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Innledning 
__________________________________________________________ 
 
 
Oversiktsdokumentet for Vefsn kommune er et dokument som skal beskrive 
helsetilstanden til innbyggerne i kommunen, samt gi en oversikt over faktorer som 
påvirker helsetilstanden. Oversiktsdokumentet skal brukes som kunnskapsgrunnlag i 
arbeidet med kommunal planstrategi og i arbeidet med andre planer, strategier og 
tiltak.  
 
Oversiktsarbeidet er forankret i folkehelseloven § 5.  
 

 
 
De lokale utfordringer innenfor helsetilstanden hos innbyggerne i kommunen er i stor 
grad samstemt med de nasjonale utfordringer. Samtidig er det viktig å få kartlagt 
hva dette innebærer for Vefsn kommune og påpeke både positive og negative 
utviklingstrekk innenfor helse.  
 
Rådmannen har med bakgrunn i dette besluttet å opprette en arbeidsgruppe som har 
fått ansvaret med å utarbeide oversiktsdokumentet for Vefsn kommune.  
 
Arbeidsgruppen har hatt 5 møter.  
 

Kilder for arbeidet er: 
- Statistisk sentralbyrå  
- Folkehelserapporten 2014 
- Kommunehelsa statistikkbank 
- Stortingsmelding nr. 21 (2006-2007) – Nasjonal strategi for å utjevne sosiale 

helseforskjeller 

Folkehelseloven § 5: 
 

Oversikt over helsetilstanden og påvirkningsfaktorer i 
kommunen. 
Kommunen skal ha nødvendig oversikt over helsetilstanden i befolkingen og de 
positive og negative faktorer som blant annet baseres på: 

a) opplysninger som statlige helsemyndigheter og fylkeskommune gjør 
tilgjengelig etter §§ 20 0g 25.  

b) Kunnskap fra kommunale helse og omsorgstjenester, jf Helse- og 
omsorgsloven § 3.3 og 

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

Oversikten skal være skriftlig og identifiserer folkehelseutfordringer i kommunen, 
herunder konsekvenser og årsaksforhold. Kommunen skal særlig være 
oppmerksom på trekk ved utviklingen som kan skape eller opprettholde sosiale 
eller helsemessige problemer eller sosiale helseforskjeller.  
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- Folkehelseprofil Vefsn kommune 2015 
- Ung data 
- Levekårsundersøkelse Nordland 2014  
- Skoleporten  

 
Det er innhentet informasjon fra: 

- Helgeland politidistrikt 
- Nordland fylkeskommune 
- Barnevernet 
- Helgelandssykehuset avdeling Mosjøen 
- Distriktspsykiatrisk senter 
- Mosjøen apotek 
- Helsesøstertjenesten 
- Miljøarbeidere i skolen 
- NAV Mosjøen 
- Legetjenesten 
- Mosjøen videregående skole 
- ALCOA - miljøavdelingen 

 
Arbeidsgruppen fremmer med dette sitt forslag til oversiktsdokument til 
administrativ- og politisk behandling.  
 
 

_______________________________  __________________________ 
Unni Norum       John Peter Garnes 

leder Kulstad barnehage     enhetsleder plan- og utvikling 
 
 
_______________________________  ___________________________ 

Tanja Pedersen      Øyvind Rømo  
enhetsleder helsetjenesten    smittevernslege 
 
 
_______________________________  ___________________________ 

Hege Harboe Sjåvik     Lill Inger Reinfjell 
Kommuneoverlege    folkehelsekoordinator (sekretær) 
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Sammendrag 
_____________________________________________________________________ 
 
 
I arbeidet med å finne oversikt over helsetilstanden i Vefsn er det brukt ulike 
statistikker, analyser og data. Slikt tallmateriale skal hjelpe oss å se tendenser og 
hvilken retning utviklingen har. Når du skal lese dette dokumentet må du ha med 
deg at statistisk materiale kan inneholde feilkilder og noen ganger kan små avvik gi 
store utslag og dermed skape et feil inntrykk. Det har derfor også vært viktig å 
sjekke tilgjengelig statistikk opp mot lokal kunnskap i vårt lokalsamfunn. 
 
I hele dokumentet har arbeidsgruppen tilstrebet å gi forklaringer der dette fins, men 
unngått antakelser. Av den grunn vil du se at noen ganger er statistisk materiale 
kommentert mens andre ganger fremtrer tallene uten noen spesiell forklaring. Dette 
vil synes for eksempel i oversiktsdokumentets DEL 3, Helse og sykdom.  
 
Det er en utfordring at det på kommunenivå finnes lite statistikk på levevaner som 
kosthold, fysisk aktivitet, bruk av tobakk, alkohol og rusmidler. 
Ungdataundersøkelsen er et unntak fra dette. Den sier noe om ungdommen vår, 
men ingenting om den voksne del av befolkningen. Ut fra dette vil oversikten over 
helsetilstanden i Vefsn ha store hull i sitt kunnskapsgrunnlag. 
 
 
Sammendrag om befolkning og levevaner 
_____________________________________________________________________ 
 
Helsetilstanden i Norge er svært god. Vi har en høy levealder som stadig øker og vi 
rangeres på topp i internasjonale sammenligninger om trivsel og velferd. Men det har 
også vært en økende sosial ulikhet i dødelighet siden 1960 tallet som nå ser ut til å 
avta. 
 
I Norge har befolkningens levealder steget helt fra 1846. Veksten har vært sterkest 
1929 – 1950. I dag er forventet gjennomsnittlig levealder 77,9 år for menn og 82,6 
år for kvinner. I Vefsn er kjønnsforskjellen noe mindre da forventet levealder er for 
menn 78,4 og for kvinner 81,6. 
 
I Vefsn har gjennomsnittsalderen økt fra 39,0 i år 2000 til 42,2 år i 2014. Det er flest 
innbyggere i alderne 44 – 70 år. I tillegg har vi synkende barnekull slik at det ser ut 
til at gjennomsnittsalderen i Vefsn vil fortsette å øke. I tillegg er det størst utflytting i 
aldersgruppen 25 – 39 år. Dette vil igjen forsterke en befolkningsutvikling i negativ 
retning. 
 
Vefsn kommune har på lik linje med mange andre kommuner et 
innvandringsoverskudd. Innvandringen bidrar til en positiv befolkningsutvikling. Det 
er derfor viktig at forholdende legges til rette slik at de blir sosialisert inn i vårt 
lokalsamfunn og får innpass i det lokale arbeidslivet.  
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Det er betydelige sosiale forskjeller når det gjelder dødelighet i Norge der personer 
med høyere inntekt, utdanning og posisjon i arbeidslivet gjennomgående har lavest 
dødelighet. Levealder målt opp mot utdanning viser at det også i Vefsn er i 
underkant av 3,8 år forskjell i levealder på dem med grunnskole sammenlignet med 
de som har videregående skole eller høgskole. Det som er spesielt for Vefsn er at 
forskjellen er mindre enn i hele landet der forskjellen i levealder er på nesten 4,5 år.  
 
 
 
Sammendrag om helse i ulike befolkningsgrupper 
_____________________________________________________________________ 
 
Helse og levevaner som røyking, kosthold og fysisk aktivitet henger tett sammen 
med samfunnsforhold og levekår i oppvekst, voksenliv og alderdom. Sammenhengen 
mellom sosial posisjon og helse er velkjent.  
 
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. 
 
Inntekt er en viktig indikator for å måle helse i befolkningen, og i Vefsn er dette 
positiv i forhold til gjennomsnittet for hele landet og Nordland. Undersøkelser viser at 
andelen barn som bor i husholdinger med lav inntekt er lavere i Vefsn enn i hele 
landet.  
 
Flere studier peker i retning av at de som er gift eller lever i samboerforhold, 
gjennomgående har en bedre psykisk og fysisk helse enn ugifte og tidligere gifte. I 
Vefsn bor 60,7 % av personer over 18 år i privathusholdinger som gift eller samboer. 
Det er noen flere enn gjennomsnittet for hele landet.  
 
I barne- og ungdomstiden utvikler vi oss, etablerer levevaner og mange kan komme i 
risikofylte situasjoner. Foreldrenes utdanning og økonomi påvirker barn og unges 
helse og oppvekstvilkår. I tillegg er det en del andre faktorer som har spesielt 
betydning for barns helse som fritidsaktiviteter, venner, deltakelse i organisert 
fritidsaktiviteter og familie og omsorg.  
 
I Vefsn er det gjennomsnittlig flere barn av eneforsørgere enn i hele landet. Disse vil 
statistisk sett være mer sårbar i forhold til egen og deres barns psykiske og fysiske 
helse.  
 
Det har over år i Norge vært en bekymring for resultatene i skolene. Denne 
bekymringen finner vi også i Vefsn. Undersøkelser viser at elevene i skolene i Vefsn 
ligger noe under landsgjennomsnittet på leseferdigheter og i matematikk. Men 
skolene er i en meget positiv utvikling som viser at det arbeides godt i skolen selv om 
det fortsatt gjenstår en del arbeid.  
 
De siste 2 årene har tallene for sluttet og frafall blant elever i videregående skole 
endret seg i positiv retning for Mosjøen videregående skole. Det er færre elever som 
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slutter og det er for Nordland færre elever som ikke får fullført sin videregående 
opplæring i løpet av 5 år.   
 
Trivsel påvirker elevenes motivasjon for å lære, og trivsel er viktig for å mestre 
utfordringene i skolehverdagen. Opplevelse av mestring styrker barns selvtillit og 
psykiske helse. Undersøkelser viser at elevene i grunnskolen Vefsn og ved Mosjøen 
Videregående skole jevnt over trives på skolen. Det er knyttet stor bekymring til at 
undersøkelser viser at hele 15 % av ungdommene på ungdomskoletrinnet sier at de 
opplever at de er ganske mye plaget eller er veldig mye plaget med depressive 
symptom. I 10 klassetrinn er det dobbelt så mange jenter som gutter som melder om 
disse plagene.  
 
Andre faktorer som sier noe om helsetilstanden er fysisk aktivitet, kosthold og 
røykevaner og alkoholvaner. Undersøkelsen viser at ca. 80 % av ungdommen på 
Kippermoen ungdomsskole sier at de er i jevnlig fysisk aktivitet. Ungdommene på 
Mosjøen VGS er noe mer aktiv enn gjennomsnittet av elevene i Nordland. Det er 
færre ungdommer som begynner å røyke og det er senere debut av alkohol. Lokale 
undersøkelser for overvekt finnes ikke, med unntak av menn på sesjon, der Vefsn 
ligger noe lavere enn hele landet, og betydelig lavere enn Nordland.  
 
Levekårsundersøkelsen i Nordland 2014 sier at den eldre del av befolkningen i 
Nordland i gjennomsnitt har en tilfredsstillende levekårssituasjon. Det er en økning 
på de fleste levekårsområder. Per 2014 er det 553 personer over 75 år som bor 
alene i Vefsn. De individuelle forskjellene i fysisk og psykisk funksjon blant eldre er 
store. Forskning viser at en del av aldringsprosessene kan påvirkes eller forebygges 
ved å ha høy kognitiv aktivitet, ha høy fysisk aktivitet, ha et aktivt og sosialt liv og et 
godt kosthold.  
 
 
Sammendrag om helse og sykdom  
 
_____________________________________________________________________ 
 
For de fleste sykdommer ligger forekomsten i Vefsn rundt landsgjennomsnittet. Ofte 
dreier det seg om tilfeldige forskjeller i tallmaterialet. I det øyeblikksbilde tabellene 
viser har Vefsn høyere forekomst av muskel- skjelettplager enn både Nordland og 
hele landet. Vi har også høyere forekomst av hjerte- og karsykdommer enn hele 
landet i 2011 – 2013, og større medikamentbruk relatert til dette. Det er også av 
interesse å se at Vefsn, med sin aluminiumsindustri, ikke ser ut til å ha høyere 
forekomst av alvorlig lungesykdom hos voksne og eldre enn landsgjennomsnittet.  
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Sammendrag risiko og beskyttende faktorer 
_____________________________________________________________________ 
 
 
Deltakelse i arbeidslivet er viktig for levekårene i vårt samfunn. Gjennom lønnsarbeid 
skaffer man seg tilgang til den materielle velferden man har behov for, som bolig, bil 
og mat. Men lønnsarbeidet har også andre viktige sider. Det er viktig for den 
enkeltes identitet og opplevelse av å være nyttig, og det er ikke minst arena for 
sosial deltakelse og etablering av sosiale nettverk.  
 
Store deler av den voksende befolkningen er i arbeid. I 2013 er det i Vefsn en 
arbeidsledighet på 2,4 %, men erfaringene fra både naboland og Norge er at dette 
kan svinge raskt. Undersøkelser for sykefravær viser at det har gått raskere ned i 
Vefsn enn i hele landet og fylket. Det ligger nå på landsgjennomsittet, men noe 
under Nordland.  
  
I Vefsn er det en betydelig andel av befolkningen, 18 – 44 år, som er ufør. Hele    
4,1 % mot hele landet på 2,5 %. Det er ikke framkommet noen entydig forklaring på 
dette.  
 
Undersøkelser knyttet til andre faktorer som miljø, fysisk aktivitet, kosthold, 
vaksinering, viser i liten grad annet enn at det jevnt over står ganske bra til i Vefsn.  
 
Vi har ikke tall for hvor mye den voksne del av befolkningen i Vefsn er i fysisk 
aktivitet. Men vi vet at det er økende andel av befolkningen som har tatt i bruk de 
tilrettelagte nærturområdene rundt Mosjøen (Kulstadåsen, Hjartåsen, Mosåsen, 
Marsøra, Dolstadåsen og Stortua (Varden) på Øyfjellet). Det antas også at det er en 
økende andel i aktiv transport blant befolkningen der en går eller sykler til og fra 
skole og arbeid. Siste manuelle trafikktelling viser en økning av sykkelandelen i 
Mosjøen fra 2010 på under 2 % til høsten 2015 på 12 %.  
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Fakta om historie om Vefsn 
___________________________________________________________ 
 
 

Vefsn kommune er en vidstrakt  
kommune med høye fjell, fjorder,  
grotter og elver. 
 
Areal: 
- totalt: 1 928,76 km2 
- land:  1 850,82 km2 
- vann: 77,94 km2  
 
Befolkning: 
- 13 286 per 1. januar 2014 
 
 

Administrasjonssenter er Mosjøen, ”Byen midt i 
Norge”. Det bor ca 10 000 innbyggere i Mosjøen, som er 
en by med mye trehusbebyggelse ved foten av Øyfjellet.   

 

Historie: 

Vefsn kommune ble opprettet i 1837 som et følge av de nye formannskapslovene og 
omfattet også det som nå er kommunene Hattfjelldal og Grane. Disse ble skilt ut som 
egne kommuner i 1862 og 1927. Tettstedet Mosjøen vokste gradvis frem som 
sentrum i regionen og fikk derfor ladestedsrettigheter i 1874 og var egen 
bykommune i åra 1875-1961. I 1866/1867 ble det opprettet et engelsk eid sagbruk 
(Engelskbruket) på Halsøy som tok ut store tømmermengder fra distriktet. Sagbruket 
representerte den første industrialiseringen av kommunen. Uttak av store 
tømmermengder gjorde også at båtbygging var en viktig næringsgren i kommunen. I 
årene 1903 til 1921 bygget man heldekkende seilbåter ved Skandfers baadbyggeri 
ved Kulstadsjøen.  

