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Forord
Helseoversikten Oss i Østfold er Østfold fylkeskommunes første trykkede oversiktsdokument
som viser helsetilstand og påvirkningsfaktorer,
i henhold til folkehelseloven av 2012. Oversikt
over helsetilstanden og påvirkningsfaktorer
skal hjelpe oss å identifisere folkehelseutfordringer og ressurser. Oversikten skal legge
grunnlaget for å fatte gode beslutninger og
utforme tiltak. Da Stortinget besluttet at alle
kommuner og fylkeskommuner skal ha en slik
oversikt, var det særlig med ett mål for øye: de
ville utfordre lokale og regionale politikere til å
ta et større ansvar for folkehelsa med utgangspunkt i disse tallene.
Oversikten skal inngå som grunnlag for planlegging etter plan- og bygningsloven. Det
gir fylkeskommunen og andre aktører et nyttig verktøy for å arbeide kunnskapsbasert for
å bedre folkehelsa og utjevne sosiale helseforskjeller. Oversiktsdokumentet oppdateres
jevnlig.
Denne første generasjon av helseoversikten
bygger i stor grad på kvantifiserbare data fra
ulike store undersøkelser og registre. I arbeidet med helseoversikten ser vi at det er behov
for data av mer kvalitativ karakter. Det kan fylle
ut bildet og også få frem de mange positive
sidene vi vet Østfold har. Det vil gi viktig informasjon om årsakene til ulike statistiske sammenhenger og kunne si noe hvorfor Østfold
skårer høyt eller lavt på ulike indikatorer.

Ole Haabeth
fylkesordfører

Østfold har fått mye oppmerksomhet fordi
det har kommet dårlig ut på en rekke indikatorer. Helseoversikten viser derimot at bildet
er sammensatt og at det er store lokale variasjoner. Likevel skal det ikke stikkes under stol
at en rekke områder er preget av utfordringer. Den gledelige nyheten er at det er mulig
å gjøre noe med dette. Mange problemer er
menneskeskapt og er et resultat av utilsiktede
konsekvenser av politikk, ikke minst nasjonalt.
Derfor kan utviklingen snus.
God dokumentasjon er et godt utgangspunkt
for en offensiv og framtidsrettet politikk med
treffsikre tiltak. Å følge med på indikatorer og
utvalgte data om helsetilstanden og påvirkningsfaktorer over tid, gir en god pekepinn på
om vi lykkes i arbeidet med å bedre folkehelsa
og å utjevne de sosiale helseforskjellene. De
kanskje tre viktigste grepene som kommuner
og fylkeskommunen kan ta, er:
a) Å få alle deler av organisasjonene til å ta et
forebyggende og helsefremmende ansvar.
Helsesektoren kan ikke gjøre dette alene.
Dette fordrer en helhetlig politikk i Østfold
fylkeskommune der alle grener av organisasjonen bidrar i å rette opp utfordringene
som denne rapporten tilkjennegir.
b) Jobbe mer aktivt med å redusere sosiale
ulikheter i befolkningen.
c) Mobilisere sivilsamfunnene til å ta et ansvar
for å skape gode nærmiljøer, der mennesker
tar ansvar for hverandre og sikrer fellesskap
og livskvalitet for flest mulig.

Inger-Christin Torp
styreleder
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Innledning
God oversikt over helsetilstanden og påvirkningsfaktorer er en forutsetning for å beskrive
folkehelseutfordringene, og nødvendig for å
planlegge og gjennomføre tiltak. Dette dokumentet gir en oversikt over befolkningens helsetilstand og forhold som påvirker folkehelsa i
Østfold.
Folkehelseloven med tilhørende forskrift, stiller
krav til at kommuner og fylkeskommuner skal
ha nødvendig oversikt over helsetilstanden i
befolkningen, og over positive og negative faktorer som kan virke inn på denne. Loven setter
som krav at oversikten inngår som grunnlag for
planstrategien ved fastsetting av mål og strategier. Informasjonen som framkommer må tolkes i lys av annen kunnskap om lokale forhold.
St.meld.nr. 20 (2006-2007) Nasjonal strategi for
å utjevne sosiale helseforskjeller, har som overordnet mål å redusere sosiale helseforskjeller, uten at noen grupper får dårligere helse.
Meldingen slår fast at geografiske forskjeller i
helse i stor grad er sammenfallende med geografiske forskjeller i levekår. I arbeidet for å redusere sosiale helseforskjeller er en geografisk
tilnærming til utforming av tiltak viktig, blant
annet fordi det muliggjør målrettede tiltak
uten å stigmatisere.
Nasjonale mål for folkehelsearbeidet er at:
• Norge skal være blant de tre landene i
verden som har høyest levealder
• Folk skal oppleve flere leveår med god
helse og trivsel og reduserte sosiale
helseforskjeller
• Vi skal skape et samfunn som fremmer helse
i hele befolkningen.
Forskrift om oversikt over folkehelsen, § 3, setter krav til oversiktens innhold og omtaler kort
hva som menes med de ulike temaene.
6 OSS I ØSTFOLD

Oversiktsdokumentet Oss i Østfold har derfor
disse kapitlene:
1. Befolkningen
2. Oppvekst- og levekår
3. Fysisk, biologisk, kjemisk og sosialt miljø
4. Skader og ulykker
5. Helserelatert atferd
6. Helsetilstand

Et dokument i utvikling
Helseoversikten skal være et kunnskapsgrunnlag som utvikles løpende. Ny kunnskap, utvikling av helhetsforståelse og løpende diskusjoner vil endre dokumentet over tid. Tilgangen
til relevant kunnskap om Østfold påvirker også
utvalget av data. Ungdataundersøkelsen for
alle videregående skoler i hele Østfold fylke vil
sluttføres i løpet av 2017. Dette vil gi tilgang til
ny og solid kunnskap om hvordan ungdommene i denne aldersgruppen har det i fylket vårt.
Helse er mer enn fravær av sykdom og plager.
Det handler om å mestre livet sitt med de mulighetene og begrensningene som finnes. Det
å oppleve livet som meningsfullt, ha noen som
står en nær og å tilhøre et fellesskap er viktig
i et folkehelseperspektiv. I arbeidet med dette
oversiktsdokumentet har det vært vanskelig å
finne gode data om de positive helseindikatorene og helsemålene. Det er et mål å utvikle relevante indikatorer på helsefremmende faktorer
og forhold som øker deltakelse, involvering og
inkludering. Østfold fylkeskommune er i gang
med dette arbeidet gjennom prosjektet Helsefremmende lokalsamfunn. Fire Østfold-kommuner: Fredrikstad, Sarpsborg, Trøgstad og
Marker, skal teste ulike metoder for å få ny kvalitativ kunnskap som kan fylle ut bildet av hvilke
lokale faktorer som kan være helsefremmende,
samt skape økt deltakelse og engasjement hos
befolkningen.
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Sammendrag
Befolkningen
Østfold har hatt en befolkningsvekst de siste
årene. Veksten har i store trekk fulgt landsgjennomsnittet og skyldes i hovedsak tilflytting og
innvandring. De siste årene har personer med
innvandrerbakgrunn utgjort nesten halvparten
av folketilveksten.
Personer med innvandrerbakgrunn er i stadig
økning i Østfold. I 2015 lå andelen innvandrere og norskfødte med innvandrerbakgrunn på
15,2 prosent i Østfold. Over halvparten har
opprinnelse fra europeiske land.
Alderssammensetningen i Østfold er preget
av en noe høyere andel i aldersgruppen over
pensjonsalder enn landsnittet. Østfold har en
befolkning hvor den sosiale helsegradienten
tydelig avtegnes i statistikken over forventet
levealder. Sosiale forskjeller i befolkningen i
Østfold gir seg blant annet utslag i at grupper
med lav utdanning statistisk sett kan forvente
å leve kortere enn grupper med høyere utdanning.

Oppvekst- og levekårsforhold
Tendensen til økt ulikhet mellom inntektsgrupper i Norge fortsetter. Det gjelder også i
Østfold. Østfold har en relativt høy og økende
andel barn i lavinntektsfamilier. Boligprisene i
Østfold har økt kraftig. Kjøpspris pr. kvadratmeter for leiligheter og småhus er mer enn doblet siden 2002.
Utdanningsnivå er en viktig bakenforliggende
påvirkningsfaktor som bidrar til sosial ulikhet i
helse. I Østfold er utdanningsnivået noe lavere
enn det nasjonale gjennomsnittet.
Gjennomføring av videregående opplæring
innen 5 år etter påbegynt Vg1 har ligget i underkant av 70 prosent, med store variasjoner
8 OSS I ØSTFOLD

mellom studieforberedende og yrkesfaglig utdanningsprogram. Østfold kommer dårlig ut
sammenlignet med landet samlet sett, når det
gjelder arbeidsdeltakelse. Sysselsettingen er
lavere, særlig blant kvinner. Nivået av uførhet
og nedsatt arbeidsevne er blant de høyeste i
landet, særlig blant de yngre aldersgruppene.

Fysisk, biologisk, kjemisk og sosialt miljø
Drikkevannskvaliteten i Østfold er svært god
og utviklingen de siste årene har vært positiv.
Den ligger nå på samme nivå som andre fylker og gjennomsnittet for landet. Innbyggerne
i Østfold er mer utsatt for støy enn snittet for
landet.
Befolkningen i Østfold skiller seg ikke fra landssnittet eller andre sammenlignbare fylker når
de blir spurt om opplevd sosial støtte. Andelen
elever som opplever mobbing i Østfold ligger
på samme nivå som resten av landet. Ungdommene er ganske fornøyde med kulturtilbudet
og nærmiljøet sitt. Det er noe lavere valgdeltagelse i Østfold enn i landet samlet sett.

Skader og ulykker
Til tross for en betydelig nedgang i dødelighet
som følge av ulykker, er skader og ulykker fremdeles en stor utfordring for folkehelsen. Tallene viser at det er en nedgang i antall drepte i
trafikken. Sammenlignet med resten av landet
har Østfold noe færre dødsfall i trafikken blant
kvinner, mens antallet for menn ligger noe over
landssnittet.
Helserelatert atferd
Helserelatert atferd gjenspeiler både miljø
og levekår og personlige valg. Grupper med
lengre utdanning og høyere inntekt har i snitt
levevaner som gjør at de kommer helsemes-
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sig bedre ut enn de med lavere utdanning
og inntekt. Fysisk aktivitet forebygger blant
annet type 2 diabetes, hjerte-karsykdommer,
muskel-skjelettplager og enkelte former for
kreft. Jevnlig fysisk aktivitet kan også gi bedre
psykisk helse. Østfold har også en lavere andel
av de som er mest aktive (3 timer eller mer i
uka).
Det har vært en positiv utvikling i Østfold i andelen som spiser frukt og grønt hver dag, og
de siste tallene viser at Østfold ligger på samme nivå som landssnittet. I Østfold drikkes det
mer brus og annen sukkerholdig drikke. Røykevanene blant voksne (45-74 år) i Østfold har
endret seg lite over tid. Andelen voksne som
røyker daglig er litt høyere enn landssnittet og
tallene har ikke endret seg de siste 10 årene.
Snusbruken øker blant de yngste (16-24 år) og
dette har økt mer i Østfold enn landssnittet.
Når det gjelder snusbruk i gruppen 25- 44 år, så
kommer Østfold bedre ut enn landssnittet. Det
er noe flere dagligrøykere i denne gruppen i
Østfold, så det kan forklare noe av forskjellen.
Alkoholinntak øker med utdanningsnivå og
denne tendensen finner vi også i Østfold. Blant
elevene på ungdomsskolen er det litt færre i
Østfold som oppgir at de har vært beruset enn
det som er snittet for landet, men det er små
forskjeller.

