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Forord
Samfunnsutvikling er en av kommunes viktigste oppgaver. Vi skal legge til rette for et
helsefremmende samfunn, som bidrar til å utjevne sosiale helseforskjeller. For å få det til er det
viktig å ha oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer, samt følge med på utviklingen på
dette området.
Folkehelsearbeid er noe vi har et felles ansvar for i hele organisasjonen. Vi skal tenke folkehelse i
alt vi gjør og alle planer vi har, både på tvers av kommunalområder og virksomheter. Det er også
viktig å samarbeide med frivilligheten og næringslivet for å få til et best mulig resultat.
Hver enkelt av oss har et ansvar for egen helse, men som kommune må vi legge til rette for at de
gode valgene blir enkle å ta.
Planstrategien skal utarbeides med utgangspunkt i dette dokumentet, vår oversikt over
helsetilstand og påvirkningsfaktorer i Nes. Planstrategien skal vise hvilken retning arbeidet vårt
skal ha, og hvilke planer vi trenger for å bygge videre på de muligheter vi har, samt for å løse de
utfordringer vi står overfor.
Oversikten skal synliggjøres administrativt, politisk og offentlig. Dokumentet skal fungere som
grunnlag for satsningsområder og prioriteringer. Det handler om å rette innsatsen der en kan få
størst effekt og gevinst av helsefremmende og forebyggende tiltak.
Sammen skaper vi «det gode liv der elvene møtes».

Årnes, april 2016

Grete Sjøli
Ordfører
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Sammendrag
Her presenteres noen resultater for Nes sammenlignet med landsgjennomsnittet, og noen ganger
også med gjennomsnittet for fylket. Det er ment å på en enkel måte gi leseren et sammendrag av
oversiktsdokumentets innhold.

Hvor Nes ligger bedre an enn landet som helhet
Andelen som bor alene er lavere enn andelen i landet.
Andelen barn (0-17 år) som bor i husholdninger med lav inntekt er lavere enn i landet som
helhet. Lav inntekt defineres som under 60 % av nasjonal medianinntekt.
Andelen uføretrygdede (18- 44 år) er lavere enn andelen i landet som helhet.
Andelen sosialhjelpsmottakere i alder 20-66 år ser ut til å være lavere enn landsgjennomsnittet.
Andelen 9-åringer som er fullvaksinert mot meslinger, røde hunder og kusma (MMR) er høyere
enn både lands- og fylkesgjennomsnittet.
Andelen elever på videregående skole som oppgir at de snuser er lavere enn andelen for landet
som helhet.
Nes har god drikkevannskvalitet.

Hvor Nes ligger ganske likt som landet som helhet
Andelen eldre over 80 år i 2020 er estimert til å være på nivå med landet son helhet.
Forventet levealder er ikke entydig forskjellig fra landsnivået.
Andelen arbeidsledige (15-74 år) er ikke entydig forskjellig fra landsnivået.
Andelen pasienter behandlet for hjerte- og karsykdommer i sykehus er ikke entydig forskjellig fra
gjennomsnittet for landet.
Andelen elever på 7.- og 10. trinn som trives godt på skolen er ikke entydig forskjellig fra
landsgjennomsnittet.
Andelen med skader er ikke entydig forskjellig fra landsnivået, vurdert etter sykehusinnleggelser.
Andelen elever på ungdomsskolen og videregående skole som drikker seg beruset er på nivå
med landet som helhet.
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Hvor Nes ligger dårligere an enn landet som helhet
Andelen barn med enslig forsørger er høyere enn i landet som helhet.
Andelen med videregående eller høyere utdanning er lavere enn landsnivået.
Sykefraværsprosenten for Nes i fjerde kvartal i 2014 lå på 6,6 mens landsgjennomsnittet i
samme periode er 5,4 %.
Andelen elever i 5. trinn på laveste mestringsnivå i lesing er høyere enn både landet- og
fylkesgjennomsnittet.
Andelen elever i 5. trinn på laveste mestringsnivå i regning er høyere enn både landet- og
fylkesgjennomsnittet.
Frafallet i videregående skole er høyere enn i landet som helhet.
Deltakelsen i fritidsorganisasjoner blant ungdomsskoleelever i Nes er noe lavere sammenlignet
med landsgjennomsnittet i følge tall fra Ungdata-undersøkelsen.
Utbredelsen av overvekt og fedme blant elever i 3. klasse (2013) var større enn i landet som
helhet (2012).
Nes har en høyere andel gutter og jenter, 17 år, som ved sesjon oppgir høyde og vekt som viser
overvekt og fedme, sammenlignet med lands- og fylkesgjennomsnittet.
Andelen (30-74 år) som bruker legemiddel mot type 2-diabetes er høyere enn andelen i landet.
Antall personer (0-74 år, per 1000) som bruker legemiddel mot hjerte- og karsykdommer og
antallet personer (0-74 år, per 100 000) som dør av hjerte- karsykdommer er høyere enn landsog fylkesnivået.
Antallet personer (45-74 år) som bruker legemiddel mot KOLS og astma er høyere enn i landet
som helhet.
Andelen (0-74 år) som bruker legemiddel mot psykiske lidelser er høyere enn landet som helhet.
Fylkesgjennomsnittet ligger lavere enn landsgjennomsnittet.
Andelen (15 – 29 år) med psykiske symptomer og lidelser, i primærhelsetjenesten er høyere enn
landsgjennomsnittet.
Sykdommer og plager knyttet til muskel- og skjelettsystemet ser ut til å være mer utbredt enn i
landet som helhet, vurdert etter data fra fastlege og legevakt.
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1. Innledning
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Kommunen skal legge til rette for en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse og utjevner
sosiale helseforskjeller. Folkehelsearbeidet skal være langsiktig og systematisk. Kommunen skal
jf. folkehelseloven § 5 og forskrift om oversikt over folkehelsen utarbeide en oversikt over
helsetilstand og påvirkningsfaktorer. Folkehelseutfordringer og ressurser skal identifiseres og
oversikten skal være skriftlig og utarbeides hvert fjerde år. Oversikten skal være en del av
grunnlaget for kommunens planstrategi som skal omfatte strategiske valg knyttet til utviklingen av
kommunesamfunnet.

Figur 1: Illustrasjon, systematisk
folkehelsearbeid (Meld. St. 34 (2012–2013))

Helsen påvirkes av mange ulike faktorer, som på forskjellige måter og på ulikt nivå samspiller
med hverandre. Samfunnet så vel som enkeltindivider har ansvar for hvordan helsetilstanden
utvikles. For å oppnå god helse og reduserte sosiale helseforskjeller blant innbyggerne i Nes må
alle kommunens virksomheter jobbe for det beste for innbyggerne. Det totale folkehelsearbeidet i
kommunen gjøres derfor innen alle virksomheter og mange ganger gjennom samhandling, på alle
nivåer i så vel virksomhetene, som på strategisk og politisk nivå.

Figur 2: Påvirkningsfaktorer
for helse. (Dahlgren, G.,
Whitehead, M. (1991)).
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Oversikten skal jf. Forskrift om oversikt over folkehelsen §3 inneholde opplysninger om og
vurderinger av:
- befolkningssammensetning
- oppvekst- og levekårsforhold
- fysisk, biologisk, kjemisk og sosialt miljø
- skader og ulykker
- helserelatert atferd
- helsetilstand
Oversikten skal baseres på:
- opplysninger fra statlige helsemyndigheter og fylkeskommune
- kunnskap fra de kommunale helse- og omsorgstjenestene
- kunnskap om faktorer og utviklingstrekk i miljø og lokalsamfunn som kan ha innvirkning
på befolkningens helse
Oversikten er ikke fullstendig og utdypende, men gir en retning for hvordan det ser ut. Det skal
være et ”levende” dokument som skal oppdateres og forbedres. Nes sammenlignes i dette
dokumentet med lands- og fylkesgjennomsnittet. I tillegg er også de andre kommunene på Øvre
Romerike; Gjerdrum, Ullensaker, Eidsvoll, Nannestad og Hurdal lagt inn noen steder.
I dokumentet er de nyeste tallene, fra de kildene som er brukt, tatt med. Noen steder innebærer
dette tall som er eldre enn 2015/2016.
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2. Befolkningssammensetning
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2.1

Oppsummering

Per 1.1.2016 hadde Nes kommune en befolkningsmengde på totalt 20 783 innbyggere av
totalt 100 210 innbyggere på Øvre Romerike. Befolkningsmengden i Nes øker og i 2015
hadde vi en folketilvekst på 373 personer. Med høy nasjonal vekst vil det i 2040 være
29 999 innbyggere i kommunen.

Per 1.1.2016 utgjorde aldergruppen 20-66 år over halvparten av innbyggertallet i Nes.
Omtrent en fjerdedel av befolkningen er under 19 år.

Kvinner lever lenger enn menn. I Nes blir kvinner i gjennomsnitt 82,2 år og menn 77,6 år.
Sammenlignet med landet og fylket kommer Nes dårligs ut, men forskjellene er ikke
veldig store.

Sammenlignet med landsgjennomsnittet og gjennomsnittet i fylket er andelen
innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre lav i Nes. Kommunen har en avtale
med staten v/IMDi om å bosette 50 flyktninger i 2016. Av disse flyktningene er 15 enslige
mindreårige. I tillegg kommer familiegjenforeninger.

Sysselsetningen i Nes preges av offentlig virksomhet og servicenæringer. Det er 1 610
som pendler til Nes for å arbeide, mens 6 536 pendler ut av kommunen. De fleste som
pendler ut av kommunen pendler til Oslo og Ullensaker.

Valgdeltakelse kan brukes som et mål på tillit, deltakelse og engasjement i samfunnet. I
Nes var det en lavere andel av de stemmeberettigete som stemte i både stortingsvalg og
kommune- og fylkestingsvalg sammenlignet med lands- og fylkesgjennomsnittet.
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2.2

Folkemengde og fordeling

Per 1.1.2016 har Nes kommune en befolkningsmengde på totalt 20 783 innbyggere av totalt
100 210 innbyggere på Øvre Romerike. Den totale befolkningsveksten i perioden 1995-2015 var
på 30,5 % i Nes. De to seneste årene har den prosentvis veksten vært på 1,2 % (246 personer)
fra 2014 til 2015 og 1,8 % (373 personer) fra 2015 til 2016. Nes kommune hatt en lavere vekst i
befolkningsmengde de 10 siste årene enn Ullensaker og Eidsvoll, men en sterkere vekst enn
Gjerdrum, Nannestad og Hurdal.
Folkemengde Øvre Romerike per 1.1.
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Figur 3: Folkemengde, alle aldre, begge kjønn. Kilde: SSB, 07459

Per 1.1.2016 utgjorde aldergruppen 20-66 år over halvparten av innbyggertallet i Nes. Omtrent
en fjerdedel av befolkningen er under 19 år. Aldersgruppa 90 år og eldre har økt fra 126 i 2014 til
141 i 2016.
Befolkningen i Nes, etter alder, 01.01.2016
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Figur 4: Befolkningssammensetning i Nes kommune per 1.1.2016 fordelt på aldersgruppe. Kilde: SSB, 07459
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Det vil i årene fremover være en særlig sterk vekst i befolkningen over 75 år om det blir middels
befolkningsvekst i Nes. Selv om veksten i den eldre delen av befolkningen vil være høy vil
imidlertid ikke forholdet mellom aldersgruppene endre seg radikalt. Dette på grunn av at det i dag
er relativt få mennesker i de eldre aldersgruppene (Akershusstatestikk 1/2013 – tall og fakta om
Akershus).
Kvinner lever lenger enn menn. I Nes blir kvinner i gjennomsnitt 82,2 år og menn 77,6 år.
Sammenlignet med landet og fylket kommer Nes dårligs ut, men forskjellene er ikke veldig store.
Forventet levealder
84
83
82

Leveår

81
80
79
2000-2014

78
77
76
75
74
menn

kvinner

menn

hele landet

kvinner

Akershus

menn

kvinner

Nes (Akershus)

Figur 5: Forventet levealder ved fødsel, beregnet ved hjelp av dødelighetstabell. 15 års gjennomsnitt. Kilde:
Folkehelseinstituttet, kommunehelsa statistikkbank.

I 2014 var det totalt 8 690 husholdninger i Nes. Av disse utgjorde husholdninger bestående av
mor/far eller par med barn den største gruppen. Aleneboer og par uten hjemmeboende barn var
de to andre gruppene som dominerte.
Fordelingen i antallet husholdningstyper i Nes kommune i 2014
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Flerfamiliehusholdninger
2203

Figur 6: Fordelingen i antallet husholdningstyper i Nes kommune i 2014. Kilde: Akershus fylkeskommune.

Det siste 10 årene har det vært en økning av andelen aleneboere i Nes. Sammenlignet med
landsgjennomsnittet, fylkesgjennomsnittet og de andre kommunene på Øvre Romerike har Nes
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en lav andel aleneboere.
Andelen barn med enslig forsørger er dog høyere i Nes enn landet som helhet. Gjennomsnittlig
andel var 17 % i Nes i perioden 2012-2014 mens gjennomsnittet for landet i samme periode var
15 % og i fylket 14 %. Barn med enslig forsørger antas å være en potensielt utsatt gruppe, både
økonomisk og sosialt (Folkehelseinstituttet, kommunehelsa statistikkbank, 2016).
2.3

Befolkningsframskriving

I 2015 hadde Nes kommune en folketilvekst på 373 personer. Denne økningen kommer
hovedsakelig av netto innflytting fra innlandet. I kommuneplanens samfunnsdel 2013-2030 er det
lagt til grunn at Nes skal ha en høy vekst i folkemengde. Dette innebærer en årlig vekst i
folkemengde på 1,5-2 %. Fra 2015 til 2016 var det en vekst i folketall på 1,8 %. Med estimatet om
høy vekst som grunn vil det i 2040 være 29 999 innbyggere i kommunen.
Befolkningsframskriving i Nes
35000
30000

Antall

25000
20000

Nes (Ak.) Middels nasjonal
vekst (Alternativ MMMM)

15000

Nes (Ak.) Lav nasjonal
vekst (Alternativ LLML)

10000

Nes (Ak.) Høy nasjonal
vekst (Alternativ HHMH)

5000
0
2014

Nes
(Ak.)

2020

Middels nasjonal vekst
Lav nasjonal vekst
Høy nasjonal vekst

2025

2030

2014
20164
20164
20164

2035

2020
21905
21524
22336

2040
2025
23269
22430
24269

2030
24493
23179
26209

2035
25528
23690
28131

2040
26372
24029
29999

Figur 7: Befolkningsframskriving i Nes, folketall. Lav-, middels- og høy nasjonal vekst. Kilde: Akershus
fylkeskommune, 2014

2.4

Etnisitet

Sammenlignet med landsgjennomsnittet og gjennomsnittet i fylket er andelen innvandrere og
norskfødte med innvandrerforeldre lav i Nes. På Øvre Romerike er det bare Hurdal som har en
lavere andel innvandrere. Det er innvandrere fra landene Polen, Litauen og Russland som
dominerer i Nes. Men kommunen har innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre fra
mange forskjellige land. Dette kommer fram ved at 39 % av innvandrende i kommunen kommer
fra land som utgjør under 3 % av den totale innvandringen.