Den andre store bølgen med industrietablering kom etter 2. verdenskrig, med 
etableringen av Nord-Norges Salgslag i 1945 og aluminiumsverket Mosal, og Mosjøen 
veveri på 50-tallet. Samtidig pågikk det store vannkraftutbygginger i distriktet. 
Kommunen ble dannet i sin nåværende form i 1963 ved å slå sammen daværende 
Vefsn kommune (som omfattet den sørlige delen av dagens kommune) med 
kommunene Mosjøen, Drevja og Elsfjord.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nordland fylke med Vefsn 
kommune markert 
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DEL 1: BEFOLKNING OG LEVEALDER 
___________________________________________________________ 
 
Befolkningens sammensetning og fordeling i forhold til alder og kjønn vil blant annet 
påvirke planleggingen av framtidige tjenester og si noe om folkehelseutfordringer 
Vefsn kommune vil få i årene framover. 
 
 
 

 Befolkningen i Norge har økt fra 2,22 millioner i 1900 til 5,05 millioner i 2013 
 Andelen innbyggere under 18 år har falt fra 40 til 20 prosent de siste 100 

årene 

 Andelene innbyggere over 70 år har økt, og er i dag 10 prosent. 
 Norge er blant de land i Europa som har Høyest fruktbarhet og høyest 

innvandring. 

 Befolkningsveksten i Norge i 2011 – 2015 er den høyeste på 90 år.  
 Urbanisering har foregått jevnt over 100 år 

 
 Folkehelserapporten 2014 

 
 

 

 

Figur 1.1.:  Befolkningsutvikling Vefsn kommune 2000 – 2015 (Kommuneprofilen 
2015). 
 

 Vefsn 

Antall innbyggere 1. januar 2000 13 553 

Fødte 2000 – 2014 2 132 

Døde 2000 – 2014 1 990 

Fødselsoverskudd 2000 – 2014 142 

Innflytting 2000 – 2014 5 280 

Utflytting 2000 – 2014 6 500 

Innflyttingsoverskudd 2000 – 2014 -1 220 

Innvandring 2000 – 2014 1 452 

Utvandring 2000 – 2014 616 

Netto innvandring 2000 – 2014 836 

Samlet tilvekst fra 2000 til 2015 -201 

Antall innbyggere 1. jan. 2015 13 352 
 

 

Figuren viser en oversikt over befolkningsutviklingen i Vefsn kommune de 4 siste år. 
Det er en utfordring at vi blir færre innbyggere i vår kommune, og enda større er 
denne utfordringen når en går inn og ser nærmere på tallgrunnlagene.  
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1.1 Innbyggere og befolkningssammensetning 
 
Vefsn kommune opplevde en stor befolkningsøkning ved etablering av 
aluminiumsverket og veveriet. Fra 1958 og økte innbyggertallet fra knapt 5.000 til i 
overkant av 13.000. Økningen i folketallet skyldes i noe grad 
kommunesammenslåingen (1962) men er mest påvirket av stor tilflytting og store 
barnekull i kjølevannet av industriutbyggingen. Dette gjør at Vefsn kommune i dag 
har en befolkning med høyere gjennomsnittsalder enn landet for øvrig.   
 
Befolkningens gjennomsnittlige alder har steget i de aller fleste kommuner og 
regioner etter 2000. På landsbasis har gjennomsnittsalderen økt fra 38,2 år i 2000 til 
39,3 år 2014.  

 
 
I Vefsn har gjennomsnittsalderen økt fra 39,0 i år 2000 til 42,2 i år 
2014.  
 
 
 

 
Figur 1.1.1:  Folkemenge i Vefsn etter kjønn og alder 2014 (Statistisk sentralbyrå). 
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En ideell befolkningsutvikling for Vefsn kommune ville ha vært at 
det til enhver tid er flest barn og færrest eldre. Det vil si at figur 
1.1.2 burde ha hatt en form som et juletre. Men bildet er noe 
annerledes. Som figuren viser er det flest innbyggere i alderen 
44 – 70 år. Når denne gruppen blir eldre vil Vefsn samfunnet bli 
eldre. Når vi i tillegg har synkende barnekull, blir 
aldersblandingen i samfunnet vårt enda mindre ideell.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuren viser at det en betydelig negativ endring i folketallet for aldersgruppen 25 – 
39 år. Det er den delen av befolkningen som føder flest barn og som er i sin mest 
produktive alder i arbeidssammenheng. Det er denne delen av befolkningen som er 
nyutdannet innenfor høgskole og universitet og som i størst grad kunne ha tilført vårt 
lokalsamfunn ”ny kunnskap”. Dette vil igjen forsterke en befolkningsutviklingen i 
negativ retning.  
 
 
Tabell 1.1.3:  Alle flyttinger til og fra kommunen (Statistisk sentralbyrå). 
 

 2011 2012 2013 2014 

 Nettoinnflytting Nettoinnflytting Nettoinnflytting Nettoinnflytting 

Vefsn kommune -61 -13 28 68 
 

Vefsn kommune har i 2013 og 2014 hatt økning i netto innflytting til kommunen. 
Dette er en positiv utvikling og om trenden fortsetter vil dette kunne snu 
befolkningsutviklingen i positiv retning.   
 

 

 

 

 

 

Figur 1.1.2:   
 
Endring i antall Innbyggere  
i ulike aldersgrupper fra 
2000 til 2015 i Vefsn 
 
 (Kommuneprofilen 2015). 
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1.2 Fødsler 
 

 

 
 

 

Tabell 1.2.2.: Fødte i Vefsn kommune (kommuneprofilen 2915).  
 

År 
20- 

 
-00 

 
-01 

 
-02 

 
-03 

 
-04 

 
-05 

 
-06 

 
-07 

 
-08 

 
-09 

 
-10 

 
-11 

 
12 

 
-13 

 
-14 

 
Fødte 

 
161 

 
165 

 
128 

 
172 

 
156 

 
126 

 
119 

 
141 

 
133 

 
131 

 
142 

 
145 

 
150 

 
132 

 
131 

 

 

 

Det er store forskjeller i antall nyfødte.  I 2003 var det 172 nyfødte 
mens det i 2006 var 119 nyfødte. Det er en forskjell på 53 barn. 
 

 

 

 

 

De store forskjellene i antall fødte i Vefsn gir utfordringer knyttet til tjenestetilbud for 
barna våre. Både for antall barnehageplasser, men også for organisering av 
skoletilbud for det enkelt årskull.  
 
I 2014 var det 658 barn i barnehage, 272 barn i kommunal barnehage og 386 barn i 
privat barnhage.  
 

Dette medfører at Vefsn kommune har en dekningsgrad på 92 % for barn 1- 5 år 
med barnehageplass i forhold til bosatte barn i samme alder. Dette er noe over 
landsgjennomsnittet. 
 

Figur 1.2.1: 
Fødselsoverskudd i Vefsn.  
 
Beregnet ut fra fødte og 
døde fra 2000 – 2014  
 
(Kommuneprofilen 2015). 
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1.3 Innvandring 
 
Alle landets kommuner har samlet innvandreroverskudd. Innvandring fra utlandet er 
for mange av landets kommuner, også Vefsn, av stor betydning. 
 
 
Til sammen utgjør innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre rundt 14 
prosent av befolkningen i Norge (Brunborg, 2012). Det er rundt 320 000 
innvandrere fra Europa i Norge, og rundt 240 000 fra Afrika og Asia. 
Innvandrerbefolkningen er en sammensatt gruppe. De har kommet til Norge av ulike 
grunner (eks arbeid, beskyttelse og familiegjenforening), og de representerer mer 
enn 200 ulike land. Rundt halvparten befinner seg i aldersgruppen 20-44 år, og av 
norskfødte med innvandrerforeldre er 85 prosent under 20 år. Hvilke grupper som til 
enhver tid kommer til Norge avhenger av internasjonale konjunktursvingninger, 
innlemmelse av nye medlemsland i EU og nye krigs- og konfliktområder. 
 
 Folkehelserapporten 2014 

 
 

 
 

 

 

Figuren viser at det i perioden 2000 – 2015 var en endring på 516 mennesker som 
kom til Vefsn kommune som innvandrere. I samme periode var det 717 mennesker 
med norsk bakgrunn som flyttet fra kommunen.  
 
Innvandringen bidrar i Vefsn med en positiv befolkningsutvikling. Det er derfor viktig 
at det legges til rette for at de kommer seg ut i arbeid. Det er også viktig at hver og 
en blir tatt godt imot slik at de får sosialisert seg på en god måte inn i vårt 
lokalsamfunn.  
 

 

 

 

Figur 1.3.1 
 
Endring i antall innbyggere i 
ulike befolkningsgrupper  
fra 2000 til 2015 for Vefsn  
 
(Kommuneprofilen 2015). 
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1.4 Levealder 
 
I Norge kan vi beregne forventet levealder med brukbar presisjon tilbake til 1846. 
Levealder har steget kontinuerlig gjennom hele perioden 1846 til i dag.  
 
Veksten i forventet levelader har vært sterkest i perioden 1920 – 1950. Etter dette 
var det en periode der menns levealder sto stille i to – til tre tiår før den igjen 
akselererte. Dette ga seg utslag i en markant økning i forskjellen mellom menn og 
kvinners levealder.  
 
De siste 20 årene har forskjellen mellom menn og kvinner blitt mindre. En 
hovedforklaring er at menn i større grad og tidligere enn kvinner endret 
livsstilsvaner.  
 

 
- I 2013 var forventet levealder 83,6 år for kvinner og 79,7 år for menn. 
- Forventet levealder er økt mer eller mindre kontinuerlig de siste 170 år, men 

med ulik veksttakt. 
- Fra om lag 1940 ble kvinners levealder stadig høyere sammenliknet med 

menns levealder, men de siste 20 årene har denne utviklingen snudd. 
- Det er store vedvarende geografiske forskjeller i levealder. 
- I perioden etter 1960 har Norge gått fra å ha verdens høyeste levealder til å 

havne et stykke ned på verdensrankingen, særlig for kvinner. 
- Sammenlignet med andre OECD-land har Norge hatt en ugunstig utvikling i 

dødelighet særlig ved lave og høye aldrer. 
 
 Folkehelserapporten 2014 

 
 

 

Det er store geografiske forskjeller i dødelighet og forventet levealder. I 2009 var 
forskjellen mellom ytterpolene Sogn og fjordane (høyest) og Finnmark (dårligst) 3,4 
år for menn og 2,9 år for kvinner. 
 
Tabell 1.4.1.  Forventet levealder – leveår, (Kommunehelsa statistikkbank). 
 

År 1999-2013 

Geografi Kjønn 

Hele landet Menn 77,9 

Kvinner 82,6 

Nordland Menn  77,6 

Kvinner 82,5 

Vefsn Menn 78,4 

Kvinner 81,6 
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Tabellen viser at menn i Vefsn har høyere forventet levealder (78,4 år) 
enn både Nordland og landet for øvrig. Kvinner i Vefsn har lavere 
forventet levealder (81,6 år) enn i Nordland og landet for øvrig. 
Samtidig har kvinner i Vefsn 3,2 år høyere forvente levealder enn 
menn.   

 
 

Det har lenge vært et betydelig fokus på store helseforskjeller i dødelighet i Norge, 
der personer med høyere inntekt, utdanning og posisjon i arbeidslivet 
gjennomgående har lavest dødelighet. Det har vært framhevet som et paradoks at 
slike forskjeller er vel så høye i de nordiske land som ellers i Europa, til tross for 
velutbygde velferdsordninger med universelle rettigheter.  
 
 
Tabell 1.4.2  Forventet levealder etter utdanning – kjønn samlet leveår, 

(Kommunehelsa statistikkbank). 
 

År 1995-
2009 

1996-
2010 

1997-
2011 

1998-
2012 Geografi Utdanningsnivå 

Hele landet Grunnskole 77,98 78,11 78,23 78,34 

Videregående eller høyere 82,53 82,74 82,94 83,13 

Nordland Grunnskole 78,81 78,96 79,07 79,15 

Videregående eller høyere 82,35 82,49 82,70 83,01 

Vefsn Grunnskole 79,01 78,98 79,24 79,05 

Videregående eller høyere 82,31 82,18 82,57 82,83 
 

 

I hele landet er forskjellen i forventet levealder mellom de som har grunnskole og de 
som ha videregående skole eller høyere utdanning økt jevnt fra 4,55 år 1995-2009 til 
4,79 år 1998-2012. 
 
I Vefsn har forskjellen i forventet levealder mellom de som har grunnskole og de som 
har videregående skole eller høyere utdanning vært stabil på henholdsvis 3,3 år, 3,2 
år og 3,33 i de 3 første periodene som er skissert i tabellen. Men så øker denne 
forskjellen med 3,78 år 1998-2012.  
 
Grunnskole i Vefsn og i Nordland har høyere levealder enn landet forøvrig mens de 
med videregående skole eller høyere utdanning har lavere levealder i Vefsn og 
Nordland enn landet for øvrig. 
 

 

 

Det kan se ut til at i Vefsn kommune har utdanning mindre 
utslag på levealder enn i landet for øvrig.  
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DEL 2:  HELSE I ULIKE BEFOLKNINGSGRUPPER 
___________________________________________________________ 
 
Helse og levevaner som røyking, kosthold og fysisk aktivitet henger tett sammen 
med samfunnsforhold og levekår i oppvekst, voksenliv og alderdom. Sammenhengen 
mellom sosial posisjon og helse er velkjent.  
 
Figuren nedenfor viser hvordan ulike lag av påvirkningsfaktorer påvirker folkehelsen 
og den sosiale fordelingen av denne. Faktorene spenner fra personlige egenskaper 
som alder og kjønn, til samfunnsforhold som kultur, arbeid, bo- og nærmiljø, 
utdanning og sosiale nettverk.  
 
Levevaner er ikke bare et resultat av personlige valg. De valgene den enkelte tar er 
også et resultat av miljø og levekår. De bakenforliggende faktorene kan fremme 
helsen, eller det motsatte; øke risikoen for sykdom. 
 
Figur 2.1  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 Sosiale helseforskjeller 
 
 

 Det er betydelige sosial forskjeller i helse og levevaner i den norske 
befolkningen. 

 De sosiale helseforskjeller finnes både blant barn og voksne. 

 Levealderen øker med økende utdanning. 
 Utdanningsforskjeller i røyking antas å være en viktig årsak til de sosiale 

forskjellene i dødelighet i Norge. (Det er tobakk og snus som er den største 
risikofaktoren for sykdom i befolkningen i Norge).  

