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FORORD 
Helseoversikten “Vår helse - Helseoversikt for Narvik kommune” er Narvik kommunes første 
helseoversikt som viser helsetilstand og påvirkningsfaktorer, i tråd med folkehelseloven § 5 
“Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer i kommunen”. Oversikt over 
helsetilstanden og påvirkningsfaktorer skal hjelpe oss med å identifisere hvilke 
folkehelseutfordringer Narvik kommune har, samt kartlegge både ulike påvirkningsfaktorer 
og ressurser. Helseoversikten skal bidra til å tilrettelegge for gode beslutninger og tiltak som 
fremmer folkehelsen i Narvik kommune. 
 
Denne oversikten søker å ivareta kravet til å ha et samlet oversiktsdokument over 
folkehelseutfordringene som skal ligge til grunn for det langsiktige folkehelsearbeidet. 
Oversikten skal i tillegg til å ligge til grunn for kommunens planstrategi, også være et sentralt 
dokument i utarbeidelsen av andre planer og strategier i kommunen. De utfordringene som 
presenteres i dette dokumentet skal vurderes i planleggingen av kommunens fremtidige 
innsats. Denne oversikten ble utformet høst/vinter 2017. Den er ikke fullstendig på alle 
punkter, spesielt når det gjelder årsaksforklaringer. Mangler bør derfor utvikles videre ved 
neste årlige oppdatering. 
 
Analyse av statistikk og utvalgte data om helsetilstanden og påvirkningsfaktorer for Narvik 
kommune, vil over tid gi oss en indikator på om vi lykkes i arbeidet med å bedre folkehelsen 
og utjevne de sosiale helseforskjellene. Det er viktig at et forebyggende og helsefremmende 
fokus forankres i alle deler av vår organisasjon. Dette fordrer en helhetlig politikk i Narvik 
kommune med fokus på folkehelse, der det på politisk nivå skal tilrettelegges for å bidra til å 
rette opp utfordringene som denne oversikten over helsetilstanden i Narvik kommune 
beskriver.  
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1.0 INNLEDNING  
 
God oversikt over helsetilstanden og påvirkningsfaktorer i kommunen er en forutsetning for å 
kartlegge folkehelseutfordringene, og et nødvendig grunnlag for å identifisere, planlegge og 
gjennomføre målrettede tiltak.  
 
Dette dokumentet gir en oversikt over befolkningens helsetilstand og forhold som påvirker 
folkehelsen i Narvik kommune. Lov om folkehelse (folkehelseloven) og forskrift om oversikt 
over folkehelsen, stiller krav til at kommuner (og fylkeskommuner) skal ha oversikt over 
helsetilstanden og setter samtidig krav til at oversikten skal foreligge ved oppstart av arbeidet 
med planstrategi etter plan- og bygningsloven §7-1 og 10- 1. Helseoversikten inngår dermed 
som grunnlag for kommunens planstrategi, jf. folkehelseloven § 6 og forskriften § 5.  
 
Helseoversikten skal være et kunnskapsgrunnlag som utvikles løpende, hvor tilgangen til 
relevant kunnskap, utvikling av helhetsforståelse og ny kunnskap vil endre dokumentet over 
tid og påvirke utvalget av data for Narvik kommune. Helse er ikke bare fravær av sykdom og 
helseplager, men handler også 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. Bedring av folkehelsen har ikke 
bare betydning for den enkelte, men påvirker også samfunnet og prioriteringer som 
kommunen kan eller må gjøre. Dårlig folkehelse medfører økte utgifter til helse-, omsorg- og 
sosialtjenester, dårligere livskvaligtet, god folkehelse kan gi større handlingsrom og positiv 
utvikling for befolkningen og kommunen. Det er derfor viktig å legge til rette for en 
samfunnsutvikling som gir gode betingelser for helse, slik at befolkningen; personer, familier 
og sosiale nettverk, i størst mulig grad kan ta sunne valg og mestre egen hverdag. 
 
 

1.1 Bakgrunn og lovgrunnlag 

 
Folkehelseloven § 5 pålegger kommunen å ha skriftlig oversikt over helsetilstanden og 
påvirkningsfaktorer. Det følger av denne: 
 

§ 5.Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer i kommunen 
Kommunen skal ha nødvendig oversikt over helsetilstanden i befolkningen og de positive  
og negative faktorer som kan virke inn på denne. Oversikten skal blant annet baseres på: 
 

a) opplysninger som statlige helsemyndigheter og fylkeskommunen gjør tilgjengelig etter 
§§ 20 og 25, 

 

b) kunnskap fra de kommunale helse- og omsorgstjenestene, jf. helse- og 
omsorgstjenesteloven § 3-3 og 
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c) kunnskap om faktorer og utviklingstrekk i miljø og lokalsamfunn som kan ha innvirkning 
på befolkningens helse. 

 
Oversikten skal være skriftlig og identifisere folkehelseutfordringer i kommunen, herunder 
vurdere konsekvenser og årsaksforhold. Kommunen skal legge til rette for et målrettet og 
systematisk folkehelsearbeid basert på lokale folkehelseutfordringer. I helseoversikten skal 
det særlig vektlegges trekk ved utviklingen som kan skape eller opprettholde sosiale eller 
helsemessige problemer eller sosiale ulikheter i helse (folkehelseloven §5).  
 
Helseoversikten skal oppdateres årlig. Det skal foreligge en ny samlet oversikt hvert fjerde 
år, neste gang i 2022, som skal ligge til grunn for det langsiktige folkehelsearbeidet og være 
et av grunnlagene i utarbeidelsen av kommunens planstrategi. I 2020 blir Narvik, Ballangen 
og Tysfjord. Det må avklares hvordan dette skal integreres. Rådmannen er ansvarlig for 
igangsetting og delegering av oppgaven med årlig oppdatering av helseoversikten. 
Kommuneoverlegen har en sentral funksjon. Samtidig er det nødvendig å inkludere flere 
enheter for å få et best mulig grunnlag.   
 

1.2 Krav til innhold 

Forskrift om oversikt over folkehelsen setter krav til hva helseoversikten skal inneholde og at 
helseoversikten skal legge til rette for systematisk og kunnskapsbasert folkehelsearbeid, jf. § 
3. Forskriften omtaler kort hvilke temaer som oversikten skal omfatte. Hvilken informasjon 
som mer detaljert bør inngå er ikke nærmere lov- eller forskriftsbestemt.  Krav til 
temainndeling, jf. forskriften § 3:  
  

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

 
● Oppvekst- og levekårsforhold: Økonomiske vilkår (andel med høy- og lavinntekt, 

inntektsforskjeller), bo- og arbeidsforhold (tilknytning til arbeidslivet, sykefravær, 
uføretrygd) og utdanningsforhold (andel med høyere utdanning, frafall i videregående 
skole)  

 
● Fysisk, biologisk, kjemisk og sosialt miljø: Drikkevanns- og luftkvalitet, nærmiljø, 

tilgang til fri- og friluftsområder, sykkelveinett, antall støy plagede, oversikt over 
smittsomme sykdommer, organisasjonsdeltakelse, valgdeltakelse, kulturtilbud, 
sosiale møteplasser   

 
● Skader og ulykker   

 
● Helserelatert atferd: Fysisk aktivitet, ernæring, bruk av tobakk og rusmidler, 

risikoatferd som kan gi utslag i skader og ulykker   
 

● Helsetilstand: Informasjon om forekomst av sykdommer der forebygging er viktig 
som psykiske lidelser, hjerte- karsykdommer, type-2 diabetes, kreft, kroniske smerter 
og belastningssykdommer, karies 
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1.3 Definisjon av begrep og kilder 

Folkehelseloven definerer folkehelse som “befolkningens helsetilstand og hvordan helsen 
fordeler seg i befolkningen”, jf. § 3 a) 
 
Med folkehelsearbeid menes “samfunnets innsats for å påvirke faktorer som direkte eller 
indirekte fremmer befolkningens helse og trivsel, forebygger psykisk og somatisk sykdom, 
skade eller lidelse, eller som beskytter mot helsetrusler, samt arbeider for en jevnere 
fordeling av faktorer som direkte eller indirekte påvirker helsen”, jf. § 3 b). 
 
Folkehelseloven § 5 angir bestemte kilder til kunnskap som oversikten skal baseres på. I 
dette dokument er statistikk, tabeller og informasjon blant annet hentet fra og basert på tall 
fra:   

● Folkehelseinstituttets helsestatistikk  https://www.fhi.no/hn/statistikk/ 
● Kommunehelsa statistikkbank http://www.khs.fhi.no  
● Statistisk sentralbyrå (SSB)  http://www.ssb.no/kommunefakta/narvik  
● Ungdata-undersøkelse fra 2013 og 2017   
● Folkehelseprofiler (Folkehelseinstituttet) 
● Kommunens egne statistikker over relevante tema  

 
 
Statistikkbanker, helserapporter og oversikter kan ha stor nytteverdi i arbeidet med 
folkehelse, men samtidig er det viktig å være klar over hvilke begrensninger disse har. 
Statistikk viser bare tall, andel, prosent mv., men sier veldig lite om årsaksforholdende bak 
tallene. Derfor er det nødvendig at arbeidet med en helseoversikt inkluderer årsaker og 
konsekvenser bak opplyste tall, for å kartlegge og avdekke både positive og negative 
helseeffekter i kommunen, som i sin helhet skal bidra til helsefremmende samfunn.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.fhi.no/hn/statistikk/
http://www.khs.fhi.no/
http://www.ssb.no/kommunefakta/narvik
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2.0 HELSETILSTAND OG PÅVIRKNINGSFAKTORER 

2.1 Befolkningssammensetning 
Befolkningssammensetning omfatter informasjon som alders- og kjønnsfordeling, 
befolkningsgrupper, sivilstatus, etnisitet, flyttemønster og bosetting, altså “hvem er 
innbyggerne våre”. Denne informasjon er viktig i vurderingen av øvrig informasjon, men kan 
også være vesentlig i seg selv som del av utfordringsbildet for folkehelsen i kommunen. 
Utvikling i befolkningssammensetning vil også kunne påvirke strategiske veivalg, tiltak og 
satsningsområder som påvirker folkehelsen. Eksempelvis vil økning i barnefamilier kreve ny 
vurdering av kapasitet og struktur i barnehager og skoler, økning av antall eldre vil kreve ny 
vurdering av forebyggende tiltak og botilbud, og språk- og kulturforskjeller må tas hensyn til i 
helse- og omsorgstjenesten ved utvikling av tjenester og helsefremmende tiltak. 
 