13

Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer 2016-2019

Andel innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre
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Figur 8: Innvandrere og norskfødte med
innvandrerforeldre kjønn samlet, totalt,
andel prosent. Kilde: Akershus
fylkeskommune, 2014

Hvert år bosetter Nes kommune flyktninger. Kommunen har en avtale med staten v/IMDi om å
bosette 50 flyktninger i 2016. Av disse flyktningene er 15 enslige mindreårige.
Familiegjenforeninger kommer i tillegg. Det er i tillegg en anmodning om å ta i mot 55 i 2017, av
disse er det 20 enslige mindreårige. I perioden 2010 - 2015 er det bosatt omlag 150 flyktninger i
Nes, inklusivt familiegjenforeninger. Flyktningene bosettes i hovedsak i kommunale boliger, med
en 3-årig leiekontrakt. De enslige mindreårige flyktningene bosettes i bofellesskap og får tett
oppfølging for å integreres i samfunnet.
Alle voksne har i utgangspunktet rett og plikt til introduksjonsprogram. Målsettingen for
introduksjonsprogrammet er å kvalifisere deltakeren til arbeid/ordinær utdanning, slik at de kan
klare seg selv i Norge. Den samme målsetningen gjelder også for de enslige mindreårige som
bosettes i kommunen. Ved familiegjenforening, og når kommunen tar i mot overføringsflyktninger
direkte fra flyktningeleirer, er det kommunale helsetilbudet det første de møter. Det er viktig at
flyktninger blir betraktet som Nesbuer flest og tar del i tilbud som eksisterer i kommunal- og
frivillig regi (Flyktningkontoret, Nes kommune, 2016).
2.5

Sysselsetning og pendling

Sysselsetningen i Nes preges av offentlig virksomhet og servicenæringer. Innen offentlig
virksomhet er ca. 44 % av arbeidsplassene innenfor helse- og sosialtjenester, undervisning og
offentlig administrasjon.
Det er 1 610 personer som pendlet til Nes for å arbeide, mens 6 536 pendler ut av kommunen.
Det er dermed 4 926 flere som pendlet fra kommunen enn som pendlet til kommunen. Antall
sysselsatte som bor i Nes og som har et arbeidssted i Nes er 4 099. De fleste som pendler ut av
kommunen pendler til Oslo (2 252) og Ullensaker (1 424). I tillegg er det 5 957 personer som
pendler til andre kommuner i Akershus, mens 579 personer pendler til andre fylker enn Akershus.
Alle kommunene på Øvre Romerike, med unntak av Ullensaker, har negativ netto i antallet
pendlere. Av de som pendler til Nes arbeider de fleste innen næringene undervisning og helseog sosial (Akershus fylkeskommune 2016).
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Antall sysselsatte, etter arbeidssted
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Figur 9: Antall sysselsatte etter arbeidssted i Nes, 2014. Kilde: Akershus fylkeskommune

2.6

Valgdeltakelse

Valgdeltakelse kan brukes som et mål på tillit, deltakelse og engasjement i samfunnet. I Nes var
det en lavere andel av de stemmeberettigete som stemte i både stortingsvalg og kommune- og
fylkestingsvalg sammenlignet med lands- og fylkesgjennomsnittet.
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Figur 10: Avgitte stemmer i prosent av stemmeberettigede ved stortingsvalg og kommune- og fylkestingsvalg.
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3. Oppvekst- og levekårsforhold
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3.1

Oppsummering

Det er færre barn som bor i lavinntekthusholdninger i Nes sammenlignet med
landsgjennomsnittet. En faktor bak dette kan være at Nes har en høyere andel av
befolkningen i arbeidsaktiv alder sammenlignet med hele landet.
Andelen arbeidsledige i Nes har sunket fra 2,9 % i 2014 til 2,7 % i 2015. I 2015 har Nes en
lavere andel arbeidsledige sammenlignet med landsgjennomsnittet. Fylkesgjennomsnittet
var lavere i både 2014 og 2015.
Etter en topp i 2011 har antall personer med nedsatt arbeidsevne gått ned i Nes. Fokuset
på «arbeid først» og tidlig oppfølging allerede i sykepengefasen kan være en årsak til
nedgang i antallet som går over på arbeidsavklaringspenger.
Sykefraværsprosenten i Nes i har i perioden fra 2008 til 2014 variert fra 6,5 % til 6,8 %,
bortsett fra i 2011 da den var på 7,8 %. Landsgjennomsnittet har vært lavere i hele
perioden og var som høyest i 2009 på 6,4 %. Første kvartal i 2014 viser at Nes ligger på
6,5 %. Landsgjennomsnittet for første kvartal i 2014 er 5,5 %.
Andelen uføretrygdede i alderen 18-66 år i Nes har sunket gradvis siden 2007.
Gjennomsnittet for Nes i perioden 2012-2014 var 8,9 %, mens gjennomsnittet for landet i
samme periode lå på 9,2 %. Ser en på andelen uføretrygdede i aldersgruppen 18-44 år er
den betydelig lavere enn for gruppen 18-66 år. Det vil si at majoriteten av de
uføretrygdede i aldersgruppen 18-66 år er over 44 år. I Nes var andelen uføretrygdede i
aldersgruppen 18-44 år i perioden 2012-2014 på 2,3 %, mens landsgjennomsnittet i
samme periode var 2,6 %. Det vil si at Nes ligger bedre an sammenlignet med
landsgjennomsnittet. Andelen yngre ufører har dog vært økende de siste årene.
I aldersgruppen 18-24 år har andelen sosialhjelpsmottakere i Nes sunket de tre siste
årene, fra 7,2 % i 2013 til 6,4 % i 2015. I samme periode har andelen sosialhjelpsmottakere
i alderen 20-66 år vært relativt stabil i Nes på rundt 2,7 %. Det er kun Gjerdrum som ligger
bedre an sammenlignet med de andre kommunene på Øvre Romerike
I Nes har andelen innbyggere i alderen 30-39 år med grunnskole som høyeste fullførte
utdanning sunket siden 2009, men andelen er fortsatt høyere enn lands- og
fylkesgjennomsnittet.
I Nes har antallet skilsmisser og separasjoner gått jevnt nedover de siste årene. Det er
positivt. I 2010 var antallet 112 mens det i 2014 var 89.
Antall barn med omsorgs- eller hjelpetiltak i barnevernet i Nes har gått oppover siden
2006, da antallet var 133. Barneverntjenesten hadde ved utgangen av 2015 mottatt 292
meldinger. 40 av disse meldingene ble henlagt, resterende gikk til undersøkelse. I løpet av
2015 fikk totalt 163 barn i hjelpetiltak i hjemmet. I utgangen av desember 2015 hadde
barneverntjenesten redusert dette og hadde totalt 105 barn i hjelpetiltak i hjemmet, 55
barn i omsorgstiltak og 50 pågående aktive undersøkelser.
Nes har en positiv bevegelse mellom mestringsnivåene i lesing på 5. trinn sammenlignet
med i fjor – altså at flere elever presterer på et høyere mestringsnivå. Skalapoeng og
mestringsnivåer sett under ett, indikerer en fremgang på de nasjonale prøvene i lesing for
Nes kommune på 5. trinn.
I regning kan Nes vise til en fremgang på 1 skalapoeng når en sammenligner skoleårene
2014-15 og 2015-16. Nes kommune har en positiv bevegelse mellom mestringsnivåene
sammenlignet med i fjor – altså at flere elever presterer på et høyere mestringsnivå.
Skalapoeng og mestringsnivåer sett under ett, indikerer en fremgang på de nasjonale
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prøvene i regning for Nes kommune på 5. trinn.

Det har vært noen svingninger i andelen som ikke fullfører videregående skole siden
2008-10. Gjennomsnittet i Nes for perioden 2012-14 var 31 %, hvilket er en økning
sammenlignet med målingsperioden 2011-13 som viste 28 %. Landsgjennomsnittet i siste
målingsperiode var 24 %. At såpass høy andel faller fra er bekymringsfullt. På Øvre
Romerike skårer Nes, Nannestad og Hurdal høyest.
Andelen elever i videregående skole, som tror at de vil ta høyere utdanning i fremtiden er
større i Nes sammenlignet med landsgjennomsnittet. Det kan tyde på at nesungdommen
har god tro på fremtiden.
I 5-årsperioden, fra skoleår 2009-10 til 2014-15, var den gjennomsnittlige andelen elever i
Nes som trivdes godt på skolen 89,8 % på 7. trinn og 84,3 % på 10. trinn. Nes er ikke
entydig forskjellig fra landsgjennomsnittet.
Andelen elever på 7. trinn som oppgir at de har opplevd mobbing de siste månedene i
Nes var på 6,6 % i siste målingsperioden fra 2009-10 til 2014-15, hvilket er rett under
landsgjennomsnittet. På Øvre Romerike ligger Nes bedre an enn Ullensaker Eidsvoll og
Hurdal. Andelen elever som oppgir at de har opplevd mobbing de siste månedene er
høyere på 10. trinn enn på 7. trinn.
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3.2

Lavinntekthusholdninger

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 (Folkehelseinstituttet, folkehelseprofiler 2014).
Det er færre barn som bor i lavinntekthusholdninger i Nes sammenlignet med
landsgjennomsnittet. En faktor bak dette kan være at Nes har en høyere andel av befolkningen i
arbeidsaktiv alder sammenlignet med hele landet. I Nes har andelen økt fra 7,6 % i 2010 til 9,1 %
i 2013. Fylket ligger noe lavere, og hadde en andel på 8,1 % i 2013. En nasjonal tren tyder på at
denne gruppen øker.
Lavinntektshusholdninger, 0-17 år
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Figur 11: Barn, 0-17 år som bor i husholdninger med inntekt under henholdsvis 50 % og 60 % av nasjonal
medianinntekt, beregnet etter EU-skala. Årlige tall. Andel prosent. Kilde: Folkehelseinstituttet, kommunehelsa
statistikkbank.

Ser en på medianinntekt for husholdninger kan en se sammenhenger med andelen
lavinntektshuholdninger. I 2013 var medianinntekten for husholdninger i Nes 503 000 kr. per år.
Det er 38 000 kr høyere enn medianinntekten per år på landsbasis. Gjennomsnittet for fylket lå litt
høyere enn Nes.
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Figur 12: Medianinntekt i husholdninger (etter skatt). Med inntekt menes yrkesinntekter, kapitalinntekter,
skattepliktige og skattefrie overføringer i en husholdning i løpet av kalenderåret. År 2013. Studenter er ikke
inkludert. Kilde: Folkehelseinstituttet, kommunehelsa statistikkbank.
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3.3

Arbeidsledighet

Arbeidsledige antas å være en utsatt gruppe, både økonomisk, helsemessig og sosialt
(Folkehelseinstituttet, folkehelseprofiler 2014). Andelen arbeidsledige i Nes har sunket fra 2,9 % i
2014 til 2,7 % i 2015. I 2015 har Nes en lavere andel arbeidsledige sammenlignet med
landsgjennomsnittet. Fylkesgjennomsnittet var lavere i både 2014 og 2015.
Arbeidsledighet i aldersgruppen 15-74 år
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Figur 13: Andel helt arbeidsledige mellom 15-74 år i prosent av befolkningen, kjønn samlet, årlige tall. Kilde: SSB,
10593

Sammenlignet med de andre kommunene på Øvre Romerike i 2015 kommer Nes og Eidsvoll noe
bedre ut enn Ullensaker og Nannestad, som har en høyere andel arbeidsledige. Gjerdrum
kommer best ut etterfulgt av Hurdal (SSB, 10593).
Det er blant de høyt utdannede at ledigheten øker mest. Selv om denne endringen gjelder for
begge kjønn, er de største endringene blant menn. Hvis en ser på ulike aldersgrupper er det de
eldre arbeidstakerne, over 50 år, som har størst økning. Med et unntak av aldersgruppen 20-24
år så synker ledigheten for de 49 år og yngre. Høyest andel ledige er det blant 25–29 åringene,
mens 30–39 åringene har flest antall arbeidsledige (NAV Nes, 2016).
3.4

Nedsatt arbeidsevne

Det gjennomsnittlige antallet personer med nedsatt arbeidsevne i Nes var 966 i 2015. I mars
2010 ble det en markant økning grunnet at tre ulike stønadsområder (rehabilitering, attføring og
tidsbegrenset uføre) ble slått sammen til en, arbeidsavklaringspenger AAP. Andre variasjonene i
statistikken henger sammen med arbeidsledighet, økning i boligpriser, renteøkning m.m.
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Antall med nedsatt arbeidsevne
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Figur 14: Antall personer i gjennomsnitt per måned med nedsatt arbeidsevne i Nes. Årlige tall. År 2009-2015.
Kilde: NAV, Akershus.

Etter en topp i 2011 har antall personer med nedsatt arbeidsevne gått ned i Nes. Fokuset på
«arbeid først» og tidlig oppfølging allerede i sykepengefasen kan være en årsak til nedgang i
antallet som går over på arbeidsavklaringspenger. Nedgangen skyldes også regelen om at
arbeidsavklaringspenger ikke skal tilstås utover 4 år og at det er strenge unntaksregler. Flere
saker er også avklart mot varig ytelse (NAV, Nes 2016).
3.5

Sykefravær og uføretrygd

Årsakene til sykefravær og uførhet er ofte sammensatte og komplekse. Det kan omfatte
medisinske, psykiske og sosiale forhold. Det fysiske og sosiale miljøet på arbeidsplassen og type
arbeidsoppgaver har stor betydning for sykefraværet. Andre årsaker kan være tidspress, høy
arbeidsbelastning, mangel på kommunikasjon og informasjon og dårlige arbeidstider. Lav grad av
selvbestemmelse og innflytelse er også vist å kunne gi økt risiko for redusert arbeidsevne
(Regjeringen, 2010).
Muskel- og skjelettlidelser og psykiske lidelser er de vanligste diagnosegruppene ved sykefravær
og uførhet. Disse diagnosene er mange ganger basert på subjektive opplevelser og det er ikke
alltid det finnes klare organiske funn. Dette gjør at pasientens subjektive rapportering ofte ligger til
grunn for sykemelding (Regjeringen 2010).
Det er observert at en reduksjon i ledighet kan gi økt sykefravær. Dette forklares ved at de
grupper som er arbeidsledige er ekstra utsatte. Da de kommer seg inn på arbeidsmarkedet kan
de i en periode fortsatt være ekstra utsatte og har derfor letter for å bli sykemeldt.
Sykefraværsprosenten i Nes i har i perioden fra 2008 til 2014 variert fra 6,5 % til 6,8 %, bortsett
fra i 2011 da den var på hele 7,8 %. Landsgjennomsnittet har vært lavere i hele perioden og var
som høyest i 2009 på 6,4 %. Fjerde kvartal i 2014 lå Nes på 6,6 %, hvilket er bedre enn Eidsvoll
og Hurdal, sammenlignet med kommunene på Øvre Romerike. Landsgjennomsnittet i fjerde
kvartal i 2014 var 5,4 %.
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Legemeldt sykefravær for arbeidstakere*
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Figur 15: Sykefraværsprosenten viser antall dagsverk som er tapt på grunn av legemeldt sykefravær i prosent av
alle avtalte dagsverk for arbeidstakere. Her er det både tatt hensyn til omfanget av deltidsarbeid og om man er
helt eller delvis sykemeldt.16-69 år, kjønn samlet. Kilde: SSB, 03218. *Når en gikk over fra aa- til A- registeret
den 1. januar 2015 oppsto tekniske og juridiske problemer. Sykefraværsprosenten er derfor ikke oppdatert siden
fjerde kvartal 2014. De tekniske problemene skal være løst, men de juridiske må opp i stortinget og det er
berammet til juni 2016, selv om dette virker usikkert.

De som er uføretrygdede er utsatt helsemessig, både fysisk og psykisk, og materielt. Omfanget
av uføretrygd er en indikator på helsetilstand, men må ses i sammenheng med næringslivet,
utdanningsnivået og jobbtilbudet i kommunen. Grupper som står utenfor arbeidsliv og skole har
oftere dårligere psykisk helse og mer usunne levevaner enn de som er i arbeid. Norge har de
siste ti årene hatt en høyere andel av befolkningen som får sykmelding og uføretrygd enn andre
OECD-land. Økte helseproblemer i befolkningen kan ikke forklare dette (Folkehelseinstituttet,
folkehelseprofiler 2014).
Andelen uføretrygdede i alderen 18-66 år i Nes har sunket gradvis siden 2007. Gjennomsnittet
for Nes i perioden 2012-2014 var 8,9 %, mens gjennomsnittet for landet i samme periode lå på
9,2 %. Ved sammenligning med de andre kommunene på Øvre Romerike har Eidsvoll og Hurdal
en høyere andel uføretrygdede i aldersgruppen 18–66 år.
Ser en på andelen uføretrygdede i aldersgruppen 18-44 år er den betydelig lavere enn for
gruppen 18-66 år. Det vil si at majoriteten av de uføretrygdede i aldersgruppen 18-66 år er over
44 år. I Nes var andelen uføretrygdede i aldersgruppen 18-44 år i perioden 2012-2014 på 2,3 %,
mens landsgjennomsnittet i samme periode var 2,6 %. Det vil si at Nes ligger bedre an
sammenlignet med landsgjennomsnittet. Andelen yngre ufører har dog vært økende de siste
årene.
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Andelen uføretrygdede i alderen 18-66 år
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Figur 16: Andel uføretrygdede i prosent (standardisert) av befolkningen i alderen 18 - 66 år. Kjønn samlet.
Statistikken viser 3 års glidende gjennomsnitt. Uføreytelser er stønadsordninger for å sikre inntekt til livsopphold
for personer i alderen 18-66 år, som har fått inntektsevnen varig nedsatt på grunn av sykdom eller
funksjonshemning. Kilde: Folkehelseinstituttet, kommunehelsa statistikkbank, 2016.
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Figur 17: Andel uføretrygdede i prosent (standardisert) av befolkningen i alderen 18 - 44 år. Kjønn samlet.
Statistikken viser 3 års glidende gjennomsnitt. Uføreytelser er stønadsordninger for å sikre inntekt til livsopphold
for personer i alderen 18-44år, som har fått inntektsevnen varig nedsatt på grunn av sykdom eller
funksjonshemning. Kilde: Folkehelseinstituttet, kommunehelsa statistikkbank, 2016.

