptabel risiko for smittefare for sykdom. Ved økt risiko vil publikum 

informeres. 

 

Støy 
Støy kan virke sosialt hemmende. Ved sterk støy kan det oppstå akutte hørselsskader, men det er 

også ved lavere støy kan det oppstå alvorlige helseskader ved langtidspåvirkning. Veitrafikk er den 

viktigste kilden til støy. Støy kan forstyrre samtaler, hvile og søvn. Utilstrekkelig søvn påvirker både 

psykisk og fysisk helse. Blant annet er det funnet sammenhenger mellom for lite søvn og 

angst, depresjon, fedme og hjerte- og karsykdom. Stillhet har stor verdi for befolkningen, og det å 

bevare stille områder er i seg selv et folkehelsetiltak.  

 

 I alt arealplanarbeid skal det bli tatt hensyn til mulige støyplager og eventuelt skal støyreduserende 

tiltak gjennomføres. Opplevelsen av støy er til en vissgrad en subjektiv opplevelse, men i lovverket er 

det også beskrevet hvilke lydtrykknivå, frekvenser, støyvarighet og perioder som er innenfor det som 

normalt er det akseptable.  

  

Stråling av solarier 
Statens strålevern anbefaler at alle norske kommuner bidrar med helsefremmende arbeid ved å ikke 

i egen regi drive med solarium-virksomheter. Det er dokumentert at dette gir økt risiko for hudkreft 

 

Miljørettet helsevern i skole og barnehage 
Forskrift for miljørettet helsevern i skole og barnehage forplikter virksomhetene til å systematisk å 

følge opp at inne- og utemiljøet er trygt for barna, uten alvorlig risiko for sykdom eller skade. Dette 

følges opp ved internkontroll og risikobasert tilsyn. 

Tilrettelegging for sykkel og gående 
Stortinget har vedtatt at trafikkveksten i byene skal tas ved hjelp av kollektivtrafikk, sykkel og gange. I 

Nasjonal transportplan (2014 – 2023) legges det stor vekt på at kommuner og fylkeskommuner 

forplikter seg til å etablere sammenhengende gang- og sykkelveinett i byområdene. 

Dagens sykkelveinett i Kristiansund kommune består hovedsakelig av gang- og sykkelveier som er av 

varierende standard og oppleves mange plasser som usammenhengende. Flere steder blir syklistene 

tvunget til uønskede krysninger eller sykling i veibanen eller på fortau i mangel på andre muligheter.  

Nasjonale mål relevant for sykkelsatsinga er mål om nullvekst i biltrafikken, økning av sykkelandelen 

til 8 % av alle reiser og at 80 % av barn og unges reiser til og fra skole og fritidsaktiviteter skal gjøres 

med gange eller sykkel. Reisevaneundersøkelsen for år 2013/14 oppgir at ca. 62 % av barn og unges 

reiser til skoler i Kristiansund foregår til fots eller med sykkel. Tall fra manuelle korttidssykkeltellinger 

i 2013 viser en årlig sykkelandel på 2 %. Sykkelteller ved Nordsundbrua viser at sykkelandelen ved 

tellepunktet er tilnærmet uendret siden 2013.  

Hittil har sykkelsatsinga i kommunen bestått av etablering av sykkelparkeringer og tilrettelegging for 

gående og syklende i pågående prosjekt. Kommunen vedtok hovedplan for sykkel i 2014, med 

målsetning om å øke sykkelandelen og øke sykkelens konkurransekraft som transportmiddel. Det vil 

https://www.dsa.no/nyheter/94933/nordiske-straalevernmyndigheter-fraraader-bruk-av-solarium
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vedtas en tiltaksplan for sykkel for realisering av mål i hovedplana i 2020/2021. Tiltakene innebærer i 

hovedsak å skape et sammenhengende hovedveinett for syklende.  

Ved realisering av tiltaksplan for sykkel vil det tilrettelegges både for å øke gangandelen og 

sykkelandelen i kommunen, da hovednett for gående og syklende stort sett vil være 

sammenfallende. Det er likevel et behov for en egen kartlegging av hovednett for gående i 

kommunen for tydeligere prioritering av veinettet for de ulike trafikantene.  

Friluftsliv og hverdagsaktivitet 
Nærhet til attraktive grøntområder, også i byene, fremmer fysisk aktivitet både i hverdag og fritid. 

Det å legge til rette for naturopplevelser, friluftsliv og nærturer øker muligheten for at flere benytter 

disse områdene. I Kristiansund ser vi en stor andel av de under 20 år som har trygg tilgang til 

rekreasjonsareal7 og nærturterreng8. Sammenligner vi oss med Møre og Romsdal ligger vi godt over.  

Det er også vist til at fysisk aktivitet reduserer risikoen for og plagene ved en del sykdommer. Selv 

minimal aktivitet er positivt for helsen. Barn som har naturomgivelser som innbyr til variert aktivitet 

viser bedre motorisk utvikling enn barn som har mer kultiverte og funksjonsbestemte omgivelser.  

Barns aksjonsradius er mindre jo yngre de er, og trygge og gode leke- og møtesteder i nærmiljøet er 

viktige for et godt oppvekstmiljø. Barnetråkkregistreringene i Kristiansund gir verdifull informasjon 

om hva barna mener om sitt nærmiljø og hva vi skal ta hensyn til i planleggingen. Innspill fra 

barnetråkkregistreringene er at friområder, skogen, lekeplasser og ballplasser er viktige områder i 

nærmiljøet som må tas vare på. Ivaretakelse av nærfriluftsområder og muligheter for lek og 

avkobling i nærmiljøet der folk bor er derfor svært viktig.  

 

StikkUT! er en populær 

turkassetrim for alle 

aldersgrupper. I 2019 var det 

57 808 registrerte StikkUT! turer i 

Kristiansund, mens i 2020 er vi 

oppe i 89 700 registrerte turer. 

Kristiansund har mange 

tilrettelagte turstier som er lett å 

nå og som passer for mange. Flere 

personer går daglig til bestemte 

turmål og flere sier de går langt 

oftere nå etter at de ble med på 

StikkUT.  

 

Friluftsområder 

Det er 16 statlig sikrede friluftsområder i Kristiansund. Areal til friluftsliv med kommunal råderett er 

viktig i hensyn til folkehelsa, da dette arealet sikrer allmenn tilgjengelighet til friluftsliv.  