 
 Folkehelserapporten 2014 
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Studier viser at levevaner ofte følger utdannings- og inntektsnivå. Det betyr at 
grupper med lengre utdanning og høyere inntekt i gjennomsnitt har gunstigere 
levevaner og bedre helse enn grupper som har kortere utdanning og lavere inntekt. 
Disse helseforskjellene er systematisk og en ser at gruppen med lengre utdanning og 
høyere inntekt har flere leveår, er mer i fysisk aktivitet, spiser sunnere, røyker 
mindre, er friskere og opplever selv å ha det bedre.   
 

 

Tall fra 2009 viser at menn med universitets- eller 
høgskoleutdanning kan forvente å leve 6 år lengre, enn menn med 
grunnskole. For kvinner er forskjellen 5 år.  
 

 

I gruppen med lav utdanning er det en betydelig større andel som rapportere inn 
generell dårlig helse enn gruppen med høy utdanning. Det er mer selv rapporterte 
muskel- og skjelettsykdommer og psykiske plager. Funnene viser også at i familier 
med lav sosioøkonomisk status er det en høyere andel av barn og unge som vurdere 
sin helse som dårlig sammenlignet med barn og unge i familier med høyere 
sosioøkonomisk status, (Nasjonal strategi for å utjevne sosiale helseforskjeller).  
 

Dybdestudier viser at utdanningslengde har sammenheng med barnas forbruk av 
sukkerholdige drikker. Og inntaket av frukt og grønt er høyest blant personer med 
høy utdanning, (Nasjonal strategi for å utjevne sosiale helseforskjeller).  

Andelen som røyker viser også en sosioøkonomisk forskjell der det er mindre antall 
røykere blant de med høy utdanning. Hjertesykdom, KOLS og lungekreft er alle 
røykerelaterte sykdommer, (Nasjonal strategi for å utjevne sosiale helseforskjeller).  

8 prosent av de med universitets- eller høyskoleutdanning røyker, 
mens det er tilsvarende andel i gruppen med grunnskoleutdanning på 
hele 34 prosent. 

I tiåret etter 2000 kan lungekreft og KOLS forklare en tredel av de 
sosiale forskjellene i levealder blant kvinner. For menn er disse 

dødsårsakene for en femdel av forskjellene.  

 

Alkoholbruken øker med økende utdanning og inntekt, men andelen med 
alkoholavhengighet er likevel høyere blant personer med lav inntekt og utdanning.  
 

 

2.2 Utdanningsnivå og økonomi 
 
Når man går ned på kommunenivå er sammenhengen mellom utdanningsnivå, 
arbeidsmarked og helse mer komplisert. Når det gjelder utdanning og materielle 
levekår er forholdet bl.a. avhengig av det lokale arbeidsmarked. Sammen med 
kunnskap om arbeidsmarkedet i den aktuelle kommunen kan indikatoren antyde om 
det foreligger en manglende tilpasning, som i sin tur kan utgjøre et levekårsproblem. 
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"Risikoatferd" knyttet til lav utdanning kan også motvirkes av lokale forhold (livsstil, 
holdninger). 
 

Tabell 2.2.1:  Høyeste fullførte utdanningsnivå – andelen personer med et gitt 
utdanningsnivå som høyeste fullførte utdanning i prosent 
(Kommunehelsa statistikkbank). 

 

År I prosent 
2013 

Antall 
2013 Geografi Utdanningsnivå 

Hele 
landet 

Grunnskole   
100 % 

16,9 108 444 

Videregående 36,8 235 860 

Høgskole/ 
universitet  

46,2 296 201 

Nordland Grunnskole   
100 % 

22,1 5 622 

Videregående 40,8 10 370  

Høgskole/ 
universitet  

37,1 9 440 

Vefsn Grunnskole   
100 % 

20,0 267 

Videregående 44,1 589 

Høgskole/ 
universitet  

36,0 481 

 

 

I Vefsn kommune er det 20 % av den voksne befolkning som er i 
arbeid som har grunnskole som høyeste utdanningsnivå, 44,1 % 
har videregående skole som høyeste utdanningsnivå og 36 % 
som har høgskole som høyeste utdanningsnivå. 
 

 

Det er over 10 % færre med høgskole- universitetsutdanning i Vefsn enn i landet for 
øvrig. Dette indikerer at det står dårligere til med folkehelsen i vår kommune enn 
gjennomsnittet ellers i landet.  
 
Levekårsundersøkelsen i Nordland viser til at det er ”opphopning” av godene. Dess 
mer sentral enn bor i vårt fylke, dess bedre levekår og dess bedre helse.  
 
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. 
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Tabell 2.2.3:  Lavinntektshusholdninger – personer i husholdninger under 
henholdsvis 50 % og 60 % av nasjonal medianinntekt 
(Kommunehelse statistikkbank).  

År 2008 2009 2010 2011 2012 

Geografi 

Hele landet 9,4 8,9 9,0 9,5 10,2 

Nordland 8,3 7,4 7,4 7,7 9,1 

Vefsn 6,6 6,2 6,4 6,8 7,1 
 

 

 Andelen barn (0-17 år) som bor i husholdninger med lav 
inntekt er 3,1 % lavere i Vefsn enn i hele landet. (Lav inntekt 
defineres her som under 60 % av nasjonal medianinntekt). 
(Folkehelseprofilen 2015 for Vefsn) 

 

 

 

Da inntekt er en viktig faktor for folkehelse er dette en indikator som er positiv i 
Vefsn i forhold til gjennomsnittet for hele landet og Nordland 
 

 

 

Utdanningsnivå i tillegg til økonomi er som tidligere nevnt noen av 
de viktigste indikatorene for folkehelse. I Vefsn er det fortsatt 
mange arbeidsplasser innenfor industrien som krever fagbrev/ 
videregående skole og som gir rimelig god inntekt. Det er mulig at 
dette betyr at vektinga av utdanningsnivå har mindre betydning i 
Vefsn en for landsgjennomsnittet.  

  
 

 

2.3 Aleneboende 
 
Flere studier peker i retning av at de som er gift eller lever i samboerforhold, 
gjennomgående har en bedre psykisk og fysisk helse enn ugifte og tidligere gifte. 
Spesielt skilte og enker/enkemenn har en dårligere psykisk helse enn andre, og da 
særlig i form av mer depresjon og angst, men også høyere dødelighet. Dette kan 
dels henge sammen med at ekteskap og samboerforhold gir sosial støtte, dels at 
gifte/samboere har mindre økonomiske problemer enn aleneboende. 
 
Tabell 2.3.1:  Andelen av personer som bor alene, andel prosent 

(Kommunehelse statistikkbank). 
 

Året 2014 30 – 44 år 45 – 74 år 75 år + Alle aldre 

Geografi 

Hele landet 19,0 21,3 48,6 18,3 

Nordland 16,8 21,1 49,7 17,7 

Vefsn 16,1 20,8 49,8 18,1 
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Tallene viser at det er færre i alderen 30 – 74 som bor alene i Vefsn enn i landet for 
øvrig. Nesten halvparten av alle (til sammen 553 personer) av de over 75 år bor 
alene i Vefsn.   

 

 

I Vefsn bor 60,7 % av personer over 18 år i privathusholdninger som 
gift eller samboer. Mens 39,3 % bor alene.(Statistisk sentralbyrå).   
 

 

 

 

 
 
 2.4 Helse hos barn og unge 
 
I barne- og ungdomstiden utvikler vi oss, etablerer levevaner og mange kan komme i 
risikofylte situasjoner.  
 
Foreldrenes utdanning og økonomi påvirker barn og unges helse og oppvekstvilkår. 
Men det er i tillegg en del andre faktorer som har spesielt betydning for barns helse: 
 

 Familie og omsorg.  
Foreldrenes samlivsbrudd ser ut til å ha sammenheng med både psykiske 
helseplager, skoleproblemer og frafall fra skolen hos barna. 

 
 Fritidsaktiviteter.  

Sammenliknet med barn i familier der foreldrene har høy inntekt og utdanning 
er det en lavere andel barn i familier med lav inntekt og utdanning som deltar 
i fritidsaktiviteter. 

 
 Venner.  

Nesten én av ti oppgir imidlertid at de mangler en venn som de føler at de kan 
stole helt på. Dataene tyder på at ungdommer fra familier med dårlig råd 
oftere mangler fortrolige venner. Sosial støtte fra venner beskytter mot 
psykiske og fysiske helseplager blant barn og ungdom. 

 
 Deltakelse i organiserte fritidsaktiviteter. 

Dette kan beskytte mot psykiske og fysiske helseplager fordi det blant annet 
gir barn og ungdom mulighet til å være sammen med støttende voksne, 
utvikle relasjoner med jevnaldrende, oppleve utfordrende erfaringer og jobbe 
mot et mål. 

 

  

     

 

 

 

 



 21 

Generelt har barn og unge god helse, men det er noen utviklingstrekk 
som ikke er heldige. (Tall for hele landet.) 
Mange med psykiske lidelser – 8 % av barnebefolkningen. 
Økt overvekt – fra 16 – 19 % fra 2008 – 2010. 
Mindre fysisk aktivitet  

 ni av ti 6 åringer er aktive 1 time om dagen. 
 Fire av ti 15 årige jenter, og seks av ti 15 årige gutter er aktive 1 

time om dagen. 
1/3 faller fra i videregående skole 
Unge søker i liten grad hjelp i helsetjenesten 

 
Helsedirektør Bjørn Guldvold 6. mars 2013 

 

 

I følge Statistisk sentralbyrå er samlivsbrudd en av de faktorene som gir størst risiko 
for lavinntekt. Barn som lever i lavinntektsfamilier har ofte enslig hovedforsørger med 
kort utdanning. Enslige forsørgeres levekårsproblemer kan være av stor betydning 
både for deres egen og deres barns psykiske og fysiske helse. Selv om de fleste barn 
med enslige eller skilte foreldre klarer seg bra, har en norsk studie vist at skilsmisse 
øker risikoen for psykiske helseplager både i ungdomsårene og i voksenlivet, 
(Stortingsmelding nr. 21 (2006-2007) – Nasjonal strategi for å utjevne sosiale 
helseforskjeller). 
 

Som tidligere nevnt:  
 

 Andelen barn (0-17 år) som bor i husholdninger med lav 
inntekt er 3,1 % lavere i Vefsn enn i landet som helhet. 
(Lav inntekt defineres her som under 60 % av nasjonal 
medianinntekt). (Folkehelseprofilen 2015 for Vefsn) 

 

 

Tabell 2.4.1:  Antall skilsmisser i Vefsn kommune fra 1970 – 2013 (Statistisk 
sentralbyrå).  

 

Året  Antall skilsmisser i perioden Antall skilsmisser i snitt i 
perioden For Vefsn 

1970 – 1979 121 12,1 

1980 – 1989  206 20,6 

1990 – 1999 302 30,2 

2000 – 2009  336 33,6 

2010 – 2013  96 24,0 
 

Andelen skilsmisser per år, går ned i Vefsn i forhold til 1990 og 2000 tallet da den 
henholdsvis var 30,2 og 33,6 i snitt per år. Fra 2010 til 2013 ser en at det er en 
betydelig nedgang i antall skilsmisser da snittet er gått ned til 24 skilsmisser per år. 
Det er ikke gjennomført registreringer på hvor mange samboere med felles barn som 
velger å gå fra hverandre. Men at det er færre skilsmisser kan mulig gjenspeile en 
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utvikling med færre samlivsbrudd, og som kan være en positiv utvikling for barn og 
unges helse.  
 

 

Tabell 2.4.2: Barn av eneforsørgere – andel i prosent (Kommunehelsa 
statistikkbank). 

 

År 2008 – 2010 2009 – 2011 2010 -2012 2011 – 2013  

Geografi 

Hele landet 15,9 15,9 15,9 15,5 
Nordland 17,7 17,8 17,8 17,5 
Vefsn 20,4 20,8 20,9 20,0 
 

 

Selv om det er færre lavinntektshusholdinger i Vefsn og andelen 
skilsmisser går ned viser tall at Vefsn har 4,5 % flere 
aleneforsørgere enn landet og 2,5 % flere enn Nordland. Dette er 
negativt for den totale folkehelsen i vår kommune.  
 

 

Det er sosiale forskjeller både i ungdommens yrkes- og utdanningsvalg og i 
rekrutteringen til høyere utdanning. Det viktigste virkemidlet for å redusere slike 
forskjeller er å legge større vekt på sosial utjevning i læring i hele utdanningsløpet. 
Generelle velferdsordninger er viktigst for grupper med små ressurser, og siden de er 
beregnet på alle, virker de ikke stigmatiserende. Videre kan generelle ordninger bidra 
til å forebygge at barn havner i sårbare situasjoner. Et godt utbygd offentlig 
velferdstilbud kan sikre like muligheter uavhengig av økonomiske og andre 
personlige ressurser. Samtidig er det behov for spesielle tiltak rettet mot risikoutsatte 
barn, (Stortingsmelding nr. 21 (2006-2007) – Nasjonal strategi for å utjevne sosiale 
helseforskjeller). 
 
Barnehagen og skolen kan bidra til å redusere sosiale helseforskjeller gjennom sosial 
utjevning i læring. Barnehagen kan identifisere barn med spesielle behov og legge til 
rette for oppfølgingstiltak på et tidlig stadium. Barn som har fått et godt tilbud i 
barnehagen klarer seg bedre i skolen, (Stortingsmelding nr. 21 (2006-2007) – 
Nasjonal strategi for å utjevne sosiale helseforskjeller). 
 

Tabell 2.4.3: Leseferdigheter på laveste mestringsnivå 5. klasse – andel i 
prosent, (Kommunehelse statistikkbank) 

 

Skoleår 2007/08 – 
2009/10 

2008/09 – 
2010/11 

2009/10 – 
2011/12 

2010/11 – 
2012/13 

2011/12 – 
2013/14 Geografi 

Hele landet 25,9 25,8 25,9 26,2 25,4 

Nordland 29,7 29,4 29,0 29,9 29,2 

Vefsn 34,4 34,5 32,7 31,1 26,9 
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Tabellen viser at 5. klasseelever i Vefsn har de siste årene vært 
dårligere til å lese enn Nordland fylke og landet. I 2007/08 – 2009/10 
ligger Vefsn hele 8,5 % under landet. Tabellen viser også at det er 
andelen elever på laveste mestringsnivå i lesing blant 5 klassingene er 
gått jevnt nedover og siste måling viser at vi ligger 2,3 % under 
Nordland fylke og 1,5 % over landet.  
 

 

Tabell 2.4.4: Regneferdigheter på laveste mestringsnivå – andel i prosent, 
(Kommunehelsa statistikkbank). 