Miljøarbeidertjenesten opplever at mange av deres brukere får avklaringspenger eller uføre for
tidlig. De mener at brukerne bør få prøve seg på flere yrker og arenaer før en slik beslutning
fattes. Det er per i dag ikke noe direkte samarbeid mellom miljøarbeidertjenesten og Nav rundt
dette (Miljøarbeidertjenesten, Nes kommune, 2016).
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3.6

Mottakere av sosialhjelp

Mottakerne av sosialhjelp er en utsatt gruppe psykososialt og materielt. De har ofte en mer
marginal tilknytning til arbeidsmarkedet, kortere utdanning og lavere bostandard enn
befolkningen ellers. Det er også påvist at det er langt større innslag av helseproblemer blant
sosialhjelpsmottakere enn i befolkningen ellers, og særlig er det en stor andel med psykiske
plager og lidelser. Utbredelsen av sosialhjelp i totalbefolkningen er et uttrykk for pågangen av det
kommunale hjelpeapparatet fra personer som, for kortere eller lengre tid, er avhengig av
økonomisk støtte til livsopphold. Langtidsmottakere av sosialhjelp kan bl.a. gjenspeile et lokalt
vanskelig arbeidsmarked, men også at sosialtjenesten legger ulik vekt på aktivisering av den
enkelte og på tverrfaglig samarbeid (Folkehelseinstituttet, statistikkbank – forklaring).
I aldersgruppen 18-24 år har andelen sosialhjelpsmottakere i Nes sunket de tre siste årene, fra
7,2 % i 2013 til 6,4 % i 2015. Sammenlignet med de andre kommunene på Øvre Romerike ligger
Nes bedre an enn Eidsvoll og Hurdal i 2015.
I samme periode har andelen sosialhjelpsmottakere i alderen 20-66 år vært relativt stabil i Nes på
rundt 2,7 %. Det er kun Gjerdrum som ligger bedre an sammenlignet med de andre kommunene
på Øvre Romerike.
Sosialhjelpsmottakere i alderen 18-24 år
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Figur 18: Andelen sosialhjelpsmottakere 18-24 år, av innbyggerne 18-24 år. Kilde: SSB, 04906.
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Sosialhjelpsmottakere i alderen 20-66 år
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Figur 19: Andelen sosialhjelpsmottakere i alderen 20-66 år, av innbyggerne 20-66 år. Kilde: SSB, 04906.

3.7

Grunnskole som høyeste utdanningsnivå

Det er veldokumenterte sammenhenger mellom utdanningsnivå, materielle levekår og helse
(Folkehelseinstituttet, kommunehelsa statistikkbank, 2014). I Nes har andelen innbyggere i
alderen 30-39 år med grunnskole som høyeste fullførte utdanning sunket siden 2009, men
andelen er fortsatt høyere enn lands- og fylkesgjennomsnittet som har ligget stabilt på ca. 17 % i
perioden 2009-2014. Fra 2009 til 2014 har andelen i Nes sunket fra 23,6 % til 22, 7 %. En årsak
bak utdanningsnivået i Nes kan være den næringssammensetningen kommunen tradisjonelt sett
har, med mye jord- og skogsbruk og servicenæringer.
Andel med grunnskole som høyeste fullførte utdanning i aldersgruppen 30-39 år
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Figur 20: Andel personer med et gitt utdanningsnivå som høyeste fullførte utdanning i prosent av alle med oppgitt
utdanningsnivå. Årlige tall. Kilde: Folkehelseinstituttet, kommunehelsa statistikkbank.
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3.8

Separasjoner

Samlivsbrudd gir økt risiko for langvarig arbeidsuførhet og for å komme under fattigdomsgrensen
i inntekt (Folkehelseinstituttet). Både egen skilsmisse og foreldres skilsmisse er relatert til
symptomer på angst og depresjon i voksenlivet (Størksen et.al 2007). Andelen barn med
overvekt og fedme er større blant barn som har opplevd skilsmisse sammenlignet med barn som
har gifte foreldre (Folkehelseinstituttet 2014). De fleste barn som opplever skilsmisse eller
separasjon mellom foreldrene påvirkes negativt i en kortere periode mens kun en liten andel
opplever tilpasningsvansker over lengre tid. Det er ikke selve skilsmissen eller separasjonen i seg
selv som nødvendigvis er mest utfordrende for barna som opplever samlivsbrudd. En eventuell
konflikt mellom foreldrene synes å være en sterkere risikofaktor enn selve samlivsbruddet
(Nilsen, Skipstein og Gustavson, 2012).
I Nes har antallet skilsmisser og separasjoner gått jevnt nedover de siste årene. Det er positivt. I
2010 var antallet 112 mens det i 2014 var 89. Familiens Hus jobber for å fremme gode
parrelasjoner og forebygge samlivsbrudd ved å blant annet ha parrelasjonen som tema i
fødselsforberedende kurs på helsestasjon, samt at de jobber for et tettere samarbeid med
familievernkontoret.
Antall skilsmisser og separasjoner
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Figur 21: Skilsmisser og separasjoner etter mannens bosted ved hendelsen. All ett- og to tall er satt til null eller
tre for å ivareta personvernet. Kilde: SSB, 09660

Familiens Hus jobber mye i familier hvor foreldrene er skilt eller separert. Disse familiene bistås
ofte med praktisk- og økonomisk veiledning og et gjentagende problem er at foreldrene opplever
det vanskelig å samarbeide med hverandre. Barna til disse foreldrene kan bli skadelidende. Det
jobbes med å kunne tilby deltakelse i PIS-grupper (Program for implementering av
samtalegrupper for skilsmissebarn) for barn av skilte foreldre, for å forebygge skjevutvikling som
følge av brudd og konfliktnivå mellom foreldre (Familiens hus, Nes kommune 2016).
3.9

Barnevern

Siden ny Lov om barnevern ble vedtatt i 1993 har både undersøkelser og tiltak i barnevernet økt
på landsbasis. Dette kan blant annet skyldes at barnevernet tidligere primært har jobbet for å
avdekke og sette inn tiltak mot omsorgssvikt, mens de nå har mer fokus på forebyggende arbeid
og tidlig innsats (Fauske mfl. 2009). Videre har tersklene for når en åpner en undersøkelse endret
seg over tid, samt at samfunnsfokuset på hva som er skadelig for barn har endret seg. Det har
kommet mer forskning og kompetanse på konsekvenser i en livsløpsammenheng på ikke å gripe
inn i barns liv (Barnevernet, Nes kommune 2016).
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Statistikk fra SSB viser at antall barn med omsorgs- eller hjelpetiltak i barnevernet i Nes har gått
oppover siden 2006, da antallet var 133. Barneverntjenesten hadde ved utgangen av 2015
mottatt 292 meldinger. 40 av disse meldingene ble henlagt, resterende gikk til undersøkelse. I
løpet av 2015 fikk totalt 163 barn i hjelpetiltak i hjemmet. I utgangen av desember 2015 hadde
barneverntjenesten redusert dette og hadde totalt 105 barn i hjelpetiltak i hjemmet, 55 barn i
omsorgstiltak og 50 pågående aktive undersøkelser. Pr. 01.04.2016 hadde barneverntjenesten
51 pågående undersøkelser, 116 barn med hjelpetiltak og 54 barn i omsorgstiltak (Barnevernet,
Nes kommune 2016).
Antall barn som mottatt omsorgs- eller hjelpetiltak i barnevernet
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Nes
133
144
162
171
177
192
187

2013

2014

175

227

Figur 22: Barn 0-22 år med barnevernstiltak, både omsorgs- og hjelpetiltak i Nes, per 31.12. Kilde: SSB, tabell
09073

Nes hadde i 2014 et noe lavere antall barn per 1 000 barn med omsorgs- og hjelpetiltak i
barnevernet sammenlignet med landet som helhet. Det var kun i 2011 som Nes lå på
landsgjennomsnittet.
Antall barn per 1000 barn med omsorgs- og hjelpetiltak i barnevernet.
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Eidsvoll Nannestad

Hurdal

Figur 23: Barn 0-22 år med barnevernstiltak, både omsorgs- og hjelpetiltak per 1 000 barn, per 31.12, etter
region. Kilde: SSB, 09073

Økningen av bekymringsmeldinger og tiltak gjennom barneverntjenesten er en samfunnstrend i
hele landet. En årsak bak økningen kan være at en har mer fokus på tidlig innsats og tverrfaglig
samarbeid. Barnehage og skole, politi og helsetjenester har plikt til å melde bekymring. Det har
bidratt til at de fleste barn med tiltak i barnevernet er i barnehage- eller barneskolealder. I Nes er
det dog, av de nevnte tjenester, politiet som melder mest. Kommunen bør jobbe for å synliggjøre
dette ansvaret ytterligere, slik at de ansatte i barnehage, skole og helsetjenestene blir enda mer
bevisst på å melde fra om bekymringer på et tidligere stadium. De siste årene er det satset på
generell kompetanseheving hos ansatte i barnevernet. De vanligste forekommende årsakene bak
tiltakene i barnevernet i Nes kommune er utfordrende familierelasjoner, høy grad av konflikt,
rusproblematikk, vold i nære relasjoner og kriminalitet (Barnevernet, Nes kommune 2016).
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3.10

Grunnleggende ferdigheter og frafall videregående skole

Årsakene til frafall i videregående skole er komplekse. Det er flere faktorer som spiller inn slik
som prestasjoner i grunnskolen, foreldres utdanningsnivå, minoritetsspråklig bakgrunn og kjønn.
Det har dog vist seg at svake skoleprestasjoner ved slutten av grunnskolen har størst innvirkning
på om elever fullfører videregående skole eller ikke (Wollscheid 2010).
At barn utvikler gode grunnleggende ferdigheter er viktig for å forebygge frafall i videregående
skole. Gode barnehager av høy kvalitet kan være med på å redusere sosiale forskjeller i
grunnleggende ferdigheter og øke lese- og regneferdighetene på sikt. Forskning viser også at
affektive faktorer som holdninger og motivasjon er viktig for å forebygge frafall (Wollscheid 2010).
I 2014 ble de nasjonale prøvene endret for å kunne bruke resultatene fra nasjonale prøver i
regning og engelsk til å måle utvikling over tid. Leseprøvene er foreløpig ikke tilrettelagt for å
kunne måle utvikling over tid på denne måten (PPT, Nes kommune 2016).
På leseprøven kan vi kun sammenligne oss selv med andre samme år. Det betyr at vi relativt sett
(Nes sammenlignet med landet som helhet og Akershus) har gjort det bedre i år enn i fjor på
leseprøven, men vi kan ikke vite om dette representerer en bedring av selve leseferdigheten blant
elevene på 5. trinn i Nes kommune. Nes har en positiv bevegelse mellom mestringsnivåene
sammenlignet med i fjor, altså at flere elever presterer på et høyere mestringsnivå. Skalapoeng
og mestringsnivåer sett under ett, indikerer en fremgang på de nasjonale prøvene i lesing for Nes
kommune på 5. trinn. Hvis en sammenligner andelen elever på 5. trinn som er på laveste
mestringsnivå i lesing, med andelen for landet som helhet, ligger Nes høyere.
Skalapoeng, lesing

Nes
Akershus
Landet

2014-2015
47
51
50

2015-2016
48
51
50

Figur 24: Skalapoeng basert på
nasjonale prøver i lesing, 5. trinn, 20142015 og 2015-2016, Nes kommune.

Mestringsnivå, lesing

Figur 25: Mestringsnivå basert på resultater fra nasjonale prøver i lesing, 5. trinn, 2014-2015 og 2015-2016, Nes
kommune

I regning kan Nes vise til en fremgang på 1 skalapoeng når en sammenligner skoleårene 201415 og 2015-16. Nes kommune har en positiv bevegelse mellom mestringsnivåene sammenlignet
med i fjor – altså at flere elever presterer på et høyere mestringsnivå. Skalapoeng og
mestringsnivåer sett under ett, indikerer en fremgang på de nasjonale prøvene i regning for Nes
kommune på 5. trinn. Hvis en sammenligner andelen elever på 5. trinn som er på laveste
mestringsnivå i regning, med andelen for landet som helhet, ligger Nes høyere.
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Skalapoeng, regning
Nes
Akershus
Landet

2014-2015
48
51
50

2015-2016
49
51
50

Firgur 26: Skalapoeng basert på
nasjonale prøver i regning, 5. trinn, 20142015 og 2015-2016, Nes kommune.

Mestringsnivå, regning

Figur 27: Mestringsnivå basert på resultater fra nasjonale prøver i regning, 5. trinn, 2014-2015 og 2015-2016, Nes
kommune

Det er positivt at resultatene for 2015-16 indikerer en fremgang sammenlignet med skoleåret
2014-15. Målsettingen i handlingsplanen «Et løft i Nes-skolen» om å prestere likt eller bedre enn
akershusgjennomsnittet er ikke nådd. I «Et løft i Nes-skolen» er grunnleggende ferdigheter et
prioritert satsingsområde, og planen beskriver flere tiltak som skal bidra til å løfte nes-elevenes
lese- og regneferdigheter. Nes har også utarbeidet egne lese- og regneplaner (SLL-planen og
TRL-planen) som er gjeldende for både barnehagene og grunnskolen.
Det har vært noen svingninger i andelen som ikke fullfører videregående skole siden 2008-10.
Gjennomsnittet i Nes for perioden 2012-14 var 31 %, hvilket er en økning sammenlignet med
målingsperioden 2011-13 som viste 28 %. Landsgjennomsnittet i siste målingsperiode var 24 %.
At såpass høy andel faller fra er bekymringsfullt. På Øvre Romerike skårer Nes, Nannestad og
Hurdal høyest.
Frafall videregående skole
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Figur 28: Frafallet inkluderer:

elever 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
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elever som startet opp dette året, men som sluttet underveis.

Andelen er beregnet ut fra prosent av alle som startet grunnkurs i videregående opplæring i gitt år. Personer som
etter 5 år fortsatt er i videregående skole, regnes ikke som frafalt. Det er tatt utgangspunkt i personens
bostedskommune det året han eller hun startet på grunnkurs i videregående opplæring. Statistikken viser 3 års
glidende gjennomsnitt. Kilde: Folkehelseinstituttet, kommunehelsa statistikkbank.

For å forebygge frafall må arbeidet starte tidlig med god barselomsorg og gode barnehager.
Helsedirektoratet (IS-1/2014) ber kommunene om å styrke helsestasjon- og skolehelsetjenesten.
Flere av skolene i Nes melder om at skolehelsetjenesten er for lite tilgjengelig i skolene. Dette
medfører blant annet at arbeidet med det tverrfaglige satsningsområdet bekymringsfullt fravær i
skolene reduseres.
Tradisjonelt sett er foreldrenes utdanningsnivå ansett for å være av vesentlig betydning når en
ser på elevenes læringsresultater. Det er grunn til å anta at ikke bare foreldrenes utdanningsnivå
i seg selv fører til bedre skoleprestasjoner, foreldrenes engasjement og interesse bidrar også til
dette. Både internasjonale og nasjonale studier viser at samarbeidet mellom skolen og
foreldrene, samt deltagelse og involvering i egne barns skolegang har positiv betydning for
elevenes prestasjoner på skolen (Nordahl, Thomas, 2014).
Andel som har sluttet på/ikke bestått videregående skole, status etter fem år etter påbegynt
opplæring, etter foreldres utdanningsnivå
60
50

Andel

40
Grunnskole
30

Videregående
Universitet/høgskole

20
10
0
hele landet

Akershus

Nes (Akershus)

Figur 29: Frafall i videregående skole totalt og etter foreldrenes høyeste fullførte utdanningsnivå. Statistikken viser
3-års glidende gjennomsnitt. Kilde: Folkehelseinstituttet, kommunehelsa statistikkbank.

