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Disposisjon 

Et uferdig notat om fylkeskommunens og kommunenes 
faglige oversikt: 

 

• Lovkrav og veilederen 

• Undertema  

• Forsøk på å følge veilederen på et undertema  

• Løpende oversikt ? 
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Lovkrav 
3 

• Lov om folkehelsearbeid 

• Forskrift med - Merknader til forskrift 

• Helsedirektoratets veileder- God oversikt over helsetilstand 
og påvirkningsfaktorer 

 

a) befolkningssammensetning 

b) oppvekst- og levekårsforhold 

c) fysisk, biologisk, kjemisk og sosialt miljø 

d) skader og ulykker 

e) helserelatert atferd 

f) helsetilstand 

 
 

 

http://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-29?q=folkehelseloven*
http://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-29?q=folkehelseloven*
http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2012-06-28-692
http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2012-06-28-692
http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2012-06-28-692
http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2012-06-28-692
http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2012-06-28-692
http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2012-06-28-692
http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2012-06-28-692
http://www.helsedirektoratet.no/publikasjoner/god-oversikt-en-forutsetning-for-god-folkehelse/Sider/default.aspx
http://www.helsedirektoratet.no/publikasjoner/god-oversikt-en-forutsetning-for-god-folkehelse/Sider/default.aspx
http://www.helsedirektoratet.no/publikasjoner/god-oversikt-en-forutsetning-for-god-folkehelse/Sider/default.aspx
http://www.helsedirektoratet.no/publikasjoner/god-oversikt-en-forutsetning-for-god-folkehelse/Sider/default.aspx
http://www.helsedirektoratet.no/publikasjoner/god-oversikt-en-forutsetning-for-god-folkehelse/Sider/default.aspx
http://www.helsedirektoratet.no/publikasjoner/god-oversikt-en-forutsetning-for-god-folkehelse/Sider/default.aspx


 
Hvert tema bør ifølge veilederen ha: 
 

1) Oversikten – statistikk fra stat, fylke, kommune, lokale kilder 

2) Vurdering av konsekvenser og årsaker 

3) Identifisere lokale ressurser - for å skape et mer helsefremmende   
     lokalsamfunn (sosial kapital, nettverk og relasjoner – møteplasser og 
     medvirkningsmuligheter. 

4) Identifisere lokale utfordringer -  skal være særlig oppmerksomme på trekk 
     ved utviklingen som kan skape eller opprettholde sosiale eller 
     helsemessige problemer eller sosiale helseforskjeller  

Løpende oversikt skal dokumenteres som en del av den ordinære virksomheten.  
(Evt. som kvartalsrapportering? Bruke  årsmeldingen?) – Tverrfaglig arbeid – For å tydeliggjøre oversiktsarbeidets  strategiske 
verdi opp mot politisk styringsnivå anbefales det uansett at ansvar,  organisering og delegering gjøres kjent for, eller vedtas av, 
politiske organer. Det er også vesentlig at kommunen og fylkeskommunen gjør organisering og delegering kjent i organisasjonen 
for øvrig, da oversiktsarbeidet forutsetter mange innvolverte. Forskrift §4/Veil kap5 

Krav om oversiktsdokument hvert fjerde år. Forskrift §5 Krav til :Å ha gode rutiner for innhenting av 
informasjon om helsetilstand og påvirkningsfaktorer bør være en del av kommunens og fylkeskommunens internkontroll med 
oppgaver etter folkehelseloven, jf. lovens § 30. 
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Undertema 
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D1 Antall personskader behandlet i sykehus 

D2 Antall hoftebrudd behandlet i sykehus 

D3 Spesielle ulykkespunkter, eller strekninger 

D4 Spesielt utsatte skoleveier 

D5 Skadeforekomst i skoler og barnehager, evt. også tannskader. 

D6 Antall drukningsulykker. 

D7 Omfang av arbeidsulykker 

D8 Omfang av hjemmeulykker 

D9 Antall omkomne i brann 

D10 Antall fallulykker i sykehjem 

D11* Antall trafikkskadde/drepte/fordelt på alder/veger 

D12* Kriminalitet, vold og overgrep: Lovbrudd – anmeldte etter kategori, gruppe og gjerningssted 

D13* 
Trygt lokalsamfunn: opplevd trygghet 
Boområdet oppleves utrygt: Østfoldhelsa 2004 

D14* Mobbing og vold blant ungdom-egen opplevd-Ungdomsundersøkelse 2008. 