 
7 Rekreasjonsareal er naturområder større enn 5 dekar som ligger i tettsteder eller grenser til tettsteder, 
inkludert parker og de fleste idrettsanlegg. 
8 Nærturterreng er naturområde større enn 200 dekar som ligger i tettsteder eller grenser til tettsteder, 
inkludert parker og de fleste idrettsanlegg. 
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Kristiansund kommune har utarbeidet et temakart over friluftsområdene i kommunen. Avveining 
mot andre interesser er ikke en del av arbeidet. Kartleggingen danner grunnlag for å vurdere 
friluftslivsinteresse i andre planer som regulerings- og kommuneplaner. Kunnskapen legges derfor til 
grunn, sammen med øvrig kunnskapsgrunnlag, i utarbeiding av planer og i enkeltsaksbehandling. 
Kartleggingen legges også til grunn for utvikling av arealer for friluftsliv. De kartlagte friluftsområdene 
ligger tilgjengelig på naturbase.no. 
 

Kultur og fritidstilbud 

Kristiansund har et bredt og variert kultur- og fritidstilbud. Det å delta i og oppleve kultur- og 

fritidstilbud er en verdi i seg selv, men det har og en tilleggsverdi ved at det skaper fellesskap og 

sosiale nettverk.  

Organiserte fritidsaktiviteter 

Ungdata fra 2017 viser at de aller fleste har gjennom oppveksten deltatt i organiserte 

fritidsaktiviteter. 62 % av ungdomsskoleelever er med i en fritidsorganisasjon og 30 % har vært med 

tidligere. De fleste svarer at det er idrettslag som er fritidsaktiviteten de deltar i. Vi ser en viss 

nedgang i løpet av ungdomsårene og det er flere gutter enn jenter som er med i en 

fritidsorganisasjon i 10. trinn.  

 

 

 

 

 

Prosentandel som er med i fritidsorganisasjon – gutter og jenter på ungdomsskolen (Ungdata 2017) 

 

 

Anlegg for idrett, friluftsliv og egenorganisert fysisk aktivitet er et viktig virkemiddel for å legge til 

rette for fysisk aktivitet. Gjennom sentrumsutviklings prosjektet “Byen som regional motor” har 

drivkraften vært å oppgradere nye byrom ved å tilrettelegge for egenorganisert aktivitet og opphold.  

Bibliotek 

I dag er biblioteket mer enn utlån av bøker. Biblioteket er et samlingssted og arrangør av tilbud for 

alle generasjoner. Kristiansund bibliotek har et variert tilbud og har arrangementer fra de helt enkle 

arrangementer, som lesestund for barn, til større arrangementer for voksne. Både nasjonalt og lokalt 
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har arrangementer for barn og unge økt i bibliotekene. I 2019 hadde Kristiansund bibliotek 89 

arrangement for barn og unge.  

Leseferdigheter er grunnleggende for all læring og deltagelse. At barnehager og skoler bruker 

biblioteket er viktig for leselysten og for økt utlån av barnelitteratur. Biblioteket melder tilbake at når 

barnehager og skoler besøker biblioteket øker også utlånet til barn i tiden etterpå. Antall besøkende 

har vært stabil de siste årene, men selvsagt har det vært spesielt for biblioteket i år grunnet 

koronapandemien.   

Sosialt miljø og møteplasser 
I 2021 skal det gjennomføres en fylkeshelseundersøkelse i Møre og Romsdal. Tema som helse, sosial 

støtte, ensomhet osv. vil være en del av undersøkelsen. Vi vet lite om de voksne og eldre 

innbyggerne i Kristiansund opplever at de har et sosialt miljø med mange aktivitetstilbud. Det vi ser 

er at treffsteder som «møteplassen» og «Nordmøre senioruniversitet» har stor pågang. Gamle 

KRIPOS og Freimarkas venner samler også pensjonister til frivillig arbeid og sosialt fellesskap.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Den nasjonale livskvalitets undersøkelsen 2020 viser at de fleste spurte er tilfreds med livet, men at 

personer med lavere utdanning og lavere inntekt jevnt over oppgir mindre tilfredshet enn de med 

høyere utdanning og inntekt (SSB).  

Ungdatarapporten 2017 viser oss at færre ungdommer bruker kveldene på å være “ute med venner”. 

Dette har trolig sammenheng med nye måter som ungdom kommuniserer med hverandre på, der de 

ikke lenger trenger å være fysisk sammen for å ha sosialt samvær. Ungdata trendrapport 2014 – 2017 

viser at ungdommen bruker mer tid på å være sosial på nett eller mobil størstedel av kvelden, og at 

flere melder om at de er mye plaget av ensomhet.  

Opplevelse av å mestre hverdagslivet er nødvendig for helse og trivsel. En nøkkel til dette er god 

sosial støtte. Sosial støtte bidrar til identitet og selvrespekt, mening, mestring, tilhørighet, trygghet 

og fellesskap. I et folkehelseperspektiv er sosial utstøting og ensomhet sentrale utfordringer. 

Fattigdom, psykisk lidelse, etnisitet og arbeidsledighet er de vanligste grunnene til utenforskap 

(Folkehelseinstituttet, 2015). 

Kristiansund kommune er også i gang med planlegging av et nytt møtested for ungdom mellom 15 – 

25 år. Det skal være et sted der ungdommen kan være trygge, utforske sine evner innenfor kunst og 

kultur uten å måtte prestere, utveksle og utvikle ideer og kunnskap. Dette er et sted som skal fange 

opp de som faller utenfor, uten å sette fokus på svakheter eller utenforskap.  

Frivilligheten 
I juni 2018 gjennomførte Møre og Romsdal fylkeskommune en undersøkelse blant frivillige 

organisasjoner i fylket. Totalt 120 organisasjoner deltok og nedslagsfeltet var både lokalt og 

regionalt. På spørsmål om hva som er de sentrale utfordringene for å drive godt organisasjonsarbeid, 

nevner størsteparten rekruttering av medlemmer eller frivillige. Videre mener de at økonomi er en 

sentral utfordring, og det å være synlig i samfunnet og i media (Møre og Romsdal fylkeskommune, 

2019). 