 

Skoleår 2007/08 – 
2009/10 

2008/09 – 
2010/11 

2009/10 – 
2011/12 

2010/11 – 
2012/13 

2011/12 – 
2013/14 Geografi Klassetrinn 

Hele 
landet 

5. trinn 26,9 27,2 27,6 27,7 27,2 

8. trinn 6,4 6,3 6,3 6,2 6,3 

Nordland 5. trinn 31,5 33,1 34,6 35,7 36,0 

8. trinn 7,4 6,9 7,1 6,8 7,6 

Vefsn 5. trinn 35,6 35,7 35,6 39,0 37,4 

8. trinn 11,3 13,2 10,6 9,6 7,8 
 

 

Tabellen viser at det er blitt flere elever på 5. klassetrinn i som har 
laveste mestringsnivå i regneferdigheter. Siste måling viser at det 
er hele 10,2 % flere i Vefsn enn i landet. Samtidig viser tabellen at 
det er blitt færre elever på 8. klassetrinn som har laveste 
mestringsnivå i matematikk. Det er en jevn nedgang og siste 
måling viser at det er 1,5 % flere enn i landet.  
 

 

Tabell 2.5.5: Elevundersøkelse grunnskole i Vefsn kommune 2014-2015, 7. 
klassetrinn, andel elever i prosent, (Skoleporten 
elevundersøkelse 2013 –2015, Utdanningsdirektoratet).  

 

Indikator og nøkkeltall Vefsn Nordland 
Hele 

landet 

Trivsel  4,3 4,3 4,4 

Støtte fra lærerne 4,3 4,4 4,4 

Støtte hjemmefra  4,2 4,3 4,4 

Faglig utfordring  4,2 4,0 4,0 

Vurdering for læring  3,7 3,9 3,9 

Læringskultur  4,0 4,0 4,1 

Mestring  3,8 4,0 4,1 

Motivasjon  3,9 3,9 4,0 

Elevdemokrati og medvirkning  3,6 3,7 3,8 

Felles regler  4,3 4,3 4,3 

https://skoleporten.udir.no/rapportvisning.aspx?RapportId=66&EnhetsId=1824&VurderingsOmrade=6&UnderOmrade=48&Skoletype=0&UtdanningsType=--&SkoletypeMenuId=0&Trinn=7&Periode=2014-2015&OrgAggr=A&Fordeling=0&ArtikkelVisning=False&ChartContainerId=ctl00_PlaceHolderMain_rapportDetaljert_rapportVisning_dataVisualisering_RapportWrapper1_UcChartContainer_Table&SammenligningId=4&Sammenstilling=4&SammensattIndikator=True&KanVisePrikking=0&Stmtall=ingen&SkjulDelskarLinker=False&BareVisOffentligeData=True&indikator=1975&diagramtype=0
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning.aspx?RapportId=66&EnhetsId=1824&VurderingsOmrade=6&UnderOmrade=48&Skoletype=0&UtdanningsType=--&SkoletypeMenuId=0&Trinn=7&Periode=2014-2015&OrgAggr=A&Fordeling=0&ArtikkelVisning=False&ChartContainerId=ctl00_PlaceHolderMain_rapportDetaljert_rapportVisning_dataVisualisering_RapportWrapper1_UcChartContainer_Table&SammenligningId=4&Sammenstilling=4&SammensattIndikator=True&KanVisePrikking=0&Stmtall=ingen&SkjulDelskarLinker=False&BareVisOffentligeData=True&indikator=2003&diagramtype=0
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning.aspx?RapportId=66&EnhetsId=1824&VurderingsOmrade=6&UnderOmrade=48&Skoletype=0&UtdanningsType=--&SkoletypeMenuId=0&Trinn=7&Periode=2014-2015&OrgAggr=A&Fordeling=0&ArtikkelVisning=False&ChartContainerId=ctl00_PlaceHolderMain_rapportDetaljert_rapportVisning_dataVisualisering_RapportWrapper1_UcChartContainer_Table&SammenligningId=4&Sammenstilling=4&SammensattIndikator=True&KanVisePrikking=0&Stmtall=ingen&SkjulDelskarLinker=False&BareVisOffentligeData=True&indikator=1979&diagramtype=0
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning.aspx?RapportId=66&EnhetsId=1824&VurderingsOmrade=6&UnderOmrade=48&Skoletype=0&UtdanningsType=--&SkoletypeMenuId=0&Trinn=7&Periode=2014-2015&OrgAggr=A&Fordeling=0&ArtikkelVisning=False&ChartContainerId=ctl00_PlaceHolderMain_rapportDetaljert_rapportVisning_dataVisualisering_RapportWrapper1_UcChartContainer_Table&SammenligningId=4&Sammenstilling=4&SammensattIndikator=True&KanVisePrikking=0&Stmtall=ingen&SkjulDelskarLinker=False&BareVisOffentligeData=True&indikator=1981&diagramtype=0
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning.aspx?RapportId=66&EnhetsId=1824&VurderingsOmrade=6&UnderOmrade=48&Skoletype=0&UtdanningsType=--&SkoletypeMenuId=0&Trinn=7&Periode=2014-2015&OrgAggr=A&Fordeling=0&ArtikkelVisning=False&ChartContainerId=ctl00_PlaceHolderMain_rapportDetaljert_rapportVisning_dataVisualisering_RapportWrapper1_UcChartContainer_Table&SammenligningId=4&Sammenstilling=4&SammensattIndikator=True&KanVisePrikking=0&Stmtall=ingen&SkjulDelskarLinker=False&BareVisOffentligeData=True&indikator=1983&diagramtype=0
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning.aspx?RapportId=66&EnhetsId=1824&VurderingsOmrade=6&UnderOmrade=48&Skoletype=0&UtdanningsType=--&SkoletypeMenuId=0&Trinn=7&Periode=2014-2015&OrgAggr=A&Fordeling=0&ArtikkelVisning=False&ChartContainerId=ctl00_PlaceHolderMain_rapportDetaljert_rapportVisning_dataVisualisering_RapportWrapper1_UcChartContainer_Table&SammenligningId=4&Sammenstilling=4&SammensattIndikator=True&KanVisePrikking=0&Stmtall=ingen&SkjulDelskarLinker=False&BareVisOffentligeData=True&indikator=1985&diagramtype=0
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning.aspx?RapportId=66&EnhetsId=1824&VurderingsOmrade=6&UnderOmrade=48&Skoletype=0&UtdanningsType=--&SkoletypeMenuId=0&Trinn=7&Periode=2014-2015&OrgAggr=A&Fordeling=0&ArtikkelVisning=False&ChartContainerId=ctl00_PlaceHolderMain_rapportDetaljert_rapportVisning_dataVisualisering_RapportWrapper1_UcChartContainer_Table&SammenligningId=4&Sammenstilling=4&SammensattIndikator=True&KanVisePrikking=0&Stmtall=ingen&SkjulDelskarLinker=False&BareVisOffentligeData=True&indikator=1987&diagramtype=0
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning.aspx?RapportId=66&EnhetsId=1824&VurderingsOmrade=6&UnderOmrade=48&Skoletype=0&UtdanningsType=--&SkoletypeMenuId=0&Trinn=7&Periode=2014-2015&OrgAggr=A&Fordeling=0&ArtikkelVisning=False&ChartContainerId=ctl00_PlaceHolderMain_rapportDetaljert_rapportVisning_dataVisualisering_RapportWrapper1_UcChartContainer_Table&SammenligningId=4&Sammenstilling=4&SammensattIndikator=True&KanVisePrikking=0&Stmtall=ingen&SkjulDelskarLinker=False&BareVisOffentligeData=True&indikator=1989&diagramtype=0
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning.aspx?RapportId=66&EnhetsId=1824&VurderingsOmrade=6&UnderOmrade=48&Skoletype=0&UtdanningsType=--&SkoletypeMenuId=0&Trinn=7&Periode=2014-2015&OrgAggr=A&Fordeling=0&ArtikkelVisning=False&ChartContainerId=ctl00_PlaceHolderMain_rapportDetaljert_rapportVisning_dataVisualisering_RapportWrapper1_UcChartContainer_Table&SammenligningId=4&Sammenstilling=4&SammensattIndikator=True&KanVisePrikking=0&Stmtall=ingen&SkjulDelskarLinker=False&BareVisOffentligeData=True&indikator=1991&diagramtype=0
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Mobbing på skolen  1,3 1,3 1,2 

Andel elever som har opplevd mobbing 2-3 ganger i måneden 
eller oftere (prosent) 

6,1 4,9 4,8 

 

Skalaforklaring: Skala 1-5. Høy verdi betyr positivt resultat. Unntakene er mobbing 
på skolen hvor lav verdi er positivt og andel elever som opplever mobbing som viser 
andelen elever (prosent). 

 

 

 

Tabellen viser at ungdommene i Vefsn jevnt over har det bra på 
skolen.  
 
 

 
I den videregående skole har det vært mye omtale om frafall i videregående skole 
som et omfattende problem i hele landet. Her kan statistikken forvirre mye, da det 
noen ganger snakkes om frafall i videregående skole på 30 % mens det andre 
ganger snakkes om et frafall på 4 %. 
 
Årsaken til dette er at ordbruken – frafall i videregående skole – inkluderer alle dem 
som ikke får fullført sin videregående opplæring i løpet av 5 år. De fleste av disse har 
sin årsak i manglende lærlingeplass. Det er en folkehelseutfordring at elever ikke får 
fullført sin videregående opplæring da det reduserer den enkeltes mulighet i 
arbeidsmarkedet og øker risikoen for uføretrygd og dårligere levekår og helse. 
 
Tabell 2.4.6: Frafall i videregående skole – andel i prosent, (Kommunehelsa 

statistikkbank). 
 

År 2007 – 2009 2008 - 2010 2009 - 2011 2010 - 2012 2011 - 2013 

Geografi 

Hele landet 26,0 25,9 25,4 25,1 24,6 

Nordland 29,7 29,1 29,1 29,6 29,6 

Vefsn 23,7 24,6 27,7 30,3 30,5 

 
Hvert år der det ca. 700 elever i Nordland som ikke får lærlingeplass, (Ifølge 
utdanningsavdelingen v/ Nordland fylkeskommune).  
 
 

Gjennomsnittet for frafall i Videregående skole i Nordland er  
på tur nedover. De siste målingen viser at vi beveger oss fra  

  rundt 30 % og ned til 20 %. 
 
Kari Mette Ås, rådgiver v/ 
utdanningsavdelingen i 
Nordland fylkeskommune 

 

https://skoleporten.udir.no/rapportvisning.aspx?RapportId=66&EnhetsId=1824&VurderingsOmrade=6&UnderOmrade=48&Skoletype=0&UtdanningsType=--&SkoletypeMenuId=0&Trinn=7&Periode=2014-2015&OrgAggr=A&Fordeling=0&ArtikkelVisning=False&ChartContainerId=ctl00_PlaceHolderMain_rapportDetaljert_rapportVisning_dataVisualisering_RapportWrapper1_UcChartContainer_Table&SammenligningId=4&Sammenstilling=4&SammensattIndikator=True&KanVisePrikking=0&Stmtall=ingen&SkjulDelskarLinker=False&BareVisOffentligeData=True&indikator=1993&diagramtype=0
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Statistikk over hvor mange som slutter på videregående skole gir et annet bilde enn 
statistikken over frafall i videregående skole. Den forteller noe om potensielt frafall, 
men man skal samtidig være klar over at en stor andel av slutterne tar en pause for 
så å begynne på skolen igjen neste høst. Det er ikke noe automatikk i at en slutter 
blir en som faller fra, men det er en risiko. Men om ikke sluttertallet direkte kan 
relateres til gjennomføring, så kan det gi en pekepinn om mistrivsel på en skole, i en 
klasse eller på et utdanningsprogram. 
 
Tabell 2.4.7: Sluttet ved Mosjøen videregående skole (MVS), andel i prosent, 

(Skoleporten) 
Skoleår 2009 - 

2010 
2010 - 
2011 

2011 - 
2012 

2012 - 
2013 

2013 - 
2014 

2014 - 
2015 Geografi 

Hele landet 4,8 4,8 4,7 4,9 4,1 3,9* 

Nordland 7,6 6,8 7,3 7,2 4,7 5-6,0* 

MVS 4,5 5,3 4,5 5,1 3,0 4,4* 
* tall for skoleåret 2014-2015 er foreløpige tall fra utdanningsavdelingen i Nordland fylkeskommune. 

 
Tabellen viser at det er færre elever ved MVS som slutter på skolen enn i Nordland 
mens det er i snitt noe mer enn i landet.  
 

Både norsk og internasjonal forskning viser sammenheng mellom psykisk helse og 
det å slutte i videregående skole. Spesielt kan atferdsvanske i barndommen føre til 
dårligere skoleprestasjoner som igjen fører til økt risiko for frafall, (Folkehelseprofil 
2015 Nordland). 
 
Tabell 2.4.7: Elevenes planer videre framover, (Ungdataundersøkelsen i 

videregående skole 2013).  
 

Hva som 
undersøkes 

Geografi Svaralternativer – svar i % 

Hva planlegger du 
å gjøre det første 
året etter at du er 
ferdig med 
videregående 
skole? 

 Studere/ 
gå på 
folkehøg
skole 

Ta friår 
for å 
reise 

Jobbe Militær-
tj. 

Annet Vet ikke 

Nordland 36 % 5 % 30 % 13 % 4 % 12 % 

Mosjøen 
VGS 

45 % 4 % 23 % 12 % 3 % 12 % 

Hvilke planer har 
du for videre 
utdanning? 

 Høgskol
e./unive
rsitet 
mindre 
enn 4 år 

Høgskol
e./unive
rsitet 
mer enn 
4 år 

Annen 
yrkesut-
danning 

Vet ikke   

Nordland 
 

18 % 36 % 21 % 25 %   

Mosjøen 
VGS 

24 % 31 % 16 % 29 %   
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2.4.1 Trivsel, mobbing og psykiske plager  
 
Trivsel på skolen er en av faktorene som påvirker elevenes motivasjon for å lære, og 
trivsel er viktig for å mestre utfordringer i skolehverdagen. Opplevelse av mestring 
styrker barns selvtillit og psykiske helse.  

 
 
Ungdommene som har deltatt på Ungdataundersøkelsen 2013 trives 
på skolen. 93 % av elevene ved ungdomskolen i Vefsn trives på 
skolen.  
 
 

 
 
15-20 prosent av barn og unge mellom 3 og 18 år har nedsatt funksjon på grunn av 
psykiske plager som angst, depresjon og atferdsproblemer. Omtrent åtte prosent av 
barn og unge har så alvorlige problemer at det tilfredsstiller kriteriene til en psykisk 
lidelse. 
 
 Folkehelserapporten 2014 

 
Et belastende eller stressende skolemiljø vil øke risikoen for psykiske helseproblemer. 
Mobbing, faglige vansker, negative forhold til lærere og manglende støtte fra elever 
og voksne gir økt risiko for skolefravær og psykiske helseplager (Folkehelseprofil 
2015 for Vefsn).   
 
Tabell 2.4.8: Psykiske plager – andel med depressive symptomer 

ungdomskoletrinn i Vefsn, (Ungdataundersøkelsen 2013 i Vefsn). 
 
 Klassetrinn Kjønn Andel elever i 

prosent Definisjon: 

Andel som har vært ”ganske mye plaget” 
eller ”veldig mye plaget” av følgende ting 
sist uke: Følt at alt er et slit, hatt 
søvnproblemer, følt deg ulykkelig, trist 
eller deprimert, følt håpløshet med tanke 
på framtida, følt deg stiv eller anspent og 
bekymret deg for mye om ting. 