Helsetilstand
Det er en del utfordringer i Østfold når det
gjelder helsetilstanden. Østfold ligger litt over
landssnittet mht. forekomst av hjerte- og karsykdommer, men følger den samme synkende
trenden. Dødsfall på grunn av hjerte og karsykdommer har gått ned i aldersgruppen 0-74 år.
Østfold er et av de fylkene som har flest tilfeller
av type 2-diabetes i aldersgruppen 30 til 74 år,
men ligger på samme nivå som landssnittet i
antall KOLS-tilfeller behandlet på sykehus.
Samlet sett skiller ikke Østfold seg mye fra
landsnittet når det gjelder dødelighet etter
kreft, men tallet for dødsfall blant kvinner i
Øst- fold ligger 20 prosent høyere enn landssnit- tet. En av årsakene til dette kan være at
det er betydelig flere kvinner i aldersgruppen
45-74 år som røyker i Østfold enn det som er
landssnittet. Det har vært jevnt over god tann10 OSS I ØSTFOLD

helse i Østfold og den skiller seg ikke ut fra
resten av landet som helhet.
I Østfold er forekomsten av både psykiske plager og lidelser høyere enn for landet som helhet. Dette gjelder både blant voksne og blant
de unge. Spesielt er forekomsten høyere blant
unge menn og gutter i Østfold sammenlignet
med landssnittet. Det høye antallet med psykiske helseplager gjenspeiler seg blant annet
i sykefraværsstatistikken. Østfold kommer høyt
på lista over sykefravær i Norge. Sammenligner man alle fylkene er det kun Finnmark som
har et høyere nivå av sykefravær enn Østfold.
Sykefraværet er høyere både blant menn og
kvinner, men kvinnene i Østfold skiller seg spesielt ut med høyt sykefravær.
Til tross for utfordringene man finner i helsetilstanden viser snittet at de fleste innbyggerne i
Østfold vurderer sin egen helse som god, men
disse tallene skjuler gruppeforskjeller. Andelen
som vurderer egen helse som god er langt lavere i gruppen som er utenfor arbeidslivet og
blant de med lavere utdanning.

Illustrasjonsfoto: Shutterstock

1.
Befolkningen
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Kapittel. 1

Befolkningen
Kjennetegn ved befolkningen er viktig informasjon både i seg selv, men også for vurderingen
av helseinformasjon. I et folkehelseperspektiv
er spesielt forventet levealder, dødelighet, alderssammensetningen og landbakgrunn for
innvandrere relevant, fordi dette er forhold
med betydning for helsetilstanden.
Det har vært en økning de siste 30 årene i forventet levealder, men økningen er systematisk
ujevnt fordelt i befolkningen etter kjønn og sosioøkonomisk status, målt som utdannings- og
inntektsnivå. Siden 1960-tallet har den sosiale
ulikheten i dødelighet mellom utdanningsgrupper økt, men har flatet ut for menn det
siste tiåret. Det er likevel betydelige forskjeller
i forventet levealder mellom utdanningsgrupper fortsatt. Mulige forklaringer på hvorfor det
er slike forskjeller, er at utdanning har en direkte betydning for muligheten til å oppnå en
god materiell levestandard, gjennom tilgang
på arbeid og inntekt. Høyere utdanning knyttes også til bedre livsstilsvalg, bedre tilgang til

medisinsk behandling og større evne til å bruke helsetjenester.

1.1 Levealder og dødsfall
Figur 1.1.1 viser at forventet levealder henger
sammen med kjønn og utdanning. Østfold
ligger gjennomgående under landssnittet i
forventet levealder. Den sosiale helsegradienten, det vil si hvordan ulikhet i helse følger et
systematisk mønster, er tydelig å lese i denne
figuren. Dette betyr at både menn og kvinner
som kun har grunnskoleutdanning, kan forvente færre leveår enn menn og kvinner med videregående eller høyere utdanning.
Fordeling av dødsårsaker og utvikling over
tid gir et historisk bilde av helsetilstand i befolkningen, og av hva som skaper de største
sykdomsbyrdene. Dødeligheten i den norske
befolkningen følges gjennom dødsårsaksregisteret.

7676+ 82+ 81+ 8080+ 85+ 85+ 8483+ 87+ 87+
HELE LANDET
ØSTFOLD

Grunnskole

Videregående

Universitet/høgskole

FIGUR 1.1.1 Forventet levealder etter kjønn og utdanning i Østfold og hele landet, beregnet som gjennomsnitt i perioden 1998-2013.
Forventet levealder refererer til antall år en person ved en gitt alder kan forvente å leve, under gjeldende dødelighetsforhold i en bestemt
tidsperiode. (Folkehelseinstituttet/Norgeshelsa, 2016).
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Levealder og utdanning i Østfold
Høyere utdanning gir høyere forventede leveår

75,7

(menn med
grunnskoleutdanning)

83,1

(menn med
høyere
utdanning)

Aldersprofil
Noe eldre befolkning
enn resten av landet

Innvandrerandel i 2015
Over halvparten
med opprinnelse
fra europeiske land
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Figur 1.1.2 viser at Østfold har en litt høyere
forekomst av dødsfall forårsaket av sykdom
enn landet for øvrig. Østfold har imidlertid hatt
en liknende positiv trend som landet sett under ett de siste 20 årene, med en reduksjon fra
i overkant av 1300 årlige dødsfall per 100 000
innbyggere i 1994 til 952 årlige dødsfall i 2014.
Dødsfall som følge av skader og forgiftninger
har holdt seg forholdsvis stabil både for landet
og Østfold, muligens med en litt lavere forekomst de siste 10 år sammenlignet med slutten
av 1990- tallet. Østfold ligger også her litt høyere enn landsgjennomsnittet.

1.2 Alderssammensetning
Ulike aldersgrupper har ulike helseutfordringer. Det forventes en stadig økning i aldersgruppen over 70 år i Norge, siden levealderen
øker og fruktbarheten er stabil. En økning i de
eldste aldersgruppene gir økt risiko for sykdom
og nedsatt funksjonsevne. Dette innebærer
økt behov for pleie- og omsorgstjenester. Høyere levealder gir også en økning i friske leveår.
Mange eldre stiller opp for familie, barnebarn
og venner, og er ressurser i lokalsamfunn og
frivillige organisasjoner.
Alderssammensetningen i Østfold preges av
at befolkningen blir eldre fordi vi lever stadig

lengre og fordi de store etterkrigskullene blir
eldre, men også fordi at unge voksne flytter ut
av fylket for utdanning og arbeid.
Søylene i figur 1.2.1 viser hvordan Østfold har
en over
- eller underrepresentasjon i alders
gruppene i forhold til landet. Figuren viser at
Østfold har en overrepresentasjon av aldersgruppene over 45 år, og en underrepresentasjon av aldersgruppen 25-44 år og yngre.
Befolkningen i Østfold har økt, se figur 1.2.2
Veksten har i store trekk fulgt landsgjennomsnittet. Veksten skyldes i hovedsak tilflytting og
innvandring. Befolkningsutviklingen i Østfold er
i tillegg til boligbyggingen i fylket, sterkt påvirket av nasjonale konjunkturer i arbeidsmarked
og geografisk mobilitet (flytting). De siste årene
har personer med innvandrerbakgrunn utgjort
nærmere 50 prosent av folketilveksten. Det har
vært en nedgang i befolkningsveksten de to
siste årene, noe som skyldes en lavere nettoflytting.
Tilflytting til Østfold kan blant annet forklares
med nærhet til Oslo kombinert med lavere boligpriser. Aldersfordelingen på nettoflyttingen
viser at det er flest innflyttere i aldersgruppen
25-40 år. Det er imidlertid større utflytting enn
innflytting for aldersgruppen 19-23 år. Dette
har hovedsakelig sammenheng med at ungdom flytter ut for å studere.

HELE LANDET
ØSTFOLD
Dødsfall forårsaket av sykdommer
Skader og forgiftninger (voldsomme dødsfall)

1500
1200
900
600
300
0

1993

2014

FIGUR 1.1.2 Dødsfall forårsaket av sykdommer og skader/forgiftninger de siste 20 år. Årlig rater per 100 000 (*standardisert for aldersog
kjønnssammensetning) for årene fra 1994-2014. Kjønn samlet, for Østfold og Norge (Folkehelseinstituttet/Dødsårsaksregisteret, 2016).
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FIGUR 1.2.1 Aldersfordeling i Østfold 2015. Figuren viser forholdet mellom i Østfold og for hele landet. (Folkehelseinstituttet/Kommunehelsa, 2016).
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FIGUR 1.2.2 Flytting Østfold 1981-2015.
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1.3 Personer med
innvandrerbakgrunn
Innvandrere og norskfødte med innvandrerbakgrunn er i stadig økning i Østfold. I 2015 lå
andelen personer med innvandrerbakgrunn på
15,2 prosent i Østfold, sammenlignet med 15,6
prosent for landet som helhet. De siste fem årene har andelen økt med i underkant av fire prosentpoeng. Det er omtrent det samme som for
landet samlet sett. Østfold har en noe større andel innvandrere med opphav fra Europa (unntatt
Tyrkia) enn i landet som helhet, og noe lavere
andel innvandrere fra Afrika og Asia. Den største
gruppen innvandrere i Østfold er fra Polen.

HELE LANDET
ØSTFOLD

Kunnskap om hvordan innvandrerbefolkningen fordeler seg når det gjelder landbakgrunn
er viktig fordi dette har betydning for helse og
sykdom. Diabetes er f.eks. mer utbredt blant
innvandrere fra Sri Lanka og Pakistan. Kvinner
fra land med høy forekomst av diabetes har økt
risiko for å utvikle svangerskapsdiabetes. Det
er en større andel voksne innvandrere, barn og
voksne med flyktningebakgrunn som oppgir at
de har psykiske helseplager enn befolkningen
ellers. Samtidig er det slik at deler av innvandrerbefolkningen kan oppleve kulturelle og
språklige utfordringer ved behov for legehjelp
og andre helsetjenester.
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FIGUR 1.3.1 Andel personer med innvandrerbakgrunn i Østfold og hele landet, 2015. (Folkehelseinstituttet /Norgeshelsa 2016).
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Det kom over 30 000 asylsøkere til Norge i
2015. I løpet av første halvdel av 2016 ble til
sammen 5 946 personer bosatt i kommunene.
Det er 34 prosent flere enn til samme tid i fjor.

263 personer ble bosatt i Østfold fylke i løpet
av første halvdel av 2016. I løpet av hele 2015
ble 419 flyktninger bosatt i Østfold, fordelt på
16 av fylkets 18 kommuner.
Det er stor usikkerhet knyttet til hvor mange
asylsøkere som vil komme framover. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) har anmodet kommunene om å bosette 18 526 flyktninger i 2016. Kommunene har så langt (juni
2016) sagt ja til å ta imot 16 446 flyktninger.
Prognosene for antall nye flyktninger er nedjustert. Likevel skal kommunene de to neste
årene ta imot flere enn noen gang. Utfordringen framover gjelder særlig bosetting av enslige mindreårige flyktninger under 15 år.