Å være frivillig er en flott måte å bidra til samfunnet, lære nye ting og få nye venner. Det er store 

ressurser i frivilligheten. En mangfoldig frivillig sektor som samarbeider tett med kommunen og 

næringslivet om å skape gode lokalsamfunn, tjenester og tilbud til befolkningen er viktig.  

I 2019 inngikk Kristiansund kommune en avtale med Friskus. Det er en digital møteplass for aktivitet 

og frivillighet. Økt antall frivillige og flere møteplasser er skapt gjennom Friskus, og vi vil se enda 

større økning når koronapandemien avtar.  
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Psykososiale påvirkningsfaktorer 

Trivsel er et uttrykk for tilfredsstilt som trygghet, stillhet og ro, estetikk, rom for livsutfoldelse og 

kreativitet, sosiale møteplasser, natur- og kulturopplevelser, nærrekreasjonsområder m.m (FHI, 

kunnskapsbase). Trivselsfaktoren påvirker både folks fysiske og mentale helse. 

Identitet og tilhørighet er viktig i forhold til sosiale nettverk og opplevelsen av de fysiske 

omgivelsene. 

Universell utforming er et lovkrav som sier at vi skal sikre» like muligheter og rettigheter til 

samfunnsdeltakelse for alle uavhengig av funksjonsevne og hindre diskriminering på grunn av 

nedsatt funksjonsevne.» Dette gjelder både innemiljø og utemiljø. 
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3.4 Skader og ulykker 
«Ulykker som fører til personskade, er en stor utfordring for folkehelsen. Personskader som følge av 

ulykker er nesten i samme størrelsesorden som kreft, målt i tapte leveår. Ulykker med personskader 

tar relativt mange unge liv, og er den største dødsårsaken for personer under 45 år. 

Muligheten for å forebygge er gode og effekter av tiltak kan komme raskt. Oversikt over hvor 

og når ulykker inntreffer osv. kan bidra til økt oppmerksomhet mot forebygging og mer 

treffsikkerhet i tiltaksarbeidet.» (Helsedirektoratet) 

 

Trafikkulykker medfører ofte alvorlige skader, men også arbeidsulykker og ulykker i hjemmet kan 

ofte medføre alvorlige konsekvenser. 

Trafikksikkerhetplan2019-2023: Politirapporterte trafikkulykker fordelt på skadegrad i perioden 2008 – 2017 

Alle veityper Totalt antall 
ulykker 

Antall  
drepte 

Antall meget 
alvorlig 

skadde 

Antall Alvorlig 
skadde 

Lettere  
skadde 

Ulykker uten 

skadde 

 240 5 2 17 191 71 
 

 

 

Skader behandlet i sykehus 

Folkehelseprofilen for 2020 viser at antall skader behandlet i sykehus er over fylkes- og 

landsgjennomsnittet. Statistikken viser spesielt til hodeskader og hofteskader som aktuelle. 

Hoftebrudd er ofte knytt den eldre befolkning ved fallulykker. Statistikken sier ikke noe om hvor 

fallulykkene skjer, men et aktuelt risikoområde er glatte fortau og veier vinterstid (se under 

helsetilstand). 
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3.5 Helserelatert atferd 
«Med helserelatert atferd menes helseatferd som har vist seg å ha innvirkning på helseutfall. Det kan 

for eksempel være fysisk aktivitet, ernæring, bruk av tobakk og rusmidler. Helserelatert atferd kan 

også omfatte seksualatferd og risikoatferd som kan føre til skader og ulykker». (Helsedirektoratet) 

Tobakksvaner 
Røyking påvirker fremdeles folkehelsa negativt, og er den levevanen som tar flest liv gjennom hjerte- 

og karsykdommer, lungekreft, kols og andre røykerelaterte sykdommer. Hvert femte dødsfall før 70 

år skjer på grunn av røyking. Tidligere var røykere den største gruppen tobakksbrukere, mens antallet 

snusere har vært klart mindre. Forskjellen mellom gruppene har blitt mindre de siste årene 

(Folkehelseinstituttet).  

Ungdata undersøkelsene fra 2014 og 2017 viser at 3 prosentandel av ungdomskoleelever i 

Kristiansund røyker og snuser daglig/ukentlig, noen flere ved videregående skole, men trenden er at 

færre røyker. I videregående skole i Kristiansund svarer omlag 25 prosent at de snuser ukentlig mot 

landsgjennomsnittet på 18 prosent.  

Utdanningsforskjellene i røykevaner blir regnet som den viktigste årsaken til sosiale forskjeller i 

levealder, men vi ser heldigvis at røyking som fenomen er på vei til å forsvinne blant ungdom 

(Folkehelseinstituttet).  

I den voksne del av befolkningen i Norge bruker cirka 30 prosent tobakk, enten som røyk eller snus. 

Røyking er i dag like vanlig blant kvinner som blant menn. Det er tydelige sosioøkonomiske forskjeller 

i røyking, der tobakksbruken er lavest i gruppen med lang utdanning. Det har vært en stor nedgang i 

røyking blant gravide, men Kristiansund ligger over fylket og landet i andel som oppgir at de røyker 

ved første svangerskapskontroll. Informasjon om bruken av snus finnes ikke (Folkehelseinstituttet). 

 

Røyking gravide, gjennomsnitt for overlappende 5-årsperioder. Kilde: Kommunehelsa statistikkbank. 
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Fysisk aktivitet 
Det er i dag godt dokumentert at fysisk aktivitet fremmer helse, gir overskudd og kan medvirke til 

forebygging og behandling av over 30 ulike sykdommer og tilstander, som overvekt og fedme, type 2-

diabetes, hjerte- og karsykdommer, muskel- og skjelettplager og enkelte kreftformer. Fysisk aktivitet 

gir flere leveår med god helse, både lengre levetid og høyere livskvalitet, sammenlignet med 

inaktivitet. Alle former for fysisk aktivitet kan ha en positiv effekt på helsen dersom aktiviteten blir 

utført jevnlig og med tilstrekkelig varighet og intensitet. Helsegevinstene ved å være i regelmessig 

fysisk aktivitet gjelder for alle aldersgrupper (Folkehelseinstituttet, 2018).  