8 trinn Gutter 6 

Jenter 11 

9. trinn Gutter  5 

Jenter  21 

10. trinn Gutter  10 

Jenter  27 

 

Undersøkelsen viser at i 10. klassetrinn er det hele 37 % av alle 
elevene som sier de er ganske mye plaget, eller har veldig mye 
plaget med depressive symptom..  
 
I hele landet er det 11 %, og i Vefsn 15 % av ungdommene som 
sier at de opplever at de er ganske mye plaget eller er veldig mye 
plaget med depressive symptom. 
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Ungdataundersøkelsen 2013 for Vefsn viser følgende tall: 
 
Elever på ungdomskolen: 
8 % av guttene har vært ganske eller veldig mye plaget av 
ensomhet sist uke og 33 % av jentene har vært ganske eller veldig 
plaget av ensomhet sist uke. 
 
Elever på videregående skole: 
18 % av guttene har vært ganske eller veldig mye plaget av 
ensomhet sist uke og 33 % av jentene har vært ganske eller veldig 
plaget av ensomhet sist uke. 
 
 

 

2.4.2 Fysisk aktivitet blant barn og unge 

 
For å forebygge sykdom i befolkningen er det viktig å legge til rette for fysisk 
aktivitet for barn og ungdom. For å fremme god helse og motoriske ferdigheter skal 
skolen legge til rette for daglig fysisk aktivitet. Forskning viser at fysisk aktivitet i 
skoletiden stimulerer til økt aktivitet på fritiden og kan virke stimulerende på læring. 
Tilrettelegging for sunne måltider og fysisk aktivitet for alle i skolen kan i seg selv 
virke sosialt utjevnende, og i tillegg bidra til bedre læringsutbytte. Skolen har også 
en viktig rolle i det tobakkskadeforebyggende arbeidet, (Stortingsmelding nr. 21 
(2006-2007) – Nasjonal strategi for å utjevne sosiale helseforskjeller). 
 
 
Høsten 2014 ble det gjennomført en undersøkelse om fysisk aktivitet ved 
Kippermoen ungdomsskole.  193 elever (45 %) av 429 elever har svart. 
Undersøkelsen viser: 
 

 62,7 % av elevene er aldri i fysisk aktivitet i storefri 
 49 % av elevene går alltid til skolen 
 15,7 % av elevene sykler alltid til skolen 
 32,4 % av elevene blir alltid kjørt til skolen 
 62,7 % av ungdommen trener 3 ganger eller mer hver uke på fritiden 
 62,2 % av elevene er svært fornøyd eller fornøyd med egen treningsinnsats 

 
 

 

Undersøkelsen viser at flertallet av ungdommene på Kippermoen 
ungdomsskole er i fysisk aktivitet. Ca. 80 % av ungdommen 
melder selv at de er i jevnlig fysisk aktivitet. Det samme 
resultatet er framkommet i Ungdataundersøkelsen 2013 for 
Vefsn, der 80 % av ungdommene på ungdomsskoletrinnet trener 
hver uke sammenlignet med Norge der tallet er 78 %. 
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Tabell 2.4.9: Fysisk aktivitet elever ved videregående skole, 
(Ungdataundersøkelsen i videregående skole 2013).  

 

Hva som 
undersøkes 

Geografi Svaralternativer – svar i % 

Hvor mange 
minutt i løpet av 
skoledagen er du i 
fysisk aktivitet, slik 
at du blir svett/ 
andpusten? Ta 
med fysisk 
aktivitet til og fra 
skolen.  

 Mindre 
enn 15 
min 
 

15-29 
min 

30-44 
min 

45-59 
min 

60 min 
eller 
mer 

 

Nordland 
 

48 % 20 % 12 % 6 % 13 %  

Mosjøen 
VGS 

43 %  19 % 12 % 6 % 19 %  

 

Tabellen viser at ungdommene på Mosjøen VGS er noe mer aktiv enn gjennomsnittet 
av elevene i Nordland.  

 

2.4.3 Kosthold 

For å forebygge sykdom i befolkningen er det viktig å legge til rette for sunt kosthold 
for barn og ungdom. Barn og ungdom er i en fase av livet der potensialet for å 
forebygge sykdom er stort. Barnehagen og skolen er derfor viktige arenaer for å 
innarbeide gode helsevaner tidlig i livet. Innenfor rammene av en helhetlig skoledag 
skal det skapes gode rammer for måltider og innføres en ordning med frukt og grønt 
for alle elever i grunnskolen, (Stortingsmelding nr. 21 (2006-2007) – Nasjonal 
strategi for å utjevne sosiale helseforskjeller). 

Grunnlaget for våre kostvaner legges i barndommen. Det er derfor viktig at barn fra 
starten får en sunn og balansert kost, som bidrar til god helse. Forskning viser at 
kosthold tidlig i livet har betydning både for psykisk og fysisk helse. 

Overvekt og fedme. Resultatene viser også en betydelig forskjell i overvekt og fedme 
blant barn i urbane og rurale områder, samt forskjell knyttet til foreldrenes utdanning 
og sivilstatus 

 Andelen tredjeklassinger med overvekt inkludert fedme har holdt seg stabilt 
og er i gjennomsnitt 16 prosent.  

 Andelen tredjeklassinger med bukfedme har endret seg lite og er 
i gjennomsnitt 8 prosent. 

Det er ikke kommet fram statistikk som viser forekomsten av fedme i Vefsn 
kommune. Men Ungdataundersøkelsen 2013 for videregående skole har gjort 
undersøkelser knytte til kostholdsvaner til elever på videregående skole. Det viser at 
elever på studieforberedende program spiser frokost hyppigere sammenliknet med 
dem som har valgt yrkesfag, og de som har foreldre med høy utdanning spiser 
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frokost oftere sammenliknet med dem som har foreldre med lav utdanning. 
Forskjeller mellom gutter og jenter og mellom elever på ulike klassetrinn er små.  

Blant et knippe med ”sunne og ”usunne” produkter spiser ungdommene oftere de 
”sunne” enn de ”usunne”, med unntak av sukkerholdig brus. Tre av fire spiser grovt 
brød flere ganger i uken, mens en litt mindre andel spiser frukt like ofte. En andel på 
70 % spiser fisk ukentlig. Jenter spiser de sunne produktene hyppigere enn guttene. 
For alle gruppene er det mer vanlig å ha med matpakke på skolen enn å handle i 
kantinen.  

 

2.4.4 Tobakk og snus 

Samfunnet har de senere årene intensivert kampen mot røyking. I 1996 ble alders-
grensen for kjøp av tobakk hevet fra 16 til 18 år, og i 2004 ble det innført totalforbud 
mot røyking på alle steder hvor allmennheten har adgang.  

Etter intensiveringen av kampen mot røyking, ser vi at det store 
flertallet unge aldri har røykt. 

 

Andelen røykere både blant ungdom og voksne har gått markant 
ned fra årtusenskiftet til i dag. Samtidig har andelen unge som snuser, gått opp. Økt 
snusing oppveier likevel ikke tilbakegangen i røyking, og bruken av tobakk har samlet 
gått tilbake. 

Parallelt har det skjedd nokså dyptgripende endringer i synet på røyking – også blant 
de unge. Det å begynne å røyke var tidligere en viktig markør for voksenhet og var 
forbundet med en viss status. I dag gir røyking derimot liten status og respekt i de 
fleste ungdomsmiljøer. 

 
Tabell 2.4.10: Bruk av tobakk og snus ved ungdomsskoletrinnet, andel i 

prosent, (Ungdataundersøkelsen 2013 i Vefsn).  
 

Hva som undersøkes Geografi Svaralternativ i % 

Røyker: Andel som svarer at de røyker ”minst ukentlig” 
på spørsmål: Røyker du? 

Hele landet 4 

Vefsn 2 

Snuser: Andel som svarer at de bruker snus ”minst 
ukentlig” på spørsmål: Snuser du? 

Hele landet 6 

Vefsn 3 

Tallene viser at det er 50 % færre av ungdommene i Vefsn som 
røyker og snuser sammenlignet med hele landet.  

 



 30 

2.4.5 Alkohol og rusmidler blant unge 

Alkohol som rusmiddel har en lang tradisjon som forteller at alkohol og rus ikke bare 
er et problem, men også forbundet med lyse og positive sider. Til tross for at voksne 
drikker mer alkohol enn tidligere, har de unges bruk av alkohol flatet ut, og fra 
årtusen-skiftet vist en tydelig nedgang (Ungdata-rapporten Nasjonale resultater 
2014) 

Det er likevel mange unge som drikker alkohol, og da særlig i den siste 
tenåringsfasen. For mange innebærer eksperimentering med og bruk av alkohol en 
symbolsk markering av at han eller hun har tatt steget fra å være barn til å bli 
ungdom. Å drikke i ungdoms-alderen er for mange også sammenvevd med 
vennskap, flørting og en sosial livsstil. Unge som drikker alkohol midt i tenårene, har 
mange venner, og de fører et aktivt sosialt liv. 

Tall fra Ungdataundersøkelsen 2013 i Vefsn viser at 86 prosent av ungdommene i 
alderen 13-16 år ikke har drukket seg beruset i løpet av det siste året, mens rundt 3 
prosent har drukket seg beruset mer enn seks ganger eller mer  

Tabell 2.4.11: Bruk av alkohol i ungdomsskoletrinnet, andel i prosent, 
(Ungdataundersøkelsen 2013 i Vefsn). 

Hva som undersøkes Geografi Svaralternativ i % 

Drukket seg beruset: Andel som svarer at de minst én 
gang siste 12 måneder har ”drukket så mye at de har følt 
seg tydelig beruset”. 

Hele landet 16 

Vefsn 14 

 

 

Tabell 2.4.12: Elevers forbruk av alkohol ved videregående skole, 
(Ungdataundersøkelsen i videregående skole 2013).  

 

Hva som 
undersøkes 

Geografi Svaralternativer – svar i % 

Hender det at 
du drikker noen 
form for 
alkohol? 

 Aldri Har bar 
smakt 
noen få 
ganger 

Av og til 
men ikke 
så ofte 
som 
månedlig 

Nokså jevnt  
1-3 ganger i 
måneden 
 

Hver 
uke 

Nordland 
 

12 % 11 % 38 % 34 % 6 % 

Mosjøen 
VGS 

7 % 11 % 44 % 35 % 4 % 

 

Samtidig vet vi at det å drikke alkohol gir risiko for akutte skader, og ungdom som 
begynner å drikke tidlig, har i mange tilfeller et atferdsmønster kjennetegnet av 
andre typer antisosial atferd og bruk av tyngre rusmidler. Slike ungdommer har også 
gjerne et mer trøblete forhold til skolen og til foreldrene. De begår mer kriminalitet, 
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har dårligere psykisk helse og får oftere problemer senere i livet (Ungdata-rapporten 
Nasjonale resultater 2014). 

Bruk av narkotiske stoffer er ulovlig og blir til dels sterkt fordømt. Etter en økning i 
bruken fram mot 2000, har vi sett en markert nedgang det siste tiåret i bruken av 
hasj og marihuana i aldersgruppa rundt 15 år. Stoffer som kokain, ecstasy og heroin 
har bare marginal utbredelse. 

Ungdataundersøkelsen i videregående skole 2013 viser at bruka av narkotiske stoffer 
er lite utbredt blant ungdommene som har deltatt i Ungdataundersøkelsen 2013 i 
Nordland. Nesten 1 av 10 har imidlertid forsøkt hasj eller marihuana, mens 3 % har 
forsøkt andre narkotiske stoffer. Bruken varierer med kjønn og klassetrinn. Gutter 
bruker det hyppigere enn jenter (11 % mot 7 %) og bruken nesten dobler seg fra 
første til tredje klasse.   

 

2.5 Helse hos eldre 
 
Undersøkelser viser at andelen eldre som vurdere helsen som god eller meget god 
har økt (Folkehelserapporten 2014). Samtidig viser undersøkelser følgende: 
 
 

 Flere vil leve med kroniske sykdommer 

 Flere vil leve med kreft, og færre vil dø av hjertesykdom 
 Flere vil få demens 
 Forekomsten av benbrudd er spesielt høy i Norge 
 Fire nøkkelfaktorer er viktige for helse i eldre år: 

o Høy kognitiv aktivitet 
o Høy fysisk aktivitet 
o Et aktivt og sosialt liv 
o Et godt kosthold 

 Folkehelserapporten 2014 
 

 

Levekårsundersøkelsen i Nordland 2014 sier at den eldre del av befolkningen i 
Nordland i gjennomsnitt har en tilfredsstillende levekårssituasjon, med økning på de 
fleste levekårsområder. Bildet når det gjelder eldre kvinner er nokså entydig i 2014-
undersøkelsen. Eldre kvinner rapporterer god økonomi, høy tilfredshet med 
levekårene, god kontakt med familie og venner, og aktiv fritid. Gruppen kvinner 67 år 
er helt annerledes sammensatt i 2014 enn i 1994: Andelen minstepensjonister er 
lavere, en stor andel har vært i jobb og har bedre økonomi enn tidligere 
generasjoner eldre kvinner. Mobiliteten har økt, trolig som følge av både bedre 
økonomi og høyere andel som har sertifikat til bil.  
 
Som tidligere nevnt viser flere studier at de som er gift eller lever i samboerforhold, 
gjennomgående har en bedre psykisk og fysisk helse enn ugifte og tidligere gifte og 
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at dette kan dels henge sammen med at ekteskap og samboerforhold gir sosial 
støtte, dels at gifte/samboere har mindre økonomiske problemer enn aleneboende. 
 
Antall personer som bor alene over 75 år i Vefsn er til sammen 553 personer (se 
også tabell 2.3.1). En kan anta at eldre aleneboende som bor i boligkompleks med 
fellesareal og nær tilknyting til tjenesteapparatet vil oppleve økt sosial tilhørighet og 
av den grunn kunne motvirke noe av den negative påvirkningen det å bo alene har 
på helsen.  
 

Tabell 2.5.2: Omsorgboliger/ trygdeboliger, (opplysninger fra Mosjøen og 
omegn boligbyggerlag og Boligkontoret i Vefsn kommune). 

 

Eier Adresse Antall leiligheter 

Mosjøen og Omeng 
Boligbyggelag 

Hagen I og II 47 

Litjenget 24 

 
Boligstiftelsen 

Christian Qvalesgt. 14 

Håreksgt. 13 – 30 18 

Petter Holstgt. 2 

Elsfjord 5 

 
 
Vefsn kommune 

Austerbygdvegen 58/ 60 28 

Torolfsgt. 7 29 

Meyersgt.  5 

Håreksgt. 13 27 

Skul-Svendsveg 4 2 

Kirkegata 43 8 

I alt 209 
 

Selv om det ikke bare er eldre som bor i de leilighetene som er opplisten i tabellen 
viser det at det er et betydelig antall leiligheter tilgjengelig. 
 