Det er viktig for kommunen å kjenne sin innbyggere, slik at en relevant vurdering av 
helseinformasjon kan bidra til å fremme folkehelsen. I et folkehelseperspektiv er det viktig å 
vite noe om både forventet levealder, dødelighet, aldersfordeling, inntekt, ledighet,  
innvandrere, sosial ulikhet, utdannelse, resultater av undersøkelser (eks Ungdata) osv.  
   

2.1.1 Aldersfordeling 
Folketall per 1. kvartal 2017 for Narvik kommune var 18.756 personer. Tabellen under viser 
aldersfordeling og kjønn i ulike kategorier. Fødselstallene er relativt lave, og den aldrende 
befolkningen er relativt høy i kommunen.  
 

 
 
 

2.1.2 Fakta om befolkningen  
Tabeller over fakta om befolkningen pr år kan benyttes som grunnlag for å sammenlikne 
endringer i utvikling som kan ha betydning for hva som bør fokuseres i folkehelsearbeidet. 
Tabellen under viser fakta om befolkningen i 2016. 
 

  2017 2018 

 Antall personer født hittil i 2016:  197  

 Antall personer døde hittil i 2016 186  

 Antall personer med innvandrerbakgrunn 2243  

 Antall personer per husstand 2,1  
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 Nettoflytting for 2016 - 41  

 Folkevekst for 2016 - 31  

kilde: SBB -  http://www.ssb.no/kommunefakta/narvik  
 
Befolkningens størrelse og sammensetning endres når folk fødes og dør, og når de flytter. 
Når det fødes flere enn det dør er det et fødselsoverskudd. Nettoinnflytting blir det når det 
flytter flere inn enn ut. Tabellen under viser utviklingen mellom 1997 til 2016. Etter en økning i 
2014 har utviklingen snudd.   
 
Årlige befolkningsendringer per 1. jan. 2017. Kilde Kommunal rapport 2017. 

 
 

2.1.3 Levealder og dødelighet  
Levealder og dødelighet påvirkes av ulike forhold. Folkehelsemeldingen beskriver de mest 
sentrale forholdene som påvirker helse og levealder: 
 

● Levekår og sosiale forhold 
o Inntekt og levekår 
o Oppvekstsvilkår 
o Arbeid og arbeidsmiljø 
o Ensomhet og sosial isolasjon 
o Vold i nære relasjoner 

● Miljøfaktorer 
o Støvproblematikk 

● Levevaner 
o Fysisk aktivitet og inaktivitet 
o Kosthold 
o Tobakk 
o Alkohol, andre rusmidler og doping 

http://www.ssb.no/kommunefakta/narvik
http://www.ssb.no/kommunefakta/narvik
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I denne helseoversikten er informasjon knyttet til de fleste av forholdene over beskrevet 
under ulike overskrifter. Utdanningsnivå påvirker både levekår, sosiale forhold og levevaner.  
Den sosiale helsegradienten, det vil si hvordan ulikhet i helsen følger et systematisk mønster 
synliggjøres i diagrammet under. Diagrammet viser at menn og kvinner som bare har 
grunnskoleutdanning kan forvente færre leveår enn menn og kvinner med høyere utdanning. 
Dette gjelder i Narvik som landet som helhet.  
 

 
kilde: kommunehelsa 
 
29,1 % av befolkningen i Narvik kommune har utdanning på universitets- og høgskolenivå, 
resten av befolkningen har et lavere utdanningsnivå. Kommunen ligger litt under 
gjennomsnittet sammenlignet med landet for øvrig som er på 32,9 %. Denne differanse 
vurderes å være ubetydelig, men Narvik kommune bør vurderer hvorfor ikke kommunen har 
en høyere prosentandel, ettersom byen er en universitetsby. Et oversiktsdokument viser at 
det er stor forskjell på kommunene prosentandel for høyeste utdanningsnivå,  som svinger 
fra 13,1 % til 51,9 %. (kilde SSB, https://www.ssb.no/utdanning/statistikker/utniv)   
 
Oversikt over dødsårsaker og utviklingen over tid gir et bilde av hva som skaper de største 
sykdomsbyrder i kommunen (se tabellen under). For Narvik kommune og landet forøvrig er 
kreft og hjerte- og karsykdommer de to dødsårsakene som koster flest menneskeliv for 
aldersgruppen 0-74 år. I Narvik har det spesielt vært økning innenfor brystkreft og 
prostatakreft i perioden 2009-2014 (kilde: Narvik kommune). Andelen som dør av hjerte-
karsykdommer er betydelig redusert i de siste årene. Bedring av kosthold, fysisk aktivitet og 
medisinsk utvikling kan være medvirkende årsaker til dette. Andelen som dør av KOLS og 
lungekreft har også økt. Røyking og støvforurensing kan  kan være en medvirkende årsaker 
dette. Det er færre som røyker, men Narvik er en av tre byer i landet med høyest forurensing 
av støv. Se også helsetilstand under 2.6. 
 

https://www.ssb.no/utdanning/statistikker/utniv
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Kilde: Kommunehelsa. 
 

2.1.4 Etnisitet / Personer med innvandrerbakgrunn  
Narvik kommune har 2243 innbyggere med innvandrerbakgrunn i 2017. I 2015 hadde de 
fleste landbakgrunn i Asia, Afrika, Amerika og Oceania, og størstedelen bosatt i bydelen 
Frydenlund.  
 

Bystyret vedtok bosettingstallet for 2017 til 40 nybosatte i tillegg til familiegjenforening. Dette 
bosettingstallet ønsket bystyre å videreføre for 2018 med økning til 100 i løpet av 
økonomiplanperioden. Bystyret vedtok samtidig å slå sammen NAV flyktning og Narvik 
voksenopplæring (NVO) til en integreringsenhet (Integreringsenheten) for å målrette 
integreringsarbeidet for den enkelte flyktning/innvandrer i større grad mot arbeid eller 
utdanning tilpasset arbeids- og utdanningstilbudet i kommunen. Antallet påvirkes nasjonale 
behov for bosetting. 

 

Narvik kommune er deltaker som pilotkommune i Tilflytterprosjektet, initiert av 
Fylkesmannen. En av tiltakene i prosjektet er å kartlegge behovet for kompetanse og 
arbeidskraft til næringslivet i Ofotenregionen. Integreringsenheten vil da ha et bedre grunnlag 
for å inngå partnerskapsavtaler med bedrifter for språk- og arbeidspraksisplasser. Det vil gi 
oss grunnlag for å rette arbeid og utdanning i introduksjonsprogrammet mot de behov 
næringslivet har for fremtidig kompetanse og arbeidskraft. Realiteten er at jo flere bedrifter og 
frivillige organisasjoner som deltar i dette arbeidet, jo større sjanser er det at 
integreringsarbeidet lykkes i kommunen. Dermed vil færre måtte søke hjelp til livets opphold 
hos NAV sosial  etter endt introduksjonsprogram.  
 

2.1.5 Befolkningsframskrivning  
Tabellen under viser en prognose som er basert på middels vekst med framskriving basert 
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på befolkning 01.01.2017. Framskrivingen mot 2030 viser at befolkningen i 2030 vil bestå av 
19 520 innbyggere. Det vil bli en topp med 100 flere 6-12 åringer i 2030. Samtidig vil vi få en 
nedgang i årsklassen 16-19 år med 65 innbyggere. I aldersklassen 67-97 år vil det være 700 
flere innbyggere. I årsklassen 80-89 år vil det bli 280 flere innbyggere og det vil bli 30 flere 
personer som er 90 år eller eldre. Det er andelen over 67 år som vil øke mest. Dette er tall 
som folkehelsearbeidet og tjenestetilbudet i Narvik kommune ha fokus på.  
 
Framskrivingen er basert på folkemengde 1. januar 2017. Kilde SSB (MMMM). 

 
 
Tabellen under illustrerer utviklingen på en litt annen måte. Her viser grafen også at den 
eldste aldersgruppen 67+ vil utgjøre en stadig større befolkningsgruppe i perioden målt mot 
innbyggere i de yngste aldersgruppene.  

 
 
Figuren under viser innbyggertallet og befolkningsfremskrivning for Narvik kommune pr 
01.01. hvert år målt mot resten av landet. Figuren viser at beregnet vekst i Narvik og 
Nordland er lavere enn for resten av landet, tilsvarende 3,1%. For landet øvrig forventes en 
vekst på 9,6% 
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2.1.6 Konsekvenser av befolkningsframveksten 
Det er få kjente årsaker til at befolkningsutviklingen i Narvik og Nordland er lavere enn i 
landet for øvrig. Økning i antall arbeidsplasser, økt andel innvandring og økning i antall 
fødsler vil kunne medføre økt befolkning, men samtidig er det nødvendig at innbyggerne 
trives for å bli. For kommunen vil det bli utfordrende å håndtere økningen i andelen eldre 
med færre i yrkesaktiv aldre. Færre unge vil også kunne medføre at samfunnet blir mer 
ensidig. Det bør derfor arbeides mer med tiltak for å øke innflytting av barnefamilier til 
kommunen. 
 

Barn, unge og eldre, samt personer med utvidet omsorgsbehov, er sentrale målgrupper for 
kommunale tjenester, og utviklingen i disse gruppene har derfor stor betydning for 
kommunens rammeoverføring og utgiftsfordeling. Figuren under viser utvikling i beregnet 
utgiftsbehov for de kommende 10 årene, gitt befolkningskriteriene i inntektssystemet. 
Utviklingen viser et stadig større behov for å øke prioriteringer av tjenester innenfor pleie og 
omsorg. 
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 Kilde: Narvik kommune 

 

2.2 Oppvekst- og levekårsforhold  

2.2.1 Inntekt og ulikhet  
Generelt øker forskjellene og barnefattigdommen i Norge. Det ser ut til at det er mindre 
forskjell i Narvik og i fylket enn for landet forøvrig, men at den har økt siden 2011.  
 

 
Kilde: Kommunehelsa. 