Regelmessig fysisk aktivitet i barne- og ungdomsårene er viktig for normal vekst og utvikling. Det 

virker også positivt på den psykiske helsen, konsentrasjon og læring. Regelmessig fysisk aktivitet i 

ungdomsårene ser også ut til å være viktig for å skape gode vaner for resten av livet 

(Folkehelseinstituttet, 2018). 

 

Tall fra Ungdata 2017 viser at 71 % av ungdomsskoleelevene i Kristiansund trener fra 3 – 5 ganger i 

uken. Dagens ungdom er opptatt av trening og vi ser en økning av trening ved treningsstudio med 

økende alder. I mange idrettslag stiller det store krav til utstyr og deltakelse, og det kan koste en god 

del å være med. Det må også finnes møteplasser for egenorganisert aktivitet som skaper fellesskap 

og mestring gjennom aktivitet og lek.  

Skolen er kanskje den beste arenaen for å legge til rette for fysisk aktivitet fordi man når frem til alle, 

uavhengig av sosial bakgrunn. Dermed er man også med på å bidra til å jevne ut sosiale 

helseforskjeller. 

En ny rapport Schools in motion viser til at to timer ekstra fysisk aktivitet og kroppsøving i uken kan gi 

flere positive effekter for barns fysiske og psykiske helse, hvis den er styrt av lærere. Stortinget 

vedtok i desember 2017 at alle barn skal ha en time fysisk aktivitet i skolen hver dag. Kristiansund 

kommune følger lærerplanen, men gjennomfører prosjektet helsefremmende oppvekst (HOPP), der 

universelle tiltak som tilrettelegging for mer fysisk aktivitet og variert, næringsrik mat i barnehage og 

skole er satsingen.  
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Overvekt og fedme 
Overvekt og fedme er i ferd med å bli et stort helseproblem i de fleste land, også i Norge. Overvekt 

og fedme gir ifølge Folkehelseinstituttet økt risiko for diabetes type 2, hjerte- og karsykdommer, høyt 

blodtrykk, slitasjegikt i knær og hofter og enkelte kreftsykdommer, som tykktarmskreft. I tillegg kan 

det også gi alvorlige psykiske helsekonsekvenser. Et levesett der vi er mindre fysisk aktive, samtidig 

som energiinntaket (kalorier) ikke er tilpasset dette, gjør at det er lett å bli overvektig. Arvelige og 

psykisk faktorer vet vi også vil kunne spille en rolle. 

 

Fra årene 2011-2014 til årene 2016-2018 (4-års glidende gjennomsnitt) har delen som har overvekt 

og fedme blant vernepliktige ved sesjon 1, gått ned fra 25 prosent til 23 prosent for begge kjønn.  

Blant fødende kvinner i Kristiansund er det 37 prosent som er overvektige (inkl. fedme) ved første 

svangerskapskontroll. Dette er samme prosentandel som fylket, mens landsgjennomsnittet er på 34 

prosent (3-års glidende gjennomsnitt, 2016-2018). 

Rusmidler 
Rusmidler og særlig alkohol påvirker velferden og helsetilstanden i befolkningen i betydelig grad. 

Alkohol er en viktig risikofaktor for om lag 60 ulike sykdommer og sykdomstilstander. Ifølge Verdens 

Helseorganisasjon (WHO) er alkohol en av de viktigste risikofaktorene for sykdom og død i verden. I 

Norge regnes alkoholbruk som den nest viktigste risikofaktoren for tap av friske leveår og nummer ni 

når det gjelder dødsfall.  

Det er ikke bare den som drikker som er utsatt for skader og lidelser. Det rammer også de som er 

rundt dem. Dette omtales gjerne som "passiv drikking". Med skader forårsaket av passiv drikking 

menes blant annet voldsskader, trafikkskader, fosterskader og utrygghet for personer i omgivelsene 

rundt den som drikker (Helsedirektoratet, 2018). 

Alkohol 

Det norske alkoholkonsumet er lavt i europeisk målestokk.  Årsaken ligger trolig i myndighetenes 

bruk av regulatoriske virkemidler i alkoholpolitikken, slik som avgifter, monopolordning, 

reklameforbud og skjenkebestemmelser. Samtidig kan vår drikkekultur være utfordrende. Vårt 

drikkemønster er med på å prege skadebildet. Det føres en stadig mer liberal alkoholpolitikk i Norge. 
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Tilgjengeligheten har økt og i løpet av de siste 30 årene er antall skjenkesteder tredoblet. Fra 2002 

har alle kommuner salgssteder. Antall vinmonopolutsalg er fordoblet de siste ti årene 

(Kommunetorget.no). 

Tall som kommunen sitter på viser at det har vært i underkant av 40 skjenkesteder9 i Kristiansund de 

siste årene, og tallet har vært stabilt. Tidligere hadde mange kommuner et tak på tildeling av 

skjenkebevillinger, mens i dag har nesten ingen det. Vold er en alvorlig utfordring knyttet til dette. 

Alkohol og ungdom 

Alkohol som rusmiddel har lang tradisjon i vårt land, og på tross av at voksne i dag ser ut til å drikke 

mer enn før, viser tallene på ungdommens alkoholbruk en nedgang de siste par tiårene. På tross av 

nedgangen i tallene vet vi at det å drikke alkohol gir risiko for akutte skader, og vi vet at ungdom som 

debuterer tidlig i flere tilfeller også har et atferdsmønster hvor annen antisosial atferd og bruk av 

andre typer rusmidler kan inngå.  

Har du drukket så mye at du har følt deg tydelig beruset i løpet av siste år? 

 

Ungdata undersøkelsen 

gjennomført i Kristiansund 

viser at alkoholbruk blant 

ungdom er høyere enn i 

landet for øvrig. I 2017 

svarte 20% av 

ungdomsskole-elevene at 

de hadde vært tydelig 

beruset og 59% at de 

hadde smakt alkohol.  

Tall fra undersøkelsen viser også at det er nesten dobbelt så mange jenter som gutter i 10. 

klassetrinn som har vært tydelig beruset siste år. Mange av våre ungdommer vet ikke hvilke grenser 

eller regler de har hjemme i forhold til bruk av alkohol før de er fylt 18 år.     

Cannabis 

Bruk av cannabis og alkohol henger tett sammen, og de nasjonale tallene for Ungdata 2018 viser at 

det er svært få av de ungdommene som har brukt cannabis som ikke har vært beruset på alkohol. 