De individuelle forskjellene i fysisk og psykisk funksjon blant eldre er store. Forskning 
viser at en del av aldringsprosessene kan påvirkes eller forebygges. Morgendagens 
eldre kan sannsynligvis ikke direkte kunne sammenlignes med gårdagens eldre. 
Bedre levekår, forandret livsstil både med hensyn til fysisk aktivitet og endrede 
røykevaner, samt bedre helsetjeneste er viktige årsaker til dette.  
 
Bedre behandling og stigene levealder øker risikoen for at flere sykdommer 
forekommer samtidig. Mange eldre bruker legemidler for å behandle de ulike 
lidelsene de har, noe som øker faren for bivirkningen og uønskede reaksjoner 
 
For å forebygge helsesvikt hos eldre i Vefsn er det de fire nøkkelfaktorene, som 
nevnt innledningsvis, som bør være veiledende: 
 

 Høy kognitiv aktivitet 
 Høy fysisk aktivitet 
 Et aktivt og sosialt liv 
 Et godt kosthold 
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Disse nøkkelfaktorene vil også være viktig i alle trinn i Vefsn kommunens 
omsorgstrapp:  
 
Omsorgstrappa er en skjematisk beskrivelse av det tjenestetilbudet kommunen har 
sett opp mot det behovet bruker har for tjenester. Alle nye behov bruker har skal 
nedtegnes i form av søknad som utredningskontoret utreder. Når utredningen er 
gjort får bruker vedtak på tjenester ut fra sitt individuelle behov. Denne 
framstillingen av omsorgstrappen er ikke fullstendig men beskriver viktigheten av at 
alle trinn i trappa er på plass og fungerer godt. Utfordringene for tjenesteyter ligger i 
å organisere tjenester på en slik måte at bruker får et individuelt tilpasset tilbud ut 
fra sitt behov med god kvalitet. Målet for organisasjonen er at bruker skal være på 
lavest mulig nivå i omsorgstrappa ut fra det behov de har – LEON prinsippet. Dette 
medfører for eksempel at presset på langtidsplass på sykehjemsnivå minker og 
kostnadene for den totale drift blir mindre.  
 

Figur 2.5.3:  

 
 

I 2003 gjennomførte Pleie og omsorg i Vefsn kommune en omfattende 
omorganisering. Dette for å tilpasse tjenesteyting etter behovene til befolkningen.  
I 2012 kom samhandlingsreformen og Pleie- og omsorg i Vefsn kommune hadde på 
nytt en betydelig tilpasning av sin organisasjon for å imøtekomme nye behov for 
tjenester.  
 
Kortidplasser er et av tiltakene som måtte etableres for å kunne gi et godt tilpasset 
og målrettet tjenestetilbud. De fleste korttidsplasser i Vefsn er knyttet til spesiell 
fagkompetanse som rehabilitering, aldersdemens, palliasjon og kommunale ø-
hjelpssenger.  
Før omstillingen i 2003 hadde Vefsn kommune 8 kortidsplasser i sykehjem.  
 
 
I 2015 har Vefsn kommune 29 kortidsplasser i sykehjem, 4 
palliative, 10 rehabilitering, 2 aldersdemens, 4 kommunale ø-
hjelpssenger og 9 generelle kortidsplasser. 
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2.6 Helse hos innvandrerbefolkningen 
 
 
 
 Det er store helsemessige forskjeller mellom ulike innvandrergrupper. 
 Diabetes er utbredt blant innvandrere fra Sri Lanka og Pakistan. 

 Kvinner fra land med høy forekomst av diabetes, har spesielt høy risiko for å 
utvikle svangerskapsdiabetes. 

 I flere innvandrergrupper er overvekt og fedme utbredt. 
 Ved besøk i tidligere hjemland har særlig innvandrere fra lavinntektsland i Afrika 

og Asia økt risiko for å bli smittet med enkelte infeksjonssykdommer. 

 Voksne innvandrere og barn og voksne med flyktningebakgrunn rapporterer om 
mer psykiske helseplager enn etnisk norske. 

 D-vitaminmangel er utbredt blant innvandrere fra noen lav- og 
middelinntektsland. 

 Fortsatt er kunnskapen om innvandrerbefolkningens helse mangelfull. Noen av 
de viktigste datakildene vi har til kunnskap om innvandreres helse er mer enn 10 
år gammel. 

 
 Folkehelserapporten 2014 

 
 

Innvandrerbefolkningen er en sammensatt gruppe når det gjelder alder, kjønn, 
opprinnelsesland, sosioøkonomisk status, innvandringsgrunn og oppholdstid. 
Innvandrernes helse er derfor formet av en rekke ulike faktorer, og helsebehovene 
vil også endre seg med 
oppholdstiden. Noen av helseforskjellene mellom de ulike innvandrergruppene har 
sammenheng med sosioøkonomisk status, men lav sosioøkonomisk status kan også 
være et resultat av å være innvandrer. 
 
Den viktigste sosiale forklaringsfaktor synes å være manglende arbeid etter 
ankomsten til Norge, og i mindre grad økonomiske problemer. Viktige psykososiale 
forklaringsfaktorer er: manglende integrasjon i det norske samfunnet, opplevelse av 
diskriminering, blant annet på boligmarkedet, og en generell opplevelse av 
maktesløshet, (Stortingsmelding nr. 21 (2006-2007) – Nasjonal strategi for å utjevne 
sosiale helseforskjeller). 
 
I kapittel 1,3 vises det til at i perioden 2000 – 2015 var det en endring på 516 
mennesker som kom til Vefsn kommune som innvandrere.   
 
Innvandringen bidrar i Vefsn med en positiv befolkningsutvikling, (se også tabell 
1.3.1). Det er derfor viktig at det legges til rette for at de kommer seg ut i arbeid. 
Det er også viktig at hver og en blir tatt godt imot slik at de får sosialisert seg på en 
god måte inn i vårt lokalsamfunn.  
 
Det er kjent at noen innvandrergrupper har økt risiko for enkelte sykdommer. 
Helseundersøkelsen i Oslo har vist at innvandrere fra ikke-vestlige land har mer 
psykiske plager enn andre nordmenn. Særlig har flyktinger høy hyppighet av 
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psykiske plager. Tortur, fengsling og andre traumatiske hendelser forklarer noe av 
den økede hyppighet av psykiske plager spesielt hos flyktningene.  
  

Innvandrere fra lavinntektsland i Afrika og Asia utgjør en stor del av de som blir 
diagnostisert med de kroniske infeksjonssykdommene tuberkulose, hiv og hepatitt B. 
Dette er sykdommer hvor innvandrerne smittes i sitt opprinnelige hjemland. Enten 
blir sykdommen oppdaget etter ankomst til Norge, eller de smittes ved senere besøk 
i hjemlandet. 
 

 
Alle nye beboere på flyktningemottaket i Vefsn blir fulgt opp i 
henhold til smittevernsloven og anbefalingene fra 
Folkehelseinstituttet. Det gjelder blant annet helsesjekk og 
vaksinering, og kontroll og oppfølging av Tuberkoluse, Hepatitt B og 
C og HIV.  
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Del 3:  HELSE OG SYKDOM 
___________________________________________________________ 
 
I denne delen av oversiktsdokumentet finnes en del statistisk materiale om 
forekomst av ulike sykdommer, symptom og legemiddelbruk. Dette vil gi oss et bilde 
av tilstanden i landet og hvilke utfordringer landet har i å forebygge sykdom. Det er 
egne oversikter over Vefsn på noe av materialet som presenteres.    
 
 

 Økende antibiotikaresistens hos bakterier er en alvorlig trussel for fremtidig 
medisinsk behandling.  

 Overvåking viser en økning av infeksjoner med antibiotikaresistente gule 
stafylokokker de siste 10 år i primærhelsetjenesten. 

 Fra 2010 har Norge hatt flere større utbrudd med vancopmycinresistente 
tarmbakterier i sykehus. 

 Forekomsten av blodforgiftning og andre infeksjoner med ESBL-resistente 
bakterier har økt dramatisk internasjonalt og er også økende i Norge. 

 Det viktigste forebyggende tiltaket er å begrense antibiotikabruken og velge 
smalspektrede i stedet for bredspektrede antibiotika.  

  
 Folkehelserapporten 2014  

 
 
Utviklingen av multiresistente bakterier har særlig vært bekymringsfull hos 
tarmbakterier de siste årene, men også for andre typer bakterier øker 
resistensproblemet i Norge og internasjonalt. Situasjonen i Norge er gunstigere enn i 
de fleste andre land. Økt antibiotikabruk, reisevirksomhet, import av mat og 
spredning av resistente bakterier i matproduksjonen kan imidlertid endre bildet. 
 
Allerede i dag innebærer en infeksjon med resistente bakterier at det tar lengre tid 
for den enkelte pasient å bli frisk. Dette kan medføre forlenget opphold i sykehus, og 
behandling med dyrere medikamenter enn vanlig. I verste fall risikerer pasienten å få 
en infeksjon som skyldes en bakterie som er motstandsdyktig mot alle tilgjengelige 
antibiotika. I Norge har vi så langt kunnet kontrollere forekomsten av 
antibiotikaresistens ved iherdige og omfattende smitteverntiltak i helseinstitusjoner, 
men smittepresset kan etter hvert blir så stort at tiltakene ikke lenger er effektive. 
 
Det er en utfordring å holde kontroll med MRSA i sykehus og sykehjem. Infeksjoner 
med MRSA er en særlig trussel for sykehuspasienter, personer med svekket 
immunforsvar, samt eldre. Disse gruppene er mer utsatte for alvorlige infeksjoner og 
er avhengige av riktig antibiotikabehandling tidlig i infeksjonsforløpet. Dersom 
forekomsten av MRSA på helseinstitusjoner øker, kan behandlingen av 
stafylokokkinfeksjoner bli mindre effektiv og betydelig dyrere. 
 
 

I følge Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS), ble det i 2013 registrert 
1 tilfelle av MRSA i Vefsn. I 2014 var det også registrert 1 tilfelle. I 2015 er det pr. 
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16.09.15 registrert 4 tilfeller. Tallene er for små til å si sikkert om det dreier seg om 
en reell økning, men det kan i heller ikke utelukkes.  
 
Det er i Vefsn ikke registrert noen tilfelle av ESBL eller Vankomycinresistente 
enterokokker de siste tre årene. 
 

 

Tabell 3.1:  Legemiddelbrukere av antibiotika, per 1000, (Kommunehelsa  
statistikkbank). 
 

År 2011 – 2013 

 Hele landet Nordland Vefsn 

Antibiotika til systemisk bruk 237,9 214,3 232,3 
 

 
3.1 Psykisk helse 
 
Tabell 3.1.1:  Psykiske symptom og lidelser i primærhelsetjenesten, per 1000,  

(Kommunehelsa statistikkbank). 
 

År 2011 - 2013 

Sykdomsgrupper Alder Hele landet Nordland Vefsn 

Psykiske symptom og 
lidelser 

0 – 74 år 138,5 140,2 121,4 

15 – 29 år 137,2 147,3 146,9 
 

 

 

Tabell 3.1.2: Legemiddelbrukere, psykisk helse, 0-74 år, per 1000, 
(Kommunehelsa statistikkbank). 

 

År 2011 - 2013 

Legemiddelgruppe Hele landet Nordland Vefsn 

Midler mot psykiske lidelser 130,6 127,4 140,4 

Antidepressiva 56,3 54,7 66,3 

Sovemidler og 
angstdempende midler 

93,5 91,8 102,4 

ADHD-midler 7,0 10,3 6,2 
 

 

 

3.2 Hjerte- og kar sykdommer 
 
Tabell 3.2.1:  Antall pasienter innlagt i sykehus med hjerte- karsykdom, per  

1000, (Kommunehelsa statistikkbank).  
 

År 2011 - 2013 

 Hele landet Nordland Vefsn 

Hjerte- kar sykdommer 17,8 18,5 20,3 
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Tabell 3.2.2:  Legemiddelbrukere, hjerte- og karsykdommer, 0-74 år, per 1000,  
(kommunehelsa statistikkbank).  

 

 

År 2011 - 2013 

Legemiddelgruppe Hele landet Nordland Vefsn 

Midler mot hjerte- 
karsykdommer 

137,3 146,5 155,5 

Kolesterolsenkende midler 79,2 83,2 85,7 
 

 

 

 
Tabell 3.2.3:  Hjerte og karsykdommer - Dødelighet (0-74 år) – per 100 000,  

(Kommunehelsa statistikkbank).  
 

År 1995 - 2004 

Dødsårsak Hele landet Nordland Vefsn 

Hjerte- og kar sykdommer 100,3 112,6 106,0 

Iskemisk hjertesykdom 57,4 67,9 65,4 

Hjerneslag 19,6 20,3 20,0 
 

 

 

 

3.3 Kreft 
 
Tabell 3.3.1:  Kreft, nye tilfeller per 100 000, (Kommunehelsa statistikkbank) 
 

År 2003 - 2012 

Krefttype Kjønn Hele landet Nordland Vefsn 

Totalt alle krefttyper Kjønn samlet 574,3 555,2 579,3 

Menn 615,3 600,1 590,0 

Kvinner 533,5 510,4 571,2 

Tykk og 
endetarmskreft 

Kjønn samlet 77,6 78,1 82,8 

Menn 78,1 80,7 82,7 

Kvinner 77,2 75,4 83,0 

Lungekreft Kjønn samlet 54,8 55,5 53,9 

Menn 63,5 63,1 53,2 

Kvinner 46,2 47,9 55,4 

Brystkreft Kvinner 118,4 109,5 134,9 

Prostatakreft Menn 178,2 182,4 195,8 
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Tabell 3.3.2:   Kreftdødelighet (0-74 år), per 100 000, (Kommunehelsa  
statistikkbank) 

 

 

År 2003 - 2012 

Dødsårsak Kjønn Hele landet Nordland Vefsn 

Kreft Kjønn samlet 113,3 112,7 112,9 

Menn 120,0 117,9 114,5 

Kvinner 106,5 107,5 111,7 
 

 

 

 

3.4 Type 2 diabetes 
 
Tabell 3.4.1:  Brukere av legemidler til behandling av type 2 diabetes, 30-74  

år, per 1000, (Kommunehelsa statistikkbank).  
 

År 2011 - 2013 

 Hele landet Nordland Vefsn 

Andel som bruker 
legemiddel mot type 2 DIA 

33,7 32,4 31,7 

 

 

 

 

3.5 Kols/ lungesykdom 
 
Tabell 3.5.1:  Brukere av legemidler mot KOLS og Astma, 45-75 år, per 1000,  

(Kommunehelsa statistikkbank). 
 

År 2011 - 2013 

 Hele landet Nordland Vefsn 

Andel som bruker legemiddel mot 
KOLS og Astma. 

100,5 94,5 94,0 

 

 

Tabell 3.5.2:  Antall pasienter innlagt i somatisk sykehus på grunn av KOLS,  
45 +, per 1000, (Kommunehelsa statistikkbank). 