 

2.2.3 Ledighet, sykefravær, uføretrygd og sosialhjelp 
 
Ledighet 
Ved utgangen av august 2016 registrerte NAV at helt ledige utgjorde 2,7 % av 
arbeidsstyrken. Dette er en liten nedgang fra 2,9 % i 2015. Narvik hadde da noe lavere 
ledighet enn landsgjennomsnittet (3,1 pst.). Ledighetssituasjonen per utgangen av oktober 
2017 var 2,2 %. En nedgang på 7 % fra samme periode i 2016. Lav ledighet er positivt for 
folkehelsen.  
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Sosialhjelp og uføretrygd 
Tabellen fra KOSTRA viser at det er en økning i driftsutgiftene på de fleste områdene fra 
2015 til 2016. Andelen mottakere som har sosialhjelp som hovedinntektskilde er redusert. 
Tabellen viser også at Narvik i hovedsak ligger på et lavere nivå enn gjennomsnittet for 
Nordland og Kostragruppe 11, unntatt når det gjelder netto driftsutgifter til økonomisk 
sosialhjelp pr. innbygger 20-66 år. Ut fra tabellen bruker Narvik mindre til råd, veiledning og 
sosialt forebyggende arbeid. Om registreringene er riktige, synes det å være et potensiale i å 
øke råd og veiledning for aldersgruppen 20-66 år for å snu utviklingen. 
 

 
Andel mottakere av uføretrygd og arbeidsavklaringspenger, i aldersgruppen 18-44 år, er 
høyere i Narvik enn i landet, men lavere enn i fylket. 

 
Kilde: Kommunehelsa. 
I 2017 har 1600 personer mottatt uførepensjon, 610 mottatt arbeidsavklaringspenger og 200 
personer har mottatt sosialhjelp. 
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Sykefravær i Narvik kommune 
Ansatte i Narvik kommune har over tid hatt et høyt sykefravær. Dette gir utfordringer både for 
kontinuitet og koordinering av tjenester, opprettholdelse av kompetansenivå, og for 
planlegging og gjennomføring av ulike tiltak. For å bedre sykefraværet arbeides det med 
heltidskultur, innføring av felles, elektronisk HMS-rutiner, medarbeiderundersøkelser og 
lederutvikling. 
 
Under er en tabell som viser sykefraværet mellom 2012-2016 i HOS-enheter. Ser man på 
landet som helhet, innenfor samme sektorer, ser man at sykefraværet er betraktelig høyere i 
Narvik enn i landet for øvrig. På landsbasis er sykefraværet i institusjonsomsorgen blant 
kvinner på 9,4 % i 2016. I Narvik er sammenlignbare tall 16 %.  
 
Sykefravær i perioden 2012-2016 (1-5) (Kilde: Narvik kommune)  

 
 
Til tross for tydelig overordnet målsetting om reduksjon i sykefravær gjennom år, og at listen 
over gjennomførte tiltak er lang, har fraværet holdt seg stabilt høyt over år. Det pågår nå 
arbeid med en strategisk handlingsplan for reduksjon i sykefravær i Narvik kommune for 
perioden 2018-2022. Handlingsplanen har følgende målsetting: 
 
Narvik kommune består av helsefremmende arbeidsplasser gjennom: 

● et systematisk og målrettet forebyggende arbeid (HMS) i alle ledd og nivå 
● å ha et helsefremmende fokus i utvikling av organisasjonen 
● å ha kvalitet i, og gode rutiner for, oppfølging av den sykmeldte 

  
Strategisk satsningsområder for 2018-2022 er basert på kunnskap om hva som er årsaker til 
sykefravær og hva som fører til reduksjon, og man foreslår følgende satsningsområder i 
prioritert rekkefølge: 

● Forankring, rolleavklaring, gode rutiner, forventninger og kompetansebygging 
● God og tett oppfølging av sykmeldte 
● God oversikt og analyse av sykefraværet og årsaker til avgang 
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● Forebygge helseplager, sykdom og skader gjennom godt systematisk HMS-arbeid 
● Utvikle helsefremmende arbeidsplasser 
● Komme i forkant av sykmelding 
● Håndtere konflikter og brudd på arbeidsmiljøloven 
● Seniorpolitikk og tiltak for utsatte grupper 

 

2.2.3 Barnehage/skole 
Kommunen har vedtatt å være en TIBIR- kommune (Tidlig intervensjon for barn i risiko). 
Målsettingen med TIBIR er å forebygge og avhjelpe atferdsproblemer på et tidlig tidspunkt, 
samt bidra til å utvikle barns positive og prososiale atferd. TIBIR og det forebyggende arbeid 
skal være en helhetlig tiltakskjede der intervensjonene er i overensstemmelse med 
målgruppens behov og forutsetninger. Det er etablert et ressursteam i kommunen med 
kompetanse som ivaretar kravet knyttet til TIBR. 
 
I de siste årene har det pågått et prosjekt fra “Innblikk til uttrykk” der målet har vært å bedre 
tverrfaglig og tverretatlig samarbeid. Prosjektet revideres med innføring av modellen “bedre 
tverrfaglig innsats” (BTI) for målgruppen gravide, og aldersgruppen 0-23 år. TIBR og BTI har 
samme intensjon og må ses i forhold til hverandre. Det er behov for ytterligere arbeid for å 
avklare hvilke barn og foreldre som har behov for hjelp, kartlegge hvilke tiltak som allerede 
finnes og hvilke tiltak som må utvikles, samt konkretisere hvordan samarbeidet bør utvikles. I 
tillegg er det behov for å utvikle kompetansen blant ansatte.   
 
Iverksetting av BTI må også ses i sammenheng med pågående tiltak i barnehager og skoler. 
Både barnehager og skoler har intensivert arbeidet med Læringsmiljø og Pedagogisk 
analyse (LP) i 2017, samt gjennomført e-læring knyttet til vold og overgrep. Det er sentralt at 
forebyggende tiltak ses i en sammenheng.  
 
Narvik kommune deltar i Ungdata, en undersøkelsen blant 8, 9 og 10 klasser. Det ble 
gjennomført en undersøkelse i 2013 og 2017. Ved sammenlikning av de to undersøkelsene 
er nivået på ensomhet på samme nivå, flere er fornøyd med lokalmiljøet i 2017, og færre er 
medlem i en fritidsorganisasjon i 2017. Ungdata for 2017 viser også at bruk av tobakk, snus 
og alkohol blant ungdomsskoleelever er redusert fra 2013, og at de i hovedsak trives godt på 
skolen. Ungdata og Folkehelseprofilene for Narvik kommune viser også at en del unge har 
utfordringer knyttet til psykisk helse. Det er satt i gang en prosess for oppfølging av Ungdata. 
Innføring av BTI og kompetanseheving innenfor enkelte tema kan også være et tiltak for å 
bedre dette. 
 
Tilstandsrapporten for grunnskolen i Narvik, 2017 henviser til elevundersøkelsen som en 
indikasjon om hvordan våre elever opplever forhold ved våre skoler sammenlignet med 
andre. Den viser at Narvikskolen skårer bra sammenlignet med andre i nesten alle 
læringsmiljøindekser. For alle læringsmiljøindekser, sett bort fra “mestring”, ligger vi likt eller 
bedre enn det nasjonale gjennomsnitt. Resultatet er meget likt det som ble rapportert i fjor. 
Det gir en indikasjon på at kommunens langvarige arbeid med læringsmiljøet, blant annet i 
form av arbeid med LP-modellen (Læringsmiljø og Pedagogisk analyse), Vurdering for 
Læring, antimobbearbeid og trivselsarbeid har gitt ønsket effekt på flere områder.  
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- Mobbing 
Når det gjelder mobbing viser resultatene fra elevundersøkelsen at Narvikskolen ligger på 
samme nivå som det nasjonale gjennomsnittet. Antall elever som mobbes ofte fremkommer 
også av undersøkelsen, og her har Narvik kommune et dårligere resultat sammenlignet med 
nasjonalt gjennomsnitt og kommunens resultat er dårligere enn i fjor.  
 
Skolene jobber fortsatt systematisk med tiltak som skal motvirke mobbing. Av skolenes 
valgte strategi fremstår Olweusprogrammet som det  mest brukte. Seks (6) av kommunens 
åtte (8) grunnskoler bruker programmet. Skistua, Beisfjord, Bjerkvik og Håkvik er sertifiserte 
Olweus skoler. Frydenlund og Ankenes jobber mot sertifisering. Olweusundersøkelsen 
gjennomføres årlig for ovennevnte skoler. Resultatene her viser, i motsetning til 
elevundersøkelsen, at antall elever som er blitt mobbet 2-3 ganger i måneden eller oftere 
synker. Olweusundersøkelsen viser på dette punktet nedgang både i 2016 og 2017.  
 
Skjomen skole har utviklet eget systematisk arbeid mot mobbing. Framnes ungdomsskole og 
Parken ungdomsskole har også hatt egne systematiske arbeid mot mobbing. Nå som disse 
to skolene er sammenslått til “Narvik ungdomsskole” er skolen i en prosess for å finne ut 
hvordan de skal jobbe videre.  
 
- Trivsel 
Skolene i Narvik skal legge til rette for et inkluderende læringsmiljø som fremmer kunnskap, 
læring og gode holdninger. Som indikator har kommunen fastsatt at trivselsfaktor på barne- 
og ungdomstrinnet skal ligge på eller over nasjonalt snitt. Resultatene fra elevundersøkelsen 
viser at elevene trives veldig bra på barneskolen og at vi ligger over det nasjonale 
gjennomsnittet. Når det kommer til resultatene for ungdomsskolene ser man at 
trivselsfaktoren ligger noe lavere, her skårer Narvik kommune under nasjonalt snitt.  
 