Illustrasjonsfoto: Pixabay

Når det gjelder innvandrere og helse er det
viktig å være klar over at innvandrerbefolkningen er svært sammensatt, og at helseforskjeller
følger den sosiale gradienten, som ellers i befolkningen. Folkehelseinstituttet understreker
at kunnskapen om innvandrerbefolkningens
helse foreløpig er mangelfull. I gjennomsnitt
er imidlertid innvandrernes helse dårligere enn
befolkningen ellers. Ikke-vestlige innvandrere
har samtidig også lavere inntekt og høyere arbeidsledighet enn befolkningen for øvrig.
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1.4 Oppsummering
Østfold har en befolkning hvor den sosiale
helsegradienten tydelig avtegnes i statistikken
over forventet levealder. Sosiale forskjeller i befolkningen i Østfold gir seg utslag i at grupper
med lav utdanning statistisk sett kan forvente
å leve kortere enn grupper med høyere utdanning. Østfold har de siste 20 årene hatt en liknende positiv trend som for landet sett under
ett for nedgangen i dødsfall fra sykdommer, fra
rundt 1300 årlige dødsfall per 100 000 innbyggere til ca. 950 årlige dødsfall. Østfold ligger
noe over landsgjennomsnittet i hele perioden.
Alderssammensetningen i Østfold er preget av
en noe høyere andel personer over pensjonsalder enn landsnittet. En relativt høy andel av
befolkningen over pensjonsalder kan bety et
større tilfang av personer som er villige til å bidra i frivillig arbeid. Dette kan virke helsefremmende for andre befolkningsgrupper. Samtidig
øker risikoen for sykdom og funksjonshemming med alderen, noe som betyr økte utgifter
til pleieog omsorgstjenester. Med en aldrende befolkning vil det i et samfunnsøkonomisk
perspektiv bli enda viktigere å fremme helse
og forebygge sykdom i den yrkesaktive delen
av befolkningen, samt legge til rette for utsatt
pensjonsalder og god helse blant eldre.
Østfold har hatt en befolkningsvekst de siste
årene. Veksten har i store trekk fulgt landsgjennomsnittet og skyldes i hovedsak tilflytting og
innvandring. De siste årene har personer med
innvandrerbakgrunn utgjort nesten halvparten
av folketilveksten.

18 OSS I ØSTFOLD

Innvandrere og norskfødte med innvandringsbakgrunn er i stadig økning i Østfold. I 2015
lå andelen innvandrere og norskfødte med
innvandrerbakgrunn på 15,2 prosent i Østfold.
Over halvparten har opprinnelse fra europeiske
land. I et folkehelseperspektiv er det relevant å
følge med på innvandrerandelen i Østfold. En
økning i andelen innvandrere kan virke inn på
helsetilstanden i befolkningen. Integrering av
innvandrere i arbeidsliv, utdanning, organisasjonsliv, lokalsamfunn og bomiljø, er viktig for
å forebygge sosial ulikhet i helse. I tillegg er
en slik oversikt nødvendig for planlegging av
et godt tjenestetilbud.
Kilder:
Folkehelseinstituttet.no
Kommunehelsa.no
Norgeshelsa.no
Sosial ulikhet: En norsk kunnskapsoversikt av
E. Dahl, H. Bergsli og K.A. van der Wel. 2014.
Statistisk sentralbyrå
Nav.no
Nav Østfold

Illustrasjonsfoto: Shutterstock

2.

Oppvekst og levekår
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Kapittel 2

Oppvekst og levekår
Oppvekst og levekår er viktige premisser for
helse og livskvalitet. De sosioøkonomiske faktorene inntekt, utdanning, deltakelse i arbeidslivet og boforhold henger i stor grad sammen,
og legger mye av grunnlaget for de sosiale
helseforskjellene.

HELE LANDET
ØSTFOLD

2.1 Inntekt og ulikhet
Inntekt og økonomi er grunnleggende påvirkningsfaktorer for helse, og forskning har vist at
det er en sammenheng mellom inntektsnivå og
helsetilstand. Lav inntekt øker sannsynligheten
for dårlig selvopplevd helse, sykdom og for tidlig død. De siste 20 årene har Norge hatt en sterk
velstandsvekst og den norske befolkningen har
mindre økonomiske utfordringer sammenlignet
med resten av Europa. Nordmenn mangler i
liten grad materielle goder på grunn av dårlig
råd, er i stor grad tilknyttet arbeidsmarkedet og
andelen under lavinntektsgrensen er liten.
Gjennomsnittlig bruttoinntekt er noe lavere
for Østfold enn for landet ellers. Forskjellen er
størst for menn (se figur 2.1.1).
Siden 2009 har ulikheten økt for hvert eneste
år ved at tidelen av befolkningen med høyest
inntekt disponerer en økende andel av totalinntektene, mens tidelen med laveste inntekt har
fått redusert sin andel. Den samlede økningen i inntektsulikheten i Norge over denne
25-årsperioden målt i Gini-indeksen, er på tre
prosentpoeng, fra i underkant av 0,21 til 0,24.
Gini-koeffisienten er det mest brukte målet på
inntektsulikhet. Den varierer mellom 1 som markerer maksimal ulikhet, dvs. at én person eller et
hushold mottar all inntekt, og 0 som betyr maksimal likhet, det vil si at hver gruppe av individer
eller hushold mottar en andel av inntekten som
tilsvarer dens størrelse.
20 OSS I ØSTFOLD
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FIGUR 2.1.1 Gjennomsnittlig bruttoinntekt per person. K=1000
kroner. Norge og Østfold. 2014. (Folkehelseinstituttet/Norgeshelsa
statistikkbank, 2016)
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FIGUR 2.1.2 Inntektsulikhet i Norge og Østfold, 2009 og 2014.
(Folkehelseinstituttet/Norgeshelsa statistikkbank, 2016).

Stor inntektsulikhet i en kommune kan være
en indikator på at det er store helseforskjeller i
kommunen. De siste 30 årene har alle inntektsgrupper i landet fått bedre helse, men helse-

55,4%
av boligene i Østfold
er eneboliger

+100%
prisvekst leiligheter:
Fordoblet siden 2002

66%

Yrkesdeltagelse:
66% Østfold 71% Norge

72%

Videregående opplæring
Bestått/fortsatt i
opplæring: 72,1%
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gevinsten har vært størst for personer med
lang utdanning og høy inntekt.
Figur 2.1.2 viser at Østfold lå noe under nivået
for landet både i 2009 og i 2014 når det gjelder
nivået for sosial ulikhet. Ulikheten har økt fra
2009 til 2014, men i mindre grad i Østfold enn
for landet samlet sett.

2.2 Lavinntekt
Som følge av inntektsulikheten mellom husholdninger som også har vært økende de siste
årene, vokser mange barn opp i lavinntektsfamilier. Andelen er økende, og henger blant
annet sammen med at det er flere familier som
har innvandret til Norge. Familier som har innvandret til Norge har mindre grad enn resten
av befolkningen tilknytning til arbeidsmarkedet og har derfor lavere inntekt. Det er store
variasjoner mellom innvandringsgruppene.

Lavinntekt defineres her som personer i husholdninger med inntekt under 60 prosent
av nasjonal medianinntekt, beregnet etter
EU-skala. EU-skala er en ekvivalensskala som
benyttes for å kunne sammenligne husholdninger av forskjellig størrelse og sammensetning.
EU-skalaen er mye brukt, og ifølge den skalaen
må en husholdning på to voksne ha 1,5 ganger
inntekten til en enslig for å ha samme økonomiske levekår. Barn øker forbruksvektene med
0,3 slik at en husholdning på to voksne og to
barn må ha en inntekt som er (1 + 0,5 + 0,3 +
0,3) ganger så stor som en enslig for å ha det
like bra økonomisk, ifølge EU-skalaen.
Figur 2.2.1 viser at andelen barn i lavinntektsfamilier i Østfold er høyere enn gjennomsnittet for hele landet. Utviklingstrendene i Østfold følger mønsteret for landssnittet. Tabell
2.2.2 viser at andelen barn i lavinntektsfamilier
i Østfold har økt betydelig fra 10.2 prosent i
2005 til 14.6 i 2013, og Østfold har siden 2005
ligget over landsgjennomsnittet. Avviket fra
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FIGUR 2.2.1 Barn (0-17 år) i lavinntektsfamilier Østfold og Norge. 2005-2013. (Folkehelseinstituttet/Norgeshelsa statistikkbank, 2016)
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Illustrasjonsfoto: Shutterstock

landsgjennomsnittet har økt fra i underkant av
2 prosentpoeng til 3,6 prosentpoeng. Det er
store forskjeller mellom kommunene, fra over
19 prosent i Eidsberg til i overkant av sju i Hvaler og Våler kommune (figur 2.2.2).

2.3 Utdanning
Utdanningens betydning for levekår og livssjanser har økt de siste tiårene. Utdanning er
viktig som inngangsbillett til arbeidsmarkedet,
og dermed tilgang til inntekt, bolig og andre
levekårsgoder. De siste årene er de sosiale forskjellene mellom personer med høy og lav utdanning blitt større. Dette gjelder blant annet

økonomiske vansker, betalingsproblemer og
boligsituasjon (SSB 2. februar 2016).
Utdanningsnivået i befolkningen er en av de
bakenforliggende påvirkningsfaktorene for
helsetilstanden. Helsefremmende videregående skolegang blir en viktig påvirkningsfaktor for å sikre muligheter for flest mulig på
arbeidsmarkedet. Indikatorer for læringsmiljø
fanger opp noen aspekter ved en skolegang
som virker helsefremmende. Tall for gjennomføring og frafall i videregående skole gir en indikasjon på hvor mange som skaffer seg kompetanse på dette nivået de fem første årene
etter grunnskolen.
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TABELL 2.2.2 Andel barn i lavinntektsfamilie, Norge, Østfold og kommunene i Østfold. 2005-2013. (Folkehelseinstituttet/Kommunehelsa
statistikkbank, 2016).
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FIGUR 2.3.1 Høyeste fullførte utdanningsnivå i Østfold og hele landet. I prosent av befolkningen. 2015. (Statistisk sentralbyrå 2016).
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FIGUR 2.3.2 Leseferdigheter på laveste mestringsnivå, 5 trinn (Folkehelseinstituttet/Norgeshelsa 2016).
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FIGUR 2.3.3 Andel elever og lærlinger som har bestått videregående opplæring i løpet av fem år. 2015. (Utdanningsdirektoratet/Skoleporten, 2016).
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2.3.1 Utdanningsnivået i Østfold
Utdanningsnivået i Østfold er lavere enn snittet for resten av landet, se figur 2.3.1 Ser man
på mønsteret for kvinner og menn viser det at
kvinner i Østfold følger mønsteret for resten
av landet ved at det siden 2007 har vært en
økende andel kvinner som fullfører universitets- eller høgskoleutdanning. Andelen menn
har vært tilnærmet uendret fra 2007 til 2012.
Andelen som har videregående som høyeste
fullførte utdannelse er høyere i Østfold enn
snittet for landet.
Lav utdanning er definert som grunnskolenivå
eller lavere. Videregående skole er middels utdanning, mens høgskole og universitet er klassifisert som høy utdanning.
I et folkehelseperspektiv er det særlig de som
ikke oppnår kompetansebevis det er viktig å
rette innsatsen mot. Dette er en gruppe som
har økt risiko for å ikke delta på sentrale samfunnsområder som arbeidsmarked og boligmarked. Det er funnet en sterk sammenheng
mellom dårlig selvrapportert helse, manglende
videregående opplæring og risiko for å motta
medisinske og ikke-medisinske stønader i tidlig voksenliv. Risiko for å bli ufør er også høy-