I handlingsplanen «Et løft i Nes-skolen» er skole-hjem samarbeidet et prioritert satsingsområde,
og ulike tiltak er iverksatt for å involvere og engasjere foreldrene i skole-hjem samarbeidet.
Arbeidet vil kunne bidra til å heve læringsresultatene, som på sikt kan gjøre elevene bedre rustet
til å kunne fullføre en videregående opplæring. Planens prioritering av arbeidet med de
grunnleggende ferdigheter er også viktig i forbindelse med å motvirke frafall i videregående
opplæring. Når det gjelder frafall slår Utdanningslinja fast at «svake faglige ferdigheter fra
grunnskolen betyr mest» (Regjeringen 2009). Høsten 2014 ble det opprettet en ungdoms-LOS
(3-årig prosjekt, som vil videreføres i ordinær drift). LOS handler om tett individuell oppfølging
over tid, av elever i alderen 14-18 år som er i risikosonen for å falle fra skolesystemet. FRAM
(fremtid-aktivitet-mestring) jobber på lik måte mot aldersgruppen 18-26 år.
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3.11

Fremtidstro og trivsel

Andelen elever i videregående skole, som tror at de vil ta høyere utdanning i fremtiden er større i
Nes sammenlignet med landsgjennomsnittet. Samtidig ligger Nes omtrent på nivå med landet
som helhet hva gjelder andel unge som tror de vil bli arbeidsledig. Det kan tyde på at
nesungdommen har god tro på fremtiden.
Andelen elever som tror de vil ta høyere utdanning
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Videregående skole

Figur 30: Andelen elever som svarer «ja» på spørsmålet: Tror du at du vil komma til å ta utdanning på universitet
eller høgskole? Kilde: Ungdata, Nes kommune, 2014

Andelen elever som tror de vil bli arbeidsledig
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Figur 31: Andelen elever som svarer «ja» på spørsmålet: Tror du at du noen gang vil bli arbeidsledig? Kilde:
Ungdata, Nes kommune 2014.

Trivsel er viktig for barn og unges motivasjon for å lære og dermed deres evne til å mestre de
utfordringene skolehverdagen stiller. Det er derfor viktig å jobbe for økt trivsel i skolen som er en
viktig sosial arena for barn og unge (Folkehelseinstituttet, kommunehelsa statistikkbank 2013).
I 5-årsperioden, fra skoleår 2009-10 til 2014-15, var den gjennomsnittlige andelen elever i Nes
som trivdes godt på skolen 89,8 % på 7. trinn og 84,3 % på 10. trinn. Nes er ikke entydig
forskjellig fra landsgjennomsnittet.
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Trivsel, 7. og 10. trinn i perioden 2009-10 til 2014-15
95

Andel

90
85
7. trinn

80

10. trinn
75
70

Figur 32: Andel elever som trives godt på skolen i prosent av alle som svarte på undersøkelsen. Kommunens tall
omfatter elever som går på skole i kommunen. Statistikken viser 5 års glidende gjennomsnitt. Kilde:
Folkehelseinstituttet, kommunehelsa statistikkbank.

Ungdata-undersøkelsen viser den gjennomsnittlige andelen elever i ungdomsskolen og
videregående skole som trives på skolen. Gjennomsnittet for ungdomsskolen i Nes er 92 % mens
landsgjennomsnittet er 95 %. Blant elever på videregående skole i Nes svarer 94 % at de trives
på skolen mens landsgjennomsnittet er 95 % også for denne aldersgruppen. Tallene for Nes kan
ikke sies å være entydig forskjellig fra landsgjennomsnittet. Vi kan dog tyde en relativt høy grad
av trivsel i Nes-skolen og at utviklingen går den rette veien, hvilket er positivt.
Andelen elever som trives på skolen
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Figur 33: Andelen elever som svarer «Helt enig» eller «Litt enig» på utsagnet: Jeg trives på skolen. Kilde:
Ungdata, Nes kommune, 2014.

3.12

Mobbing blant barn og unge

Mobbing er en vesentlig individuell risikofaktor for psykiske lidelser (Fosse 2006). Barn som
mobbes har opptil sju ganger høyere risiko for psykiske plager som engstelse, depresjon,
ensomhet og rastløshet, enn barn som ikke mobbes. Kroppslige helseplaner som hodepine,
ryggsmerter, "vondt i magen" og svimmelhet er dobbelt så vanlig blant barn som mobbes.
Risikoen for helseplager øker med utbredelsen av mobbingen (Nordhagen 2005). Det er derfor
viktig å forebygge mobbing i skolen og å følge med på statistikk over andelen som har vært utsatt
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for mobbing for å se hvordan iverksatte tiltak fungerer og for å kunne drive forbedringsarbeid
lokalt (Folkehelseinstituttet, kommunehelsa statistikkbank).
Andelen elever på 7. trinn som oppgir at de har opplevd mobbing de siste månedene i Nes var på
6,6 % i siste målingsperioden fra 2009-10 til 2014-15, hvilket er rett under landsgjennomsnittet.
På Øvre Romerike ligger Nes bedre an enn Ullensaker, Eidsvoll og Hurdal.
Mobbing i 7. trinn
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Figur 34: Andel elever i 7. trinn i grunnskolen som har opplevd mobbing de siste månedene i prosent av alle
elever som deltok i elevundersøkelsen. Statistikken viser 5 års glidende gjennomsnitt. Kilde: Folkehelseinstituttet,
kommunehelsa statistikkbank.

Resultater fra Elevundersøkelsen viser at andelen elever som oppgir at de har opplevd mobbing
de siste månedene er lavere på 7. trinn enn på 10. trinn. I Nes har den gjennomsnittlige andelen
elever på 10. trinn som oppgir at de har opplevd mobbing de siste månedene vært synkende fra
første til siste målingsperiode. I siste målingsperiode, fra 2009-10 til 2014-15, var andelen i Nes
på 8,4 %. Sammenlignet med både fylkes- og landsgjennomsnittet i sammen periode ligger Nes
høyere. I siste målingsperiode var andelen henholdsvis 6,9 % for fylket og 7,2 % for landet.
Mobbing i 10. trinn
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Figur 35: Andel elever i 10. trinn i grunnskolen som har opplevd mobbing de siste månedene. Statistikken viser 5
års glidende gjennomsnitt. Kilde: Folkehelseinstituttet, kommunehelsa statistikkbank.
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4.1

Oppsummering

I Nes finnes det attraktive og tilgjengelige anlegg for egenorganisert aktivitet og
rekreasjon, som brukes av alle aldersgrupper. Det finnes etter hvert et godt nett av
turløyper i Nes kommune, som byr på gode muligheter for aktiviteter i friluft, både på
sommer- og vinterstid.
Gang- og sykkelvegnettet er i liten grad utbygd i kommunen, nokså typiske for en
kommune med spredt bosetning. Det er dog mulighet for økt bruk av de gang- og
sykkelveier som finnes i kommunen.
I Nes hadde alle barnehager og skoler godkjent inneklima jf. § 19 i Forskrift om miljørettet
helsevern i barnehager og skoler ved siste måling som ble foretatt i 2010.
Støyutfordringer i Nes vises gjennom klager på støy fra tog, tuting fra tog, veitrafikkstøy
langs E16, støy fra pukkverk, skytebane, og fra konserter, restauranter og lignende som
formidler musikk, store byggeprosjekter osv..
Nes har i perioder utfordringer med lukt, særlig i forhold til avfallsdeponier i kommunen.
Andelen 9-åringer som er fullvaksinert mot meslinger, røde hunder og kusma (MMR) er
høyere i Nes sammenlignet med både lands- og fylkesgjennomsnittet.
Vinteren 2012-13 ble det foretatt radonmålinger i alle kommunale formålsbygg i Nes. En
oppfølgingsmåling på de steder hvor måleresultatene var noe usikre ble gjennomført
vinteren 2013-14. Ingen verdier overskrider tiltaksgrensen.
Risikovurdering av legionella er foretatt og kommunen har innarbeidet rutiner for
legionellaspyling.
Kvaliteten på drikkevannet i Nes er generelt god.
Nes kommune har et aktivt kulturliv med blant annet kulturelle arrangementer, museer,
kino og galleri, tilskuddsordninger, nærmiljøanleggstilskudd, frivilligsentral, eldresenter,
FRAM (fremtid-aktivitet-mestring) fritidsklubber, oasen, partnerskapsavtaler, bibliotek,
kulturskole, kulturell skolesekk, kulturell spaserstokk og ungdommens kulturmønstring.
Nes har et rikt og mangfoldig organisasjonsliv med nærmere 250 frivillige organisasjoner
spredt rundt om i kommunen. I tillegg til alt arbeid som legges ned i lag og foreninger,
bidrar Nes frivilligsentral og Nes eldresenter med ca. 30 000 frivilligtimer i året.
Frivilligheten er viktig både for dem som bidrar og dem som benytter seg av de tilbudene
frivilligheten tilbyr.
I Nes er det et aktivt idrettsmiljø, med mer enn 6 000 aktive medlemmer, innenfor de fleste
idrettsgrener. Det er i all hovedsak lag og foreninger som både bygger, eier og drifter
idrettsanlegg, der kommunen bidrar med tilskuddsordninger for drift og midler til
aktiviteter.
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4.2

Natur og friluftsliv

I Nes finnes det attraktive og tilgjengelige anlegg for egenorganisert aktivitet og rekreasjon, som
brukes av alle aldersgrupper. Det finnes etter hvert et godt nett av turløyper i Nes, som byr på
gode muligheter for aktiviteter i friluft, både på sommer- og vinterstid. På syv steder i kommunen
er det også anlagt lysløyper; Haga, Brårud, Hvam, Vormsund og Nes skianlegg, i tillegg ble
strekningen Årnes – Dragsjøhytta ferdigstilt i begynnelsen av 2016 og skal utvikles videre, helt
opp til Fjellfoten. Forholdene for turgåing i skog og mark er svært gode i Nes. Mange benytter seg
av mulighetene som finnes i kommunen men det er plass til mange fler. Med bakgrunn i stor
etterspørsel etter Nes turkart (1999), ble en revidert utgave utgitt i 2007, og det selges fremdeles.
I 2015 startet kommunen arbeidet med kartlegging og verdsetting av områder for friluftsliv.
Arbeidet er gjennomført i tett samarbeid med frivillige lag og foreninger og enkeltpersoner med
god lokalkunnskap. Kartleggingen skal gi et grunnlag for kommuneplanens arealdel, slik at gode
og vel brukte friluftsområder blir vurdert i utviklingen av kommunen.
I 2016 vil det bli plassert ut 120 stolper i seks ulike områder i bygda, slik at alle som ønsker kan
bli med på stolpejakt. Det er en fin mulighet til å komme seg ut og oppdage nye områder i egen
kommune.
4.3

Gang- og sykkelveinett

Forholdene for gående og syklende i Nes kommune er ikke optimale, og nokså typiske for en
kommune med spredt bosetning. Gang- og sykkelvegnettet er i liten grad utbygd i kommunen,
dette gjelder spesielt mellom de ulike byggefeltene. Det er også flere kommunale veier som
mangler fortau. Dette forklares i kommuneplanen med lav ulykkesstatistikk. Generelt er det ikke å
forvente at innbyggerne i Nes vil velge å bruke sykkel som daglig transportmiddel mellom de ulike
byggefeltene. Til det er avstandene for lange og befolkningsgrunnlaget for tynt. Internt på de
større byggefeltene er dog gang- og sykkelveinettet relativt bra. (Trafikksikkerhetsplan 2014 og
Plan- og næringsavdelingen, Nes kommune 2016).
Det er mulighet for økt bruk av de gang- og sykkelveier som finnes i kommunen, se figur 36.
Gang- og sykkelveier etableres i henhold til Trafikksikkerhetsutvalgets anbefalinger og
kommuneplanens føringer. Gjennom samarbeidsprosjekt med Statens vegvesen mottar Nes
kommune blant annet tilskuddsmidler fra «Aksjon skolevei» til tiltak på kommunale-,
fylkeskommunale-, og private veger. Statens vegvesen fremmer også forslag til utvikling av gangog sykkelveier i kommunen.
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Gang- og sykkelvegnettet i kommunen.

Figur 36: Utbygd gang- og sykkelvegnett i Nes kommune, kilde SVRØ og Nes kommune.
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4.4

Inneklima, støy, lukt, smittevern, radon, legionella

Inneklima
Et godt inneklima er viktig for helsen. Det handler blant annet om luftkvalitet, god ventilasjon og
behagelig temperatur. Avhengig av flere forhold kan effekter av dårlig inneklima variere fra milde
komforteffekter til forskjellige helseeffekter. Helseeffektene er imidlertid ofte diffuse og det kan
være vanskelig å vise at plagene skyldes inneklimaforhold. Blant forhold som har med inneklima
og helseeffekter er særlig fukt og fuktskader vesentlig. Flere undersøkelser har påvist
sammenheng mellom det å oppholde seg regelmessig eller bo i hus med høy fuktighet,
fuktskader eller mugglukt og økt forekomst av luftveissykdommer. I Nes hadde alle barnehager
og skoler godkjent inneklima jf. § 19 i Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler
ved siste måling som ble foretatt i 2010 (Skolekontoret, Nes kommune, 2014).
Det er opprettet en interkommunal avdeling for miljørettet helsevern for kommunene på Øvre
Romerike. Avdelingen vil følge opp og ha tilsyn med alle skoler og barnehager i henhold til lover
og forskrifter.
Støy
Støy defineres ofte som uønsket lyd. Negative helsevirkninger av støy er knyttet til støy som en
stressfaktor som kan påvirke atferd, trivsel, kommunikasjon, hvile og søvn. Senere tids forskning
antyder også at der er en sammenheng mellom støy og økt risiko for hjerte- og karsykdom.
Lydnivå kan kartlegges ved både faktiske støymålinger eller støyberegninger. Lydnivå kan
gjennom slike metoder vurderes å være innenfor eller utenfor anbefalte normer, grenseverdier
eller standarder. Støyplager er imidlertid sammensatt og handler ikke utelukkende om
grenseverdier og lydnivå. Opplevelse av støyplager viser store individuelle forskjeller, og
terskelen og evnen til tilvenning varierer sterkt fra person til person. Dette betyr at enkelte kan
være sterkt plaget og oppleve redusert trivsel selv om andre ikke påvirkes i det hele tatt.
Rapporter om støy viser at når folk utsettes for flere belastninger blir de mer plaget av hver enkelt
belastning enn hvis de bare er utsatt for en type belastning. Nyere forskning understreker stadig
sterkere sammenhengen mellom psykososiale plager og fysisk helse. Egen opplevelse av gitte
støysituasjoner er viktige for vurdering av trivsel, velvære og helse.
De viktigste kildene til støy er samferdsel, tekniske installasjoner, industri, naboaktiviteter, bygg
og anleggsvirksomhet. Støyutfordringer i Nes vises gjennom klager på støy fra tog, tuting fra tog,
veitrafikkstøy langs E16, støy fra pukkverk, skytebane, og fra konserter, restauranter og lignende
som formidler musikk, store byggeprosjekter osv..
Lukt
Lukt er en av de vanligste årsakene til klager på luftkvalitet. Kilder til lukt i uteluft kan være
avfallsdeponier, avfallsforbrenning, ulike typer fabrikker og gjødsling i landbruket. Forekomst av
ubehagelig lukt utgjør sjelden noen alvorlig helsetrussel. Allikevel kan lukten via psykiske og
sosiale konsekvenser virke så forstyrrende på et individs livsutfoldelse at det kan betraktes som
helseskadelig. Det er store individuelle forskjeller i sårbarhet overfor lukt og enkeltindivider kan
oppleve relativt store plager knyttet til lukt. Nes har i perioder utfordringer med lukt, særlig i
forhold til avfallsdeponier i kommunen.
Smittevern
Smittsomme sykdommer er en utfordring for hele samfunnet, og verden. Alvorlige smittsomme
sykdommer er mindre utbredt i Norge enn i de fleste andre land. Dette beror på at det norske
samfunnet har høy sanitær standard, god vaksinasjonsdekning, god dyrehelse og et godt utbygd
smittevern. Andelen 9-åringer som er fullvaksinert mot meslinger, røde hunder og kusma (MMR)
er høyere i Nes sammenlignet med både lands- og fylkesgjennomsnittet.
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De største utfordringene innenfor smittsomme sykdommer i Norge er influensaepidemier,
antibiotikaresistens og et økt smittepress gjennom internasjonal handel med matvarer og dyr,
migrasjon og reising. Den økte reisevirksomheten i Norge kan medføre at situasjonen raskt kan
endre seg (Folkehelseinstituttet 2014).
Det er mange muligheter for helsefremmende og forebyggende tiltak. Enkle "kampanjer" med
fokus på håndhygiene og hostehygiene, god hygiene ved matlaging, samt se på bruk av
antibiotika i behandling av infeksjoner. Det finnes ikke tall eller indikasjoner på at Nes har
særskilte utforinger når det gjelder infeksjonsrisiko (Kommuneoverlegen, Nes kommune, 2014).
Nes har egen smittevernplan noe som alle kommuner er pålagt å ha.
Radon
Radon er en usynlig og luktfri gass, som dannes kontinuerlig i jordskorpa. Radonkonsentrasjonen
utendørs vil normalt være lav, og radon utgjør først en helsefare når gassen kommer inn og
konsentreres i vårt innemiljø (Statens Strålevern, nrpa.no). Ifølge WHO kan man utfra nåværende
kunnskap konkludere med at bestråling fra radon i boliger utgjør et betydelig helseproblem og at
radon er den viktigste årsak til lungekreft etter aktiv røyking, og det også kjent at den kombinerte
effekten (synergieffekt) av radon og røyking er større en summen av disse miljøfaktorene hver for
seg. Det nasjonale aktsomhetskartet for radon utarbeidet av Norges geologiske undersøkelse
(NGU) og Statens strålevern viser hvilke områder i Norge som kan være mer radonutsatt enn
andre. Basert på denne kartlegging ser forekomst av radon ikke ut til å være noe utbredt problem
i Nes kommune. Enkelte områder i på grensen mot Nord- og Sør-Odal kan ha høy forekomst av
radon. Vinteren 2012-13 ble det foretatt radonmålinger i alle kommunale formålsbygg i Nes. En
oppfølgingsmåling på de steder hvor måleresultatene var noe usikre ble gjennomført vinteren
2013-14. Ingen verdier overskrider tiltaksgrensen på 100 Bq/m3 (Bygg og eiendom, Nes
kommune, 2016).
Legionella
Legionellabakterier finnes i overflatevann og i jordsmonn. Legionellabakterien kan utgjøre en
helsefare ved kraftig vekst i tekniske vanninstallasjoner. Det er liten fare for å bli syk av
legionellabakterier. Eldre, røykere og mennesker med nedsatt immunforsvar pga. annen sykdom
er ekstra utsatte (Folkehelseinstituttet, 2014). I Nes ble det i 2009 foretatt en risikovurdering av
legionellafaren ved kommunale formålsbygg. Disse ble klassifisert i lav og middels risiko (ingen
stor risiko). Som tiltak ble det innarbeidet rutiner for legionellaspyling ved skolene, samt installert
vannrensesystemer i bygg med middels risiko. I slutten av 2015 ble det foretatt kontrollmålinger
ved alle skoler. Målingene viset ingen forekomst av legionella. Det er installert Anodix
legionellafeller i seks kommunale bygg (Bygg og eiendom, Nes kommune, 2016).