Narvikskolens visjon sier at skolen skal være helsefremmende og ivareta hele mennesket i 
et livslangt læringsperspektiv. Følgende kriterier er anbefalt av Nordland Fylkeskommune 
for en helsefremmende skole: 

1. Helsefremmende arbeid er forankret i skolen 
2. Skolen arbeider systematisk for å fremme psykisk helse og et godt psykososialt miljø 
3. Alle elever er fysisk aktive minst 60 minutter hver dag 
4. Nasjonale retningslinjer for skolemåltidet følges 
5. Skolen er tobakk- og rusfri 
6. Skolen har en tilfredsstillende tverrfaglig skolehelsetjeneste 
7. Skolen har rutiner for samarbeid med og medvirkning fra elever og foresatte 
8. Skolen gir opplæring i levevaner og har arbeidsmåter som fremmer helse 
9. Skolen samarbeider med andre instanser (BUP, PPT, Barnevern)  
10. Skolen arbeider systematisk med sikkerhetsfremmende og ulykkesforebyggende 

arbeid  
 
Skolene holder på å gjennomføre en ståstedsanalyse angående helsefremmende skole. 
Analysen gir skolen en bedre oversikt over status på egen skole i forhold til de 10 kriteriene 
fastsatt av Nordland fylkeskommune. Det er kun et fåtall skoler som har gjennomført 
ståstedsanalysen så langt. De som har gjort analysen sier at det gir et godt grunnlag for 
videre arbeid mot kommunens visjon. Alle skolene skal ha gjennomført ståstedsanalysen 
og utarbeidet handlingsplan i løpet av skoleåret 2017/18.  
 
Uavhengige av ståstedsanalysen har alle skoler rapportert om status i forhold til egen 
skole. Fra rapporteringen kan vi se at skolene oppfyller alle 10 kriterier, men i ulike grad. I 
forhold til kommunens vedtatte måleindikator angående daglig fysisk aktivitet på en time 
eller mer, er det slik at alle skoler legger til rette for daglig fysisk aktivitet. I løpet av en 
skoledag vil elevene kunne oppnå kommunens mål om 60 minutters fysisk aktivitet. 
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I barnehagene arbeides det også med LP-modellen, og det pågår arbeid for utvidelse av 
antall barnehageplasser og ivaretakelse av ny norm for barnehagebemanning. I Narvik 
kommune får alle barn som har rett til barnehageplass tilbud om en plass i barnehage.  

2.2.4 Utdanning 
I følge Folkehelseprofiler for Narvik kommune er: 
● Andelen med videregående eller høyere utdanning lavere i Narvik enn i landet, men 

høyere enn i fylket. 
● Andelen 10-klassinger som trives på skolen høyere (82%) i Narvik enn for fylket, men 

lavere enn i landet som helhet (85%).  
● Frafallet i videregående skole (2016: 28%, 2017: 27%) er på samme nivå i Narvik 

som fylket, men høyere enn i landet som helhet (2016: 24%, 2017: 23%). 
● Andelen med laveste mestringsnivå i lesing og regning i 5 klasse er høyere i Narvik 

enn i landet som helhet, og på samme nivå som fylket. 
 
Utdanning er en faktor som påvirker folkehelse. Bedring på områder der barn og unge har 
utfordringer bør fokuseres på i større grad. Det bør også ses nærmere på datagrunnlaget for 
Folkehelseprofilene ved neste oppdatering. Se ellers punkt 4.2.3. 

2.2.5  Boliger 
Boligmarkedet er velfungerende med en moderat prisutvikling. Det private leiemarkedet har 
de siste årene bedret sammensetningen mellom tilbud og etterspørsel. I Narvik kommune er 
det en høy andel eneboliger i forhold til leiligheter, og de fleste eier egen bolig:   
 

 
Kilde: SSB 
 
Narvik kommune har inngått en programavtale med Husbanken som løper frem til 2020. 
Avtalen bidrar til at kommunen i samarbeid med Husbanken lettere kan tilpasse tilbudet av 
de ulike statlige virkemidlene som Husbanken tilbyr i henhold til kommunens behov. Det 
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boligsosiale arbeidet i Narvik kommune rettes etter den nasjonale strategien for boligsosialt 
arbeid “Bolig for velferd”. Strategien skal samle og målrette den offentlige innsatsen overfor 
vanskeligstilte på boligmarkedet.  
 
Strategiens tre overordnede mål er som følgende; 

1. Alle skal ha et godt sted å bo.  
2. Alle med behov for tjenester, skal få hjelp til å mestre boforholdet.  
3. Den offentlige innsatsen skal være helhetlig og effektiv.  

 
Et godt boligsosialt arbeid får positive konsekvenser for måloppnåelse innen arbeid, helse, 
utdanning og integrering. 
 
Narvik kommune kan i de siste årene vise til en økning i bruken av Husbankens Startlån for 
å bistå kommunens innbyggere til å kjøpe bolig, refinansiere eller tilpasse boligen. Dette 
bidrar til at flere av kommunens innbyggere opplever en mer stabilt og egnet boforhold.  
Narvik kommune satser på prosjektet "leie til eie", som jobber for at kommunale leietakere 
skal komme over på eiersiden. Dette kan være gjennom å kjøpe den leide kommunale 
utleieboligen eller kjøp av annen privat bolig. For 2016 var det 5 husstander knyttet til det 
kommunale leiemarkedet som kjøpte bolig gjennom Husbankens ulike virkemidler, mens for 
2017 steg dette tallet til 11 husstander. Dette tilsvarer over 20 % av samtlige lån tildelt av 
Narvik kommune for samme år. Prosjektet bidrar til at kommunen får en høyere 
gjennomstrømning, samt at de ulike husholdningene i prosjektet kommer over i en stabil, 
egnet og varig bolig som kanskje danner et bedre grunnlag for å lykkes mer på andre 
arenaer.  
 
Videre arbeider kommunen aktivt med å bistå økonomisk vanskeligstilte husstander gjennom 
Husbankens Bostøtte. Ordningen har som formål å hjelpe personer med en marginal 
økonomi til å få eller beholde et egnet boforhold i leid eller eid bolig.    
 
Husstander som ikke har mulighet til å oppta et privat leieforhold av ulike årsaker kan søke 
om leie av midlertidige kommunale utleieboliger og omsorgsboliger. Boligene tildeles etter 
“Narvik kommunes retningslinjer for tildeling av kommunal utleieboliger”. Narvik kommune 
har i nærheten av 500 enheter til tildeling for de ulike målgruppene.  
 
 

2.2.6 Barnevern  
Barneverntjenesten jobber med saksbehandling i barnevernsaker som omfatter ansvaret for 
å gjennomgå meldinger, foreta undersøkelser, treffe vedtak om frivillige hjelpetiltak, treffe 
akuttvedtak og forberede saker for fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker om blant 
annet omsorgsovertakelse. Barnevernet har også ansvar for å godkjenne fosterhjem, følge 
opp barn som er plassert utenfor hjemmet og å oppnevne tilsynsfører for barn i fosterhjem. 
Alle barn og unge i Narvik kommune har krav på å få rett hjelp til rett tid. 

 

Videre jobber Ressursteamet med forebyggende hjelpetiltak. De iverksetter og følger opp 
hjelpetiltak etter barnevernloven og helse og omsorgstjenesteloven, samt at de også ivaretar 
og gir tilbud om forebyggende hjelp og foreldreveiledning som et lavterskeltilbud. Videre er 
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ansvaret for å oppnevne tilsynsfører for barn i fosterhjem lagt til denne avdelingen.  

 

Fra 01.01.18 vil Ballangen og Narvik kommune inngå i et vertskommunesamarbeid med 
Narvik som vertskommune. Flere oppgaver fra BUF-etat skal overføres til kommunene jf. 
Kvalitet og strukturreform i barnevernet - lovproposisjon våren 2017 - Utrede oppgave- og 
ansvarsfordeling mellom kommune og stat. Barneverntjenesten har mottatt øremerkede 
midler på ca 2,8 millioner fra Fylkesmannen i Nordland for økt satsing i barneverntjenesten 
(saksbehandling og forebyggende stillinger).  

 

I følge kommunebarometeret ligger barnevernet i Narvik på et godt nivå når vi sammenliknes 
med andre kommuner. Når det gjelder KOSTRA-tallene vil disse først for 2018 være helt 
korrekte, når også ressurser knyttet til bruk av kommuneadvokat kommer med.  
 

2.2.7 Rus og psykiatri 
Narvik kommune har et godt utbygd oppfølgingstilbud til personer med kjente rus- og/eller 
psykiske lidelser. Samtidig er det viktig å jobbe med forebygging og rehabiliteringstiltak. 
Kommunens egen Opptrappingsplan for rus og psykiske lidelser viser at det er relativt stabilt 
med antall brukere. Behovet for omfattende tjenester særlig blant unge mennesker har vært 
økende de siste årene. For å kunne utvikle tjenestetilbudet til personer med rus og psykiske 
lidelser må de ulike tiltak i Opptrappingsplanen følges opp av alle aktører i kommunen. Et 
tjenestetilbud til denne brukergruppen vil kunne forhindre økte behov for tjenester på høyere 
omsorgsnivå.  
 
Å satse på brukermedvirkning på alle nivå er avgjørende for å få fokus på "hva er viktig for 
deg". Brukerne vil gjennom "hva er viktig for deg" ha større eierskap til sin framtid. Gjennom 
brukermedvirkning har Narvik kommune også fått etablert et 100 % drevet brukertiltak 
gjennom cafe Exit. I tillegg har Narvik kommune lagt til rette for to lavterskeltiltak for personer 
som er i målgruppen. Det ene lavterskeltiltaket er til personer som er syke som følge av sitt 
rusmiddelbruk eller som har store utfordringer med sin psykiske helse. Det andre 
lavterskeltiltaket er for personer som er i en rehabiliteringsfase, men som ikke er godt nok 
rehabilitert til at de kan starte i ordinære arbeidsmarkedstiltak. 
 

2.2.8 Eldreomsorgen 
Narvik gir flere tjenester og bruker mer midler til pleie- og omsorg enn gjennomsnittet i 
landet, og kommunens kapasitet og ressurser vil påvirkes av at andelen over 67 år stiger 
mer enn andelen i andre alderskategorier. Det kan dermed bli færre ressurser til andre ting 
dersom ikke denne trenden snus.  
 
I 2015 mottok 30,2 % av de over 80 år hjemmetjenester i opprinnelig hjem i Narvik kommune 
mot 28,9% i resten av landet (Oslo holdes utenom i statistikken). 4,1 % over 80 år bodde i 
bofellesskap (omsorgsbolig med heldøgns omsorg) i Narvik mot 3,9% i resten av landet.  
13,6 % bodde på institusjon i Narvik mot 13,2%, og 52,1 % har ikke tjenester i Narvik mot 
54% i resten av landet. Det er uklart om Narvik gir bedre tjenester i forhold til andre, eller om 
de over 80 år er sykere i Narvik enn andre steder. 
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Under er det utarbeidet en tabell som viser hvordan utviklingen kan bli fremover dersom 
behovet for tjenester for de over 80 år fordeler seg som i 2015.  
 