 

År 2011 - 2013 

 Hele landet Nordland Vefsn 

Forekomst av KOLS 3,2 3,1 2,4 
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3.6 Muskel og skjelett 
 
Tabell 3.6.1:  Antall personer som har muskel og skjelett plager og  

lidelser i primærhelsetjenesten, per 1000, (Kommunehelsa  
statistikkbank). 

 
År 2011 - 2013 

Sykdomsgrupper Alder Hele landet Nordland Vefsn 

Muskel og skjelett 0 – 74 år 258,0 288,0 299,7 

15 – 29 år 200,5 228,2 236,6 
 

 
Tabell 3.6.2:  Antall personer som har muskel og skjelett plager og  

lidelser i Spesialisthelsetjenesten, per 1000, (Kommunehelsa  
statistikkbank). 

 

År 2011 - 2013 

Sykdomsgruppe Hele landet Nordland Vefsn 

Sykdom i muskel og skjelett 18,4 18,6 24,5 

Lårbensbrudd, hoftebrudd 2,1 2,1 2,5 
 

 

 

 

3.7 Sammendrag helse og sykdom 
 

For de fleste sykdommer ligger forekomsten i Vefsn rundt landsgjennomsnittet. Ofte 
dreier det seg om tilfeldige forskjeller i slikt tallmateriale, og de fleste tabellene viser 
heller ikke utvikling over tid. Tabellene må derfor sees på som veiledende, og mer 
som et øyeblikksbilde. 
 

I et slikt øyeblikksperspektiv er det interessent å se at Vefsn har høyere forekomst av 
muskel- skjelettplager enn både Nordland og hele landet. Vi har også høyere 
forekomst av hjerte- og karsykdommer enn hele landet i 2011 – 2013, og større 
medikamentbruk relatert til dette. Det er også av interesse at det i samme periode 
ser ut som Vefsn, med sin aluminiumsindustri, ikke ser ut til å ha høyere forekomst 
av alvorlig lungesykdom hos voksne og eldre enn landsgjennomsnittet.  
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DEL 4: RISIKO OG BESKYTTENDE FAKTORER 
___________________________________________________________ 
 
 
4.1 Arbeide og helse 
 
 

 Arbeid gir tilgang til viktige helsefremmende ressurser som sosiale relasjoner, 
identitet og personlig vekst, og økonomisk trygghet. 

 Høy sysselsetting og arbeid for personer med redusert arbeidsevne vil være 
positivt for folkehelsen. 

 Kvinner har høyere sykefravær enn menn. 

 Tiltak for a hindre lange sykemeldinger kan være viktige for a forebygge 
overgang til uforetrygd. 

 Blant medlemslanda i OECD har Norge det høyeste sykefraværet. 
 
 Folkehelserapporten 2014 

 
 
 
Deltakelse i arbeidslivet er viktig for levekårene i vårt samfunn. Gjennom lønnsarbeid 
skaffer man seg tilgang til den materielle velferden man har behov for, som bolig, bil 
og mat. Men lønnsarbeidet har også andre viktige sider. Det er viktig for den 
enkeltes identitet og opplevelse av å være nyttig, og det er ikke minst arena for 
sosial deltakelse og etablering av sosiale nettverk.  
  
I forhold til OECD er sysselsettingen i Norge høy blant begge kjønn, og i alle 
aldersgrupper. Det er stor variasjon i hvordan de ulike europeiske landene 
organiserer arbeidslivet. Sett opp mot en gjengs standard i EU, har norske 
arbeidstakere oftere jobb i offentlig sektor, oftere arbeidskontrakt, et mer robust 
vern mot oppsigelse, og full lønn under sykdom, (Folkehelserapporten 2014). 
 
Tabell 4.1.1: Arbeidsledighet 15 – 29 år, andel i prosent (Kommunehelsa 
statistikkbank). 
 

År 2009 2010 2011 2012 2013 

Geografi 

Hele landet 2,5 2,6 2,3 2,2 2,3 

Nordland 2,9 2,9 2,9 2,8 2,9 

Vefsn 3,4 3,2 3,0 2,5 2,4 
 

 

Fra 2009 til 2013 har arbeidsledigheten i Nordland fylket vært jevnt 
stabil på 2,9 %. I hele landet har den variert men gått ned fra med 
0,2 % fra 2009 – 2013. I Vefsn ser vi at arbeidsledigheten har gått 
ned hele 1 % i samme periode og ligger 0,5 % under Nordland 
fylket og 0,1 over hele landet.  
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Tabell 4.1.2: Legemeldt sykefravær etter bosted – andel i prosent, (NAV 
statistikkbank).    

 

År 2010 2011 2012 2013 2014 

Geografi Endringsprosent 

Landet 0,6 6,0 5,4 5,6 5,4 5,4 

Fylket 0,5 6,7 6,3 6,3 6,2 6,2 

Kommune 1,4 6,6 5,5 6,2 5,5 5,5 
 

Tabellen viser at sykefraværet i Vefsn samfunnet er 0,1 % mer enn hele landet men 
hele  
0,7 % mindre enn i Nordland fylket.  
 

 

Utviklingen av sykefraværet i Vefsn samfunnet er meget bra. Vefsn 
har over dobbelt så god utvikling i forhold til landet og neste 3 
dobbelt så god utvikling som Nordland fylke.  
 

 

 

Tabell 4.1.3:  Legemeldt sykefravær i landet etter diagnose – andel  
   prosent, (NAV statistikkbank). 
 

 

År 2010 2011 2012 2013 2014 

Diagnose 

Allment og uspesifisert 5,9 6,2 6,4 6,1 6,6 

Sykdom i fordøyelsesorgan 4,7 4,8 5,2 5,1 5,2 

Hjerte- og kar sykdommer 4,4 4,3 4,4 4,2 4,0 

Muskel-/skjelettlidelser 40,2 38,8 38,9 39,7 38,6 

Sykdommer i nervesystem 4,9 5,0 5,1 5,3 5,3 

Psykiske lidelser 19,2 19,0 18,9 19,3 20,0 

Sykdommer i luftveier 6,8 7,7 7,2 5,9 6,1 

Svangerskapssykdommer   5,3 5,2 5,1 5,2 4,9 

Andre lidelser 8,3 8,5 8,6 8,7 8,8 

Ukjent 0,3 0,5 0,3 0,3 0,4 

I alt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 

 
Tabellen viser at muskel-/ skjelettlidelser sammen med psykiske lidelser er årsaken til 
nesten 60 % av sykefraværet i Norge. 
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Tabell 4.1.4: Legemeldt sykefravær etter næring – utvalg (NAV statistikk). 
 

År 2010 2011 2012 2013 2014 

Næring-utvalg Geografi 

Jordbruk- 
skogbruk og fiske 

Landet 4,6 4,2 4,3 4,0 3,9 

Fylket 4,5 4,1 4,3 4,7 4,6 

Kommune 7,5 2,5 7,9 5,6 5,4 

Industri Landet 5,7 5,0 5,1 4,8 4,7 

Fylket 6,6 5,6 5,6 4,9 5,1 

Kommune 5,6 5,2 6,1 3,7 4,7 

Elektrisitet-, vann 
og renovasjon 

Landet 4,7 4,2 4,7 4,3 4,3 

Fylket 4,0 3,8 4,6 4,3 4,1 

Kommune 2,3 1,9 3,8 3,2 1,5 

Varehandel-rep. 
Motorvogn 

Landet 5,7 5,1 5,2 5,1 5,1 

Fylket  6,4 6,0 5,8 6,1 5,6 

Kommune 6,2 4,3 6,0 5,5 5,0 

Overnatting og 
serveringssted 

Landet 6,6 5,9 6,0 5,8 5,6 

Fylket  7,0 6,7 6,7 7,2 6,2 

Kommune 5,5 3,7 4,4 8,0 6,9 

Undervisning Landet 5,6 5,3 5,7 5,4 5,5 

Fylket  6,6 6,5 6,6 6,3 6,7 

Kommune 6,5 6,1 5,5 6,3 7,0 

Helse og 
sosialtjenester 

Landet 8,3 7,8 8,1 7,8 7,9 

Fylket  8,6 8,2 8,2 8,2 8,4 

Kommune 8,0 6,3 7,4 6,5 7,2 
  

 

Tabellen viser fordeling av sykefravær på utvalgte næringer. Sykefraværet er klart 
høyest innen helse og sosialtjenesten (som sysselsetter hver femte arbeidstaker på 
landsbasis). I Vefsn er dette sykefraværet betydelig mindre enn landet (0,7 %) og 
fylket (1,2 %). Undervisning har høyt sykefravær i Vefsn i forhold til landet (- 1,5 %) 
og fylket (-0,3 %).  
 
 
Tabell 4.1.5: Uføretrygdede – 18 – 44 år, varig uførepensjon andel i prosent 

(Kommunehelsa statistikkbank). 
 
År  

2011 - 2013 Geografi 

Hele landet 2,5 

Nordland 3,0 

Vefsn 4,1 
 

 

I Vefsn er det en betydelig større andel uføretrygdede enn i  
landet og Nordland fylke. 
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Tabell 4.1.6:  Oversikt over antall uføretrygdede i Vefsn kommune per juli  
2015, (Tall fra Nav Mosjøen) 

 

Alder 18 – 19 20 - 24 25 – 29 30 – 34 35 – 39 40 – 44 18 - 44 

Antall 
uføretrygdede 

2015 

 
6 

 
25 

 
26 

 
33 

 
51 

 
83 

 
224 

 

 

Per juli 2015 har Vefsn kommune 1154 personer i alderen 18 – 67 år som er 
uføretrygdet.  Dette er tall for alle som har fått en uføregrad, både de med full ufør 
og gradert ufør. 
(Sammenlignet med Rana kommune – har Rana kommune per juli 2015, 2103 
uføretrygdede i sin kommune, (Tall fra NAV-Mosjøen)). 
 
Ny lov om uføretrygd og pensjon trådde i kraft 1.1.2015 da uførepensjon ble endret til 

uføretrygd. En av grunnene til dette var ønske om et mere smidig regelverk som forenkler 
muligheten for uføretrygdede å kunne jobbe.   
 
Ordningen med arbeidsavklaringspenger (AAP), har erstattet de tre tidligere ytelsene 
tidsbegrenset uførestønad, rehabiliteringspenger og attføringspenger. Dette skjedde 
1. mars 2010 og førte til overgangsordninger for de som gikk over på AAP. 
  
Bakgrunnen for å innføre arbeidsavklaringspenger var Stortingets ønske om et 
enklere regelverk. Personer skulle slippe å bli sendt mellom ulike stønadsordninger, 
hvor de gjentatte ganger måtte dokumentere helseproblemene og sine 
begrensninger. Med arbeidsavklaringspenger skal det være et større fokus på den 
enkeltes muligheter, og hva som skal til for å komme i arbeid eller aktivitet. 
Ordningen skal bidra til en tidligere og tettere oppfølging fra NAV, som 
forhåpentligvis vil føre folk raskere tilbake i arbeid eller aktivitet. For noen kan 
resultatet også være en avklaring for varig uførepensjon. 
  
I januar 2015 ble uførepensjon endret til uføretrygd. En av grunnene til dette var 
ønske om et mere smidig regelverk som forenkler muligheten for uføretrygdede å 
kunne jobbe.  
 
Tabell 4.1.7: Sosialhjelpsmottakere – andel i prosent (Kommunehelsa 

statistikkbank). 
 

År 2010 - 2012 

Geografi Alder 

Hele landet 18 – 24 år 5,8 

25 – 66 år 3,3 

Nordland 18 – 24 år 7,9 

25 – 66 år 3,8 

Vefsn 18 – 24 år 6,6 

25 – 66 år 2,2 
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Gruppen uføretrygdede og sosialhjelpsmottakere kan være en utsatt gruppe 
psykososialt og materielt. Omfanget av disse gruppene er en indikator på 
helsetilstand, men må sees i sammenheng med næringslivet, utdanningsnivå og 
jobbtilbud i kommunen. I Vefsn er det en betydelig høyere andel uføretrygdene enn i 
landet og Nordland.  
 

 
 
I Vefsn har vi flere sosialhjelpsmottakere i aldersgruppen 18 – 24 år 
enn landet men mindre enn Nordland fylke. Det er færre 
sosialhjelpsmottakere i aldersgruppen 25 – 66 år enn både landet og 
Nordland fylke.   
 

 

 

 

”Flesteparten av sosialhjelpsmottakere i alderen 18 – 24 år, er unge 
mennesker som har droppet ut av skolen eller sliter med å finne seg 
til rette og trenger litt tid for å tilpasse seg arbeidsliv og 
samfunnslivet. De fleste klarer etter hvert å komme seg i utdanning 
eller arbeid på egenhånd.”   

       Marie Martinsen    
       leder NAV Mosjøen 
 
4.2 Fysisk aktivitet 
 
 
 Reduksjon i fysisk aktivitetsnivå starter allerede tidlig i barneårene. 
 Om lag 90 % av seksåringene tilfredsstiller tilrådingene om fysisk aktivitet, men 

blant voksne er andelen redusert til om lag 30 prosent. 
 Blant barn er det flere gutter enn jenter som oppfyller tilrådingene, men blant 

voksne er kjønnsforskjellen motsatt 
 Voksne bruker i gjennomsnitt 9 timer per dag på stillesitting. 
 
 Folkehelserapporten 2014 

 
 
Både mengden fysisk aktivitet og mengden stillesitting virker inn på helsen. 
Helsegevinsten er godt dokumentert og gjelder for alle aldersgrupper. Fysisk aktivitet 
gir flere leveår med god helse og forebygger fedme og overvekt, diabetes, hjerte- 
kar sykdommer, kreft og psykiske lidelser.  
 
Studier viser også at regelmessig fysisk aktivitet i barneår er viktig for regelmessig 
fysisk aktivitet i voksen alder.  
 
Tilrådingen fra helsedirektoratet er at barn og unge bør delta i fysisk aktivitet med 
moderat eller høy intensitet i minimum 60 minutt hver dag. I tillegg bør barn og 
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unge utføre aktiviteter med høy intensitet minst 3 ganger per uke, inkludert 
aktiviteter som gir større muskelstyrke og styrker skjelettet. 
 
For hele landet viser det til at 90 % av seksåringene, 80 % av niåringene og 
halvparten av 15 åringene oppfyller tilrådingene om fysisk aktivitet. I alle 
aldersgruppene er det flere gutter enn jenter som oppfyller tilrådingene.  
 
Ungdataundersøkelsene fra ungdomskoletrinnet og videregående skole viser at 
ungdommene er noe mer i fysisk aktivitet i Vefsn enn hele landet. Men det er små 
marginer slik at det er vanskelig å kunne si at en oppfyller kriteriene.  
 
Alle skoler og barnehager i Vefsn kommune har som mål å bli helsefremmende. Et av 
kriteriene for dette er at barn i barnehage skal være i fysisk aktivitet minst 90 minutt 
i løpet av dagen, mens skolebarn på alle trinn skal være 60 minutt i fysisk aktivitet. 
Så langt er erfaringen at målene jevnt over er nådd for barnehagene. Skoletrinnene 
fra 1 – 4 klasse vurderes også å være i mål. Mens det er utfordringene er større fra 
5. klassetrinn og opp til 10. klassetrinn.  
 