Personskader behandlet i sykehus  
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D1.1 Oversikt – statistikk viser at Østfold er ille ute og kun 3 fylker 

har det verre 

Spesialisth. tj, somatikk − 2009-2011, kjønn samlet, per 1000,standardisert(Folkehelseinstituttet) 

 



Personskader behandlet i sykehus  
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 Variabler i filter- Kjønn, kjønn samlet per 1000,  standardisert 

År 2008-2010 2009-2011 

Geografi Sykdomsgruppe 

Hele landet Personskader etter ulykker (S00-T35) 13,3 13,2 

Østfold Personskader etter ulykker (S00-T35) 13,5 13,6 

Akershus Personskader etter ulykker (S00-T35) 12,7 12,3 

Oslo Personskader etter ulykker (S00-T35) 13,6 13,1 

Hedmark Personskader etter ulykker (S00-T35) 12,7 12,6 

Oppland Personskader etter ulykker (S00-T35) 12,5 12,1 

Buskerud Personskader etter ulykker (S00-T35) 12,2 11,8 

Vestfold Personskader etter ulykker (S00-T35) 12,9 13,1 

Telemark Personskader etter ulykker (S00-T35) 13,2 13,4 

Aust-Agder Personskader etter ulykker (S00-T35) 13,5 13,6 

Vest-Agder Personskader etter ulykker (S00-T35) 13 13,1 

Rogaland Personskader etter ulykker (S00-T35) 11,7 11,9 

Hordaland Personskader etter ulykker (S00-T35) 13,2 13,2 

Sogn og Fjordane Personskader etter ulykker (S00-T35) 15,2 16 

Møre og Romsdal Personskader etter ulykker (S00-T35) 14 13,9 

Sør-Trøndelag Personskader etter ulykker (S00-T35) 12,2 12,2 

Nord-Trøndelag Personskader etter ulykker (S00-T35) 14,9 14,9 

Nordland Personskader etter ulykker (S00-T35) 13,3 13,2 

Troms Personskader etter ulykker (S00-T35) 12,2 12,7 

Finnmark Personskader etter ulykker (S00-T35) 15,6 14,8 

 

 

 



  
Østfoldoversikt  
 

12 av Østfoldkommunene har flere personskader enn landssnitt 

Antall pasienter innlagt (dag- og døgnopphold) i somatiske sykehus per 1000 innbyggere per år. Dersom en 
person legges inn flere ganger i løpet av kalenderåret med samme sykdom/ lidelse, telles vedkommende kun 
én gang. Statistikken viser 3 års glidende gjennomsnitt (dvs. gjennomsnitt for overlappende 3-årsperioder). 
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Personskader behandlet i sykehus  
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Antall pasienter innlagt (dag- og døgnopphold) i somatiske sykehus per 1000 innbyggere per år. Dersom en 

person legges inn flere ganger i løpet av kalenderåret med samme sykdom/ lidelse, telles vedkommende kun én 

gang. Statistikken viser 3 års glidende gjennomsnitt (dvs. gjennomsnitt for overlappende 3-årsperioder). 