ere for grupper som ikke har utdanning over
grunnskolenivå, samtidig som helseproblemer
kan være årsaken til å ikke gjennomføre.
Andelen 5.-klassinger som er på laveste mestringsnivå i lesing er høyere enn i landet som
helhet. Når det gjelder sammenligning fra år til
år, er det viktig å ta hensyn til at prøvene ikke
er like, og at de ikke har nøyaktig samme fordeling av lette og vanskelige oppgaver. (figur
2.3.2).
Figur 2.3.3 viser at andelen som har fullført videregående opplæring innen fem år er lavere
i Østfold enn i de fleste andre fylker. Gruppen
som ikke har fullført innen fem år er imidlertid
sammensatt og grunnene til å slutte eller ikke
bestå, er ulike. En del velger å fullføre senere.
Gjennomføringen av videregående opplæring
gir en pekepinn på hvor godt videregående
opplæring lykkes med å utdanne elever og
lærlinger i løpet av et tidsrom på 5 år. Mangel
på læreplasser trekkes for eksempel fram som
en utfordring for elever på yrkesfaglige utdanningsprogram.
Tall fra Norgeshelsa viser at frafallet i Østfold
ligger over snittet for landet, men at det har
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FIGUR 2.3.4 Frafall i videregående skole etter år. Østfold og Norge. Prosent. (Folkehelseinstituttet/Norgeshelsa statistikkbank 2016)
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sunket fra 30,7 prosent i 2008 til 27,9 i 2014.
Avviket til landsgjennomsnittet er større i 2014
enn i 2005. I denne statistikken har Norgeshelsa laget en variabel for frafall utfra det følgende: frafallet inkluderer personer som startet på
grunnkurs i videregående opplæring for første
gang et gitt år og som har gjennomført VKII
eller gått opp til fagprøve, men som ikke har
bestått ett eller flere fag og derfor ikke har
oppnådd studie- eller yrkeskompetanse etter 5
år, samt elever som startet opp dette året, men
som sluttet underveis. Andelen blir beregnet
ut fra prosent av alle som startet grunnkurs i
videregående opplæring det året. Personer
som etter 5 år fortsatt er i videregående skole, regnes ikke som frafalt. Det er tatt utgangspunkt i personens bostedsfylke det året han
eller hun startet på grunnkurs i videregående
opplæring.
Østfold ligger under landsgjennomsnittet når
det gjelder grunnskolepoeng ved inntak til
videregående skole. Gjennomsnittlig grunnskolepoeng for Østfoldelevene var 39,8. sammenlignet med 40,8 for landet samlet sett for
skoleåret 2014/15. En viktig faktor som påvirker
gjennomføring er det kunnskapsgrunnlaget
elevene har opparbeidet seg i grunnskolen.

Grunnskolepoengene bekrefter dermed tendensen fra de nasjonale prøvene som gjennomføres i grunnskolen, hvor ca. 1/3 av elevene på 8. trinn i Østfold presterer under kritisk
grense på de nasjonale prøvene (Krafttak for
læring, 2012-2016, Østfold fylkeskommune).

2.4 Deltakelse i arbeidslivet
Østfold har en lavere deltagelse på arbeidsmarkedet enn landet samlet sett. Denne
forskjellen har eksistert i mange år. Det er
særlig kvinner som i større grad står utenfor
arbeidslivet, dvs. verken arbeider eller aktivt
søker arbeid.
Arbeidsstyrken slik den måles av Statistisk sentralbyrå i arbeidskraftundersøkelsen i henhold
til internasjonale standarder, forteller hvor stor
del av befolkningen mellom 15 og 74 år som
tilbyr sin arbeidskraft.
Østfold inngår i gruppen av fylker med relativt
lavt nivå på arbeidsstyrken sammen med Vestfold og de sørligste fylkene og de nordligste
fylkene utenom Troms.
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FIGUR 2.4.1 Arbeidsstyrken i prosent av befolkningen etter kjønn. 2. kvartal 2006, 2011 og 2016. Norge og Østfold. Prosent. (Statistisk sentralbyrå 2016).
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7,9

7,7

7,7

7,9

7,9

8

7,9

7,7

7,7

7,8

Sogn og Fjordane

8,5

8,4

8,3

8,2

8

8,1

8

8,1

8,1

8,1

Møre og Romsdal

9,4

9,1

8,8

8,9

8,8

9,1

8,9

8,6

8,7

9

Sør-Trøndelag

9,9

9,6

9,5

9,5

9,5

9,6

9,5

9,2

9,2

9,5

Nord-Trøndelag

10,9

11

11

11,4

11,7

12

12

11,8

11,7

11,8

Nordland

12,8

12,7

12,7

12,7

12,6

13,1

12,8

12,5

12,3

12,5

12

11,9

11,7

11,7

11,8

12,2

11,7

11,2

11,1

11,3

12,7

12,4

12,2

12,1

12,2

12,2

12

11,6

11,1

10,9

I alt
Østfold

Troms
Finnmark

TABELL 2.4.2 Andel uføre etter år og kommuner. (NAV Østfold 2016).

Østfold har den høyeste andelen uføretrygdede i landet. Andelen på landsbasis har gått
noe ned fra 2007, men i Østfold har det vært
en jevn stigning, se tabell 2.4.2.
Uføreøreytelser er stønadsordninger for å sikre inntekt til livsopphold for personer i aldersgruppen 18-67 år som har fått inntektsevnen
varig nedsatt på grunn av sykdom, skade eller
funksjonshemming. Årsakene til uførepensjonering er sammensatte. Omfanget av uføretrygd er en indikator på helsetilstand som må
sees i sammenheng med forhold som utvikling
i næringsliv, arbeidsplasser og utdanningsnivå.
De siste ti årene har andelen som får uføretrygd vært høyere i Norge enn i andre OECD
land. Økte helseproblemer kan ikke forklare
dette (Folkehelseinstituttet/Norgeshelsa statistikkbank, 2016).
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Østfold har en høyere andel uføre enn landet i alle aldersgrupper. Figur 2.4.3 viser avviket mellom Østfold og landet samlet sett, når
det gjelder andel uføre i ulike aldersgrupper.
Utfordringen er størst for de yngste aldersgruppene.
Arbeidsledige antas å være en utsatt gruppe, også helsemessig. Arbeidsledighet varierer med utdanning, alder og mellom ulike
deler av landet. Det er 3,2 prosent ledighet i
Østfold i juni 2016, sammenlignet med 2,9 prosent i landet samlet sett. Ledigheten har gått
noe ned i Østfold og differansen mot landet
er noe redusert. Allikevel er Østfold blant de 7
fylkene med høyest ledighet i landet. Det er
store forskjeller mellom kommunene i Østfold.
De kommunene som ligger nærmest Oslo ser
ut til være mest påvirket av konjunkturnedgangen.

HELE LANDET
ØSTFOLD
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1. Enebolig
2. Tomannsbolig
3. Rekkehus, kjedehus og andre småhus
4. Boligblokk
5. Bygning for bofellesskap
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FIGUR 2.4.3 Uføre fordelt etter alder, i Østfold og avvik fra landsgjennomsnittet i perioden 2012-2014. Prosentandel sammenlignet
med landet (100). (Folkehelseinstituttet/Kommunehelsa statistikkbank 2016)
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FIGUR 2.5.1 Fordeling av boligtyper i Østfold 2016 (Statistisk sentralbyrå, 2016)
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FIGUR 2.4.4 Helt ledige, Østfold og landet. Prosent. Årsgjennomsnitt 2006-2015 (NAV).

Ungdomsledigheten er høyere i Østfold med
4,5 prosent i aldersgruppen 15-29 år sammenlignet med 3,7 prosent for landet samlet sett.
Fordeling av registrerte ledige etter fullført utdanning viser at risikoen for arbeidsledighet er
betydelig lavere med høgskole- eller universitetsutdanning.

2014

FIGUR 2.5.2 Gjennomsnittlig kjøpspris pr kvadratmeter i Østfold.
2002-2015. (Statistisk sentralbyrå, 2016)

2.5 Boliger
Gode boforhold er en viktig ramme for oppvekst og for hvordan folk trives. Boforhold har
stor betydning for framtidig helsetilstand og
livskvalitet. Boligtilbudet, i form av fordeling av
boligtyper og prisutvikling, er egenskaper ved
boligmarkedet som setter rammebetingelser
for hvor og hvordan folk bor. Handlingsalternativer på boligmarkedet bestemmes samtidig
av inntekt, egenkapital, tilknytning til arbeidsmarkedet og tidligere boligkjøp.
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Vanskelige boforhold kan bidra til å forsterke
sosiale forskjeller, og slik motvirke sosial omfordelingspolitikk på andre arenaer, som for
eksempel i utdanningssektoren. Med boligtype menes her eneboliger, tomannsboliger,
rekkehus/kjedehus/småhus, boligblokk og
bygning for bofellesskap i Østfold. En oversikt
over fordelingen av boliger i fylket etter disse
kategoriene, gir en indikasjon på handlingsalternativer og indirekte om type bomiljø.

Østfold kommer dårlig ut sammenlignet med
landet samlet sett, når det gjelder arbeidsdeltakelse. Arbeidsstyrken er mindre, særlig blant
kvinner. Nivået av uførhet og nedsatt arbeidsevne er høyest i landet, særlig blant de yngre
aldersgruppene. Ledigheten i Østfold er høyere enn for hele landet. Den er også høyere
i de yngre aldersgruppene. Denne tendensen
er mer markant i Østfold enn for landet som
helhet.

Boligprisene har økt i Norge. Dette betyr at
unge, med lite egenkapital, kan møte utfordringer når de skal etablere seg på boligmarkedet. Prisnivået på boliger i Østfold har vært
økende. Kvadratmeterprisen på alle boligtyper
er blitt fordoblet fra 2002, se figur 2.5.2.

Boligprisene har også i Østfold økt kraftig.
Kjøpspris pr. kvadratmeter for leiligheter og
småhus er mer enn doblet siden 2002. Et differensiert boligtilbud når det gjelder prisklasse
og boligtyper innenfor samme nærmiljø er positivt og kan motvirke tendenser til geografiske
oppdelinger av boligmarkedet. Det er grunn
til å undersøke hvordan boligbyggingen i Østfold fungerer når det gjelder å skape et differensiert boligtilbud.

I et folkehelseperspektiv er det viktig å være
oppmerksom på sammenfall mellom prisøkning og geografiske områder. Dette kan føre til
en oppdeling av markedet etter boligtyper og
pris, og på sikt bidra til boligsegregering, altså
en geografisk inndeling i områder etter sosiale grupper. Mangfold av grupper etter sosioøkonomisk status, etnisitet og demografiske
kjennetegn i boog nærmiljø, er positivt for en
rekke forhold som har helsefremmende betydning, og motvirker gjerne sosial ulikhet i helse.

Kilder:
Folkehelseinstituttet.no
Kommunehelsa.no
Norgeshelsa.no
Sosial ulikhet: En norsk kunnskapsoversikt av
E. Dahl, H. Bergsli og K.A. van der Wel. 2014.
Statistisk sentralbyrå
Nav.no
Nav Østfold

2.8 Oppsummering
Tendensen til økt ulikhet mellom inntektsgrupper i Norge fortsetter, og gjelder også i Østfold. Østfold har en relativt høy og økende andel barn i lavinntektsfamilier. Utdanningsnivå
er en viktig bakenforliggende påvirkningsfaktor som bidrar til sosial ulikhet i helse. I Østfold
er utdanningsnivået noe lavere enn det nasjonale gjennomsnittet.
Gjennomføring av videregående opplæring
innen 5 år etter påbegynt Vg1 har ligget i underkant av 70 prosent, med store variasjoner
mellom studieforberedende og yrkesfaglig utdanningsprogram.
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Illustrasjonsfoto: Shutterstock

3.

Fysisk, biologisk,
kjemisk og sosialt miljø
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Kapittel 3.