Bruk av illegale rusmidler og cannabis spesielt har vært stabilt de siste 10 årene, den siste tiden har vi 

nasjonalt sett en økning i bruk av cannabis blant ungdom.   

Politiet i Kristiansund opplyser at rundt 30 % av saker på ungdom under 18 år er narkotika relatert og 

at andelen narkotika relaterte saker i aldersspennet 18 – 23 år også er rundt 30 %. I 2018 hadde 

politiet 131 saker som omhandlet personer under 23 år og brudd på narkotikalovgivningen.   

 

 
9 Dataene inkluderer barer, diskotek, cafeer og restauranter. Andre skjenkebevillinger på steder som alders- og 
sykehjem, eldresentre, transportmidler, idrettsarenaer og midlertidige skjenkebevillinger i forbindelse med 
arrangement er ikke inkludert. 
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3.6 Helsetilstand 
«Helsetilstand er befolkningens helse målt ved ulike mål, for eksempel risikofaktorer, sykdommer 

som kan forebygges, trivsel og mestringsressurser eller mer indirekte mål som sykefravær o.l. « 

(Helsedirektoratet) 

Levealder og dødelighet  
Forventet levealder kan gi informasjon om helsetilstanden i befolkningen. På lands- og fylkesnivå er 

dette en stabil og pålitelig indikator som gir informasjon om endringer over tid og om forskjeller 

mellom befolkningsgrupper. Indikatoren er informativ også på kommunenivå, forutsatt at det tas 

hensyn til betydningen av tilfeldige svingninger. Forskjell i forventet levealder er en indikator på 

sosiale helseforskjeller i kommunen. 

Forventet levealder (inndeling per 1.1.2020) – leveår Kilde: Kommunehelsa statistikkbank. 

 

Forventet levealder for kvinner er 82,7 år og for menn 78,7. Levealderen for begge kjønn ligger lavere 

enn både fylket og landet. Den har de siste 15 årene gått noe opp, men ikke signifikant mer enn 

landet og fylket ellers.  Det har vært en jevn økning i levealder og denne trenden vil nok også 

fortsette. Forskjellen i forventet levealder mellom de som har grunnskole som høyeste utdannelse og 

de som har videregående eller høyere utdannelse er ikke signifikant forskjellig fra 

landsgjennomsnittet (se utdanningsnivå Kristiansund). 

Psykisk helse 
Norge rangeres i fremste rekke i internasjonale sammenlikninger av trivsel og velferd. Likevel er 

psykisk lidelser i dag en av de store helse- og samfunnsutfordringene i Norge. Ca. en tredel av den 

voksne har en psykisk lidelse i løpet av et år (inkludert alkoholmisbruk), mens 8 % av barn og unge til 

enhver tid har en psykisk lidelse. Sett under ett er angstlidelser den vanligste psykiske lidelsen hos 

barn, unge og voksne, fulgt av depresjon. Sykmeldinger, uførepensjon og økt dødelighet er noen av 

de viktigste følgene av psykiske sykdommer. 

Det er kanskje viktig å presisere at lidelser er noe annet enn psykiske plager. Det siste kan vi alle ha 

mer eller mindre av i løpet av et år.  Den store gruppen med milde og moderate lidelser, enten det 

gjelder barn, ungdom eller voksne, kommer til å bli en viktig utfordring for kommunehelsetjenesten 

med tanke på et forsvarlig tilbud. Milde moderate lidelser, høres kanskje «mildt ut», men slik dette 

er forstått i en faglig sammenheng er «milde lidelser», lidelser som virker sterkt negativ inn på 

hverdagen og kan være assosiert med betydelig funksjonsfall (skolevegring, sykemeldinger m.m., 

som følge av blant annet mobbing, sorg og livskriser). Ved «moderate lidelser» fungerer en verken 

på jobb eller i særlig grad hjemme, og ved «alvorlige lidelser» snakker vi f.eks. om psykose, anoreksi, 

schizofreni, depresjon med høy fare for selvmord, alvorlige traumer (overgrep/vold).  Den store 

gruppen er milde lidelser.  
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Det å mestre hverdagslivets oppgaver og utfordringer er avgjørende for psykisk helse og trivsel. 

Psykiske plager må en forsøke å hindre blir til lidelser. Når livssituasjoner skaper kronisk stress, 

svekkes både psykisk og fysisk helse direkte ved nedsatt immunforsvar, og vi kan få redusert 

overskudd til å ta gode helsevalg. Betingelser for å mestre våre liv ligger på mange livsarenaer som 

familie, barnehage og skole. Arbeidsliv, nærmiljø og fritid. Når psykisk helse skal bli en del av 

folkehelsearbeidet må vi rette oppmerksomheten mot disse arenaene og skifte fokus fra sykdom til 

det som kan fremme trivsel og mestring. Psykologiske, relasjonelle og sosiale forhold spiller en stor 

rolle, og folkehelsen kan bedres om disse faktorene ivaretas i samfunnsplanleggingen 

(Helsedirektoratet: Samfunnsutvikling for god folkehelse/ Psykisk helse og livskvalitet – lokalt 

folkehelsearbeid). 

 

Bruk av primærhelsetjenesten 0 – 74 år (det er bare kontakt med fastlegen som ligger bak tallene) 

Statistikken viser at det er en betydelig del av pasientgruppen som oppsøker primærhelsetjenesten 

på grunn av psykiske symptomer eller lidelser i Kristiansund kommune. Det har vært en jevn stigning 

de siste årene for alle faktorer som måles. Aldersgruppen 15- 29 år sett alene, gir også det samme 

resultatet. Kristiansund kommune ligger betydelig over både fylke- og landsgjennomsnittet. 

I Kristiansund kommune har det vært en jevn økning av antall brukere som mottar tjeneste fra den 

kommunale psykiatritjenesten. Dette gjelder spesielt hjemmebaserte tjenester og rask psykisk 

helsehjelp. Det er nærmere 560 brukere totalt (hvorav 84 på rus) som har et tilbud fra 

psykiatritjenesten, utenom rask psykisk helsehjelp (hvor det var i overkant av 200 brukere i 2018). 