4.5

Drikkevann

Rent drikkevann fritt for smittestoffer er en vesentlig forutsetning for folkehelsen. Bakterien E.coli
er en av de mest sentrale parameterne for kontroll. E. coli er en tarmbakterie som kan indikere at
vannet er forurenset og av dårlig kvalitet.
Drikkevannsforsyningen i Nes kommune er fordelt på to leverandører, Nes kommunale vannverk
og Årnes Vannverk SA. Nes kommunale vannverk leverer vann til ca. 7 500 personer (ca. 800
000 m3 vann årlig). Det kommunale vannverket kjøper ferdig renset drikkevann fra Sør Odal
kommune og distribuerer via eget nett til sine abonnenter.
Årnes Vannverk leverer vann til ca. 13 000 personer (ca. 1 000 000 m3 vann årlig). Årnes
Vannverk har eget renseanlegg med Dragsjøen som vannkilde. Resterende innbyggere forsynes
av private brønner.
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Kvaliteten på vannet i Nes er generelt god,
men det har vært noen utfordringer i prøvene
de siste årene med farge, turbiditet og kimtall.
Dette settes i sammenheng med vannkilden
og problemer med
membranfiltreringsanlegget ved Sør-Odal
Vannverk. Koliforme bakterier, E.coli og
intestinale enterokokker har også blitt funnet i
prøver i perioden 2005-2009. Disse er
potensielt sykdomsfremkallende
mikroorganismer som indikerer at vannet er
forurenset. Ved funn av kun én av disse
mikroorganismene i en prøve følges det
umiddelbart opp med nye prøver.
Figur 37: Vannforsyningsområder i Nes kommune,
2016

4.6

Kulturtilbud

Gode møteplasser hvor alle kan føle tilhørighet er viktig for god helse. Møteplasser er med og
bidrar helsefremmende ved å skape gode opplevelser, læring og mestring, fellesskap og glede
for innbyggerne.
Nes kommune har et aktivt kulturliv med blant annet kulturelle arrangementer, museer, kino og
galleri, tilskuddsordninger, nærmiljøanleggstilskudd, frivilligsentral, eldresenter, FRAM (fremtidaktivitet-mestring) fritidsklubber, oasen, bibliotek, kulturskole, kulturell skolesekk, kulturell
spaserstokk og ungdommens kulturmønstring.
Utvalg av tjenester
Nes bibliotek
Eldresenter
Kulturskolen
Nes kulturhus
Årnes kino

4.7

Antall besøkende/brukere
74 543 besøkende/72 335 utlån/ arr 102/ besøkende 3400
15 500 besøkende pr år
330 elever/arr 7/917 besøkende/UKM 174 besøkende
11 708 solgte billetter/37 000 besøkende uten billetter
35 863 solgte billetter

Frivillighet og deltakelse

Nes har et rikt og mangfoldig organisasjonsliv med nærmere 250 frivillige organisasjoner spredt
rundt om i kommunen. De er fordelt innen kategoriene idrett, kultur, humanitære, politiske,
religiøse/livssyn, pasient- og pårørende og diverse andre (Brønnøysundregistrene, 2016). I tillegg
til alt arbeid som legges ned i lag og foreninger, bidrar Nes frivilligsentral og Nes eldresenter med
ca. 30 000 frivilligtimer i året. Frivilligheten er viktig både for dem som bidrar og dem som
benytter seg av de tilbudene frivilligheten tilbyr. Frivilligheten bidrar til fellesskap og
nettverksbygging samt skaper muligheter for alle til å kunne bidra i samfunnet.
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Det er viktig å verdsette hva frivillige bidrar med i lokalsamfunnet og samtidig anerkjenne at
frivilligheten har en egenverdi med egne målsettinger. Frivilligheten lever av lyst og dør av tvang.
Kommunen har et utstrakt samarbeid med frivilligheten i alle sektorer og det inngås stadig nye
partnerskapsavtaler. Framover blir det viktig å sikre frivilligheten forutsigbarhet og trygge rammer
og bygge videre på det gode samarbeidet som er etablert. Arbeidet med å utvikle en helhetlig
frivillighetspolitikk er igangsatt, i tråd med målsettingen i handlingsprogram med budsjett 2016 og
økonomiplan 2016-2019.
Deltakelsen i fritidsorganisasjoner blant ungdomsskoleelever i Nes er noe lavere sammenlignet
med landet som helhet. På ungdomsskolen i Nes er det 55 % av elevene som er aktiv i en
fritidsorganisasjon. Deltakelsen synker på videregående skole der andelen for Nes er 39 %.
Andelen elever som er aktive i en fritidsorganisasjon
70
60

Andel

50
40
Nes (Akershus)
30

Norge

20
10
0
Ungdomsskolen

Videregående skole

Figur 38: Andel elever som har vært på totalt fem eller flere aktiviteter i følgende fritidsorganisasjoner sist måned:
Idrettslag, fritidshus/ungdomshus, religiøs forening, korps, kor, orkester, kulturskole/musikkskole og annen
organisasjon, lag eller forening. Kilde: Ungdata, Nes kommune 2014

En lokal undersøkelse om deltakelse i organisert idrett- og kulturaktivitet blant
ungdomsskoleelever i Nes ble gjennomført i 2011. Den viste at 57 % av ungdommene drev med
organisert idrett og 17 % drev med organiserte kulturaktiviteter. Et viktig funn i undersøkelsen var
at nesten hver tredje ungdom siden 1. klasse hadde sluttet med organiserte aktiviteter, og de
fleste sluttet i 6.-7. klasse. At det tok for mye tid, valg av annen aktivitet eller at det ble kjedelig
var de grunnene som ble hyppigst nevnt som årsak til at ungdom sluttet.
Det er viktig å prøve å beholde ungdommene lenger i organisert aktivitet. Organisasjoner, lag og
foreninger skaper viktige sosiale arenaer og mulighet for en meningsfylt fritid. Det er med på å
forebygge inaktivitet, ensomhet, kriminalitet og misbruk. Ved medvirkning fra barn og unge i
arbeid med helhetlig oppvekststrategi kom det til uttrykk at lange avstander som krever bilkjøring
er en utfordring i kommunen. Dette kan være en faktor bak den noe lavere deltakelsen i Nes
sammenlignet med landet som helhet.
4.8

Idrett

I Nes er det et aktivt idrettsmiljø, med mer enn 6 000 aktive medlemmer, innenfor de fleste
idrettsgrener. Med idrettsaktivitet er målet å gi gode opplevelser og ferdigheter gjennom barneog ungdomsidrett som grunnlag for livslang glede av idrett og fysisk utfoldelse.
De aktivitetene i Nes som har flest medlemmer er fotball, golf og ski, mens sykkel er den
aktiviteten som har økt mest i antall medlemmer de siste årene. Golf er dog en idrett hvor en stor
andel av medlemmene kan bo utenfor kommunen der golfbanen ligger, noe som må tas med i
41

Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer 2016-2019

betraktning (Akershus fylkeskommune, 2014).
Antall medlemmer i ulike idrettsorganisasjoner i Nes
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Figur 39: Antall aktivitetspersoner i Nes kommune som er registrert i idrettsregister i årene 2010 - 2013.
Idrettsregisteret sier ingenting om hvor mye aktivitet som ligger bak hver aktivitetsperson. Antall aktive
medlemmer kan være lavere enn totalene for medlemskap, da noen kan være medlemmer (og for eks. betale
medlemskontingent). Alle aldre. Kjønn samlet. Kilde: Akershus fylkeskommune.

Det er i all hovedsak lag og foreninger som både bygger, eier og drifter idrettsanlegg, der
kommunen bidrar med tilskuddsordninger for drift og midler til aktiviteter. Nes kommune startet
byggingen av ny svømmehall, med opplærings- og terapifunksjoner, høsten 2015. Forventet
ferdigstillelse er til skolestart 2017. I tillegg til dette har Nes kommune vedtatte prinsipper for
utforming av nye skoleanlegg som sikrer gode arealer for allsidig fysisk aktivitet og idrett, både
utendørs og innendørs.
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5

Skader og ulykker
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5.1

Oppsummering

I perioden 2012-14 var det 13,1 person per 1 000 i Nes som ble behandlet for
personskader på sykehus. Det er noe lavere enn målingsperioden før, hvilket er positivt.
Nes ligger så vidt over landsgjennomsnittet.
I Nes har antallet hoftebrudd behandlet på sykehus gått ned blant kvinner siden
målingsperioden 2010-12, hvilket er positivt. Blant menn ligger Nes bedre an
sammenlignet med lands- og fylkesgjennomsnittet. Personskader er skader som i stor
grad kan forebygges.
Antall ulykker varierer fra år til år, men det er en nedadgående utviklingstrend for hardt
skadde og lettere skadde i perioden fra 2002-11, hvilket er positivt. I Nes kommune er det
utforkjøringsulykker og krysningsulykker som fører til flest antall ulykker og antall
drepte/skadde. I perioden 2002-11 utgjør bilfører og bilpassasjer 81,7 % av antallet
drepte/skadde ved trafikkulykker, mens myke trafikanter (sykkel og fotgjengere) utgjør
6,3 %. Av drepte/hardt skadde i trafikkulykker utgjør aldersgruppen 15-59 år 90,9 %. Innad
i denne aldersgruppen er de flest drepte/ hardt skadde i alderen 18-20 år.
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5.2 Sykehusinnleggelser etter ulykker
Siden 1950-tallet har dødeligheten grunnet skader og ulykker har gått jevnt ned. Skader og
ulykker er likevel fortsatt et betydelig helseproblem. Barn, unge og eldre er ekstra utsatte grupper.
Blant eldre er hoftebrudd spesielt alvorlig fordi det kan medføre redusert funksjonsevne og behov
for hjelp, hvilket bidrar til redusert livskvalitet. Osteoporose (lav benmasse) er en sterkt
medvirkende årsak til brudd blant eldre, spesielt hos kvinner. Blant ungdom og særlig unge menn
forårsaker trafikkulykker både redusert helse og livskvalitet og tapte liv. Skader og ulykker kan
reduseres ved forebyggende tiltak (Folkehelseinstituttet, kommunehelsa statistikkbank 2014).
I perioden 2012-14 var det 13,1 personer per 1 000 i Nes som ble behandlet for personskader på
sykehus. Det er noe lavere enn målingsperioden før, hvilket er positivt. Nes ligger så vidt over
landsgjennomsnittet.
Antall pasienter behandlet i sykehus grunnet personskader
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Figur 40: Antall pasienter innlagt (dag- og døgnopphold) i somatiske sykehus per 1000 innbyggere per år grunnet
personskader. Kjønn samlet. 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. Kilde:
Folkehelseinstituttet, kommunehelsa statistikkbank, 2016

Hoftebrudd er en vanlig skade spesielt blant eldre. Hvis en ser spesifikt på hoftebrudd som er en
del av kategorien personskader ser enn at kvinner er særlig rammet. Dette kan ha sammenheng
med at kvinner oftere rammes av osteoporose (benskjørhet) som kan komme av røyking, bruk av
kortison, inaktivitet eller arv. At kvinner i gjennomsnitt lever lenger enn menn kan også være en
bakenliggende faktor. Generelt kan konkrete ting i hjemmet som lysforhold, terskler, manglende
håndtak på bad, trapper osv. være årsaker bak hoftebrudd og skader. I Nes har antallet
hoftebrudd behandlet på sykehus gått ned blant kvinner siden målingsperioden 2010-12, hvilket
er positivt. Blant menn ligger Nes bedre an, sammenlignet med lands- og fylkesgjennomsnittet.
Personskader er skader som i stor grad kan forebygges.

45

Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer 2016-2019

Antall pasienter innlagt i somatiske sykehus grunnet lårbensbrudd (inkl. hoftebrudd)

Antall per 1 000, standardisert
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Figur 41: Antall pasienter innlagt (dag- og døgnopphold) i somatiske sykehus per 1000 innbyggere per år grunnet
lårbensbrudd (inkl. hoftebrudd). 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. Kilde:
Folkehelseinstituttet, kommunehelsa statistikkbank.