Fysisk, biologisk, kjemisk
og sosialt miljø
Miljøforhold som drikkevannskvalitet, luftkvalitet, grad av støy, sykkelvegnett, tilgang til friområder og friluftsområder har effekt på helsen. Miljøet kan fremme god helse og beskytte
mot sykdom og ulykke, eller det kan i større
eller mindre grad være en risiko. Det gjelder
både det fysiske og det sosiale miljøet.
Rekreasjonsområder i nærheten av hjemmet
eller arbeidsplassen senker terskelen for aktivitet i naturen. Østfoldnaturen er mangfoldig
og opplevelsesrik. Den vestvendte skjærgården med runde svaberg og sine mange sandstrender gir gode muligheter for soling og
badeliv om sommeren. Indre Østfold har den
minst berørte delen av fylkets natur med store
skogsområder og mange innsjøer. De mange
innsjøene og vassdragene gir gode muligheter
for fiske og kanopadling. Samtlige byer har bymarker med godt tilrettelagte turløyper sommer som vinter. Østfold har en rik flora med
til sammen rundt 1000 viltvoksende arter av
blomsterplanter.
I flere norske byer er luftforurensningen på et
nivå som kan påvirke helsen. Særlig barn og
unge med astma er følsomme.
Andelen barn og unge som er utsatt for helseskadelig støy ved boligen er redusert, men
eksponering for støy er sosialt skjevfordelt.
Støy har betydning for både helse, trivsel og
læring. Et betydelig antall skoler og barnehager i Norge har et støynivå over anbefalt grense. Veitrafikk og skinnegående trafikk er de viktigste støykildene.
De siste ti årene har det vært en nedgang i
bruken av hormonforstyrrende og allergifremkallende stoffer, og det samme gjelder stoffer
som kan gi reproduksjonsskader og/eller skader på arvestoffet. Dette vil være gunstig for
barn og unge, fordi risikoen for helseskader er
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størst under vekst og utvikling. På den annen
side har det vært liten endring i bruken av miljøfarlige stoffer med langtidsvirkning.
Oversikt over infeksjonsepidemiologiske forhold i kommunen etter smittevernloven §§
7-1 og 7-2 bør samordnes med oversikt etter
folkehelseloven og forskrift om oversikt over
folkehelsen og komme inn under biologiske
faktorer. Sosialt miljø kan omfatte organisasjonsdeltakelse, valgdeltakelse, kulturtilbud,
sosiale møteplasser osv. Med begrepene fysisk, biologisk, kjemisk og sosialt miljø refereres det til kap. 3 i folkehelseloven.

3.1 Drikkevannskvalitet
Tilgang til rent vann har stor betydning for
folks helse, spesielt små barns helse. Norge
har høy kvalitet på drikkevannet sammenliknet
med mange andre land, men fortsatt er det 11
prosent av befolkningen som får vann fra egen
brønn eller små vannverk, uten jevnlig kvalitetskontroll.
Figur 3.1.1 viser at drikkevannskvaliteten i Østfold er svært god og at utviklingen de siste
årene har vært svært positiv. Østfold ligger nå
over gjennomsnittet for landet. Det er også
jevnt over godt nivå når man ser på tall for
kommunene i Østfold.

3.2 Radon
Ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO) er radon den viktigste årsak til utvikling av lungekreft etter røyking. Norge er blant landene i
verden med høyest gjennomsnittlig konsentrasjon av radon i inneluft. Det er anslått at radon i

69%

69% av ungdommene
i Østfold er fornøyde
med nærmiljøet sitt

57%

Sosial støtte: 57% av
østfoldingene oppgir at
de opplever sterk sosial støtte

94%

Drikkevann av god kvalitet:
Østfold 94% - Norge 92%
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boliger forårsaker rundt 300 lungekreftdødsfall
årlig i Norge. Radon forekommer i alle slags
bygninger og total radonrisiko skyldes summen av opphold i ulike bygninger; på jobb, på
fritiden og hjemme i privat bolig.
Radon er en radioaktiv edelgass som kontinuerlig dannes fra uran. Radon i bygninger
kommer vanligvis fra jordlufta i byggegrunnen.
Utendørs vil radonkonsentrasjonen normalt
være lav, og helsefare oppstår først når gassen
siver inn og konsentreres i vårt innemiljø. Risikoen for å utvikle lungekreft pga. radon øker
med eksponeringen, og er proporsjonal med
radonkonsentrasjonen i inneluft og med eksponeringstiden. Risikoen er høyest for personer som røyker eller har røyket tidligere, men
ikke-røykere kan også utvikle lungekreft som
følge av radoneksponering. All reduksjon av
radoneksponering gir en positiv effekt.
Statens strålevern har interaktive kart hvor man
kan se på radonutbredelse. Kartet har også søkefunksjoner for adresser.

3.3 Støy

vået er høyeste anbefalte grense for å unngå
alvorlig støyplage. Andelen utsatte øker. Veitrafikk og skinnegående trafikk er de viktigste
støykildene. Veitrafikken står for over 80 prosent av støyplagene i Norge. Andelen barn og
unge som er utsatt for helseskadelig støy ved
boligen er redusert, men støy er sosialt skjevfordelt, viser Barnehelserapporten til Folkehelseinstituttet, 2016. Støy har betydning for både
helse, trivsel og læring.
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. Støyplager kan
forebygges blant annet gjennom trafikkregulering, plassering av bolig- og næringsområder
og støyskjermingstiltak. Særlig er det viktig å
skjerme boligområder mot nattstøy. Stillhet har
stor verdi for befolkningen, og det å bevare
stille områder er i seg selv et folkehelsetiltak.
Figur 3.3.1 viser at innbyggerne i Østfold er
mer utsatt for støy enn snittet for landet. Ser
man på de andre fylkene ligger Østfold høyest
på støy fra veitrafikk.

Veitrafikk er den viktigste kilden til støy. Om lag
1,5 millioner nordmenn er utsatt for støy over
55 desibel utenfor boligen. Støy på dette ni-
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FIGUR 3.1.1. Andelen personer som har tilfredsstillende kvalitet
på drikkevannsforsyningen. Tallene omfatter både private og kommunale vannverk. (Folkehelseinstituttet/Norgeshelsa).
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FIGUR 3.3.1 Støyutsatte i prosent etter støykilde. Norge og Østfold 2011. (Folkehelseinstituttet/Norgeshelsa).
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3.4 Sosial støtte
Sosial støtte fra venner, familie og andre beskytter mot fysiske og psykiske helseplager.
Med sosial støtte menes i hvilken grad man
opplever å ha nære relasjoner, noen som bryr
seg og noen å spørre om hjelp.

Det foreligger god dokumentasjon på sammenhengen mellom grad av sosial støtte og
helse, både fysisk og psykisk. Sosial støtte er
helsefremmende i seg selv, og fungerer som
en buffer mot stress gjennom å bidra til mulighet for drøfting, trøst og praktiske råd eller
økonomisk støtte.

Kvinner

Menn

Totalt

72.8

69.2

71.0

18-29

79.0

78.4

78.7

30-44

76.2

71.4

73.8

45-64

73.6

66.5

70.0

65-79

59.7

60.6

60.1

Grunnskole

59.5

57.6

58.6

Videregående skole

73.0

70.5

71.7

Universitet – lav

80.6

73.7

77.5

Universitet - høy

82.7

74.5

77.9

Yrkesaktiv

78.7

72.4

75.4

Alderspensjonist

57.8

59.5

58.6

Arb.ledig/trygd/sosialhjelp

59.4

58.5

59.1

Under utdanning

84.2

79.1

81.7

Totalt som har tre eller flere personer som står dem nært
Alder

Utdanning

Hovedaktivitet

TABELL 3.4.1 Andel som har tre eller flere personer som står dem nært. Østfolds helseprofil 2011-2012.

70

ØSTFOLD
LITE STØTTE
MODERAT STØTTE
STERK STØTTE

60
50
40
30
20
10
0
Hele
landet

Østfold

Buskerud

Vestfold

Telemark

FIGUR 3.4.2 Andel som opplever ulik grad av sosial støtte 16-79 år 2012. (Folkehelseinstituttet/Norgeshelsa 2016)
36 OSS I ØSTFOLD

I Statistisk sentralbyrås levekårsundersøkelse
om helse, omsorg og sosial kontakt fra 2012,
er ett av temaene opplevelse av sosial støtte.
Tre spørsmål i undersøkelsen er summert til en
indikator for sosial støtte, gradert i tre nivåer:
lite støtte, moderat støtte og sterk støtte. Indikatoren er sammensatt av omfang av antall
nære relasjoner, egen oppfattelse av om andre
bryr seg og hvor enkelt det er å spørre naboen
om praktisk hjelp

skiller. Samtidig har det lokale, og tilhørigheten
til nærmiljøet, fremdeles stor betydning i menneskers liv. Tilbudet av organisasjoner, fritidstilbud og kulturtilbud påvirker individuell utfoldelse og bidrar samtidig til å skape identitet og
tilhørighet i et lokalmiljø. Det samme gjelder
tilgangen til åpne møteplasser, rekreasjonsområder og urørt natur. Opplevelsen av lokalmiljøet vil også være preget av utsiktene til utdanning, arbeid og familieetablering på sikt.

For å kartlegge sosiale nettverk var et av spørsmålene i Østfoldhelsas spørreundersøkelse
i 2011 hvor mange personer står deg så nær
at man kan regne med dem hvis man får personlige problemer. I alt svarte 71 prosent at de
hadde tre eller flere personer. Andelen faller
med stigende alder. Undersøkelsen viste også
at det var liten variasjon mellom kommunene
i Østfold på dette området. I tillegg er det litt
flere kvinner enn menn som har flere personer
å støtte seg til, samt at det er flere blant de
som har lang utdannelse (se tabell 3.4.1). Figur
3.4.2 viser at Østfold ikke skiller seg nevneverdig fra landssnittet eller andre sammenlignbare
fylker. Dagens unge vokser opp i en verden
der mennesker, meninger og inntrykk vandrer
på tvers av landegrenser og sosiokulturelle

Tall fra Ungdataundersøkelsen til HiA/NOVA,
viser at 61 prosent av ungdomsskoleelevene i
Østfold var medlem av en organisasjon, klubb,
lag eller forening (figur 3.4.3).
Ungdataundersøkelsen viste også at 59 prosent av ungdomsskoleelevene i Østfold var
fornøyde med kulturtilbudet i fylket. Det er
omtrent som landsgjennomsnittet, som var på
58 prosent. Kulturtilbudet blir her definert som
kino, konsertscener, bibliotek eller lignende.
Nesten 70 prosent er fornøyde med nærmiljøet sitt (69 prosent i Østfold sammenlignet med
70 prosent for hele landet).
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FIGUR 3.4.3 Medlemskap i fritidsorganisasjoner Tall fra Ungdataundersøkelsen i perioden 2012-2014. (Folkehelseinstituttet/Norgeshelsa).
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FIGUR 3.5.1 Valgdeltakelse fylkestingsvalg, Norge og Østfold, 1975-2015. (Statistisk sentralbyrå 2016)

3.5 Valgdeltagelse

3.6 Oppsummering

Valgdeltagelsen er synkende i Norge. Både
økonomisk utviklingsnivå, graden av lese- og
skriveferdighet, befolkningsstørrelse og - tetthet, stemmeplikt, stemmerettsalder, valgsystem, hvor jevnt valget er og hvor mange
partier som stiller til valg har betydning for hvor
mange som deltar i valget.

Drikkevannskvaliteten i Østfold er bra. Befolkningen i Østfold er mer utsatt for trafikkstøy
enn snittet for landet. Østfold har samme nivå
på sosial støtte som landssnittet og ungdommene er ganske fornøyde med kulturtilbudet
og nærmiljøet sitt. Det er noe lavere valgdeltagelse i Østfold enn i landet som helhet.

Demokratisk medvirkning er viktig for et velfungerende samfunn. Det å kunne påvirke og
forme samfunnet rundt seg styrker opplevelsen
av selvstendighet og god livskvalitet. Personer
med høyere utdanning og inntekt har høyere
valgdeltakelse. Valgdeltakelse som indikator
forteller noe om opplevelsen av makt og myndighet til å påvirke beslutninger.