Behovet vil være økende framover. Virksomheten skal også i framtiden bidra til å sikre et omsorgs- 

og behandlingstilbud til mennesker i en vanskelig livssituasjon, og gi råd og veiledning.  Det satses 

også mer og mer på langsiktige forebyggende tiltak som følger personer tett over noe tid med mål å 

styrke deres evne til i størst mulig grad å mestre hverdagen selv, uten alt for mye varige hjelpetiltak. 

Det er nå enda større fokus å lytte til hva brukeren selv mener han/hun trenger hjelp til for i størst 

mulig grad å klare seg selv. Mer varierte tiltak og bedre samordning av tiltak er det som må til for å 

bistå brukeren til å mestre hverdagen best mulig.  
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Psykiske lidelser og bruk av medikamenter10 

Bruken av sovemidler og beroligende midler ligger jevnt, men stabilt høyere enn fylke- og landet for 

øvrig. Det er mindre forskjell når det gjelder midler ved psykiske lidelser og smertestillende 

medikasjon, men begge ligger jevnt høyere.  En interessant trend er at bruken av «ADHD medisin» 

viser en tydelig økning de siste årene (både hos kvinner og menn), og ligger langt over fylkes- og 

landsgjennomsnittet. Tall som her er hentet inn fra BUP og DPS, viser økning i bruken av denne 

diagnosen hos den lokale spesialisthelsetjenesten. Den sterke økningen av denne type medisiner, 

skyldes primært en sterk øning i at voksne får denne diagnosen. 

 

Legemiddelbrukere (inndeling per 1.1.2019) – kjønn samlet, 0-44 år.  

Kilde: Kommunehelsa statistikkbank 

 

 

Generelt ser forbruket av medisiner rettet mot psykiske lidelse å ligge over landsgjennomsnittet, og 

tendensen er økende, spesielt for aldersgruppen under 44 år (se her avsnittet om psykisk helse hos 

unge). Over 44 år har forbruket vært stabilt de siste 4-5 årene, med en tendens til en svak nedgang 

ned mot landsgjennomsnittet. 

 

Psykisk helse hos unge 

Ungdata og elevundersøkelsene er sentrale kartlegginger som gir kommunene tilbakemeldinger på 

en rekke indikatorer vedrørende opplevd psykiske plager, stress, fremtidstro, rus, mobbing, m.m. 

Selv om målinger de siste 10 årene rapporterer en økning i psykiske plager blant barn og unge, er en 

likevel usikker på om dette er uttrykk for en faktisk forverring. Er økningen snarere et uttrykk for mer 

åpenhet, at økt stress blant ungdom forveksles med psykiske plager eller er det måten en stiller 

spørsmålene på som gir rapportert økning? Forskerne er usikre. Samtidig har det skjedd en kraftig 

økning i utskrivelsen av psykofarmaka til ungdom fra fastlegene (mot angst og depresjon). Kan dette 

 
10 Brukere av legemidler aldersgruppen 0-.74 år, skrevet på resept, uthenting minst en gang i året, resept på 
samme medikament telles bare en gang 
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være et utslag av mangel på andre behandlingstilbud eller er det en endring som skyldes andre 

årsaker?  

Frafallet på videregående skole yrkesfag er høyt i Kristiansund (49% av gutten ved KVS fullfører ikke i 

løpet av 5 år). I den sammenheng er det viktig å merke seg at de som faller ut av skolen ikke besvarer 

ungdataundersøkelsene. Slik sett gir kanskje Ungdata en underrapportering av psykiske vansker, og 

ikke det motsatte. Frafall fra videregående er også assosiert med betydelig økt risiko for ung ufør (se 

eget pkt. og frafall i Videregående skole). I følge Ungdata undersøkelsene rapporterer stadig flere 

unge om psykiske helseplager, men de aller fleste ungdom i Norge har det bra. Ungdomstiden er en 

sårbar periode som byr på store omveltninger – også mentalt. Det er stadig flere jenter enn før som 

rapporterer om ulike typer psykiske helseplager. Mange ungdommer knytter psykiske helseplager til 

stress og det er skolerelatert stress og press knyttet til kropp og utseende som plager ungdommen 

mest (Kilde: Ungdata). 

I Kristiansund ser vi at flere elever rapporterer om at de er plaget av depressive symptomer og 

ensomhet i 2017 enn i 2014. Det er flere jenter enn gutter som svarer at de har hatt «ulike plager 

siste uke».  

I den vidergående skolen svarer 28 prosent at de er plaget av ensomhet og 24 prosent at de er mye 

plaget av depressive symptomer. De nasjonale tallene viser henholdsvis 23 prosent og 17 prosent 

(Ungdata 2014/2017). 

 

 

Oppvekstvilkår og omgivelser har stor betydning for de unges utvikling og trivsel. Familie og nære 

venner er viktige personer for barn og unge i alle aldre. Fra Ungdataundersøkelsen i 2017 svarte 90 

prosent at de har minst én fortrolig venn. Nærmere 70 prosent tror de vil få et godt og lykkelig liv og 

65 prosent er fornøyd med helsa si, litt under landsgjennomsnittet. Vi har en optimistisk og 

utdanningsorientert ungdomsgenerasjon. 

Eldres psykiske helse 

Et sentralt utviklingstrekk, som vil bli enda tydeligere satt på dagsorden i årene fremover, er eldres 

psykiske helse (Leve hele livet). På lik linje med yngre har også eldre psykiske vansker knyttet til 

depresjon, angst, sorg, alkohol/rus o.a. som bidrar til betydelig uhelse både fysisk og somatisk. Det å 

jobbe med å utvikle tilbud hvor eldre kan møtes for å unngå/redusere ensomhet, legge til rette for 

stimulerende miljøer, er også et viktig helseforebyggende tiltak.  