Antall personer over 80 år fordelt på ulike tjenester som i 2015 (Kilde: KOSTRA 2016 og Narvik 
kommune)  

 

Økningen i antall over 80 år vil medføre at det vil bli behov for å øke antall plasser og 
hjemmetjenester kontinuerlig fremover med stor økning fra 2025. Det er et mål at flere skal 
kunne bo trygt hjemme lenger. Det betyr at fokus og tiltak knyttet til folkehelse, forebygging 
og helsefremming må økes. I følge Kommunebarometeret er andelen av korttidsplasser i 
Narvik kommune lavere enn snittet. Dette har betydning for rehabilitering og avlastning av 
pårørende. 

2.3 Fysisk, biologisk, kjemisk og sosialt miljø 

2.3.1 Radon 
Radon i inneluft øker risikoen for lungekreft. Risikoøkningen bestemmes av hvor lang tid 
man utsettes for radon og av hvor høyt radonnivået er.  
 
Radongass er en usynlig og luktfri edelgass som dannes ved nedbrytning av grunnstoffet 
radium. Radium finnes i de fleste bergarter, mest i uranrik granitt og alunskifer. Radon 
frigjøres lett til jordluften og ved utettheter i boligkonstruksjoner mot bakken kan gassen 
oppkonsentreres i inneluften. 
 
Statens strålevern sine målinger fra 2000/2001 i samarbeid med Narvik kommune, basert på 
tilfeldig utvalg, viste at 12 % av boligene har verdier over maksgrensen på 200 Bq/m³. 600 
boliger ble tilfeldig utvalgt, hvor 374 boliger takket ja til å delta og gjennomføre målinger i 
huset sitt. Andelen av boliger som deltok i måleprogrammet utgjør ca 5 % av alle husstander 
for Narvik kommune. Radonor AS opplyser derimot om at deres målingsresultater viser 
større andel. Radonor AS sine målinger er ikke basert på tilfeldig utvalgte. 
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Radonverdier har store lokale forskjeller, dette gjelder både for Narvik og for landet som 
helhet. Dette betyr at et område med generelt lav risiko, kan ha et enkelt hus eller et boligfelt 
med høye verdier. Det kan være lokale forekomster av en bergart eller at utbygger har tilkjørt 
radonholdige dreneringsmasser. I Narvik er det påvist at en bygning selv avgir radongass til 
inneluften. Dette fordi bygningskonstruksjonen er bygget med alunskiferbasert gassbetong 
fra Andøya på 50-tallet. Borettslaget er kjent med problematikken og har gjort tiltak. Det er 
derfor viktig for kommunen at flest mulig innbyggere gjennomfører radonmåling i sin bolig, 
slik at kartlegging av radonforekomster for Narvik har et best mulig datagrunnlag.  

 
Narvik kommune har per i dag et kommunalt tilbud til alle sine innbyggere, hvor det er mulig 
å bestille radonmåling med tilhørende analyse og rapport.  
 
Narvik kommune bør jobbe aktivt opp mot måleperioden, som løper fra medio oktober til 
medio april, med å informere innbyggerne om det kommunale tilbudet, slik at flere personer 
måler radonforekomst i sin bolig.  
 
I skoler, barnehager og utleieboliger, som er omfattet av strålevernforskriften, stilles det 
bindende krav til radonnivåene. Når det gjelder andre bygninger, anbefaler Statens 
strålevern at de skal ha så lave radonnivåer som praktisk mulig og innenfor anbefalte 
grenseverdier. Kommunen har i måleperioden 2016/2017 gjennomført måling av 
radonforekomsten i alle kommunale skoler, enkelte barnehager og Furumoen sykehjem. Her 
var det størstedelen av byggene under tiltaksgrense på 100 Bq/m³, enkelte lå over og et 
bygg hadde svært høye verdier.  

2.3.2 Drikkevannskvalitet 
I folkehelseprofilen 2017 ligger kommunen relativt lavt på kategorien over vannkvalitet. 
Tabellen under viser at hygienisk kvalitet er svært god, og bedre enn gjennomsnitt i fylket og 
landet, men at det er stabiliteten på leveringen som trekker ned. 

  
Kilde: Kommunehelsa 
 

2.3.3  Luftkvalitet og støy 
Narvik er logistikk- og kommunikasjonsknutepunkt. Denne faktor er medvirkende til at Narvik 
er utfordret av lokal luftforurensning. For å kartlegge omfanget av eksisterende 
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svevestøvproblematikk, har Narvik kommune i samarbeid med LKAB, Statens Vegvesen og 
Narvik Havn gjennomført kontinuerlige målinger i sentrum siden februar 2016. 
Måleprogrammet og resultatene behandles av SINTEF Molab. Målingene for 2016 viser at 
svevestøv problematikken er betydelig i sentrum; 32 dager med overskridelser av PM10 ble 
registrert i måleperioden fra ultimo februar 2016 til desember 2016 (døgn-grenseverdi  over 
50 µg/m³), hvor april og november utpekte seg markant med flest dager med overskridelser. 
En betydelig årsak til at disse måneder har markert seg er klart, kaldt og tørt vær. Tabellen 
under viser hvilke norske byer som har hatt flere overskridelser enn tillatt. 
 

 
Kilde:miljødirektorartet -  http://www.miljodirektoratet.no/no/Nyheter/Nyheter/2017/April-2017/Slik-var-
den-lokale-luftkvaliteten-i-2016/) 
 
30 dager med overskridelser er grensen for et kalenderår. Ettersom Narvik kommune hadde 
32 dager med overskridelser har kommunen fått pålegg fra Miljødirektoratet om å utarbeide 
en tiltaksutredning. Tiltaksutredningen med en politisk vedtatt handlingsplan skal sendes til 
Miljødirektoratet senest 30. april 2019.  
 
Svevestøv er en kompleks blanding av en rekke forbindelser fra mange forskjellige kilder, 
bl.a.: 

·         Forbrenningspartikler fra eksos (bensin, diesel/biodiesel, gass) 
·         Slitasjepartikler (veidekke/strøing, bildekk/bremser) 
·         Andre partikler (vedfyring, oljefyring) 

  
De minste svevestøvpartiklene kan følge inhalerte luft dypt ned i lungene og anses derfor for 
å være ekstra helseskadelige. Partiklene kan ved lengre påvirkning bl.a. medvirke til  

● Astma/astmaanfall 
● Bronkitt (betent slimhinner i luftveiene)/skadet lungevev med betennelse  
● Hjerte- og karsykdommer 
● Lungekreft (Luftforurensning er i flere studier forbundet med utvikling av lungekreft og 

forurenset luft kan inneholde kreftfremkallende forbindelser) 
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(kilde: Rapport 2013:9 Luftkvalitetskriterier - virkninger av luftforurensning på helse) 
 
Barn, unge, eldre og personer med hjerte- og karsykdom, diabetes, astma og andre 
lungesykdommer er særlig utsatte for svevestøv. I tillegg til underliggende sykdommer kan 
genetiske forskjeller ha betydning. En rekke befolkningsstudier har de siste 15-20 årene vist 
en sammenheng mellom forholdsvis lave nivåer av luftforurensning og helseeffekter (kilde: 
Folkehelseinstituttet). Ut fra dagens luftforurensningsutfordringer er derfor viktig for Narvik 
kommune å få laget, vedtatt og gjennomført en tiltaksutredning som skal sikre 
lokalbefolkningen renere byluft og dermed bidra til bedre helse. Oversikten over bruk av 
legemidler i 2.6.9 viser at medikamentbruken innenfor allergi, hjerte- og karsykdommer og 
KOLS har økt. Reduksjon av støvforurensing er derfor viktig for å bedre folkehelsen i 
kommunen.  
 
Narvik kommune har i samarbeid med Statens Vegvesen etablert driftsrutiner for de 
kortsiktige tiltakene som kan gjennomføres. 
 

2.3.4 Forurensing av vann/grunn 
Kommunen er forurensningsmyndighet for utslipp fra renseanlegg inntil 10 000 PE i sjø og 
inntil 2 000 PE i ferskvann og elv. For større utslipp er fylkesmannen myndighet. Resipienten 
for avløpsvann takler utslippene fra de kommunale renseanleggene, og er ikke nevneverdig 
påvirket. Når det gjelder resipienten for utslipp fra spredt bebyggelse har man ikke grunnlag 
for å si noe om disse er påvirket av utslipp. Ei heller om grunnvann er påvirket.  
 
Beskyttelse av drikkevannskildene til de kommunale vannverkene er ivaretatt med 
hensynsoner i kommuneplanens arealdel. Drikkevannskildene til de mange mindre private 
vannverkene i Narvik kommune er i mindre grad beskyttet. Det er ikke registrert forurensning 
av drikkevannet ved de kommunale vannverkene. For de private vannverkene har vi per i 
dag ingen informasjon vedrørende drikkevannskvaliteten. 
  

2.3.5 Trafikksikkerhet / Trygg skolevei  
Trafikksikkerhet handler om å kunne bevege seg trygt i sitt lokalmiljø, enten man er 
fotgjenger, syklist eller bilist - barn, ungdom eller voksen. Narvik kommune sin temaplan for 
trafikksikkerhet 2014-2017 danner grunnlag for innføring av trafikksikkerhetsarbeidet i 
kommunen, vedtatt av Bystyret i sak 028/15. Det er i temaplanen vedlagt en handlingsplan 
for både fysiske, ikke-fysiske og holdningsskapende trafikksikkerhetstiltak, som rulleres årlig. 
De prioriterte tiltakene innarbeides med kommunal egenandel i årlig økonomiplan og 
budsjett, samt at det årlig blir søkt om fylkeskommunale trafikksikkerhetsmidler.  
 
Trafikksikkerhetsarbeid for alle kommunens trafikantgrupper er viktige folkehelsetiltak. 
Planen bygger på “trafikksikker kommune” konseptet, og Narvik kommune har derfor en 
viktig oppgave i å sikre at trafikksikkerhetsarbeidet er godt forankret på alle 
organisasjonsnivåer og private aktører, slik at tiltakene blir fulgt opp og gjennomført.  
 