Kilder:
Statistisk sentralbyrå
Folkehelseinstituttet
Norgeshelsa
Kommunehelsa
Helsedirektoratet
Høyskolen i Akershus/NOVA

Figur 3.5.1 viser den historiske utviklingen i
valgdeltakelse ved fylkestingsvalg fra 1975. I
1975 lå valgdeltakelsen på 72 prosent i Østfold. Ved siste fylkestingsvalg var den nede i
49,5 prosent. Østfold ligger 6 prosentpoeng
under landet samlet sett, noe som har vært en
tendens siden 1991.
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Illustrasjonsfoto: Shutterstock

4.

Skader og ulykker
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Kapittel. 4

Skader og ulykker
Dødelighet som følge av ulykker har blitt betydelig redusert de siste tiårene. Nedgangen
har vært særlig markant hos barn, ungdom og
unge voksne.
Til tross for en betydelig nedgang i dødelighet som følge av ulykker, er skader og ulykker
fremdeles en stor utfordring for folkehelsen.
Personskader som følge av ulykker er nesten i
samme størrelsesorden som kreft, målt i tapte
leveår. De fleste skader og dødsulykker skjer i
hjemmet og på fritiden.

Ulykker med personskader tar relativt mange
unge liv, og er den største dødsårsaken for
personer under 45 år. 34 prosent av alle dødsfall hos norske barn i alderen 1 – 14 år skyldes
ulykker. Muligheten for å forebygge er gode,
og effekter av tiltak kan komme raskt. Oversikt
over hvor og når ulykker inntreffer kan bidra til
økt oppmerksomhet på forebygging og større
treffsikkerhet i tiltaksarbeidet.
En rekke studier har funnet at det er en sammenheng mellom sosioøkonomisk posisjon
og ulykkesskader. Nasjonalt folkehelseinstitutt
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FIGUR 4.1.1 Personskader i 2014, per 1000, standardisert. Kilde: Norgeshelsa.no
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(FHI) viser i sin rapport ‘Sosioøkonomiske forskjeller i ulykkesskader’ til en tydelig sammenheng mellom utdanningsnivå og dødelighet
ved ulykker. Personer med lavere utdanningsnivå er også mer utsatt for ikke-dødelige skader.

Tall for kommunene viser at 15 av Østfoldkommunene har flere personskader enn landsgjennomsnittet i perioden 2012-14, men forskjellene er ikke store. Det varierer fra 12 til 15
personskader per 1000 innbyggere.

4.1. Personskader

4.2 Hofte- og lårbensbrudd

I Østfoldkommunene er det bykommunene
som har litt større skadefrekvens enn gjennomsnittet i Østfold. Landkommunene viser litt
variasjon, men det er vanskelig å se spesielle
forklaringer på forskjellene. Kommunetallene
er forholdsvis små og befolkningssammensetning og annet kan ha avgjørende betydning.

I følge Skadeforebyggende forum topper Norge statistikken når det gjelder hoftebrudd.
Hoftebrudd har store konsekvenser for den
enkelte, for deres pårørende og bruk av store
samfunnsressurser. Forskning viser at de som
får et hoftebrudd har store smerter og lidelser
og 1/3 dør innen et år etter ulykken. Mange
som rammes får heller ikke tilbake sitt tidligere
funksjonsnivå og får sterkt redusert livskvalitet.

Figur 4.1.1 viser at kun tre fylker har flere tilfeller av personskader behandlet i sykehus enn
Østfold. Skadetallene for Østfold, vurdert etter
sykehusinnleggelser, har vært stabile de siste
årene (13,5 skader per 1000 i 2011 til 13,2 skader i 2014).

Det er vanskelig å dokumentere hva ulykker
koster samfunnet i personlig lidelse og faktiske kostnader, men det finnes tall som anslår
kostnader på min. 50 milliarder per år. Et hoftebrudd koster i gjennomsnitt ca. 500 000 kroner
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i rehabilitering for helseforetak og kommune
det første året og store deler av dette belastes av den lokale helse og omsorgstjenestens
budsjetter.
Tallene for lårbensbrudd (inkludert hoftebrudd)
er stabile for landet som helhet, og for fylkene
i perioden fra 2008 til 2012. Det er også lite variasjon mellom fylkene (hofte/lårbensbruddtilfellene varierer fra 1,7 til 2,1 per 1000). Østfold
ligger på landssnittet med 1,9 tilfeller per 1000
(i 2014) når det gjelder lårbensbrudd (inkludert
hoftebrudd). Når en ser på kommunetallene i
Østfold er variasjonene i tilgjengelige tall relativt små. Den enkelte kommune skal innhente
helse og omsorgstjenestens vurderinger. Lokal

kunnskap og oppfølging av lokale tall over flere år vil kunne gi innsikt i hvor forebyggende
innsats bør prioriteres og følges opp.

4.3 Trafikkskader
Antall alvorlige trafikkulykker viser en nedgang
for Østfold fylke. Antall drepte er redusert med
53 prosent fra 2007 til 2013 viser ulykkesanlyserapport fra Statens vegvesen.
Figur 4.3.2 viser antall døde per 100 000 innbyggere. Statistikken viser 5 års glidende gjennomsnitt (dvs. gjennomsnitt for overlappende
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FIGUR 4.3.2. Antall døde i trafikken. Kilde: Norgeshelsa.no

5-årsperioder). Tallene viser at det er en nedgang i antall drepte i trafikken. Sammenlignet
med resten av landet har Østfold noe færre
dødsfall i trafikken blant kvinner, mens antallet for menn ligger noe over landssnittet. Det
er flest ulykker i de mest befolkningsrike kommunene i Østfold, men enkelte av de mindre
kommunene har flere trafikkulykker enn sammenlignbare kommuner.

4.4. Oppsummering
Til tross for en betydelig nedgang i dødelighet som følge av ulykker, er skader og ulykker
fremdeles en stor utfordring for folkehelsen.
Oversikten viser at kun tre fylker har flere tilfeller av personskader behandlet i sykehus, enn
Østfold. Skadetallene for Østfold, vurdert etter
sykehusinnleggelser, har vært stabile de siste
årene (13,5 skader per 1000 i 2011 til 13,2 skader i 2014).
Norge topper statistikken når det gjelder hoftebrudd og det har store konsekvenser for den
enkelte og for deres pårørende, i tillegg til de
økonomiske kostnadene for samfunnet. Østfold ligger på landssnittet med 1,9 tilfeller per
44 OSS I ØSTFOLD

1000 (i 2014) når det gjelder lårbensbrudd (inkludert hoftebrudd). Når en ser på kommunetallene i Østfold er variasjonene i tilgjengelige
tall relativt små.
Tallene viser at det er en nedgang i antall drepte i trafikken. Sammenlignet med resten av landet har Østfold noe færre dødsfall i trafikken
blant kvinner, mens antallet for menn ligger
noe over landssnittet.
Referanser/kilder:
Fhi.no
Skadeforebyggende forum
Folkehjelp.no
Sykehuset Østfold
Sosial ulikhet i helse – en gjennomgangØstfoldhelsa 2012
Helsedirektoratet
Kommunehelsa.no
Norgeshelsa.no
Statens vegvesen

Illustrasjonsfoto: Shutterstock
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Kapittel. 5

Helserelatert atferd
Med helserelatert atferd menes atferd som har
vist seg å ha innvirkning på et helseutfall. Dette
kan for eksempel være fysisk aktivitet, ernæring og bruk av tobakk og rusmidler.

5.1 Fysisk aktivitet
Fysisk aktivitet forebygger blant annet type 2
diabetes, hjerte-karsykdommer, muskel-skjelettplager og enkelte former for kreft. Jevnlig
fysisk aktivitet kan også gi bedre psykisk helse. Voksne og eldre anbefales å være i fysisk
aktivitet i minst 30 minutter daglig, mens barn
og unge anbefales minst 60 minutter daglig fysisk aktivitet. Det er stor variasjon mellom ulike
aldersgrupper når det gjelder i hvor stor grad
man oppnår anbefalt aktivitetsnivå. Om lag en
av fem voksne når opp til minimumsanbefaling
med minst 30 minutter fysisk aktivitet per dag i
gjennomsnitt. Forskning viser klare sosiale forskjeller i fysisk aktivitet, ved at de som har høy-

est utdanning trener mer enn de med lavere
utdanning.
Overvekt og fedme er i ferd med å bli et stort
helseproblem i de fleste land, også i Norge.
Erfaring viser at det for de fleste er vanskelig
å oppnå varig vektreduksjon når man først har
blitt overvektig. Forebygging av overvekt er
derfor av stor betydning. Fysisk aktivitet er av
særlig betydning i forebygging av overvekt og
fedme.
Figur 5.1.1 viser at andelen i aldersgruppen 1679 år som er lite fysisk aktive (under en time
per uke), er litt høyere i Østfold enn hva som
er gjennomsnittet for landet, men forskjellene
er små. Østfold har også en lavere andel blant
de som er mest aktive (3 timer eller mer i uka).
Aktivitetsnivået er målt som andelen som oppgir at de utfører fysisk aktivitet slik at de blir
svette og andpustne 1) under 1 time per uke,
2) 1-2 timer per uke og 3) 3 timer eller mer per
uke de siste 12 månedene.
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FIGUR 5.1.1 Fysisk aktivitetsnivå, 16-79 år (2012) Tall i prosent. Kilde: Norgeshelsa.no
46 OSS I ØSTFOLD

8

Under en time i uka

24

1-3 timer i uka

70

3 timer i uka eller mer

14,9% av de unge
er ikke fysisk aktive

14,9%
25%
av de voksne (45-74 år)
i Østfold røyker daglig

28%

28% av Østfoldingene trener
under 1 time i uka

49%
49% av de voksne spiser frukt og grønt hver dag

OSS I ØSTFOLD 47

Vestfold
Sogn og Fjordane
Sør-Trøndelag
Nord-Trøndelag
Troms
Rogaland
Akershus
Aust-Agder
Møre og Romsdal
Buskerud
HELE LANDET
Telemark
Hordaland
Nordland
Hedmark
Vest-Agder
Oppland
ØSTFOLD
Oslo
Finnmark
0

2

4

6

8

10

12

14

16

FIGUR 5.1.2 Andel unge som er fysisk inaktive, 2012-2014. Prosent, standardisert. Kilde: Norgehelsa.no
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FIGUR 5.2.2 Drikker sukkerholdig drikke daglig, en eller flere ganger (2015). Kilde: Norgeshelsa.no
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FIGUR 5.3.1 Røykevaner blant voksne (45-74 år). Prosent. Kilde: Norgehelsa.no
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I aldersgruppen 13 til 19 år har Østfold en større andel som er ikke er aktive sammenlignet
med de andre fylkene i Norge.

5.2 Kosthold
Kosthold er viktig både når det gjelder å forebygge sykdom og fremme god helse.
Helsedirektoratets rapport ‘Utviklingen i norsk
kosthold 2014’ viser flere positive utviklingstrekk i det norske kostholdet. Spesielt har forbruket av grønnsaker og frukt økt betydelig
over tid, og forbruket av sukker har gått ned
de siste ti årene.
Figur 5.2.1 viser at det har vært en positiv utvikling i Østfold i hvor mange som spiser frukt og
grønt hver dag. De siste tallene viser at Østfold
ligger på samme nivå som landssnittet.
Både menn og kvinner oppgir å drikke mer brus
og annen sukkerholdig drikke enn det som er
snittet for landet. I Østfold oppgir 28 prosent
av menn at de drikker brus eller lignende en
eller flere ganger hver dag (figur 5.2.2).