Ruslidelser 
Ruslidelser er en betydelig helseutfordring og medfører omfattende kostnader for enkeltindivider og 

samfunnet for øvrig. Skadelig bruk eller avhengighet av alkohol er den hyppigst forekommende 

ruslidelsen i Norge. Personer med ruslidelser har ofte også andre psykiske lidelser og kroppslige 

sykdommer. Mellom 10 og 20 prosent av befolkningen i Norge får en ruslidelse i løpet av livet. Både 

arv og miljø er viktige risikofaktorer. Rusproblemer har ofte sammensatte årsaker, levekår og oppvekst 

kan ha stor betydning for utvikling av problemene (Folkehelseinstituttet 2016). 
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Kristiansund kommune har en stor gruppe brukere innenfor rusomsorgen. Det er i alt 84 personer som 

mottar rustjenester. I alt 50 personer har “Legemiddelassistert rehabilitering (LAR)” i Kristiansund. Det 

foreligger ingen eksakt fylkesstatistikk på området, men Molde kommune før sammenslåing med to 

nabokommuner hadde i alt 22 brukere i LAR. På denne bakgrunn er det nok rimelig sannsynlig at vi har 

en langt større gruppe med tyngre rusmisbrukere enn mange sammenlignbare kommuner. Det viser 

at vi har en lang vei å gå og at rusomsorgen og ikke minst forebygging vil være et viktig satsningsområde 

framover.  

 

Demenstilstander 
Demens er en samlekategori for en rekke hjernesykdommer som fører til redusert hukommelse, tap 

av intellektuelle evner, endret atferd og tap av evne til å fungere i det daglige. Alzheimers sykdom er 

den vanligste formen, og den viktigste risikofaktoren er fremdeles aldring. 

Beregninger basert på et stort antall studier i Vest-Europa viser en utbredelse på 6,9 prosent blant 

personer over 59 år (Prince, 2013). Utbredelsen stiger jevnt med alderen, sammenholdt med 

statistikk for aldersfordeling i Norge, viser de at omtrent 1,6 prosent av befolkningen lider av 

demens. Nesten hver femte person vil få demens i løpet av livet (Seshadri 2006). Det foreligger ingen 

klar nasjonal statistikk på demenstilstander. 

For Kristiansund sin del har vi hentet inn tall fra hjemmesykepleien og sykehjemmene, hvor demens 

er oppført som en av hoved diagnosene. Hjemmesykepleien har 567 brukere (inkludert de som bare 

har hjemmehjelp). Pr. 12.12.19 har av disse i alt 99 pasienter diagnosen demens, men langt flere er 

under utredning. Anslagsvis vil ¼ av brukerne falle inn under denne diagnosen.  

Når det gjelder sykehjemmene så er demens en av hoveddiagnosene for de som bor på sykehjem i 

Kristiansund kommune. Tallene vi har er ikke eksakte, da det foreligger andre og kanskje tyngre 

diagnoser hos enkelte som gjør totalsituasjonen sammensatt.  

Det er rundt 1 prosent av befolkningen i Kristiansund som mottar tjenester fra kommunen. Det er 

mange med diagnosen demens som ikke har bedt om eller ikke har vedtak om helsehjelp fra 

kommunen. Dette vil si at det er mange pårørende som i dag gjør en meget stor innsats, gjerne i 

samarbeid med fastlegene.  

Når det gjelder framtidsutsiktene så er det viktig å se på den totale befolkningssammensetning i 

årene framover. Med en økning i levealder vil demenstilstander utgjøre en stadig større utfordring 

for ulike tjenester i kommunen. Det vil være et økende antall demente i årene framover, mange av 

disse vil komme i en livsfase hvor de i høyeste grad har behov for kommunal innsats i form av 

hjemmesykepleie og sykehjemsplasser.  

Hjerte- og karsykdommer 
Utbredelsen av hjerte- og karsykdommer kan gi informasjon om befolkningens levevaner. Det har 

vært en nedgang i forekomst av sykdommer i denne gruppen de siste tiårene, men risikofaktorer som 

røyking, dårlig kosthold og fysisk inaktivitet, som igjen har en sammenheng med sosioøkonomiske 

forhold (utdanning og inntekt) tyder på at lidelsene fortsatt vil ramme mange. For Kristiansund og 

fylket sin del ligger vi litt lavere enn landsgjennomsnittet. 

Primærhelsetjenesten brukere 0 – 74 år: Kommunen ligger høyt når det dreier seg om kontakt med 

fastlegen i denne sykdomsgruppen, noe over landsgjennomsnittet. Det har vært en liten jevn 

nedgang de siste årene. Sett i sammenheng med første avsnitt kan det tyde på at den enkelte pasient 

har en noe hyppigere kontakt med fastlegene her i kommunen. 
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Midler mot hjerte- og karsykdommer 0 –74 år: I Kristiansund har bruken av medikamenter i denne 

gruppen vært uendret de siste 8 årene, en liten nedgang i bruk av kolesterolsenkende legemidler. Vi 

ligger fortsatt noe over tallene for landet og fylket, men bruken har steget jevnt i landet og fylket de 

siste årene. 

Dødelighet, 0 – 74 år: Det har vært en gradvis reduksjon i dødeligheten av denne sykdomsgruppen 

de siste 15 årene. Den kan deles inn i gruppen som dør av akutt hjerteinfarkt og hjerneslag.  Ser en 

kvinner og menn for seg, viser det seg at det er mer kvinner som er døde av akutt hjerteinfarkt de 

siste årene. Noe vanskelig å se den direkte årsaken til denne signifikante endringen. Når det gjelder 

hjerneslag er tallene også for kvinner endret seg signifikant i positiv retning i samme periode.  

Kreft 
Kosthold, fysisk aktivitet, røyke- og alkoholvaner er noen av faktorene som har betydning for 

kreftforekomsten. Arv kan hos enkelte typer kreft også spille en rolle. Det anslås at ett av tre 

krefttilfeller henger sammen med levevaner. En endring i befolkningens levevaner har derfor et stort 

potensial for å redusere risikoen for å utvikle kreft (Folkehelseinstituttet 2016).  

Nye tilfeller av kreft 

For alle krefttyper som det finnes statistikk på har Kristiansund en høyere forekomst enn landet og 

fylket ellers. Dette er spesielt tydelig når det gjelder lungekreft. Det har i hele landet vært en jevn 

økning av krefttilfeller over tid fra 2002 til i dag. Noe av dette kan nok ha sammenheng med høyere 

levealder, da kreftforekomsten stiger med økende levealder. For Kristiansund sin del kan i tillegg 

faktorer som nevnt under første avsnitt være av betydning for den negative utviklingen. 

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 (Elstad, 2006). 

Kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) 
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. (Kilde: Folkehelseinstituttet). 