Narvik kommune har også påtatt seg utførelsen av vinterdrift på noen av de viktigste 
skoleveier/fortau. 
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2.3.6 Kulturtilbud 
Kulturtilbud omfatter en rekke aktiviteter. Det er etablert ulike former for kulturtilbud i Narvik 
for ulike målgrupper. Verdensteatret gir klubbtilbud til ungdommer, men aktivitetssenteret 
ved Alleen gir tilbud til voksne og eldre. I følge SSB bruker Narvik kommune det meste av 
kulturbudsjettet på kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (se tabell under). 8 % av alle 
barn i Narvik går på kulturskole i Narvik, mens det er i gjennomsnitt 14,2 % for resten av 
landet utenom Oslo.  
 
Ulike aktivitetstilbud er viktig. I Narvik bør det blant annet fokuseres mer på hvordan unge 
kan motiveres til økt fysisk aktivitet i og med at dette er et område med negativ utvikling. Det 
bør ses nærmere på hva det skyldes, og om det er riktig prioritering.  
 

 
 
Ungdomsrådet har etterlyst et samlingspunkt på ettermiddagstid der de kan vente på bussen 
hjem.  
 
 
2.3.7 Valgdeltakelse  
Ved Stortingsvalget i 2013 var valgdeltakelsen i Narvik kommune på 74,3 %. I 2017 var den 
på 74%. Se ellers: https://valgresultat.no/nordland/narvik?type=st&year=2017 
 
 

https://valgresultat.no/nordland/narvik?type=st&year=2017
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2.4 Skader og ulykker  
2.4.1 Personskader  
Folkehelseprofilen viser at andelen med personskade fra Narvik som behandles i sykehus er 
større enn i fylket og landet. Økningen for 2016 ble noe redusert for 2017. UNN Narvik har et 
eget skaderegister. Det er mulig dette kan gi flere opplysninger som bør konkretiseres ved 
neste oppdatering. 

 
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.  
 

2.4.2 Hofte- og lårbensbrudd 
Det er mulig å finne data for antall primæroperasjoner for hoftebrudd meldt til Nasjonalt 
Hoftebruddregister i 2015 fra de 47 sykehusene (gruppert etter helseregion). En utfordring 
når det gjelder å finne tall for Narvik er at pasienter fra vår region primært blir sendt til UNN 
Harstad for ortopedisk kirurg. Ved UNN-Narvik er det kun ambulerende ortopedisk kirurgi. 
Antall primæroperasjoner for hoftebrudd i 2015 var 22 ved UNN Narvik og 171 ved UNN 
Harstad. Hvor mange som kom fra Narvik er uklart. 
 
Forebygging av hoftebrudd og lårbrudd er sentralt, både for den det gjelder og for å redusere 
kostnader for kommunen. 
 

2.4.3 Skadeforekomst i barnehager og skoler  
Alle kommunens skoler og barnehager er pålagt å sende inn registreringsskjema for 
skadeforekomst i skolens/barnehagens åpningstid. Dette foregår pr idag manuelt med 
utfylling av skjema som etterfølgende sendes til miljørettet helsevern. Dette forventes 
digitalisert i løpet av 2018 i forbindelse med kommunens åpning av ny hjemmeside.  
 
Skjemaet skiller mellom mindre alvorlig og alvorlig skade, med etterfølgende underkategorier 
som kuttskade, fallskade, tannskade, klemskade, forgiftning, forbrenning, mv. Det meldes 
om svært lite alvorlige skader blant innkommen registrering.  
 
Pr i dag er det stor ulikhet på hvor flinke skolene/barnehagene er til å sende inn disse 
skjemaene. Det vises en klar fordeling av et bestemt utvalg som sender inn registreringen, 
mens flere skoler/barnehager ikke bruker skjemaet i det hele tatt. På grunn av den store 
variasjon av innkomne registreringer, kan ikke registreringen brukes til å si noe konkret over 
flest type skader, antall, aldersfordeling osv. Denne registrering bør forankres bedre i 
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barnehagene og skolene, slik Narvik kommune har intern oversikt over skadeforekomsten i 
kommunens skoler og barnehager. Kommende digitalisering kan kanskje bidra til bedre 
forankring. 

2.4.4 Vold i nære relasjoner 
I Oppgavemeldingen og Primærhelsetjenestemeldingen er det gitt nye føringer for hva 
kommunene skal ha av kompetanse og hvilke oppgaver som kommunen skal løse. 
Tydeliggjøring av helse- og omsorgstjenestens ansvar for å forebygge, avdekke og avverge 
vold og seksuelle overgrep er en av disse. Et administrativ vedtak er under arbeid der det 
stilles krav til at alle ansatte som arbeider med barn og unge i Narvik kommune skal  
gjennomføre et e-læringskurs innenfor dette temaet i 2018. Dette bør også gjelde for ansatte 
i private skoler og barnehager. Bystyret må i tilfelle vedta dette. 
 
Helsestasjon, skolehelsetjeneste, barnevern og enhet for Rus og Psykisk helse er ellers 
sentrale aktører. Det er ikke kjent i hvilke grad vold i nære relasjoner er kartlagt i kommunen. 
Informasjonsutveksling og samhandling mellom de ulike aktørene er viktig  i det videre 
arbeidet.  
 

2.4.5 Beredskapsplan  
Det ligger et overordnet krav til kommunen om at lokalsamfunnet skal ivareta befolkningen 
på en slik måte at befolkningen opplever hverdagen som trygg. Det betyr at kommunens 
arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap skal ivaretas på en slik måte at man kommer i 
forkant av de utfordringer som kan ramme et lokalsamfunn, og sikre en gjennomgående 
beredskap mot et bredt spekter av farer og ulykker. Hensikten er at samfunnet i 
utgangspunktet settes i stand til å møte enhver trussel, og håndtere enhver situasjon. Målet 
er å komme tilbake i normalsituasjonen så raskt som mulig. 
 
Alt arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap er tuftet på fire prinsipper: 

- Ansvar; Innebærer at den enheten som er ansvarlig i en normalsituasjon, også har 
ansvaret ved en ekstraordinær hendelse 

- Nærhet; Innebærer at krisen skal løses på lavest mulig nivå 
- Likhet; Innebærer at organiseringen i en krisesituasjon bør være mest mulig 

organisatorisk lik den daglige organisasjonen 
- Samvirke; Det stilles krav til at myndigheter, virksomheter eller etat har et 

selvstendig ansvar for å sikre et best mulig samvirke med relevante aktører og 
virksomheter i arbeidet med forebygging, beredskap og krisehåndtering. 

 
Utgangspunktet for all beredskap er gjennomførte risiko, og sårbarhetsanalyser. Den ble 
vedtatt i oktober 2016. Arbeid med plan for atomberedskap pågår, smittevernplanen og 
pandemiplan må oppdateres, samt at en rekke tiltakskort må kontinuerlig oppdateres. Det 
pågår også arbeid med ny plattform og systematikk i beredskapsarbeidet. 
 
Oppbyggingen av beredskapsarbeidet i Narvik kommune: 
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2.5 Helserelatert adferd 

2.5.1 Smittevern  
Det ble utarbeidet en smittevernplan for Narvik kommune for flere år tilbake. Etter dette har 
det vært arbeidet med oppdatering og revidering av planen i flere omganger. Manglende 
kapasitet har medført manglende resultat. Det er nødvendig at det settes av ressurser for å 
ferdigstille planen.  
 

2.5.2 Vaksinasjonsdekning  
I følge Folkehelseprofilene for Narvik kommune er vaksinasjonsdekning av 9 åringer (MMR 
2014, 2015, meslinger 2016 og 2017) lavere i Narvik enn i fylket og landet. Ledende 
helsesøster ser dette i sammenheng med at familier fra blant annet fra Somalia ikke ønsker 
denne vaksinen. Det bør være et mål om at vaksinasjonsdekningen øker. 
 

2.5.3 Ernæring 
Generelt er det økt fokus på ernæring og kosthold i ulike enheter i Narvik kommune. 
Imidlertid er det behov for å vurdere og gjennomføre tiltak for bedring på en systematisk 
måte. Frisklivssenteret og Lærings- og mestringssenteret gjennomfører kurs i kosthold til 
ulike målgrupper. 
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2.5.3.1 Skole og barnehage  
Grunnskolene i Narvik skal tilrettelegge for kosthold i tråd med retningslinjer innen 
helsefremmende skoler. Enkelte barnehager har innført helsefremmende barnehagestrategi.  

2.5.3.2 Eldre 
Det har over år vært fokus på og opplæring i ernæring blant ansatte som arbeider med eldre. 
Alle sykehjemmene i kommunen har innført det 4 måltidet. Fremover er det behov for større 
fokus på kosthold hos hjemmeboende eldre og utviklingshemmede.    

2.5.6 Røyking og snus  
Ungdataundersøkelsen blant 8, 9 og 10 klasser i Narvik kommune viser at bruk av tobakk og 
snus blant ungdomsskoleelever er redusert fra 2013. Undersøkelsen i 2017 viser at 92 % 
aldri har røyket, 2 % sjeldnere eller ukentlig og 1 % hver dag. Gjennomsnitt i landet er at 88 
% aldri har røyket, 1 % sjeldnere enn ukentlig og 2 % som røyker daglig. 

2.5.7 Fysisk aktivitet  
Ut fra Ungdataundersøkelsen er det færre som er medlem i fritidsorganisasjon i Narvik enn i 
landet som helhet. Ved sammenlikning av Ungdata i 2013 og 2017 er andelen som trener 
minst en gang i uka redusert. I 2013 var det 44 % som var medlem i et idrettslag, 37 % i 
2017. 53 % trente på egen hånd i 2013 mot 47 % i 2017. 29 % trente på treningsstudio i 
2013, mens det er 17 % som gjør det i 2017. 
 
Det betyr at fysisk aktivitet blant ungdomsskoleelever har gått ned. Dette er en negativ 
utvikling som vi må jobbe for å snu. Oversikt over andre aldersgrupper foreligger ikke. 