5.3 Trafikkulykker
Både på landsbasis og i Akershus nådde antall trafikkulykker en topp tidlig på 1970-tallet. Siden
den gang har antall politirapporterte personskadeulykker minsket betydelig. Antall ulykker varierer
fra år til år, men det er en nedadgående utviklingstrend for hardt skadde og lettere skadde i
perioden fra 2002 til 2011 (Trafikksikkerhetsplan, Nes kommune 2014).
I Nes kommune er det utforkjøringsulykker og krysningsulykker som fører til flest antall ulykker og
antall drepte/skadde. I perioden 2002-2011 utgjør bilfører og bilpassasjer 81,7 % av antallet
drepte/skadde ved trafikkulykker, mens myke trafikanter (sykkel og fotgjengere) utgjør 6,3 %. Av
drepte/hardt skadde i trafikkulykker utgjør aldersgruppen 15-59 år 90,9 %. Innad i denne
aldersgruppen er de flest drepte/ hardt skadde i alderen 18-20 år (Trafikksikkerhetsplan, Nes
kommune 2014).
I perioden 2002-2011 har hovedvekten av alle trafikkulykker i Nes kommune skjedd på riks- og
fylkesvegnettet. E16 og Fv175 skiller seg ut som de to vegene med flest trafikkulykker. Antallet
ulykker og antallet drepte/skadde er fordelt relativt jevnt utover året. Det er færrest ulykker i april
og flest i november og juni. I desember og januar er det flest skadde per ulykke
(Trafikksikkerhetsplan, Nes kommune 2014).
Noen av de største utfordringene på det kommunale vegnettet er forventet trafikkøkning, opplevd
trygghet, sikring av myke trafikanter og å redusere trafikkulykker, hovedsakelig blant unge voksne
(Trafikksikkerhetsplan, Nes kommune 2014).
Kommunen som planmyndighet er gjennom arealplanlegging med på å bestemme hvordan
lokalsamfunnet utvikles. Viktige aktører i trafikksikkerhetsarbeidet kan være aktive innbyggere,
barnehager, skoler, kultur og helsesektoren. Lennsmannen i kommunen oppgir at de har ekstra
fokus på risiko ved skoler, men ingen skole i kommunen utmerker seg spesielt negativt.
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6

Helserelatert atferd
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6.1

Oppsummering

En landsrepresentativ undersøkelse viser at andelen voksne i aldersgruppen 20-64 år
som oppfyller anbefalingene for fysisk aktivitet er 35 % for kvinner og 28 % for menn. I
aldersgruppen 68-85 år er tilsvarende tall for kvinner og menn henholdsvis 28 % og 29 %.
Studien viser en sammenheng mellom utdanningsnivå og andelen som oppfyller
anbefalingene for fysisk aktivitet. Både kvinner og menn med høyere utdanning oppfyller
i større grad anbefalingene sammenlignet med de med grunnskoleutdannelse. Den viser
dog ikke en tydelig sammenheng mellom inntekt og aktivitetsnivå.
Det finnes ikke tall som beskriver det fysiske aktivitetsnivået blant den voksne
befolkningen i Nes. Dog vet vi at andelen med videregående skole eller høyere utdanning
er lavere enn fylkes- og landsgjennomsnittet. Det at innbyggerne i kommunen har en
overhyppighet av livsstilsrelaterte sykdommer bør også ses i sammenheng med dette.
Andelen elever på ungdomsskolen og videregående skole som spiser middag hver dag
varierer fra 83 % til 93 %. Det er betydelig færre som oppgir at de spiser frokost hver dag,
det varierer fra henholdsvis 54 % i tredjeklasse på videregående til 66 % i 8. klasse. Det er
en utfordring at så pass mange elever ikke spiser frokost hver dag. Mange studier viser
på sterk sammenheng mellom et sunt og regelbundet spisemønster og læringsevne.
Høsten 2013 ble det gjennomført måling og veiing av alle elever i 3. og 8. klasse i Nes.
Resultatene viste at andelen elever i 3. klasse i Nes som på målingstidspunktet hadde
overvekt og fedme var 32 %. Det er dobbelt så høyt som landsgjennomsnittet for 2012 på
16 %. Andelen elever i 8. klasse i Nes som hadde overvekt og fedme er noe lavere
sammenlignet med elevene i 3. klasse.
Nes har også en høyere andel gutter og jenter, 17 år, som ved sesjon oppgir høyde og
vekt som viser overvekt og fedme, sammenlignet med lands- og fylkesgjennomsnittet.
Det er flere ungdommer som snuser enn som røyker, både i Nes og i landet som helhet.
Elever på videregående skole snuser og røyker i større grad enn elever på
ungdomsskolen. Gjeldende røykevaner er ikke entydig forskjellig fra
landsgjennomsnittet, selv om tallene så vidt er høyere på landsbasis. Det kan dog tyde på
at Nes har en lavere andel elever i videregående skole som snuser sammenlignet med
landsgjennomsnittet, hvilket er positivt. I videregående skole i Nes er det 14 % som
oppgir at de snuser mens andelen for landet er 21 %.

Nes ligger på landsgjennomsnittet blant elever på ungdomsskolen når det gjelder å drikke
seg beruset. 14 % av elevene svarer at de minst én gang de siste 12 måneder har drukket
så mye at de har følt seg tydelig beruset. Andelen elever på videregående skole er
betydelig høyere. Her ligger Nes på 57 % også det på landsgjennomsnittet. Ungdataundersøkelsen for Nes viser at rusmidler i liten grad er knyttet til popularitet (unntatt i
enkelte subgrupper) sammenlignet med andre kommuner i Akershus, hvilket er positivt.
Det har vært en økning i antall voldssaker i Nes i 2015, melder lensmannskontoret. Det
var også en økning i antall narkotikasaker sammenlignet med 2014, fra 123 til 152 saker.
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6.2

Fysisk aktivitet

I Nes er befolkningens helsetilstand preget av en overhyppighet av sykdomstilstander og
risikofaktorer som er direkte relatert til helseatferd «livsstil». Dette er en generell utfordring for
kommunene på Øvre Romerike. De seks kommunene har derfor inngått et interkommunalt
samarbeid kalt FØR, Folkehelse Øvre Romerike. Samarbeidet skal igangsette helsefremmende
tiltak i alle kommunene, med vekt på fysisk aktivitet, ernæring og mestring.
Nes kommune har en Frisklivssentral som er et tilbud etablert for å forebygge og begrense
livsstilssykdommer. Deltagerne får hjelp til å endre livsstil for å oppnå en bedret helse via
veiledning, treningskurs, ernæringskurs og/eller strukturkurs. Tilbudet er en del av
kommunehelsetjenesten og prioriteres i tråd med samhandlingsreformen. Målgruppen er de som
har risiko for utvikling av hjerte- og karsykdom og/eller type 2-diabetes, eller andre som kan ha
nytte av et slikt tilbud. Henvisning skrives ut av fastlegene. Frisklivssentralen har dokumentert
god effekt og behovet for å starte opp et lignende tilbud for barn og unge er stort. En plan for et
lignende konsept for barn og deres foreldre er utarbeidet, men ikke startet opp.
En landsrepresentativ undersøkelse viser at andelen voksne i aldersgruppen 20-64 år som
oppfyller anbefalingene for fysisk aktivitet er 35 % for kvinner og 28 % for menn. I aldersgruppen
68-85 år er tilsvarende tall for kvinner og menn henholdsvis 28 % og 29 %. Studien viser en
sammenheng mellom utdanningsnivå og andelen som oppfyller anbefalingene for fysisk aktivitet.
Både kvinner og menn med høyere utdanning oppfyller i større grad anbefalingene sammenlignet
med de med grunnskoleutdannelse. Den viser dog ikke en tydelig sammenheng mellom inntekt
og aktivitetsnivå (Hansen, Kolle, Anderssen, 2014).
Det finnes ikke tall som beskriver det fysiske aktivitetsnivået blant den voksne befolkningen i Nes.
Dog vet vi at andelen med videregående skole eller høyere utdanning er lavere enn fylkes- og
landsgjennomsnittet. Det at innbyggerne i kommunen har av en overhyppighet av livsstilsrelaterte
sykdommer bør også ses i sammenheng med dette.
Ungdata-undersøkelsen viser at 82 % av elevene i ungdomsskolen i Nes er fysisk aktive på et
nivå som gjør dem andpustne og svett minst en gang i uken. Sammenlignet med
landsgjennomsnittet som er 88 % kommer Nes noe dårligere ut. Elevene i videregående skole i
Nes er litt mer aktive, der er andelen elever som er fysisk aktive på et nivå som gjør dem
andpustne og svett minst en gang i uken 88 %, hvilket er høyere enn landsgjennomsnittet på
84 %.
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Andelen elever som trener ukentlig
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Figur 42: Andel som svarer «minst ukentlig» på spørsmålet: Hvor ofte er du så fysisk aktiv at du blir andpusten og
svett? Kilde: Ungdata, Nes kommune 2014

En undersøkelse om deltakelse i organisert idrett- og kulturaktivitet blant ungdomsskoleelever i
Nes ble gjennomført i 2011. Den viste at 74 % av elevene regelmessig er fysisk aktive, 57 % av
disse er det i idrettslag og 17 % driver med egentrening. 26 % oppga at de ikke er i regelmessig
fysisk aktivitet og dette ser ut til å stemme ganske bra overens med tallene i Ungdata fra 2014
som ble presentert i figur 42 (ovenfor). I den lokale undersøkelsen kom det også frem at det er
store geografiske forskjeller gjeldene aktivitetsnivå i Nes kommune.
Noen av årsakene til inaktivitet kommer av strukturelle samfunnsendringer. Økt velstand har gjort
at bilen i dag brukes mye flittigere en før, spesielt på korte turer. Nesten 60 % av alle bilturer er
kortere enn 5 km og det er avstander som kan tas til fots eller på sykkel. Mangel på trygge gangog sykkelveier er med på å øke antallet elever som blir kjørt til barnehage og skole istedenfor å
gå eller sykle. Det minsker hverdagsaktiviteten. Den digitale verden er også en betydende
påvirkningsfaktor for aktivitetsnivå. Tiden foran data/mobil- og TV-skjermer øker, hvilket også er
en bidragende faktor til inaktivitet (Regjeringen 2002).
Det er 47 % av elevene på ungdomsskolen og videregående skole i Nes som oppgir at de bruker
2-4 timer foran en skjerm utenom skoletiden i løpet av en dag. Andelen elever som bruker mer
enn 4 timer foran en skjerm i løpet av en dag er 30 % blant ungdomsskoleelever og 32 % blant
elevene på videregående skole. Slikt tidsbruk er med på å øke inaktiviteten blant ungdommene.
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Tidsbruk foran en skjerm, utenom skoletid, i løpet av en dag.
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Figur 43: Spørsmål stilt til elevene: Utenom skolen, hvor lang tid bruker du vanligvis på aktiviteter foran en skjerm
(TV, data, nettbrett, mobil) i løpet av en dag? Kilde: Ungdata, Nes kommune 2014

6.3

Ernæring/kosthold

Det en spiser og drikker påvirker helsen. Et sunt og variert kosthold gir et godt grunnlag for god
helse, og bidrar til at en får i seg nødvendige næringsstoffer. En sunn hverdagskost kan
forebygge mange livsstilssykdommer som blant annet hjerte- og karsykdommer, type 2-diabetes,
høyt blodtrykk, overvekt og flere typer kreft. Det er nasjonal anbefaling om å spise variert, mye
grønnsaker, frukt og bær, grove kornprodukter og fisk, og begrensede mengder bearbeidet kjøtt,
rødt kjøtt, salt og sukker (Helsedirektoratet, 2014). Et sunt og variert kosthold er også viktig for å
kunne prestere i hverdagen. Konsentrasjon og energi er viktig blant annet for å tilegne seg
kunnskap.
Måltidsvaner
Ungdata-undersøkelsen for Nes viser at andelen elever på ungdomsskoletrinnet og i
videregående skole som oppgir at de spiser frokost hver dag varierer fra henholdsvis 54 % i
tredjeklasse på videregående til 66 % i 8. klasse. Det er noen flere elever som spiser lunsj hver
dag sammenlignet med frokost. Her skiller elevene i andre klasse på videregående skole seg ut,
hvor en andel på 75 % oppgir at de spiser lunsj hver dag. Det er mere likt på ungdomsskolen og i
første- og tredjeklasse på videregående hvor andelen varierer fra 61 % til 66 %. Det er en større
andel elever som oppgir at de spiser middag hver dag, sammenlignet med frokost og lunsj. Det
varierer fra 83 % til 93 %.
Noen av årsakene bak den lave andelen elever som spiser frokost hver dag kan være dårlig tid,
mangel på planlegging, mangel på appetitt eller liten oppfølging av foreldre/foresatte. Et frokostprosjekt er startet opp på en ungdomsskole i kommunen for å øke fokuset på betydningen av å
spise frokost for bedre konsentrasjon og læring på skolen. Prosjektet inneholder i tillegg til
tilberedning av ulike frokoster, frokostservering og teori rundt innehold og virkning, også et
innlegg på foreldremøte. Hensikten er å bidra til bedre frokostvaner blant elevene.
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Andel elever som spiser frokost, lunsj og middag hver dag
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Figur 44: Andel som svarer «hver dag» på følgende spørsmål: Hvor ofte pleier du å spise følgende (frokost, lunsj,
middag) i løpet av en uke? Kilde: Ungdata 2014, Nes kommune

Overvekt og fedme
Overvekt og fedme blant barn og unge er en stor utfordring innen folkehelsearbeidet generelt.
Overvektige barn har økt sannsynlighet for å bli overvektige i voksen alder. Overvekt er en
risikofaktor for utvikling av sykdommer som diabetes type 2, hjerte- og karsykdom, høyt blodtrykk,
kreft, muskel- og skjelettplager og psykiske lidelser. Årsakene bak overvekt er sammensatte (Øen
2012).
Undersøkelsen Barns vekst i Norge (Barnevekststudien), som ble gjennomført i 2008, 2010 og
2012 viste at henholdsvis 15, 18 og 16 % av norske 3. klassinger hadde overvekt eller fedme
(Folkehelseinstituttet 2014). Høsten 2013 ble det gjennomført måling og veiing av alle elever i 3.
og 8. klasse i Nes. Resultatene viste at andelen elever i 3. klasse i Nes som på måletidspunktet
hadde overvekt og fedme var 32 % hvorav 24 % var overvektige og 8 % hadde utviklet fedme.
Det er dobbelt så høyt som landsgjennomsnittet for 2012 på 16 %. Andelen elever i 8. klasse i
Nes som på måletidspunktet hadde overvekt og fedme var noe lavere sammenlignet med
elevene i 3. klasse. I 8. klasse var andelen elever med overvekt og fedme 26 %, hvor 20 % var
overvektige og 6 % hadde utviklet fedme.
Andelen med normalvekt, overvekt, fedme og alvorlig fedme i 3. klasse i Nes i 2013
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Normalvekt, 67%

8%

Overvekt, 24%
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Figur 45: Kilde: Vekstutvikling blant skolebarn i Nes kommune, 2013
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Andelen med normalvekt, overvekt, fedme og alvorlig fedme i 8. klasse i Nes i 2013
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Figur 46: Kilde: Vekstutvikling blant skolebarn i Nes kommune, 2013

For å forebygge overvekt og fedme blant barn og unge er foreldre/foresatte den viktigste
ressursen. Økt samarbeid mellom barnehage, skole og foreldre/foresatte bør systematiseres.
Informasjon om betydningen av kosthold, og type kosthold, samt betydningen av bevegelse for
barn, unge og hele familien kan blant annet være fokus på foreldremøter, etter en fast plan
(Familiens Hus, 2016).
Nes har også en høyere andel gutter og jenter, 17 år, som ved sesjon oppgir høyde og vekt som
viser overvekt og fedme, sammenlignet med lands- og fylkesgjennomsnittet. Det totale
gjennomsnittet for perioden 2011-14 ligger i Nes på 26,3 %. Landsgjennomsnittet i samme
periode var 21,4 % og fylkesgjennomsnittet var 17,2 %. Nes har også høyest andel med overvekt
og fedme sammenlignet med de andre kommunene på Øvre Romerike.
Andel gutter og jenter, 17 år, med overvekt eller fedme på sesjon, 2011-14
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Figur 47: Andel gutter og jenter med overvekt (dvs. KMI tilsvarende 25-29,9 kg/m²), fedme (dvs. KMI tilsvarende
over eller lik 30 kg/m²) eller overvekt inkludert fedme (dvs. KMI tilsvarende over eller lik 25 kg/m²), i prosent av
alle som oppga høyde og vekt i den nettbaserte sesjon 1. Statistikken viser 4 års gjennomsnitt.
Kilde: Folkehelseinstituttet, kommunehelsa statistikkbank 2016.
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6.4

Tobakk, rus og straffbare forhold

Tobakksrøyking er en av de viktigste årsakene til redusert helse og levealder. Røyking fører til en
rekke alvorlige helseskader og sykdommer, som luftveissykdommer, hjerte- og karsykdommer og
kreft, spesielt lungekreft (Folkehelseinstituttet, folkehelseprofiler 2014).
Det er flere ungdommer som snuser enn som røyker, både i Nes og i landet som helhet. Elever
på videregående skole snuser og røyker i større grad enn elever på ungdomsskolen. Gjeldende
røykevaner er ikke entydig forskjellig fra landsgjennomsnittet, selv om tallene så vidt er høyere på
landsbasis. Det kan dog tyde på at Nes har en lavere andel elever i videregående skole som
snuser sammenlignet med landsgjennomsnittet, hvilket er positivt. I videregående skole i Nes er
det 14 % som oppgir at de snuser, mens andelen for landet er 21 %.
Andelen elever som røyker og snuser
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Figur 48: Andel som svarer at de røyker/snuser «minst ukentlig» på spørsmålet: Røyker du? Og Snuser du?
Kilde: Ungdata, Nes kommune 2014

Bruk av alkohol og andre rusmidler kan medføre helseproblemer, men også sosiale og
økonomiske problemer. Ikke bare den som står for bruket blir utsatt, også pårørende, venner og
andre rundt omkring påvirkes.
Tall fra Ungdata (2014) viser at debutalderen for alkohol i Nes er lav og trenden er den samme i
resten av landet. Det betyr likevel ikke at disse tallene ikke er bekymringsfulle. 4 % av elevene på
ungdomsskolene og 2 % av elevene på de videregående skolene svarer at de var under 10 år
første gang de drakk en alkoholenhet eller drink. Av ungdomsskoleelevene svarer 26 % at de var
mellom 10 og 15 år første gangen de drakk en alkoholenhet eller drink. Blant
videregåendeelevene viser samme resultat 20 %. Det er viktig å jobbe for å heve debutalderen
for alkohol blant kommunens barn og unge.
Årsakene til at noen utvikler et rusmisbruk er sammensatte og mangfoldige. Men forskning viser
at rus ikke rammer tilfeldig. Noen mennesker er mer risikoutsatte enn andre.
Årsakssammenhenger finnes sannsynligvis både på det personlige plan (biologisk og genetisk
sårbarhet, personlighet, psykisk helse, atferd), det relasjonelle plan (foreldre, andre voksne,
familie, venner) og strukturelle plan (skole, arbeid og fritidsmiljø, tilgang til rusmidler). Det er
derfor ikke mulig å se på rusproblemer isolert fra samfunnsmessige endringer mm. Men blant
faktorene som påvirker står familiefaktorene i særstilling. Foreldres atferd, normer og evne til å
skape gode oppvekstsvilkår har stor betydning. En høy andel av personer som blir værende i et
misbruk bærer på traumer og vonde opplevelser fra oppveksten (Rusmiddelpolitisk
handlingsplan, Nes kommune 2012-2016).
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Nes ligger på landsgjennomsnittet blant elever på ungdomsskolen når det gjelder å drikke seg
beruset. 14 % av elevene svarer at de minst én gang de siste 12 måneder har drukket så mye at
de har følt seg tydelig beruset. Andelen elever på videregående skole er betydelig høyere. Her
ligger Nes på 57 % også det på landsgjennomsnittet. Ungdata undersøkelsen for Nes viser at
rusmidler i liten grad er knyttet til popularitet (unntatt i enkelte subgrupper) sammenlignet med
andre kommuner i Akershus, hvilket er positivt.
Andel elever som har drukket seg beruset
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Figur 49: Andel som svarer at de minst én gang de siste 12 måneder har «drukket så mye at de har følt seg
tydelig beruset». Kilde: Ungdata, Nes kommune 2014.