Forekomsten av KOLS målt i bruk av spesialisthelsetjenesten og dødelighet er høyere i Kristiansund 

enn i landet og fylket, særlig er dette tydelig når det gjelder dødelighet. I Kristiansund dør det nesten 

dobbelt så mange av KOLS som i fylket for øvrig. Dette tallet har ikke endret seg de siste årene. Dette 

har nok sammenheng med at denne nå eldre aldersgruppen har hatt et relativt stort forbruk av 

tobakk over tid, i tillegg til at mange har arbeidet innenfor virksomheter hvor de har vært mer 

eksponert for skadelige stoffer over tid. Disse faktorene forklarer nok i stor grad forskjellen opp mot 

fylket og sammenlignbare kommuner i fylket.  

Diabetes type II 

Bruken av diabetes 2 medikamenter fortsetter å øke i Kristiansund. Men trenden er som i 

landet ellers og tallene ligger litt under landsnivå. 

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. Noen trenger 

medikamenter og disse kan brukes som indikator på forekomst av sykdommen. Med årene 

kan imidlertid insulinproduksjonen reduseres, og det blir nødvendig med insulinsprøyter 

som ved type 1 – diabetes. 
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Muskel- og skjelettlidelser 

Muskel- og skjelettplager rammer de fleste av oss i løpet av livet og sammen med psykiske 

lidelser er det den hyppigste årsaken til sykefravær i Norge. De vanligste plagene gjelder rygg 

og nakke. Andre sykdommer som rammer mange, er benskjørhet, revmatisme, artrose og 

fibromyalgi. Muskel- og skjelettsykdommer er beregnet å være den diagnosegruppen som 

«plager flest og koster mest», selv om de fleste tilstandene ikke medfører betydelig 

overdødelighet (Folkehelseinstituttet, 2018). 

Når det gjelder bruk av primærhelsetjenesten (antall unike personer i kontakt med fastlege, 

kiropraktor, fysioterapeut per 100 innbygger per år) viser tallene for Kristiansund at vi ligger 

høyere enn i landet ellers, og de har nærmest vært uendret de siste årene.  Når det gjelder 

tallene opp mot fylket så er det ingen signifikant forskjell. Kontakt med 

spesialisthelsetjenesten har holdt seg jevnt de siste årene. Her ligger kommunen over 

landsgjennomsnittet.  

Norge er sammen med andre skandinaviske land på verdenstoppen i hoftebrudd hos 

kvinner. Årsakene er i stor grad ukjent, men redusert beinmasse (osteoporose) hos eldre er 

en vanlig medvirkende faktor (Folkehelseinstituttet, 2018). Når det gjelder hoftebrudd ligger 

vi høyt, omregnet 54 personer i Kristiansund pådro seg hoftebrudd årlig (tallene har variert 

lite de siste 8 årene). Antallet ville ha vært 42 om vi hadde ligget på fylkesnivå.  Det er 

vanskelig å si noe om grunnen til dette, da skademåte ikke kan leses av statistikken.  

Tannhelse 
God tannhelse er god folkehelse, og god oral helse betyr mye for språk, matinntak, sosial omgang og 

livskvalitet. Det er ofte de samme faktorene som gir god tannhelse, som gir god helse, og forebygging 

av tannhelseproblem skjer derfor ofte i samarbeid med andre helserelaterte tjenester.  

Karies blir brukt som indikator for å synliggjøre tannhelsetilstanden11. I årsmelding for 

tannhelsetjenesten fra den offentlige tannhelsetjenesten viser at 95 % av treåringene i Kristiansund 

er helt uten karies i 2018. For fem, tolv- og attenåringene er tallene for Kristiansund på samme nivå 

som for fylket. Blant attenåringene som er helt uten karies, har vi hatt en bedring fra 17 % i 2015 til 

21 % i 2018. Dette er en positiv utvikling for tannhelsen blant ungdommen.  

Siden 1980 har det skjedd en betydelig bedring i tannhelsen. Men fortsatt varierer tannhelsen med 

alder, økonomi, hvor i landet man bor og om man tilhører en utsatt gruppe eller ikke (Møre og 

Romsdal fylkeskommune, 2018). 

Behovet for å arbeide med forebyggende tiltak rettet mot barn og unge er stort, og det er derfor 

viktig å samarbeide godt med kommunale tjenesteområder.  

Det blir flere eldre i befolkningen, og de fleste har egne tenner med ulike hjelpebehov. Dette gjør det 

mer utfordrende både for tannhelsepersonalet og for helse- og omsorgspersonalet i kommunen.  

  

 
11 I dagligtale snakker vi om hull i tennene, og kan forebygges av bl.a. pussing av tenner og bruk av fluor. 
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Antibiotikabruk 

Antibiotika er viktige og effektive medisiner i behandling av infeksjoner som kommer av 

bakterier. Bakterier som er resistente mot antibiotika, er et økende problem. Det betyr at 

bakteriene tåler antibiotika og kan leve videre og formere seg. Problemet med antibiotika 

resistens har økt fordi vi bruker for mye antibiotika, og i fremtiden blir det viktig å redusere 

bruken og å forebygge infeksjoner (Folkehelseinstituttet, 2018). 

Det har de siste årene vært en betydelig nedgang i foreskrivning av antibiotika ved 

infeksjonssykdommer. Legene har blitt flinkere til å diagnostisere og særlig avvente 

behandling, da mange infeksjoner “kurerer” seg selv. Dette gjelder også for Kristiansund 

kommune, selv om vi ligger fortsatt noe høyere sammenlignet med fylket og landet, men 

nærmer oss disse tallene.  

Vaksinasjonsdekning  

Vaksinasjonsdekning: I de siste årene har Kristiansund holdt et meget høyt nivå når det 

gjelder barnevaksinasjonsprogrammet, bare et til to barn av hundre er ikke eller delvis ikke 

vaksinert. Tallene for landet og fylket for øvrig at det er 3 til 4 barn som ikke er vaksinert. 

Dekningsgraden av Influensavaksinasjon for de over 65 viser en jevn økning, Tallene for 

sesongen 2018/2019 var 37 prosent (40 prosent i fylket) mot 30 prosent for sesongen 

2017/2018. Det blir viktig at denne gruppen økes sett i lys av koronapandemien.  
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