2.5.8 Alkohol og rus  
Ungdataundersøkelsen fra 2017 viser at det er færre som har vært tydelig beruset i 2017 
enn ved undersøkelsen i 2013. Tallet er redusert fra 20 % til 12 %. Undersøkelsen viser 
også at andelen som drikker alkohol øker med økende klassetrinn. Det er færre gutter som 
aldri har drukket (73 %) enn jenter (67 %). 
 
På spørsmål om bruk av hasj eller marihuana svarer 98 % at de aldri har tatt dette, mot 97% 
i landet. 1 % har brukt det en gang og 1 % to eller flere. I landet forøvrig er det 1 % som har 
forsøkt dette en gang, mens 2 % to eller flere ganger. 95 % sier at de aldri har vært tilbudt 
dette i Narvik. Til sammenlikning var det 5 % som hadde brukt hasj eller marihuana i 2013, 
mens det var 2 % i 2017. 
 
Ungdata viser at det er færre som benytter rusmidler i 2017 i forhold til i 2013 og at Narvik 
ligger på et bra nivå innenfor denne kategorien.  
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2.6 Helsetilstand 
2.6.1 Hjerte- og karsykdommer 
Andelen som dør av hjerte-karsykdommer er betydelig redusert i løpet av de siste 20 årene. 
Samtidig har medikamentbruken for hjerte- og karlidelser økt (se 2.6.9). Dette kan bety at 
behandlingen er blitt bedre og at de som rammes av slike sykdommer i større grad dør med 
sykdommen og ikke av den. Andelen som dør av hjerte- og karsykdommer er høyere i Narvik 
enn for landet, men lavere enn fylket. 
 

 
kilde: kommunehelsa, dødelighet 0-74 år, per 100 000 

2.6.2 Muskel- og skjelettsykdommer 
I følge Folkehelseprofilen 2017 for Narvik kommune er andelen med muskel- og 
skjelettplager 0-74 år er mye høyere enn i fylket og landet som helhet. Årsakene til dette bør 
utredes videre for å finne gode tiltak for å redusere forekomsten. 
 

 
kilde: kommunehelsa - 0-74 år, per 1000.  

2.6.3 Diabetes 
I følge Folkehelseprofilen 2017 for Narvik kommune er andelen med type 2-diabetes høyere i 
Narvik enn i fylket og landet. Diabetes og kosthold kan ha en sammenheng. Imidlertid bør 
årsakene til høy andel i Narvik utredes videre for å finne gode tiltak for å redusere 
forekomsten. 
 

 
kilde: kommunehelsa - 0-74 år, per 1000.  
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2.6.4 Kronisk Obstruktiv Lungesykdom (KOLS) og astma 
Ut fra at andelen som dør av KOLS, og KOLS og lungekreft, er betydelig høyere i Narvik enn 
for landet og fylket, er det også sannsynlig at det er flere som er rammet av denne 
sykdommen i Narvik enn gjennomsnittet i landet. Støv kan være en medvirkende årsak. 

 
kilde: kommunehelsa - 0-74 år, per 100.000 

2.6.5 Psykiske lidelser  
Folkehelseprofilen 2017 for Narvik kommune viser at andelen med psykiske symptomer og 
lidelser mellom 15-29 år er høyere i Narvik enn i landet som helhet, og noe lavere enn i fylket 
for 2017. Tabellen under viser at andelen med psykiske lidelser blant personer i 
aldersgruppen 0-74 år er betydelig høyere i Narvik enn i fylket og landet som helhet. Dette er 
målt av fastlege og legevakt. Årsakene til dette bør utredes videre for å finne gode tiltak for å 
bedre dette. 
 

 
kilde: kommunehelsa - 0-74 år, primærhelsetjenesten, per 1000. 
 

2.6.6 Psykisk helse, ungdom 
Resultat fra Ungdataundersøkelsen i 2017 viser at antall med psykiske lidelser har økt fra 
2013 til 2017. Det er alvorlig at relativt mange unge sliter med psykiske lidelser og at frafallet 
i videregående er så høyt. Det er behov for mer kunnskap om eventuelle årsaker for å finne 
gode tiltak for å endre denne utviklingen. Generelt er det behov for et tettere samarbeid 
mellom ulike sektorer i kommunen. Gjennom innføring av bedre tverrfaglig innsats (BTI), 
helsefremmende skoler og barnehager og bruk av LP i barnehage og skoler håper vi at den 
negative trenden snus.  
 

2.6.7 Demens  
Demens er fellesbetegnelse for en gruppe hjernesykdommer som fortrinnsvis opptrer i 
høy alder. Alzheimers er den vanligste formen for demens. Den som rammes av en 
demenslidelse får redusert kapasitet til å opprettholde sitt funksjonsnivå og får økende 
behov for hjelp i sykdomsutviklingen. Felles for alle er at demens påvirker hele 
livssituasjonen både for de som er syke og deres pårørende (Demensplan, s.9). 
 
Det er usikkert hvor mange som vil rammes av demens i Narvik kommune fremover. 
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Helsedirektoratet har en generell oversikt over forekomst av demens. Under er det 
utarbeidet en beregning på bakgrunn av denne. 
 
Antall mulige personer som kan rammes av demens fremover (Kilde: Narvik kommune, 
Handlingsplan for demensomsorg 2017-2020). 
 

ÅR 2017 2018 2019 2020 2025 2030 2035 2040 

66-79 2138 2202 2250 2297 2727 2848 3018 3039 

80-89  813 815 813 819 865 1107 1324 1479 

90 år ++ 203 202 209 211 213 224 248 344 

Antall av 66-79: 21 22 22 23 27 28 30 30 

Antall av 80-89: 146 146 146 147 155 199 238 266 

Antall av 90++: 81 81 83 84 85 89 99 136 

Sum: 248 249 249 254 267 316 367 522 

 
 
Oversikten viser en prosentandel av antallet innenfor ulike alderskategorier, og at det kan 
bli en betydelig økning i antallet som rammes av en demenslidelse. Det er i liten grad sikre 
forskningsresultat knyttet til forebygging og behandling av demens, men det ser ut til at det 
som forebygger hjerte- og karlidelser også virker forebyggende på enkelt demenslidelser. 
Folkehelsetiltak, som blant annet riktig kosthold og fysisk aktivitet, er derfor sentralt også i 
denne sammenheng.  
 
Narvik kommune har en samarbeidsavtale med Nasjonalforeningen for folkehelsen om å 
være et demensvennlig samfunn.  
 

2.6.8 Overvekt og fedme 
Narvik kommune har høyere andel med overvekt, inkludert fedme, mål ved sesjon (17 år)  
enn landet, men lavere enn fylket. Overvekt medfører risiko for en rekke sykdommer og 
påvirker helsen negativt.  
 
Overvekt og fedme ved sesjon 1: 

 
Kilde: kommunehelsa 
 
 
 
2.6.9 Legemiddelbruk  
I følge Folkehelseprofilene er andelen antibiotikabruk høyere i Narvik enn i fylket og landet 
som helhet. Når en ser på utviklingen over tid har det vært økning i bruk av ulike 
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medikamenter både i landet, fylket og i Narvik (se tabell under). Det er økt bruk av 
diabetesmedikamenter, midler mot hjerte- og karsykdommer, smertestillende midler, midler 
ved psykiske lidelser og allergimidler i perioden 2012-2016. For landet er det reduksjon i 
sovemidler og beroligende midler, men økning i kolesterolsenkende midler og ADHD-midler. 
For fylket er det økning i bruk av sovemidler og beroligende midler og ADHD-midler, men 
reduksjon i kolesterolsenkende midler. I Narvik er det også økning i bruk av sovemidler og 
beroligende midler, men reduksjon i kolesterolsenkende midler og ADHD-midler.  
 
I hovedsak kan dette beskrives som en negativ utvikling for folkehelsen. Medikamenter er 
nødvendig for å behandle sykdom, men en rekke sykdommer er forårsaket av forhold som 
påvirker folkehelsen. 

  
Kilde: Kommunehelsa 

2.6.10 Oppsummering 
Narvik kommune har en rekke områder som medfører risiko for negativ utvikling i 
folkehelsen. Det er viktig at utviklingen følges gjennom oppdatering av helseoversikten årlig, 
samt at helseoversikten blir benyttet som et grunnlag for planlegging fremover. 
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Folkehelsearbeid og forebygging er sentralt for å snu utviklingen i en positiv retning.  
 
 

3. FOLKEHELSEARBEID OG FOREBYGGING 
 
Kommunen har ansvar for en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse, og utjevner sosiale 
forskjeller. Folkehelsearbeidet skal fremme befolkningens helse, trivsel, gode sosiale og 
miljømessige forhold og bidra til å forebygge psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse 
(Folkehelseloven). Utvikling i helse har nær tilknytning til oppvekstsvilkår og de forholdene vi 
lever under (Folkehelsemeldingen). Det handler derfor om å legge til rette for en 
samfunnsutvikling som gir gode betingelser for helse, slik at befolkningen; personer, familier 
og sosiale nettverk, i størst mulig grad kan ta sunne valg og mestre egen hverdag. 
  
De fleste enhetene i Narvik kommune har betydning for folkehelse og helsefremmende 
faktorer, og dermed for helsen og levealder hos befolkningen i kommunen. Barnehager og 
skoler har en særlig viktig funksjon for barn og unges oppvekst, normal utvikling og 
kunnskap om sunne levevaner. Et godt samarbeid rundt det enkelte barn og familie er viktig 
mellom barnehager, skoler, helsestasjon og barnevern. Tekniske enheter har en viktig 
funksjon for å skape miljøvennlig inne- og uteforhold som skal forebygge ulykker og skade. 
Andre enheter har en viktig funksjon for å fremme gode opplevelser som har betydning for 
livskvalitet. Administrative enheter har en viktig rolle som støtte for at utøvende enheter skal 
kunne fungere best mulig. 
  
Folkehelsearbeidet i Narvik kommune er fordelt på ulike enheter, omtales i ulike planer, og er 
lite koordinert. Det bør det utarbeides en plan som konkretiserer hvordan ulike 
folkehelsetiltak og ansvar skal fordeles. Folkehelsearbeid og forebygging som en integrert 
del i alle av kommunens enheter og politiske beslutninger vil være særlig viktig fremover for 
å opprettholde en bærekraftig utvikling. 
  