Foreldres holdninger og regler til barn og unges alkoholbruk er viktig for hvilke drikkevaner barn
og unge utvikler. Liberale holdninger blant foreldre fører til høyere forbruk blant ungdom.
Foreldrene utgjør derfor en viktig gruppe i arbeidet med å forebygge alkoholbruk blant barn og
unge (Ryan et al., 2010). I Ungdata undersøkelsen for Nes kommer det frem at 79 % av elevene
på ungdomsskolen ikke får lov av foreldrene sine til å drikke alkohol. Det er dog 14 % på
ungdomsskoletrinnene som oppgir at de er usikre på om de får lov eller ikke. Skolen er en viktig
arena for å møte foreldrene og informere om deres avgjørende rolle. Rusmiddelpolitisk
handlingsplan er under rullering. I den nye planen vil helsefremmende og forebyggende arbeid
være i fokus, og barn og unge vil være prioritert.
Hasj/marihuana er det vanligste stoffet som ungdom ruser seg på. 4 % av elevene på
ungdomsskolen i Nes oppgir at de har brukt hasj/marihuana minst én gang det siste året, hvilket
er likt for landet som helhet. Blant elever på videregående skole ser en at forbruket er høyere, i
Nes ligger gjennomsnittet på 10 %, også det er likt landsgjennomsnittet. Nes skårer dog høyt
sammenlignet med andre kommuner i Akershus på spørsmålet om status ved å røyke
hasj/marihuana, hvor ca. 78 % av ungdomsskoleelevene i Nes svarer at det minker statusen,
hvilket er positivt (Ungdata, Nes kommune 2014).
Lensmannskontoret ser en trend som viser at alkoholen byttes ut med cannabis og
hasj/marihuana. De ungdommer som har prøvd cannabis eller røyker regelmessig kan ikke
karakteriseres som enten ressurssterke eller ressurssvake, og heller ikke om de har det politiet
oppfatter som enten ressurssvake eller ressurssterke foreldre. Dette er en endring i Nes. Debuten
for cannabis blant mange ungdommer skjer gjerne etter inntak av alkohol, men politiet mener at
det virker som om dette ikke nødvendigvis behøver å henge sammen. Noen prøver også
cannabis uten å være påvirket av andre rusmidler først.
Lensmannskontoret har opplevd utfordringer rundt flere ungdomsgrupper, med ungdom under 18
år, hvor det har vært høy forekomst av alkohol og narkotika. Enkelte av ungdommene har jevnlig
kontakt med politiet. Lensmannskontoret mistenker også at de eldre ungdomsgjengene omsetter
både narkotika og alkohol til de yngre. Over tid har lensmannskontoret mottatt flere

55

Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer 2016-2019

bekymringsmeldinger fra ungdomsklubben på Årnes, der ungdom under 18 år møtes etter
skoletid. Den noe eldre grupperingen har oppholdt seg i umiddelbar nærhet til denne
ungdomsklubben, trolig for å omsette ulovlige varer (Nes Lensmannskontor 2016).
Det er politiet som sender inn flest bekymringsmeldinger til barnevernet knyttet til rusmisbruk
blant foreldre og ungdom. I 2015 mottok barnevernet i Nes kommune 292 bekymringsmeldinger,
hvorav 68 av disse var knyttet til rusmisbruk. 15 av disse 68 meldingene var knyttet til ungdom,
de fleste 16 og 17 år gamle (Barnevernet, Nes kommune 2016).
Det har vært en økning i antall voldssaker i Nes i 2015. Det var også en økning i antall
narkotikasaker sammenlignet med 2014, fra 123 til 152 saker. Diagrammet under viser
aldersfordelingen på straffbare forhold i Nes i 2015, for unge under 18 år. 11 ungdommer mellom
15 og 18 år ble anmeldt for første gang i 2015. Det er en liten nedgang sammenlignet med året
før. Politiet samarbeider tett med ungdomsteamene og utekontaktene for å fange opp flest mulig i
denne gruppen (Nes Lensmannskontor 2016).
Straffbare forhold blant unge under 18 år

Figur 50: Straffbare forhold blant unge under 18 år (prosentandel per alder 13-17 år), Nes 2015
Kilde: Nes Lensmannskontor, 2016
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7. Helsetilstand
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7.1

Oppsummering

Bruken av legemidler mot type 2-diabetes har vært økende de siste årene. Nes har et
høyere legemiddelbruk mot type 2-diabetes sammenlignet med fylket og landet som
helhet. På Øvre Romerike er det kun Eidsvoll som kommer dårligere ut. Fra
målingsperiode 2008-10 til 2012-14 har det i Nes økt fra 36 legemiddelbrukere per 1 000
innbyggere til 41. Dette kan tyde på at forekomsten av type 2-diabetes er høy i Nes.
Nes har høy forekomst av hjerte- og karsykdommer. Det går fram av statistikken over
dødelighet. Nes ligger høyere sammenlignet med fylkes- og landsgjennomsnittet og de
andre kommunene på Øvre Romerike. Det har dog gått nedover de siste årene.
Legemiddelbruken mot hjerte- og karsykdommer bekrefter den høye forekomsten av
disse sykdommene i Nes.
Det er flere menn enn kvinner som dør som følge av hjerte- og karsykdommer. Ser en
spesifikt på antall døde menn grunnet hjerneslag ligger Nes høyest sammenlignet med
tallene for fylket og landet som helhet.
Nes har et høyere antall personer per 1 000 som bruker legemiddel mot KOLS og astma
sammenlignet med både fylkes- og landsgjennomsnittet. Antallet legemiddelbrukere har
vært stabilt de siste årene. Nes kommer dårligere ut enn fylkes- og landsgjennomsnittet
også når en ser på antall pasienter behandlet i spesialisthelsetjenesten og antall dødsfall
grunnet KOLS og astma.
Gjennomsnittlig antall brukere i aldersgruppen 0-74 år i primærhelsetjenesten, grunnet
psykiske symptomer og lidelser i Nes ligger på landsgjennomsnittet. Ser en på antall
brukere i primærhelsetjenesten, grunnet psykiske symptomer og lidelser i aldersgruppen
15–29 år ligger Nes høyere sammenlignet med både lands- og fylkesgjennomsnittet. Det
er en generell samfunnstrend at denne gruppen øker, og det har den gjort også i Nes de
siste årene. Det er urovekkende. Bruken av legemidler grunnet psykiske lidelser er tydelig
høyere blant kvinner enn menn. Nes ligger på landsgjennomsnittet når en ser på andelen
elever på både ungdomsskole og videregående skole som den siste uken oppgir å ha hatt
et depressivt stemningsleie.
Muskel- og skjelettplager og sykdommer omfatter en lang rekke ulike tilstander som har
det til felles at de er forbundet med smerte og eventuelt nedsatt funksjon knyttet til
muskel- og skjelettsystemet. Nes ligger forholdsvis høyt på statistikken blant
innbyggerne generelt, men også i den yngre aldersgruppa 15–29 år. Mange typer muskelog skjelettsykdommer og – plager har sammenheng med økende alder, stillesittende
livsstil og til dels også overvekt. En vet også at det er en sammenheng med psykososial
helse.
Andel nye tilfeller av kreft totalt sett er lavere i Nes sammenlignet med fylkes- og
landsgjennomsnittet, samtidig som antallet som dør som følge av kreft er høyere. Det
finnes per i dag ingen forklaring på hvorfor det ser slik ut. I Nes har ikke kreft samlet sett
vist noen økende tendens de siste årene, men en ser noen grupper der dette skjer.
Antallet nye tilfeller av lungekreft blant menn er høyt i Nes.
Tannhelseresultatene for 5, 12- og 18 åringer er generelt gode i Akershus. Blant 5-åringer
skårer Nes høyest når det gjelder andel barn som ikke har hatt hull i tennene ved
sammenligning med fylkesgjennomsnittet og de andre kommunene på Øvre Romerike,
det er positivt. I 2014 hadde 88,5 % av alle 5-åringene aldri hatt hull i tennene og det er
bra. Nes kommer dog dårligere ut i de eldre aldersgruppene 12, 15-, og 18 år
sammenlignet med fylket.
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7.2

Type 2-diabetes

Bruk av legemidler til behandling av type 2-diabetes kan brukes som en indikator på forekomst av
type 2-diabetes i befolkningen. Forekomsten av type 2-diabetes er dog usikker og behandling av
sykdommen varierer. Noen kan normalisere blodsukkeret og holde sykdommen under kontroll
ved hjelp av kosthold, mosjon og vektreduksjon. For noen er ikke dette nok og de er i behov for
medikamenter for å få ned blodsukkeret. Med årene kan imidlertid insulinproduksjonen
reduseres, og det blir nødvendig med insulinsprøyter på samme måte som ved type 1-diabetes
(Folkehelseinstituttet, kommunehelsa statistikkbank 2014).
Overvekt og inaktivitet er en viktige risikofaktor for utvikling av type 2-diabetes og forekomst av
type 2-diabetes kan derfor gjenspeile befolkningens levevaner (Folkehelseinstituttet,
kommunehelsa statistikkbank 2014).
Bruken av legemidler mot type 2-diabetes har vært økende siden første målingsperiode i 20082010. Nes har et høyere legemiddelbruk mot type 2-diabetes sammenlignet med fylket og landet
som helhet. På Øvre Romerike er det kun Eidsvoll som kommer dårligere ut. Fra målingsperiode
2008-10 til 2012-14 har det i Nes økt fra 36 legemiddelbrukere per 1 000 innbyggere til 41.

Antall per 1 000, standardisert
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Figur 51: Brukere av legemidler mot type 2-diabetes utlevert på resept til personer 30-74 år. Kjønn samlet.
Brukere defineres som personer som har hentet ut minst en resept i kalenderåret. Dersom en bruker henter ut
flere resepter på samme legemiddel telles vedkommende som bruker bare en gang. Statistikken viser 3 års
glidende gjennomsnitt. Kilde: Folkehelseinstituttet, kommunehelsa statistikkbank 2016.

7.3

Hjerte- og karsykdommer

Hjerte- og karsykdommer kommer av arv, røykevaner, usunne kostholdsvaner og inaktivitet. Høyt
blodtrykk er også en viktig risikofaktor som ligger høyt i Nes. Høyt blodtrykk er en livsstilssykdom,
med samme årsakssammenhenger.
Når det gjelder risikofaktorer har det vært en nedgang i kolesterol, blodtrykk og røyking, men flere
er overvektige. Her kan små endringer i livsstil og kosthold bety mye for forebygging.
Dødeligheten av hjerte- og karsykdom har de siste årene sunket i alle aldersgrupper, og nye
tilfeller av hjerteinfarkt har gått ned i aldersgrupper over 65 år. På grunn av økende alder i
befolkningen og bedre overlevelse etter akutt sykdom, forventes antall syke å stige. Vi ser også
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en økning i sykehusinnleggelser for førstegangs hjerteinfarkt blant yngre voksne.
Nes har høy forekomst av hjerte- og karsykdommer. Det går tydelig fram av statistikken over
dødelighet. Nes ligger høyere sammenlignet med fylkes- og landsgjennomsnittet og de andre
kommunene på Øvre Romerike.

Antall per 100 000, standardisert
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Figur 52: Antall døde på grunn av hjerte- og karsykdommer i aldersgruppen 0-74 år, per 100 000 innbyggere per
år, alders- og kjønnsstandardisert. Kjønn samlet. Statistikken viser 10 års glidende gjennomsnitt. Kilde:
Folkehelseinstituttet, kommunehelsa statistikkbank.

Legemiddelbruken mot hjerte- og karsykdommer bekrefter den høye forekomsten av disse
sykdommene i Nes. Legemiddelbruken har i motsetning til dødeligheten økt over tid. Dette kan
også ha med en aldrende befolkning å gjøre.
Legemiddelbruk mot hjerte- og karsykdommer
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Figur 53: Brukere av legemidler mot hjerte- og karsykdommer (unntatt kolesterol) utlevert på resept til personer 074 år. Kjønn samlet. Brukere defineres som personer som har hentet ut minst én resept i kalenderåret. Dersom
en bruker henter ut flere resepter på samme legemiddel telles vedkommende som bruker bare én gang.
Statistikken viser 3 års glidende gjennomsnitt. Kilde: Folkehelseinstituttet, kommunehelsa statistikkbank.
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Hvis en ser på antallet innlagte pasienter i sykehus ser det litt annerledes ut. Her ligger Nes på
landsgjennomsnittet. En årsak til dette kan være at fastlegene har god oppfølging og derfor kan
unngå en del innleggelser. Antallet har økt i Nes de siste målingsperiodene, mens det i
sammenligningskommunene, landet som helhet og fylket har gått ned.
Antall pasienter behandlet for hjerte- og karsykdommer i spesialisthelsetjenesten

Antall per 1 000, standardisert
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Figur 54: 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. Kilde: Folkehelseinstituttet,
kommunehelsa statistikkbank.

Det er flere menn enn kvinner som dør som følge av hjerte- og karsykdommer. Ser en spesifikt
på antall døde menn grunnet hjerneslag ligger Nes høyest sammenlignet med tallene for fylket og
landet som helhet. Helt siden første målingsperiode i 2000-09 har antallet gått ned foruten om i
siste målingsperiode 2003-2012 da det igjen ligger noe høyere.
Antall døde menn grunnet hjerneslag
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Figur 55: Antall døde menn, grunnet hjerneslag i aldersgruppen 0-74 år, per 100 000 innbyggere per år,
aldersstandardisert. Statistikken viser 10 års glidende gjennomsnitt. Kilde: Folkehelseinstituttet, kommunehelsa
statistikkbank.
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7.4

KOLS og astma

Sosioøkonomiske forskjeller har betydning for utvikling av kronisk obstruktiv lungesykdom, KOLS.
Personer med grunnskoleutdanning har tre ganger høyere risiko for KOLS enn personer med
høyere utdanning. Dette gjelder også når en tar hensyn til røykevaner og yrke. Røyking er den
vanligste årsaken til KOLS, og forklarer to av tre tilfeller. Risikoen øker med økende
tobakksforbruk og antall røykeår.
KOLS-pasienter har økt risiko for å få flere andre sykdommer samtidig, for eksempel hjerte- og
karsykdom, lungekreft, depresjon og beinskjørhet.
Nes har et høyere antall personer per 1 000 som bruker legemiddel mot KOLS og astma
sammenlignet med både fylkes- og landsgjennomsnittet. Antallet legemiddelbrukere har vært
stabilt de siste årene.
Legemiddelbruk mot KOLS og astma

Antall per 1 000, standardisert
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Figur 56: Brukere av legemidler mot KOLS og astma utlevert på resept til personer 45-74 år. Kjønn samlet.
Brukere defineres som personer som har hentet ut minst én resept i kalenderåret. Dersom en bruker henter ut
flere resepter på samme legemiddel telles vedkommende som bruker bare én gang. Statistikken viser 3 års
glidende gjennomsnitt. Kilde: Folkehelseinstituttet, kommunehelsa statistikkbank.