Variabler i filter 
  Kjønn, kjønn samlet 
  per 1000, standardisert 

 År 
 

2008-2010 2009-2011 

Geografi Sykdomsgruppe 
 Østfold Personskader etter ulykker (S00-T35) 13,5 13,6 

Halden Personskader etter ulykker (S00-T35) 12,4 13,1 

Moss Personskader etter ulykker (S00-T35) 13,6 13,6 

Sarpsborg Personskader etter ulykker (S00-T35) 14,1 13,7 

Fredrikstad Personskader etter ulykker (S00-T35) 13,5 13,9 

Hvaler Personskader etter ulykker (S00-T35) 14,1 14 

Aremark Personskader etter ulykker (S00-T35) 9 13,5 

Marker Personskader etter ulykker (S00-T35) 12,6 12,8 

Rømskog Personskader etter ulykker (S00-T35) 13,4 10,9 

Trøgstad Personskader etter ulykker (S00-T35) 13,3 13,9 

Spydeberg Personskader etter ulykker (S00-T35) 13,2 13,3 

Askim Personskader etter ulykker (S00-T35) 14,4 13,9 

Eidsberg Personskader etter ulykker (S00-T35) 14,2 13,6 

Skiptvet Personskader etter ulykker (S00-T35) 15,6 13 

Rakkestad Personskader etter ulykker (S00-T35) 13,1 13,3 

Råde Personskader etter ulykker (S00-T35) 13 12,7 

Rygge Personskader etter ulykker (S00-T35) 11,4 12,7 

Våler (Østfold) Personskader etter ulykker (S00-T35) 13,6 13,5 

Hobøl Personskader etter ulykker (S00-T35) 14,9 14,2 

Hobøl har flest personskader – Rømskog har minst skader 



D1.2 Faglige vurderinger av årsaksforhold og 
konsekvenser – tanker om tallene 10 

• 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) 



Faglige vurderinger … 

• De fleste skade- og dødsulykker skjer i hjemmet og fritiden  

• For personer under 45 år er ulykker den største dødsårsaken og menn er 
mer utsatt enn kvinner 

• 34 % av alle dødsfall hos norske barn i alderen 1 – 14 år skyldes ulykker 

• Nærmere 500.000 behandles av lege for en ulykkesskade hvert år. 36.000 
av disse får varige mén, ca halvparten får ulik grad av funksjonshemming. 
1.800 dør og 1.200 – 1.300 blir uførepensjonert. 

• 10 % av alle døgnopphold på norske sykehus skyldes skader og ulykker.  

• Store barn og ungdom, 10 – 20 år er de som totalt sett har høyest 
ulykkeshyppighet, samt eldre over 80 år  

• Gutter og menn skader seg oftere enn kvinner opp til vel 50 år, deretter er 
det kvinner som blir mest skadd  
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Vurderinger.. 
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• Hvert år utsettes 8-9 % av personer over 65 år for skader. 80-

90% av disse er fallulykker 

• I aldersgruppen 20-25 år har menn mer enn dobbelt så høy 

skadehyppighet som kvinner 

• Vi har ca 1 million barn, 0-17 år, i Norge.  

• 14 av hundre barn søker lege hvert år pga en skade; derav: 

hjemmeulykker 35 %, sportsulykker 17 %, skole- og utdanning 

14 %, barnehage og lekeplass 8 %, trafikk 7 % og gateulykker 6 

%. Hvert år ligger ca 1% av barnebefolkningen på sykehus for 

behandling av en skade; 10.000 barn  

• Dødeligheten for barn 0- 14 år pga skader har sunket med 83 % 

siden 1951 
 

Sykehuset Østfold  sin vurdering av tilgjengelig oversikt er…… 

Andre vurderinger: ……………… 



Vurderinger.. 
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Helsetjenestens vurderinger/ 

Sykehuset Østfold  sin vurdering er…… 

  
Andres vurderinger: /Andre tjenester……………… 

Miljøretta helsevern……… 

Frivilligsentralene…………. 

Politi…….. 

Idrettsklubber/råd… 

 



Konsekvenser av skader:  
14 

«Hver dag trenger omlag 1.300 personer i Norge legehjelp etter 

en ulykke. Av disse vil ca. 140 bli lagt inn på sykehus, og 4-5 vil 

dø.  

 

Det er vanskelig å dokumentere hva disse ulykker koster i 

samfunnet i personlig lidelse og faktiske kostnader, men det 

finnes tall som anslår kostnader på min 50 milliarder per år.  

 

Et enkelt lårhalsbrudd koster gjennomsnittlig ca kr 380.000 i 

behandling og rehabilitering, og vi har nærmere 10.000 

lårhalsbrudd pr år i Norge.» Skadeforebyggende forum 

http://skafor.org/Hoved/Fakta/


D1.3 Identifisere ressurser for å skape et mer 
helsefremmende lokalsamfunn 15 
Nettverk av Trygge lokalsamfunn er et samarbeid mellom kommuner som arbeider 

systematisk med folkehelsearbeid og forebygging av skader og ulykker for alle 

aldersgrupper. 