Under er en modell som viser hvilke faktorer som påvirker folkehelse. Denne helseoversikten 
gir en oversikt over status i ulike kategorier, med det mangler en helhetlig plan for å redusere 
forskjeller slik at risiko reduseres. 
  
Innsatsområder for å redusere sosial ulikhet i helse (Kilde: Folkehelseprofil 2016) 
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Andelen som vil få behov for ulike tjenester øker fremover. Det er derfor viktig at 
risikofaktorer kartlegges og at det som er mulig å forebygge forebygges. Et delmål i helse og 
omsorgsplanen til Narvik kommune er at folkehelsearbeid og forebygging skal bidra til bedre 
helse og redusert behov for tjenester i et livsløpsperspektiv. Strategien er 

-  Økt fokus på tiltak som kan gis tidlig, som har forebyggende, helsefremmende, 
rehabiliterende og/eller habiliterende effekt 

 
Kommunen har fått et tydeligere ansvar for å fremme befolkningens helse, trivsel, gode 
sosiale og miljømessige forhold. Kommunen skal bidra til å forebygge psykisk og somatisk 
sykdom, skade eller lidelse, bidra til utjevning av sosiale helseforskjeller og bidra til å 
beskytte befolkningen mot faktorer som kan ha negativ innvirkning på helsen 
(Folkehelseloven). Det er en nasjonal satsing på at befolkningen skal oppleve flere leveår 
med god helse og trivsel og reduserte sosiale helseforskjeller. 
 
Folkehelsearbeid og forebygging har betydning for hvordan helsa til befolkningen i Narvik 
kommune utvikler seg over tid. Det er svært mange enheter og sektorer som kan påvirke 
faktorer som fremmer helse for den enkelte og for grupper av befolkningen, slik at 
funksjonsnedsettelser, sykdommer og/eller skade reduseres så mye som mulig. 
Folkehelsearbeid innbefatter en rekke tiltak og det er 5 grunnleggende prinsipper for 
folkehelsearbeid (Folkehelsemeldingen):  

● «Helse i alt vi gjør» 
● Utjevning av sosiale forskjeller 
● Bærekraft 
● Føre var 
● Medvirkning 

 
Folkehelsearbeid og forebygging må derfor få større oppmerksomhet på tvers av enheter og 
fagområder, og samhandling og samordning av tiltak må økes. Dette er viktig for den 
enkelte, men også for å øke andel yrkesaktive og redusere behovet for helse- og 
omsorgstjenester fremover. 
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3.1 Tema, arenaer og verktøy i folkehelsearbeidet 

Her er det listet opp ulike tema og tiltak som kan ses på som verktøy i folkehelsearbeidet for 
å møte de utfordringene som oversikten peker på. Listen er ikke uttømmende.  
 
 

LEVEKÅR  

Arbeid/inntekt ❖ Næringslivsutvikling 
❖ Samarbeid kommune/næringsliv 
❖ Tiltak for å bedre økonomien til utsatte grupper og 

redusere fattigdom 
❖ Tiltak i regi av NAV 
❖ Tilgjengelighet i kulturskoler og idrettsforeninger for 

økonomisk vanskeligstilte 

Arenaer for fysisk 
aktivitet, idrett og 
friluftsliv 

❖ Aktuelle arenaer for barn/unge, eldre, 
funksjonshemmede 

❖ Tiltak for personer med overvekt, psykiske lidelser, 
diabetes med mer 

❖ Aktivitetskalender 
❖ Samarbeidsarenaer med idretten 

Arenaer for sosialt 
samvær 

❖ Tilbud i regi av frivilligsentraler 
❖ Møtesteder og lokale arrangementer 
❖ Tilbud etniske minoriteter 

Boliger/bomiljøer ❖ Bostruktur i forhold til barn/unge, eldre, 
innvandrerbefolkning, funksjonshemmede og 
vanskeligstilte 

❖ Tilgjengelig boenheter for flest mulig (livsløp) ivaretatt i 
reguleringsplaner 

❖ Sosial, teknisk og digital infrastruktur som tilgang til 
kommunale tjenester, servicetilbud, sosiale møteplasser, 
lekeplasser, gang- og sykkelveier og 
kommunikasjonstilbud 

Brukermedvirkning ❖ Tilrettelegging for brukermedvirkning i kommunens 
planer 

❖ Brukerorganisasjoner i kommunen 
❖ Frivillig sektor 
❖ Samarbeidsarenaer mellom kommuner og frivillig sektor 
❖ Kulturtilbud 

Likestilling ❖ Planmessig arbeid for likestilling 

Skole og oppvekst ❖ Systematisk arbeid med psykososialt miljø og håndtering 
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av mobbing 
❖ Internkontroll 
❖ Leksehjelpsordninger 
❖ Skolefritidsordninger ungdom 
❖ Fysisk aktivitet utover gymtimene 
❖ Frukt og grønnsaker i skolen 
❖ Kartleggingsverktøy for barns språkutvikling og psykisk 

helse i barnehager 
❖ Forebyggende tiltak i regi av helsestasjon / 

skolehelsetjenesten 
❖ Kulturskole 
❖ Ungdomsklubber og møtesteder i kommunen 

MILJØ  

Miljørettet helsevern ❖ Oversikt over godkjente og meldepliktige virksomheter 
❖ Tilsyn barnehager og skoler 
❖ Tilsyn solarier 
❖ Radonkartlegging og bistand med radonreduserende 

tiltak 
❖ Internkontroll 

Helse i plan ❖ Drøfting av kommunens folkehelseutfordringer i 
kommunens planstrategi 

❖ Overordnede mål og strategier for folkehelsearbeidet– 
basert på oversikt over helsetilstand og 
påvirkningsfaktorer 

❖ Folkehelseperspektiv i planer 

Universell utforming ❖ Ivaretatt i planverk 
❖ Prosjekter 

HELSE OG SYKDOM  

Forebyggende tiltak - 
fysisk og psykisk 
helse 

❖ Støttegrupper / selvhjelpsgrupper for å forebygge 
depresjon og redusere depressive symptomer 

❖ Bruk av programmer med vekt på mestring av depresjon 
og angst og håndtering av søvnvansker 

❖ Psykososiale kriseteam 
❖ Kartlegging og oppfølging gravide mht depresjon 
❖ Tidlig intervensjon for barn i risiko 
❖ Veiledningsprogrammer ved atferdsvansker barn / unge 
❖ Lærings og mestringssenter 
❖ Frisklivssentral 
❖ Foreldreveiledning 

ROS-analyser og 
beredskapsplaner 

❖ Langsiktige mål, strategier, prioriteringer og plan for 
oppfølging av samfunnssikkerhets- og 
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beredskapsarbeidet 
❖ ROS-analyser ved utbygging 
❖ Oppdaterte planer 

Skader og ulykker ❖ Registrering på legekontor/legevakt 
❖ Fallforebyggende tiltak/prosjekter 
❖ Brannforebyggende arbeid 
❖ Trafikksikkerhetsplaner 

Smittevern ❖ Opplysningsvirksomhet 
❖ Forebyggende tiltak, kampanjer 
❖ Informasjon om drikkevannskvalitet 
❖ Rutiner/tilsyn smittefarlig avfall 

Tiltak for sunne 
levevaner: kosthold, 
tobakk og rusmidler 

❖ Sunne kiosker ved arrangementer i kommunen 
❖ Ansettelse av ernæringsfysiolog 
❖ Kurs for diabetikere, andre grupper 
❖ Røykesluttkurs 
❖ Kampanjer 
❖ Alkoholpolitisk handlingsplan 
❖ Rusforebyggende arbeid 
❖ Kontroll med utøvelsen av kommunal bevilling 

 
Kilde: Gran kommune, Helseoversikt 


	FORORD
	1.0 INNLEDNING
	1.1 Bakgrunn og lovgrunnlag
	1.2 Krav til innhold
	1.3 Definisjon av begrep og kilder

	2.0 HELSETILSTAND OG PÅVIRKNINGSFAKTORER
	2.1 Befolkningssammensetning
	2.1.1 Aldersfordeling
	2.1.2 Fakta om befolkningen
	2.1.3 Levealder og dødelighet
	2.1.4 Etnisitet / Personer med innvandrerbakgrunn
	2.1.5 Befolkningsframskrivning
	2.1.6 Konsekvenser av befolkningsframveksten

	2.2 Oppvekst- og levekårsforhold
	2.2.1 Inntekt og ulikhet
	2.2.3 Ledighet, sykefravær, uføretrygd og sosialhjelp
	2.2.3 Barnehage/skole
	2.2.4 Utdanning
	2.2.5  Boliger
	2.2.6 Barnevern
	2.2.7 Rus og psykiatri
	2.2.8 Eldreomsorgen

	2.3 Fysisk, biologisk, kjemisk og sosialt miljø
	2.3.1 Radon
	2.3.2 Drikkevannskvalitet
	2.3.3  Luftkvalitet og støy
	2.3.4 Forurensing av vann/grunn
	2.3.5 Trafikksikkerhet / Trygg skolevei
	2.3.6 Kulturtilbud

	2.4 Skader og ulykker
	2.4.1 Personskader
	2.4.2 Hofte- og lårbensbrudd
	2.4.3 Skadeforekomst i barnehager og skoler
	2.4.4 Vold i nære relasjoner
	2.4.5 Beredskapsplan

	2.5 Helserelatert adferd
	2.5.1 Smittevern
	2.5.2 Vaksinasjonsdekning
	2.5.3 Ernæring
	2.5.3.1 Skole og barnehage
	2.5.3.2 Eldre

	2.5.6 Røyking og snus
	2.5.7 Fysisk aktivitet
	2.5.8 Alkohol og rus

	2.6 Helsetilstand
	2.6.1 Hjerte- og karsykdommer
	2.6.2 Muskel- og skjelettsykdommer
	2.6.3 Diabetes
	2.6.4 Kronisk Obstruktiv Lungesykdom (KOLS) og astma
	2.6.5 Psykiske lidelser
	2.6.6 Psykisk helse, ungdom
	2.6.7 Demens
	2.6.8 Overvekt og fedme
	2.6.10 Oppsummering


	3. FOLKEHELSEARBEID OG FOREBYGGING
	3.1 Tema, arenaer og verktøy i folkehelsearbeidet