De personer som behandles for KOLS i spesialisthelsetjenesten er den gruppen KOLS-pasienter
som er dårligst. Antallet personer i Nes som har fått behandling på sykehus har sunket noe siden
målingsperioden 2009 til 2011. At nye legemiddel er kommet på markedet i tillegg til at
legemiddel-bruken har gått opp kan være årsaker bak nedgangen i antall personer behandlet i
sykehus. Økt fokus på behandling av KOLS i primærhelsetjenesten kan også være en
bidragende faktor. Nes kommer noe dårligere ut enn både fylket og landet som helhet.
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Antall pasienter behandlet for KOLS i spesialisthelsetjenesten

Antall per 1 000, standardisert
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Figur 57: Antall pasienter (alder 45+) innlagt, dag- og døgnopphold i somatiske sykehus på grunn av KOLS per
1000 innbyggere per år. Kjønn samlet. Dersom en person legges inn flere ganger i løpet av kalenderåret med
KOLS, telles vedkommende kun én gang. Statistikken viser 3 års glidende gjennomsnitt.
Kilde: Folkehelseinstituttet, kommunehelsa statistikkbank.

Antallet personer som dør av KOLS har totalt sett økt hvis en sammenligner målingsperioden
1998 til 2007 med 2003 til 2012, fra henholdsvis 12,2 per 100 000 til 15,4 per 100 000. Nes har
flere antall døde per 100 000 i hele målingsperioden sammenlignet med både fylkes- og
landsgjennomsnittet.

Antall per 100 000, standardisert
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Figur 58: Antall døde på grunn av KOLS i aldersgruppen 0-74 år, per 100 000 innbyggere per år, alders- og
kjønnsstandardisert. Kjønn samlet. Statistikken viser 10 års glidende gjennomsnitt. Kilde: Folkehelseinstituttet,
kommunehelsa statistikkbank.
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7.5

Psykiske lidelser

Psykiske lidelser er en av de største folkehelseutfordringene. I Norge har ca. en tredjedel av alle
voksne en psykisk lidelse i løpet av et år, mens 8 % av barn og unge har til en hver tid en psykisk
lidelse. Psykiske lidelser koster samfunnet mye penger og dette er lidelser som i stor grad kan
forebygges (Mykletun, Knudsen, Mathiesen 2009).
Bruk av primærhelsetjenesten kan gi informasjon om helsetilstand og utbredelse av sykdom.
Dette kan igjen si noe om bakenforliggende faktorer som miljø og levevaner i befolkningen
(Folkehelseinstituttet, folkehelseprofiler 2014). Virksomheten Psykisk helse og avhengighet i Nes
ser en økning i antall henvisninger, spesielt fra nyere boligfelt der det er mange som ikke har
vokst opp/ har familie i Nes fra tidligere. Flytting til ny kommune, frafall i videregående skole,
manglende nettverk og sosiale arenaer der folk bor, kan være noen av årsakene til økningen.
Psykisk hele og avhengighet har registrert en stor endring i pasientgruppen de siste årene.
Pasienter som bor i kommunen er dårligere og har store bistandsbehov. I begynnelsen av 2016
var det 248 aktive pasienter i tjenesten. Denne pasientgruppen er gjerne i liten grad fysisk aktive
og mange har et dårlig kosthold. Det er i stor grad personer med dårlig økonomi, og lite eller ikke
noe nettverk.
Nes har en økt forekomst av psykiske lidelser (KOSTRA- kommunegruppe 7). Det er en
opphopning av psykiske lidelser/ rusproblematikk i enkelte familier, hvor det finnes en sårbarhet
arvelig sett. Det blir en «oppdragelse» i familien som gjør at problematisk adferd gjentar seg
(Psykisk helse og avhengighet, Nes kommune). Gjennomsnittlig antall brukere i
primærhelsetjenesten grunnet psykiske symptomer og lidelser i Nes ligger på
landsgjennomsnittet.
Antall brukere i primærhelsetjenesten, grunnet psykiske symptomer og lidelser, 0-74 år
Antall per 1000, standardisert

180
160
140
120
100
80

2010-2012

60

2011-2013

40

2012-2014

20
0

Figur 59: Antall unike personer 0-74 år i kontakt med fastlege eller legevakt per 1000 innbyggere per år. Kjønn
samlet. Viser 3 års gjennomsnitt. Kilde: Folkehelseinstituttet, kommunehelsa statistikkbank.

Ser en på antall brukere i primærhelsetjenesten, grunnet psykiske symptomer og lidelser i
aldersgruppen 15 – 29 år ligger Nes høyere sammenlignet med både lands- og
fylkesgjennomsnittet. Det er en generell samfunnstrend at denne gruppen øker, og det har den
gjort også i Nes de siste årene. Det er urovekkende.
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Antall brukere i primærhelsetjenesten, grunnet psykiske symptomer og lidelser, 15-29 år
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Figur 60: Antall unike personer 15-29 år i kontakt med fastlege eller legevakt per 1000 innbyggere per år. Kjønn
samlet. Viser 3 års gjennomsnitt. Kilde: Folkehelseinstituttet, kommunehelsa statistikkbank.

Ser en isteden på antallet, i aldersgruppa 0-74 år som bruker legemiddel mot psykiske lidelser er
avstanden til landsgjennomsnittet noe større. Fylkesgjennomsnittet er lavere enn
landsgjennomsnittet. Antall innbyggere i Nes som bruker legemiddel mot psykiske lidelser har
vært stabilt de siste årene, på ca. 140 personer per 1 000.
Legemiddelbrukere, psykiske lidelser, kjønn samlet, 0-74 år

Antall per 1 000, standardisert
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Figur 61: Brukere av legemidler utlevert på resept grunnet psykiske lidelser. Alder 0-74 år. Kjønn samlet. Brukere
defineres som personer som har hentet ut minst én resept i kalenderåret. Dersom en bruker henter ut flere
resepter på samme legemiddel telles vedkommende som bruker bare én gang. Statistikken viser 3 års glidende
gjennomsnitt. Kilde: Folkehelseinstituttet, kommunehelsa statistikkbank.
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Bruken er tydelig høyere blant kvinner enn menn.
Legemiddelbrukere, psykiske lidelser, 0 - 74 år i Nes

Antall per 1 000, standardisert
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Figur 62: Brukere av legemidler utlevert på resept grunnet psykiske lidelser. Alder 0-74 år. Brukere defineres som
personer som har hentet ut minst én resept i kalenderåret. Dersom en bruker henter ut flere resepter på samme
legemiddel telles vedkommende som bruker bare én gang. Statistikken viser 3 års glidende gjennomsnitt. Kilde:
Folkehelseinstituttet, kommunehelsa statistikkbank.

At tendenser til at psykiske lidelser er mer utbredt blant kvinner enn menn kan en se også blant
ungdom. Nasjonale tall viser at en av fire jenter mellom 15 og 16 år viser depressive symptomer.
Det er gjort flere funn som tyder på at årsaker som rusbruk, mobbing og familiebrudd ikke lenger
er de viktigste årsakene bak ungdomsdepresjon. Årsakene er dog sammensatte og stort press
kombinert med dårlig selvtillit antas å være viktige årsaker til depresjon (Ungdata, Nasjonale tall,
2013).
Nes ligger på landsgjennomsnittet når en ser på andelen elever på både ungdomsskole og
videregående skole som den siste uken har hatt et depressivt stemningsleie. Andelen er 12 %
blant ungdomsskoleelever og 17 % blant elever på videregående skole. Ser en isolert på tallene i
Nes ser enn tydelige forskjeller mellom jenter og gutter. Blant ungdomsskoleelevene i kommunen
er det 39 % av jentene og 15 % av guttene som oppgir at de har følt seg ulykkelig, trist eller
deprimert den siste uken (Ungdata, Nes kommune, 2014).
7.6

Muskel- og skjelettplager

Muskel- og skjelettplager- og sykdommer omfatter en lang rekke ulike tilstander som alle har til
felles at de er forbundet med smerte og eventuelt nedsatt funksjon knyttet til muskel- og
skjelettsystemet.
Denne sykdomsgruppen er den diagnosegruppen som «plager flest og koster mest», selv om de
fleste tilstandene ikke medfører betydelig overdødelighet (Lærum et al., 2013).
I Norge er diagnosegruppen muskel- og skjelettsykdommer de vanligste årsakene til sykefravær
og uførhet (NAV statistikknotat 2012).
Nes ligger forholdsvis høyt på statistikken blant innbyggerne generelt, men også i den yngre
aldersgruppa 15 – 29 år. Mange typer muskel- og skjelettsykdommer og – plager har
sammenheng med økende alder, stillesittende livsstil og til dels også overvekt. En vet også at det
er en sammenheng med psykososial helse.
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Antall brukere i primærhelsetjenesten grunnet muskel- og skjelettplager

Antall per 1 000, standardisert
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Figur 63: Antall unike personer i kontakt med fastlege eller legevakt per 1000 innbyggere per år for sykdommer
og plager knyttet til muskel- og skjelettsystemet. Statistikken viser 3 års gjennomsnitt. Kilde: Folkehelseinstituttet,
kommunehelsa statistikkbank.

7.7

Kreft

Siden midten av 1900-tallet og til i dag har dødeligheten på grunn av kreft ikke endret seg noe
særlig, hvis en ser på antall dødsfall per 100 000 innbyggere og korrigerer for økt levealder.
Derimot har antall nye krefttilfeller økt fra ca. 4 000 tilfeller rundt 1960 til om lag 30 000 nye
tilfeller i 2012 (Kreftregisteret, 2014). Dette skyldes en kombinasjon av tidligere diagnostisering
og bedre behandling. Omtrent 70 prosent overlever nå minst 5 år etter en kreftdiagnose. Det er
større sosioøkonomiske forskjeller i kreftdødelighet i dag enn for 40 år siden, særlig gjelder det
lungekreft (Folkehelseinstituttet, 2014).
Kreftdødeligheten er høyere blant menn enn blant kvinner og per i dag dør ca. hver fjerde
nordmann av kreft. De tre kreftformene som tar flest liv blant menn er lungekreft, prostatakreft og
tykktarmskreft. Hos kvinner er det lungekreft, brystkreft og tykktarmskreft som tar flest liv
(Folkehelseinstituttet, 2014).
Å bekjempe tobakksrøyking er det viktigste en kan gjøre for å få ned kreftforekomsten. Tiltak som
kan få flere til å mosjonere, øke forbruket av frukt og grønnsaker og unngå overvekt og
overdreven soling, er også viktig.
Andel nye tilfeller av kreft totalt sett er lavere i Nes sammenlignet med fylkes- og
landsgjennomsnittet, samtidig som antallet som dør som følge av kreft er høyere. Det finnes per i
dag ingen forklaring på hvorfor det ser slik ut. I Nes har ikke kreft samlet sett vist noen økende
tendens de siste årene, men en ser noen grupper der dette skjer.
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Nye tilfeller av ulike krefttyper i Nes.
120
100
80

Kreft i
fordøyelsesorganer

60

Tykk- og endetarmskreft

40

Lungekreft

20

Kreft i lymfatisk og
bloddannende vev

0

Figur 64: Nye tilfeller av kreft per 100 000 innbyggere per år. Alle aldre. Kjønn samlet. Statistikken viser 10 års
gjennomsnitt. Kilde: Folkehelseinstituttet, kommunehelsa statistikkbank.

Lungekreft er en av de gruppene hvor Nes har et høyt antall nye tilfeller av kreft, spesielt blant
menn. Økningen av lungekreft har en klar sammenheng med røykevaner. I de siste
målingsperiodene har Nes skåret høyest sammenlignet med fylkes- og landsgjennomsnittet og de
andre kommunene på Øvre Romerike, og det har gått oppover.

Antall per 100 000, standardisert
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Figur 65: Nye tilfeller av lungekreft, menn, per 100 000 innbyggere per år. Statistikken viser 10 års gjennomsnitt.
Kilde: Folkehelseinstituttet, kommunehelsa statistikkbank.

Når en ser på antallet som dør som følge av en kreftsykdom ligger Nes noe høyere enn lands- og
fylkesgjennomsnittet.
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Antall per 100 000, standardisert
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Figur 66: Antall døde grunnet kreft i aldersgruppen 0-74 år, per 100 000 innbyggere per år, alders- og
kjønnsstandardisert. Statistikken viser 10 års glidende gjennomsnitt. Kilde: Folkehelseinstituttet, kommunehelsa
statistikkbank.

7.8

Tannhelse

God tannhelse er viktig for god helse, både fysisk og psykisk. Dårlig tannhelse kan i seg selv gi
dårlig helse generelt. Tannhelsen blant nordmenn varierer kraftig, blant annet avhengig av
hvilken aldersgruppe de tilhører. Men tannhelsen har bedret seg over tid i flere grupper. På
landsbasis ser det ut til at andelen kariesfrie 5-åringer i 2007 var større en noen gang tidligere på
ca. 75 %. Tannhelseresultatene for barn og unge er generelt gode i Akershus. Blant 5-åringer
skårer Nes høyest når det gjelder andel barn som ikke har hatt hull i tennene ved sammenligning
med fylkesgjennomsnittet og de andre kommunene på Øvre Romerike. I 2014 hadde hele 88,5 %
av alle 5-åringene aldri hatt hull i tennene og det er bra. Nes kommer dog dårligere ut i de eldre
aldersgruppene 12, 15-, og 18 år, ved sammenlignet med fylket. Nes var også en av fire
kommuner i fylket som i 2013 ikke oppnådde måletallet for andelen 12-åringer som ikke hatt hull i
tennene, dette målet er dog nådd i 2014, hvilket tyder på en positiv utvikling (Akershus
fylkeskommune, 2016).
Andelen barn som ikke har hatt hull i tennene ved angitt alder
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Figur 67: Disse resultater beskriver tannhelsen hos ca. 97 000 undersøkte/behandlede pasienter i Akershus i
2014. Det er ca.155 000 personer under tilsyn i Akershus. Kilde: Akershus fylkeskommune, 2016.
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Vedlegg 1, Løpende oversiktsarbeid
Nes kommune følger løpende med på utviklingen i kommunen. Folkehelse er forankret, som et av
fem hovedtemaer, i kommuneplanens samfunnsdel og skal være gjennomgående i alt vi gjør.
Med utgangspunkt i Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer (4-årsdokumentet) er
satsningsområder for folkehelsearbeidet valgt, for å imøtekomme de største utfordringene.
Satsningsområdene er innarbeidet i Handlingsprogram med budsjett og økonomiplan, som igjen
er førende for virksomhetsplanene. Ved bruk av målkort, med rapportering årlig, er det valgt ut 12
indikatorer som vi skal følge spesielt med på, for å se om vi på sikt lykkes med de tiltakene vi
velger å gjennomføre. I tillegg blir ny folkehelseprofil hvert år gjennomgått og brukt som grunnlag
i det løpende oversiktsarbeidet. Gjennom forankring i plan er arbeidet også forankret hos
administrativ og politisk ledelse.
Nes kommune har en kommuneoverlege i 100 prosent stilling som ivaretar det
samfunnsmedisinske ansvaret. I tillegg har kommunen en folkehelsekoordinator, også i 100
prosent stilling. Disse to stillingene har hovedansvaret for koordinering og sammenstilling både av
4-årsdokumentet og den løpende oversikten. Kommuneoverlegen og folkehelsekoordinatoren har
faste møter hver andre uke, samt jobber mye ut mot virksomhetene, hvilket gir en kontinuerlig
dialog på tvers i organisasjonen. Folkehelsekoordinator, og i blant kommuneoverlegen, besøker
alle virksomheter for å skape bevisstgjøring rundt kommunens ansvar jf. folkehelseloven, og for å
presentere oversikten over helsetilstanden og diskutere påvirkningsfaktorer. Innhenting av
kunnskap fra virksomhetene gjøres også skriftlig, ved bruk av et skjema.
I tillegg har kommunen et folkehelseforum som er sammensatt på tvers av kommunalområder og
virksomheter i kommunen. Forumet rapporterer direkte til rådmannens ledergruppe, som er
styringsgruppe. I mandatet til forumet ligger det blant annet at forumet skal sikre at folkevalgte,
administrativ ledelse og ansatte i Nes kommune har god forståelse og kompetanse om
folkehelsebegrepet og folkehelseutfordringer i kommunen. Videre skal forumet bidra til å ha
løpende oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer, samt at det hvert 4. år utarbeides et
oversiktsdokument, som skal være retningsgivende for all planlegging.
Rådmannens ledergruppe har også satt ned et statistikknettverk som skal sikre god oversikt og
enhetlig bruk av statistikk i utvikling av kommunen. Nettverket skal blant annet lage rutiner for
hvilken statistikk som skal brukes og for hvordan rapportering, som utgjør grunnlag for
statistikken, skal gjennomføres. Folkehelsekoordinator leder nettverket.
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