 

Gjennom nettverket som er tilknyttet WHO Safe Community har kommunene møteplasser 

og arenaer for erfaringsutveksling og det å gjøre hverandre gode. 

 

WHO nettverket av Sunne kommuner har Østfold fylkeskommune og kommunene 

Spydeberg og Våler som medlemmer. Gjennom internasjonalt samarbeid i WHO Healthy 

Cities er det kompetansetilbud og erfaringsutveksling. 

  

Interkommunalt samarbeid kan resultere i utviklingsarbeid som prosjekt Flere Freske Folk. 

Her har en erfart at fysisk aktivitet sammen med sosialt samvær forebygger og øker trivsel.  

 

Forebygging krever innsats på mange områder.  

 

Gode eksempler er 

Bowlsgruppene som etableres i stadig flere kommuner. 

Cafè Lyst på Livet - Møteplasser og selvhjelpsgrupper som er gode forebyggende  tiltak.  

 

 

 



D1.4 Identifisere lokale utfordringer 
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   Det mangler tilgjengelig statistikk på 

       mange av veilederens undertema. 

   Det er utfordringer på analyse, 

      kompetanse  og planlegging/handling 

   Samfunnsøkonomisk drøfting og 

      forståelse for nytten av helsefremming/ 

      forebygging fremfor kun å behandle 

  Hvert år dør det mennesker i ulykker i 

     våre kommuner. Kanskje kunne noen av disse 

     vært forebygget? 

 



Identifisere lokale utfordringer forts.. 
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Østfolds alvorligste skader ?:   
 

Hoftebrudd i per år   ca 620  (2013) 

 

Drukning     13 (2013)

   

Omkomne i brann   8  (2009)

  

Trafikkskadde/drept  51/ 6  (2012) 

 

Psykisk helse/selvmord  ? 



D2.1 Oversikt –statistikk hoftebrudd  
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Østfold har flest hoftebrudd av alle fylker på landsplan 

 
Nasjonale kilder: Spesialisth. tj, somatikk − 2009-2011, kjønn samlet, per 1000,standardisert(Folkehelseinstituttet) 

 

 



Oversikt – statistikk - Hoftebrudd 
19 



Oversikt – statistikk hoftebrudd forts. 
20 



Oversikt – statistikk hoftebrudd forts. 
21 



Oversikt – statistikk hoftebrudd forts. 
22 

Regionale kilder: Helseforetak - Sykehuset Østfold viser antall innleggelser 

per kommune/år (Helseforetak-Sykehuset Østfold- Kommunal bruddstatistikk  



D2.2 Faglige vurderinger av årsaksforhold og 
konsekvenser – tanker om tallene 23 

Norge topper statistikken når det gjelder hoftebrudd med nærmere 10000 

pr. år melder Skadeforebyggende forum. …… 

  

«Norge fortfarande har mycket höga höftfraktursincidenstal jämfört med 

övriga skandinaviska länder. ……Orsaken till detta är osäker men framtida 

forskning på skillnader i BMI mellan de skandinaviska länderna 

kan ge indikationer om viktiga bakomliggande faktorer.» Karlstad universitet 

  

Østfold er på toppen av hoftebruddstatistikken i Norge og antall hoftebrudd har holdt 

seg på dette høye nivået de siste 3 årene.  

  

Når en ser på kommunetallene er variasjonene i tilgjengelige tall så relativt små at 

de anslår ikke sikre spor eller retning. Men vi konstaterer at antall tilfelle er høye i 

de enkelte kommuner.  

  

SØ sin vurdering av tilgjengelig oversikt er…? 
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Konsekvenser av hoftebrudd 
25 

 

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 1. år etter ulykken.   

Mange som rammes får heller ikke tilbake sin tidligere funksjonsnivå og får 

sterkt redusert sin livskvalitet. Personer som før har vært oppegående 

ressurspersoner blir etter ulykken varige hjelpetrengende.  

 

Et hoftebrudd koster i gjennomsnitt ca kr 380.000 kun i helse og 

rehabilitering for helseforetak og kommune det første året og store deler av 

dette belastes av den lokale helse og omsorgstjenestens budsjetter. 