5.3 Daglig røyking
Røyking er ansett å være en av de viktigste årsakene til redusert helse og levealder. Omtrent
halvparten av de som røyker daglig over mange år, dør av sykdommer som skyldes tobakken. I tillegg rammes mange av sykdommer
som fører til vesentlige helseplager og redusert livskvalitet. Studier viser at de som røyker
daglig, i snitt dør 10 år tidligere enn ikke-røykere, og at 25 prosent av dagligrøykerne, dør 2025 år tidligere enn gjennomsnittlig levealder
for ikke-røykere.
Det er en markant sosial gradient for dagligrøyking. Jo kortere utdanning, desto høyere
andel dagligrøykere. Det er en stor utfordring
i folkehelsearbeidet å redusere denne forskjellen. Andelen røykere i befolkningen er på vei
ned, men blant ungdom og unge voksne ser
det ut til at snus har overtatt noe for røyking.
Snus er kanskje ikke like helseskadelig som sigaretter, men er svært avhengighetsskapende
og inneholder helseskadelige og kreftfremkallende stoffer.
I Østfold har røykevanene blant voksne (45-74
år) endret seg lite over tid. Andelen voksne
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FIGUR 5.4.1 Snusvaner, i aldersgruppenene 16-24 år og 25-44 år. Prosent. Kilde: Norgeshelsa.no.
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FIGUR 5.5.1 Alkoholkonsum. Kilde: Østfold Helseprofil 2011/12.

Røykevanene blant de unge i alderen 16-24 år i
Østfold følger den positive trenden vi ser i landet som helhet, ved at andelen dagligrøykere
går ned og andelen ikke-røykere stiger (figur
5.3.2).

5.4 Snusbruk
Vi ser at snusbruken øker blant de yngste (1624 år) og at dette har økt mer i Østfold enn
landssnittet. Når det gjelder gruppen 25-44 år
så kommer Østfold bedre ut enn landssnittet.
(Figur 5.4.1). Det er noe flere dagligrøykere i
denne gruppen i Østfold, så det kan forklare
noe av forskjellen.

Illustrasjonsfoto: Pixabay

som røyker daglig i Østfold er litt høyere enn
landssnittet og som figur 5.3.1 viser, har ikke
tallene endret seg de siste årene.
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5.5 Alkoholkonsum
Alkoholforbruket har økt siden 1970-tallet.
Menn og kvinner med høyest inntekt og utdanning drikker mest alkohol. Geografisk er
forbruket størst i Oslo og Akershus.

5.6 Oppsummering
Helserelatert atferd gjenspeiler både miljø og
levekår og personlige valg. Forskning viser at
grupper med lengre utdanning og høyere inntekt har i snitt levevaner som gjør at de kommer helsemessig bedre ut enn de med lavere
utdanning og inntekt. Fysisk aktivitet forebygger blant annet type 2 diabetes, hjerte-karsykdommer, muskel-skjelettplager og enkelte former for kreft. Jevnlig fysisk aktivitet kan også
gi bedre psykisk helse. I Østfold er andelen i
aldersgruppen 16-79 år som ikke er aktive høyere enn gjennomsnittet for landet, men forskjellene er små. Østfold har også en lavere
andel blant de som er mest aktive (3 timer eller
mer i uka).
Det har vært en positiv utvikling i Østfold i andelen som spiser frukt og grønt hver dag. De
siste tallene viser at Østfold ligger på samme
nivå som landssnittet. I Østfold drikkes det mer
brus og annen sukkerholdig drikke.
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Figur 5.5.2 viser at det er en litt mindre andel
av elevene på ungdomsskolen i Østfold som
oppgir at de har vært beruset.

14

ØSTFOLD

I Østfold helseprofil 2011/12 fant man at 20 prosent sa at de drakk alkohol to ganger i uken eller oftere, og blant disse var det klart flere menn
(23 prosent) enn kvinner (16 prosent). Andelen
som drikker jevnlig er størst blant de to eldste
aldersgruppene, og klart lavest blant de yngste. Undersøkelsen sier ikke noe om mengden
som konsumeres. Det er klare sosiale forskjeller, ved at det er en klart større andel blant de
med høyest utdannelse (35 prosent) som drikker jevnlig i forhold til de med kortere utdannelse, spesielt de med grunnskole (15 prosent).
(Figur 5.5.1).

FIGUR 5.5.2 Prosentandel som har vært beruset blant ungdomsskoleelever (2012-14) Kilde: Norgeshelsa.no

Røykevanene blant voksne (45-74 år) i Østfold
har endret seg lite over tid. Andelen voksne
som røyker daglig er litt høyere enn landsgjennomsnittet og tallene har endret seg lite de siste 10 årene. Snusbruken øker blant de yngste
(16-24 år) og dette har økt mer i Østfold enn
landssnittet. Når det gjelder snusbruk i gruppen 25-44 år så kommer Østfold bedre ut enn
landssnittet. Det er noe flere dagligrøykere i
denne gruppen i Østfold, så det kan forklare
noe av forskjellen. Mengden alkohol øker med
utdanningsnivå og denne tendensen finner vi
også i Østfold. Menn med høyere utdanning
konsumerer mest alkohol. Blant elevene på
ungdomsskolen er det litt færre i Østfold som
oppgir at de har vært beruset enn det som er
snittet for landet, men det er små forskjeller.
Referanser/kilder:
Norgeshelsa.no
Fhi.no
Helsedirektoratet.no
Østfold helseprofil 2011/12

Illustrasjonsfoto: Shutterstock
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Helsetilstand
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Kapittel 6.

Helsetilstand
Med helsetilstand menes befolkningens helse
målt ved, for eksempel risikofaktorer, sykdommer som kan forebygges, trivsel og mestringsressurser eller mer indirekte mål som sykefravær.
Tall fra primærhelsetjenesten kan gi informasjon om helsetilstand og utbredelse av sykdom.
Dette kan igjen si noe om bakenforliggende
faktorer som miljø og levevaner i befolkningen.

6.1 Hjerte og karsykdommer
Hjerte- og karsykdommene omfatter hjerteinfarkt, hjertekrampe (angina pectoris),
hjertesvikt, hjerneslag og andre sykdommer
i hjertet og blodårer. Sykdommene skyldes

arvelige faktorer i samspill med miljøfaktorer
som røyking, høyt blodtrykk, høyt kolesterolnivå og diabetes. I den delen av befolkningen
som har lav utdannelse og/eller lav inntekt, er
hjerte- og kardødeligheten samlet sett høyere enn blant de som har høyskole- og universitetsutdannelse. Jo høyere inntekt og utdanning, jo lavere er dødeligheten av hjerte- og
karsykdommer.
Tall hentet fra primærhelsetjenesten viser at
Østfold ligger litt over landet i hjerte- og karsykdommer, men følger den samme synkende trenden (figur 6.1.1). Det er stor variasjon i
hjerte og karsykdommer mellom kommunene
i Østfold fra 95 per 1000 (Våler) til 148 per 1000
(Marker). 15 av kommunene i Østfold ligger
over snittet for landet.
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FIGUR 6.1.1 Hjerte og karsykdommer, 45-74 år. Per 1000, standardisert.Kilde: Norgeshelsa.no
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FIGUR 6.1.2 Antall dødsfall grunnet hjerte- og karsykdom, 0-74 år..
Per 1000, standardisert. Kilde: Norgeshelsa.no
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FIGUR 6.2.1 Forekomst av type-2 diabetes, 30-74 år, 2015. Per 1000, standardisert. Kilde: Norgeshelsa.no
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FIGUR 6.3.1 KOLS, behandlet i spesialisthelsetjenesten, personer
over 45 år. Per 1000, standardisert. Kilde: Norgeshelsa.no
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FIGUR 6.4.1 Dødsfall av kreft, 0-74 år, 2014. Per 1000, standardisert.
Kilde: Norgeshelsa.no

Tall fra 2008 og fremover viser at antall dødsfall på grunn av hjerte og karsykdom har gått
ned i aldersgruppen 0-74 år. Figur 6.1.2 viser
at hjerte- og karsykdom er mer utbredt blant
menn, og at Østfold har litt flere dødsfall enn
landssnittet.

6.2 Type 2-diabetes
Diabetes er en av de store folkesykdommene,
og er forbundet med alvorlige komplikasjoner.
Forekomsten av type 2-diabetes er betydelig
hyppigere enn type 1-diabetes. Personer med
type 1- og type 2-diabetes har økt dødelighet og
risiko for senkomplikasjoner fra hjerte- og karsystemet, nyrer, øyne og nerver. Diabetes type 2 har
en arvelig komponent, men overvekt og mangel
på fysisk aktivitet spiller også en viktig rolle.
Figur 6.2.1 viser at Østfold er at av de fylkene
som har flest tilfeller av type 2-diabetes i aldersgruppen 30 til 74 år.

6.3 KOLS
Over 200 000 nordmenn har trolig kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS), av disse har mer
enn halvparten diagnosen uten å vite om det.
Forekomsten er økende, særlig blant kvinner.
Hovedårsaken er røyking, men arbeidsmiljø
og arvelige egenskaper spiller også en rolle.
Østfold ligger nå omtrent på landsgjennomsnittet når det gjelder tilfeller av KOLS. Personer med grunnskoleutdanning har tre ganger
høyere risiko for KOLS enn personer med universitetsutdanning. Dette gjelder også når en
tar hensyn til røykevaner og yrke. En kjenner
ikke de underliggende årsakene, men forhold
gjennom hele livet kan ha betydning. Faktorer
i søkelyset er blant annet fødselsvekt og luftveisinfeksjoner i barndommen og miljøfaktorer
som kosthold, luftforurensing og boligstandard gjennom livsløpet. Slike faktorer varierer
med sosioøkonomisk status.
Figur 6.3.1 viser at det de siste årene har vært
en reduksjon av antallet KOLS-tilfeller i syke-

Illustrasjonsfoto: Pixabay
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hus i Østfold, og antallet ligger nå på samme
nivå som landssnittet. Statistikken baserer seg
på antall pasienter innlagt (dag- og døgnopphold) i somatiske sykehus per 1000 innbyggere
per år.

6.4 Dødsfall grunnet kreft

6.5 Muskel og skjelettplager
Samlet sett er muskel- og skjelettsykdommer
den diagnosegruppen som plager flest og
koster mest. Dette er plager som øker med alder, og som generelt er økende i befolkningen.
Sammen med psykiske helseplager er muskelog skjelettplager hovedårsaker til sykefravær i
Norge.

Kreftforekomsten har økt de siste 50 årene.
Kreftdødeligheten har derimot endret seg lite
fra 1950 til i dag - når vi ser på antall dødsfall
per 100 000 innbyggere og korrigerer for økt
levealder. Det er imidlertid større sosioøkonomiske forskjeller i kreftdødelighet i dag enn for
40 år siden, særlig gjelder det lungekreft.

Figurene 6.5.1 og 6.5.2 viser at forekomsten av
muskel og skjelettplager er høyere i Østfold
både blant menn og kvinner.

Figur 6.4.1 viser at Østfold samlet sett ikke
skiller seg mye fra landsnittet når det gjelder
dødelighet etter kreft, mens tallet for dødsfall
blant kvinner i Østfold ligger 20 prosent høyere
enn landssnittet. En av årsakene til dette kan
være at det er betydelig flere kvinner i aldersgruppen 45-74 år som røyker i Østfold enn det
som er landssnittet (henholdsvis 27 prosent i
Østfold og 18 prosent i landet).

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

6.6 Tannhelse
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FIGUR 6.5.1 Muskel og skjelettplager, 0-74 år, 2014. Per 1000, standardisert. Kilde: Norgeshelsa.no
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318,6

FIGUR 6.5.2 Muskel og skjelettplager, 45-74 år, 2014. Per 1000,
standardisert. Kilde: Norgeshelsa.no

Tallene fra Norgeshelsa viser at prosentandelen med friske tenner blant 5 og 12 åringer har
økt i Norge siden 2005. Tallene viser at det har
vært jevnt over god tannhelse i Østfold og den
skiller seg ikke ut fra resten av landet på denne
statistikken (figur 6.6.1).

6.7 Legemiddelbruk
Statistikk over legemiddelbruk viser at Østfold
ligger nær landsnittet når det gjelder medisin
mot diabetes, mens forbruket av kolesterolsenkende midler er noe høyere i Østfold. Østfold
skiller seg spesielt ut når det gjelder medisin
mot psykiske lidelser (inkl. sovepiller). Her ser vi
at forbruket i Østfold er 155 per 1000, mot 127
i resten av landet (figur 6.7.1).

6.8 Psykisk symptomer og lidelser
Psykiske symptomer og lidelser er basert på
tall fra primærhelsetjenesten. Disse dataene omfatter flere indikatorer. Beskrivelsen av

dataene vil derfor gjelde flere sykdomsgrupper. Det antas at tallene påvirkes av legenes
diagnostiseringspraksis.
Det er vanlig å skille mellom psykiske plager
(symptomer) og psykiske lidelser (diagnoser).
Psykiske plager er mentale vansker som nettopp er plagsomme, men ikke i så stor grad at
de kan betegnes som diagnoser. Alle mennesker vil fra tid til annen kunne ha slike plager, for
eksempel engstelse eller søvnløshet. Psykiske
lidelser brukes når bestemte diagnostiske kriterier er oppfylt, enten det er for spiseforstyrrelse eller depresjon.
Tallene viser at Østfold har høyere forekomst
av både psykiske plager og lidelser enn det
som er snittet for landet. De fleste kommunene i Østfold ligger over snittet for landet.
Figur 6.8.1 viser at antallet med psykiske lidelser
(diagnostiserbare plager) blant voksne er betydelig høyere i Østfold enn det som er snittet for
landet. Forholdstall viser at forekomsten i Østfold
er 19 prosent høyere enn landsnittet. Menn ligger
19 prosent høyere, mens forekomsten blant kvinner er 18 prosent høyere enn landssnittet.
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FIGUR 6.6.1 Prosentandel med friske tenner blant 5- og 12-.åringer Kilde: Norgeshelsa.no

Diabetesmidler

FIGUR 6.7.1 Legemiddelbruk, 0-74 år, 2015. Per 1000, standardisert. Kilde: Norgeshelsa. no
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FIGUR 6.8.1 Psykiske lidelser, 45-74 år. Per 1000, standardisert. Kilde: Norgeshelsa.no
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FIGUR 6.8.2 Psykiske symptomer, 45-74 år, 2014. Per 1000, standardisert. Kilde: Norgeshelsa.no
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FIGUR 6.9.1 Psykisk lidelser, 15-29 år. Per 1000, standardisert. Kilde: Norgeshelsa.no
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FIGUR 6.9.2 Psykiske symptomer, 15-29 år. Per 1000, standardisert.
Kilde: Norgeshelsa.no
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FIGUR 6.9.3 Psykiske symptomer, 15-29 år, 2014. Per 1000, standardisert. Kilde: Norgeshelsa.no

Figur 6.8.2 viser at også forekomsten av lettere
psykiske plager er høyere blant voksne i Østfold enn landsgjennomsnittet. Samlet sett er
forekomsten 12 prosent høyere i Østfold, den
er 13 prosent høyere blant menn, og 10 prosent høyere blant kvinner i Østfold.

6.9 Psykisk helse, ungdom
Nyere forskning fra NOVA viser at psykiske plager har økt blant jenter de siste 20 årene. Spesielt viser det seg at sammenhengen mellom
skoletrivsel og depressive symptomer har blitt
sterkere over tid. Det er derfor viktig at utdanningssektoren og helsesektoren jobber sammen
for å møte denne alvorlige utfordringen.

Forholdstall viser at Østfold ligger 24 prosent
høyere enn landssnittet i forekomst av psykiske
lidelser (diagnostiserbare plager) blant unge i
alderen 15 til 29 år. Menn i denne aldersgruppen ligger 26 prosent høyere enn landssnittet,
kvinner 22 prosent høyere (figur 6.9.1).
Når det gjelder lettere psykiske plager blant
unge så er forekomsten i Østfold 15 prosent
høyere enn landsgjennomsnittet (figur 6.9.2).
Spesielt blant unge gutter er forekomsten i
Østfold betydelig høyere (17 prosent høyere).
Forekomsten blant unge jenter i Østfold er 13
prosent høyere enn landsgjennomsnittet (figur
6.9.3).
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45-64

7.4

8.7
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11.1
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5.3
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4.0

4.8
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18.9
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5.6
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Prosentandel som er veldig eller ganske mye plaget av en følelse av håpløshet med hensyn
til fremtiden
Alder

Utdanning

Hovedaktivitet

Sivilstatus

Gift /Samboende

TABELL 6.10.1 Prosentandel som er veldig eller ganske mye plaget av en følelse av håpløshet med hensyn til fremtiden. Kilde: Østfold
helseprofil 2011-2012
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6.10 Syn på fremtiden

6.11 Sykefravær

Følelse av håpløshet og syn på fremtiden henger sammen med psykiske helse. Tabell 6.10.1
viser hvor mange prosent av svarpersonene
som oppgir å være veldig eller ganske mye
plaget av en følelse av håpløshet med hensyn
til framtiden. Det er nærmere 9 prosent som er
plaget av en slik følelse. Det er særlig utbredt
blant unge mennesker, og spesielt blant unge
kvinner, hvor 17 prosent svarer at de er plaget.
Andelen er spesielt lav blant de eldste. Det er
en tydelig sosial gradient med en klart høyere
forekomst blant personer med kort utdannelse
enn blant personer med høy utdannelse. Personer, som er ikke-yrkesaktive har også en tydelig høyere forekomst (22 prosent). Personer,
som er gift eller samboende har en klart lavere forekomst. Der er kun små forskjeller mellom de enkelte kommuner (Østfold helseprofil
2011-2012).

De siste ti årene har andelen som får sykmelding og uføretrygd vært stabilt høy i Norge i
forhold til andre land i OECD-området. Økte
helseproblemer i befolkningen kan ikke forklare
dette. Mange som har symptomer og diagnoser av en type som ofte fører til sykmelding og
uføretrygd, er i lønnet arbeid. Blant de som er
i arbeid, finner vi dessuten både friske og syke
mennesker. For den enkelte kan det være uheldig for helsa dersom man ikke lenger har et arbeid å gå til. Man mister blant annet det sosiale
nettverket som man har på jobben.
Figur 6.11.1 viser at Østfold kommer høyt på
lista over sykefravær i Norge. Sammenligner
man alle fylkene er det kun Finnmark som har
et høyere nivå av sykefravær enn Østfold. Sykefraværet er høyere både blant menn og kvinner, og her skiller spesielt kvinnene i Østfold
seg ut med et høyt sykefravær (se figur 6.11.3).
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FIGUR 6.11.1 Sykefravær, landsoversikt, 2014. Tall i prosent. Kilde: Norgeshelsa.no
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6.12 Trivsel eller selvopplevd helse
Egenvurdert helse er et mål som brukes mye i
helseundersøkelser. Når man stiller ett enkelt
spørsmål - for eksempel «Hvordan er helsa di
nå?» - får man en helhetsvurdering av helsetilstanden, både den psykisk og fysiske helsa.
Samtidig vil den som svarer, vurdere og sammenlikne sin egen helsetilstand med helsetilstanden til jevnaldrende.
Hvordan en person vurderer sin egen helse, gir
god informasjon om forbruk av helsetjenester,
framtidig sykelighet og dødelighet.
I Østfold har andelen som vurderer sin egen
helse som meget god, gått fra 80 prosent i

2002 til 76 prosent i 2012. Den samme nedgangen ser vi for snittet for Norge. Ser vi på andelen som anser egen helse som dårlig eller meget dårlig ser man at tallene i Østfold er som i
resten av Norge (figur 6.12.1 og 6.12.2).

6.13 Sosial ulikhet
Vi oppfatter gjerne Norge som et samfunn med
en forholdsvis beskjeden grad av sosial ulikhet.
Likevel er det også hos oss klare sammenhenger mellom sosial status og både somatisk og
psykisk helse. Forskning fra tvillingundersøkelsen til Folkehelseinstituttet viser blant annet
at angstlidelser er seks ganger vanligere blant
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FIGUR 6.11.2 Legemeldt sykefravær fra 2005 til 2014. Tall i prosent.
Kilde: Nav.no
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FIGUR 6.11.3 Sykefravær, 2014. Tall i prosent. Kilde: Nav.no
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FIGUR 6.12.1 Egenvurdert helse, meget god/god, 16-79 år. Tall i
prosent. Kilde: Norgeshelsa.no
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FIGUR 6.12.2 Egenvurdert helse, dårlig/meget dårlig, 16-79 år. Tall
i prosent. Kilde: Norgeshelsa.no
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FIGUR 6.13.1 Sosial ulikhet i egenvurdert helse. Prosentandel med
god eller meget god helse. Kilde: Østfold helseprofil 2011/12

folk med bare grunnskole enn blant de med
høyest utdannelse.
En mengde forskning i utlandet og Norge viser liknende sosiale gradienter for depresjon
og for andre lidelser, blant annet schizofreni.
Sosiale forskjeller i psykisk sykelighet viser seg
enten forskjellene måles i form av utdannelse
eller inntekt. Det er ikke enighet om årsakene
til sosiale helseforskjeller. Noen forskningsresultater viser at dårlige levekår under oppveksten og senere i livet kan føre til dårlig helse.
Men det er nok også slik at dårlig helse kan
føre til redusert sosial status. Det er lett å forestille seg at mange typer psykiske lidelser kan
få negative konsekvenser for både utdannelse
og yrkeskarriere.
Figur 6.13.1 viser at det er store forskjeller i
opplevelse av god helse mellom ulike grupper utfra utdanning og yrkesaktivitet. Selv om
snittet viser at de fleste i Østfold vurdere egen
helse som god, så er andelen langt mindre i
gruppen som er utenfor arbeidslivet.

6.14 Oppsummering

Det er en del utfordringer i Østfold når det
gjelder helsetilstanden. Østfold ligger litt over
landssnittet i hjerte- og karsykdommer, men
følger den samme synkende trenden som for
landet og dødsfall på grunn av hjerte og karsykdommer har gått ned i aldersgruppen 0-74
år. Østfold er et av de fylkene som har flest tilfeller av type 2 diabetes i aldersgruppen 30 til
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74 år, men ligger på samme nivå som landssnittet i andel KOLS-tilfeller behandlet på sykehus.
Samlet sett skiller ikke Østfold seg mye fra
landsgjennomsnittet når det gjelder dødelighet etter kreft, men tallet for dødsfall blant
kvinner i Østfold ligger 20 prosent høyere enn
landssnittet. En av årsakene til dette kan være
at det er betydelig flere kvinner i aldersgruppen 45-74 år som røyker i Østfold enn det som
er landssnittet (henholdsvis 27 prosent i Østfold og 18 prosent i landet). Det har vært jevnt
over god tannhelse i Østfold og den skiller seg
ikke ut fra resten av landet.
I Østfold er forekomsten av både psykiske plager og lidelser høyere enn det som er snittet
for landet. Dette gjelder både blant voksne og
blant de unge. Spesielt er forekomsten høyere
blant unge menn/gutter i Østfold sammenlignet med landsgjennomsnittet.
Det høye antallet med psykiske helseplager
gjenspeiler seg blant annet i sykefraværsstatistikken. Østfold kommer høyt på lista over sykefravær i Norge. Sammenligner man alle fylkene
er det kun Finnmark som har et høyere nivå av
sykefravær enn Østfold. Sykefraværet er høyere både blant menn og kvinner, og her skiller
spesielt kvinnene i Østfold seg ut med et høyt
sykefravær.
Til tross for dette bildet av helsetilstanden vurderer de fleste i Østfold sin egen helse som
god, men andelen som vurderer egen helse som god er langt lavere i gruppen som er
utenfor arbeidslivet og blant de med lavere
utdanning.
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