 

Østfold med 660 hoftebrudd = utgift det første året  kr. 250 800 000 

Sarpsborg med 143             kr.   54 340 000 

 

 

 

 

 



D2.3 Identifisere ressurser for å skape et mer 
helsefremmende lokalsamfunn 26 
Partnerskap: nettverk og samarbeid mellom kommuner som arbeider systematisk med 

folkehelsearbeid og forebygging av skader og ulykker for alle aldersgrupper. 

 

Samarbeid: Forebygging krever innsats på mange områder på tvers av fag og nivåer. 

 

Fysisk aktivitet hjelper for bedre folkehelse og forebygger. Ny fallforebyggende brosjyre fra 

Sykehuset Østfold som nå er publisert anbefales. 

 

Dialog med innbyggerne: Kvalitetssikring av kommunale boliger har fjernet mange 

fallfeller og terskler i Spydeberg i et samarbeid mellom eiendomstjenesten, folkehelse, 

brannforebyggende tjenester, hjemmebaserte tjenester og innbyggere. 

 

Frivillige miljøer: Bowlsgruppene som etableres i stadig flere kommuner. 

Senioraktiviteter i idrettslag og Aktiv på dagtid tilbud for alle seniorer? – forsøk i samarbeid 

Idrett/kommune. 

 

Frivilligsentralene fronter selvhjelpsgrupper: Cafè Lyst på Livet - Møteplasser og 

selvhjelpsgrupper som er gode forebyggende  tiltak.  

 

 

 



D2.4 Identifisere lokale utfordringer 
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   Bruk tilgjengelig statistikk lokale drøftinger. 

   Samarbeid om analyse, 

      kompetanse  og planlegging/handling 

   Samfunnsøkonomisk drøfting og 

      forståelse for nytten av helsefremming/ 

      forebygging fremfor kun å behandle 

  Hvert år dør det over 200 innbyggere i Østfold 

      etter hoftebrudd.(dødsårsak kan også være annet)  

  Flere av disse dødsfall i kommunene kunne ha 

     vært ungått  

 



Hva kommunene kan gjøre. 
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Fallforebygging i kommunen – kunnskap og anbefalinger fra 

Helsedirektoratet gir en rekke forslag til å forebygge mer for å 

behandle mindre. 

http://www.helsedirektoratet.no/publikasjoner/fallforebygging-i-kommunen/Sider/default.aspx
http://www.helsedirektoratet.no/publikasjoner/fallforebygging-i-kommunen/Sider/default.aspx
http://www.helsedirektoratet.no/publikasjoner/fallforebygging-i-kommunen/Sider/default.aspx
http://www.helsedirektoratet.no/publikasjoner/fallforebygging-i-kommunen/Sider/default.aspx
http://www.helsedirektoratet.no/publikasjoner/fallforebygging-i-kommunen/Sider/default.aspx


Innspill til tiltak 
29 

Organisatoriske tiltak: Oppfølging av Regional plan for folkehelse sine mål 

ved styrking av innsats for et trygt og sikkert fylke. 

En kan lage en handlingsplan for en aktiv og sunn seniorpolitikk. 

 

Holdningsendrende tiltak som informasjonsbrosjyrer, kampanjer og foredrag 

med formål å endre den enkeltes holdning til sikkerhet.  

 

Adferdsendende tiltak som trimgrupper, fallforebyggende treningsgrupper, 

selvhjelpsgrupper - Cafè Lyst på livet og kurs. Disse har som mål å endre den 

enkeltes sikkerhetsadferd.  

 

Strukturelle tiltak nye rutiner med sikkerhetsrunder i hjemmetjenesten, rutiner 

og fast bruk av hoftebeskyttere hos sykehjemspasienter, utprøving av 

støtdempende gulvbelegg i enkelte sykehjem og omsorgsleiligheter, installering 

av sikkerhetsutstyr med formål å endre miljøet og organisasjonen mht. 

sikkerhet, internkontrollrutiner, trygge sentrumsstier og møteplasser, god 

kvalitet på snømåking og strøing på fortau og aktuelle uteområder. 



Takk for oppmerksomheten og lykke til 
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