Samtidig viser den lokal undersøkelsen på Kippermoen 
ungdomskole at flertallet av ungdommene på Kippermoen 
ungdomsskole er i fysisk aktivitet. Ca. 80 % av ungdommen 
melder selv at de er i jevnlig fysisk aktivitet. Det samme resultatet 
er framkommet i Ungdataundersøkelsen 2013 for Vefsn, der 80 % 
av ungdommene på ungdomsskoletrinnet trener hver uke 
sammenlignet med Norge der tallet er 78 %. 

 
 

Tilrådingene fra helsedirektoratet er at voksne har moderat fysisk aktivitet i minst 
150 minutt hver uke. Det vil si utfører aktiviteter som gir raskere pust enn vanlig, for 
eksempel ved rask gange. Eller også 75 minutt hver uke med høy intensitet. Det er 
videre tilråding om å redusere tiden en sitter i ro, og unngå langvarig stillesitting.  
 
Vi har ikke tall for hvor mye den voksne del av befolkningen i Vefsn er i aktivitet. 
Men vi vet at det er økende andel av befolkningen som har tatt i bruk tilrettelagte 
nærturområdene rundt Mosjøen (Kulstadåsen, Hjartåsen, Mosåsen, Marsjøra, 
Dolsatdåsen og Stortua på Øyfjellet. Det antas også at det er en økende andel i aktiv 
transport blant befolkningen der en går eller sykler til og fra skole og arbeid.    
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4.3 Kosthold, overvekt og fedme 
 
 

 Norsk kosthold inneholder fremdeles for mye mettet fett, sukker og salt og for 
lite grove kornprodukter, grønnsaker, frukt og fisk 

 Det er fremdeles et altfor høyt brusforbruk i den norske befolkningen 

 Kosttilskudd som D-vitamin, folat og jern kan være nødvendig for å sikre 
næringsstoffinntak for enkelte grupper i befolkningen. 

 Det er tegn til at særlig unge kvinner får mindre jod gjennom kostholdet enn 
tidligere.  

 Det er en sammenheng mellom utdanningslengde og kosthold. 

 Forskjellene mellom kostholdet i Norge og andre europeiske land er trolig mindre 
i dag enn for bare noen tiår siden. 

 Livsstilssykdommer kan forebygges med et mer plantebasert kosthold. 
 
 Folkehelserapporten 2014 

 
 

 

De nasjonale kostrådene er: 
1. Et kosthold som i hovedsak er plantebasert, og som inneholder mye 

grønnsaker, frukt, bær, fullkorn og fisk og lite mengde rødt kjøtt, salt, tilsatt 
sukker og energirike matvarer. 

2.  Å sørge for å ha balanse mellom energiinntak og energiforbruk. 
3.  Spis minst 5 porsjoner grønnsaker, frukt og bær hver dag.  
4.  Spis minst fire porsjoner fullkornprodukt hver dag. 
5.  Spis fisk tilsvarende 2 – 3 middagsporsjoner hver uke. 
6.  Innta magre meieriprodukter hver dag. 
7. Velg magert kjøtt og magre kjøttprodukter og spis mindre rødt kjøtt og 
bearbeid kjøtt. 
8.  Velg matoljer, flytende margarin eller mykt margarin. 
9. Bruk vann som drikke 
10. Reduser inntak av tilsatt sukker. 
11. Reduser inntaket av salt. 
12. Kosttilskudd kan være nødvendig for å sikre næringsstoffinntak for enkelte 

grupper i befolkningen. 
13.  Daglig fysisk aktivitet i minst 30 minutter.   
 

Status for kostholdet i Norge med hensyn til kostrådene: 
Det gjennomsnittlige inntaket av grønnsaker, frukt, bær, fullkorn og fisk er langt 
lavere enn ønskelig. Forbruket av fete, salte og søte matvarer med lav 
ernæringskvalitet er langt høyere enn ønskelig. Tross flere positive utviklingstrekk de 
siste årene har kostholdet til store deler av befolkningen fremdeles klare 
ernæringsmessige svakheter som bidrar til utvikling av hjerte- og karsykdommer, 
kreft, overvekt, type 2-diabetes, forstopping, tannråte og jernmangel 
(Helsedirektoratet, 2013). 
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Resultater fra ulike helseundersøkelser blant barn i Norge viser at mellom 15 – 20 % 
av barn har overvekt eller fedme. 8 % av tredjeklassingene har bukfedme. En av fire 
ungdommer er overvektig. 22 % av guttene og 20 % av jentene på ungdomskolen 
er overvektig. 27 % av guttene og 25 % av jentene på videregående skole er 
overvektig. Omkring 20 % av mennene og 17 % av kvinnene i alderen 40 – 45 år 
har fedme, (Folkehelserapporten 2014).  
 

På kommunalt nivå finnes det lite statistikk om kosthold, overvekt og fedme. Men 
menn på sesjon blir veid og kan indikere noe av hvordan det står til med 
befolkningen og statistikk knyttet til helse og sykdom kan si noe om hvordan det står 
til i Vefsn.  
 
Tabell 4.3.1: Overvekt og fedme, menn ved sesjon, andel prosent. 

(Kommunehelsa statistikkbank). 
 
År 2003 - 2009 

Geografi KMI-kategori 

Hele 
landet 

Overvekt inklusiv fedme (KMI over 25) 25,5 

Overvekt  18,2 

Fedme (KMI OVER 30) 7,3 

Nordland Overvekt inklusiv fedme (KMI over 25) 30,5 

Overvekt  20,3 

Fedme (KMI over 30) 10,2 

Vefsn Overvekt inklusiv fedme (KMI over 25) 25,0 

Overvekt  18,1 

Fedme (KMI over 30) 6,9 
  

Tabellen viser at unge menn fra Vefsn på sesjon i perioden 2003 
0g 2009 hadde litt mindre overvekt enn hele landet, men 
betydelig mindre enn fylket.    
 
I tillegg viser tall at vi ligger noe lavere på behandling av 
diabetes type 2 enn i landet og fylket. Det er også færre tilfeller 
av kreft i fordøyelsesorganer i Vefsn enn i landet og fylket, 
(Kommunehelse statistikkbank). 
 

 

 

4.4 Miljø 
 

 
På 70 tallet hadde skogen rundt omkring i Vefsn store sviskader av 
fluor på grunn av utslipp fra industrien. Fjorden var også meget 
forurenset med utslipp fra aluminiumsverket, veveriet og kloakk fra 
bebyggelse i Mosjøen. Det ble frarådet å bade i vannet og spise fisk 
og annen sjømat fra indre Vefsnfjorden.  
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Etter hvert ble det betydelig mer fokus på miljøvern og mange tiltak og krav ble 
iverksatt.  
 
I Vefsn er det etablert et distriktsutvalg. Utvalget er satt sammen av rådgivere fra 
skogbruk, jordbruk og utmark fra Vefsn kommune, leder helseavdelingen i Vefsn 
kommune, veterinær og miljøsjef ved Alcoa Mosjøen. De arbeider for å ivareta et 
godt miljø, og besørger blant annet kontroll og prøvetaking av skog, planter, åkrer, 
høy, kveg og elg. Resultat av arbeidet viser at tilstanden er veldig bra og at dette 
samarbeid har vært meget fruktbart for å ha kontroll med utviklingen og forebygge 
miljøskader på vår flora og fauna.   
 

 

I 2000 – 2003 gjennomførte Elkem 
aluminium en større ombygging av 
produksjonsanleggene fra Søderberg- til 
prebakedteknologi. Dette har ført til en 
utslippsreduksjon på 96 – 99 % av PAH 
(polyaromatiske hydrokarboner) til sjø, 
samtidig som produksjonskapasiteten økte 
betraktelig.              

       Bilde: sviskade av fluor på grantre 
 

 

 

26. april 2005, nyhet fra Miljødirektoratet. Vefsnfjorden 
friskmeldes. 
Bruk av renere teknologi ved Elkem Aluminum i Mosjøen har 
resultert i at Mattilsynet opphever kostholdsrådene for blåskjell i 
Vefsnfjorden og indre Leirfjorden. Det er første gang siden 
myndighetene begynte med kostholdsråd på 1960-tallet at en hel 
fjord friskmeldes.  
 
 

 

Svevestøv er en forurensning som kan være helsefarlig og betydelig plagsom for 
innbyggere. Støvet i Vefsn har i hovedsak kommet fra industri, trevirke og biltrafikk.  
 
I 2008 – 2009 gjennomført SFT – Statens forurensningstilsyn – målinger av 
luftkvalitet i flere byer i Norge.  
 
13. april 2010, nyhet fra Miljødirektoratet – rapport ”Bedre 
luftkvalitet i mindre byer.” 
Seks kommuner har dokumentert at det ikke er behov for å 
gjennomføre tiltak: Larvik, Tønsberg, Mandal. Kristiansund, 
Levanger og Mosjøen.  
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”Det er tøft å være en industriby og være så god som vi er på miljø.” 
      Pia Segtnan, miljøvernleder  

Alcoa Mosjøen 
 

 

4.5  Skadedyr 
 
Det har til tider vært observert rotter i boligstrøk. Rotter vil være og er en naturlig 
del av vårt miljø og dyrebestand. Rottebestanden overvåkes og kontrolleres 2 ganger 
i året.  

 
 ”Rottene er ubehagelige å ha rundt seg, men representerer en 
ubetydelig helserisiko.” 

       Øyvind Rømo, smittevernslege 
 
 

4.6 Badevann 
 
Hvert år i juni, juli og august blir det tatt badevannsprøver x 1 per uke på Langøra, 
Baågneset, Luktvatnet, Drevvatnet og Ømmervatnet. Det har til nå ikke vært verdier 
som har vist forurensning som kan være helsefarlig.  
 
Kippermoen basseng tar prøver av vannet i bassenget flere ganger hver dag. Etter at 
bassenget åpnet i begynnelsen av 2014 har det vært tilfeller der bassenget har 
stengt. Bakgrunn for dette har vært knyttet til uhell med avføring og oppkast. Når 
dette skjer har Kippermoen idrettssenter valgt å legge seg på en meget restriktiv 
linje der basseng stenges umiddelbart for å sette i gang internrutine knytte til 
rensing som krever 12 timers stenging. Dette gjøres fordi det er et bredt ønske at 
vannet i bassengene skal være av svært god kvalitet og det skal ikke gå på akkord 
med besøkendes helse.  
 
Det har til nå ikke vært påvist helsefarlig oppvekst av bakterier i vannprøver som er 
tatt ved bassenget på Kippermoen      
 

 

4.7  Drikkevann 
 
Rent vann er livsnødvendig for alle levende organismer, og det daglige væsketapet 
bør i stor grad erstattes med rent drikkevann.  
 
Store deler av befolkningen ca 11.800 innbyggere i Vefsn har kommunal 
vannforsyning; Mosjøen med tettstedene rundt, Andås, deler av Marka, deler av 
Vestersiden, deler av Holandsvika, Lindseth, Søfting og Elsfjord (tidl. Elsfjord 
vannverk).  
 
Statistikken gjelder for den delen av befolkningen som får vann fra rapportpliktige 
vannverk. Vefsn kommune sine vannverk er rapportpliktig.  
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Tabell 4.7.1: Drikkevannskvalitet – tilfredsstillende analyser, andel i prosent 
(Kommunehelsa statistikkbank). 

 

År 2013 

Georgafi Parameter 

Hele landet Hygienisk kvalitet 96,4 

Leveringsstabilitet 92,6 

Nordland Hygienisk kvalitet 82,6 

Leveringsstabilitet 74,7 

Vefsn Hygienisk kvalitet 100,0 

Leveringsstabilitet 100,0 
 

 
Tabellen viser at den kommunale vannforsyningen er svært bra 
og er en positiv faktor i forhold til folkehelsen.  
 

 

4.8 Vaksinering 
 
Hensikten med vaksinasjon er å oppnå immunitet mot smittsomme sykdommer uten 
å måtte gjennomgå sykdommen med den risiko det innebærer. 
 
De vaksinene som brukes i barnevaksinasjonsprogrammet fører til god beskyttelse 
for hver enkelt som er vaksinert. Den individuelle beskyttelsen etter fullført 
vaksinasjon varierer fra ca 85 % for kikhostevaksine til nærmere 100 % for difteri-, 
tetanus- og poliovaksine. Barnevaksinasjonsprogrammet gjør at vi i Norge i dag har 
kontroll over mange infeksjonssykdommer som tidligere var utbredt. Eksempler på 
slike sykdommer er polio, meslinger og difteri. For å få en sykdom under kontroll 
kreves en vaksinasjonsdekning i befolkningen på 80-95 %, avhengig av hvor 
smittsom sykdommen er. Hvis vaksinasjonsdekningen blir for lav kan sykdommer vi i 
dag har kontroll over komme tilbake. 
 
Tabell 4.8.1: Vaksinasjonsdekning 2 åringer og 9 åringer, (Kommunehelsa 

statistikkbank). 
 

År 2009 – 
2013 

2010 – 
2014  Geografi  Alder 

Hele 
landet 

2 år 93,2 93,5 

9 år 94,6 94,7 

Nordland 2 år 92,6 91,4 

9 år 94,8 94,7 

Vefsn 2 år 94,3 95,3 

9 år 96,7 96,5 
 

 
”I Vefsn er det god oppslutning om vaksinasjonsprogrammet.”  

Lillian Thorvaldsen, ledende helsesøster 
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Alle nye beboere på flyktningemottaket i Vefsn blir fulgt opp i henhold til 
smittevernsloven og anbefalingene fra Folkehelseinstituttet. Det gjelder blant annet 
helsesjekk og vaksinering, og kontroll og oppfølging av Tuberkoluse, Hepatitt B og C 
og HIV.  
 
 
4.9 Tobakk 
 
Å røyke tobakk er den farligste formen for tobakksbruk, siden mange av de skadelige 
stoffene oppstår i forbrenningsprosessen. Andre tobakks- og nikotinprodukter er 
likevel ikke helt ufarlige. 
 
Tobakksrøyk er den enkeltfaktoren som har størst betydning i forhold til 
befolkningens risiko for sykdom.  
 
Rundt 13 % av befolkningen i Norge mellom 16 og 74 år røkte daglig i 2014, (SSB).  
 
På kommunalt nivå finnes det liten statistikk på levevaner som røyking. Men alle 
gravide blir spurt om sine røykevaner, og Ungdataundersøkelsene for 
ungdomskoletrinnet og videregående skole sier noe om dette.  
 
Tabell 4.9.1: Røyking kvinner begynnelse av svangerskap, andel i prosent, 

(Kommunehelsa statistikkbank). 
 

År 1999 - 2008 2001 – 2010 2004 – 2013 

Geografi 

Hele landet 22 19 14 

Nordland 25 22 17 

Vefsn 25 21 18 
 

Tabellen viser at Vefsn ligger noe over landsgjennomsnittet men at det er færre som 
røyker i dag enn for bare noen år tilbake. 
 
På 10 år har andelen som røyker daglig blant unge i Norge i aldersgruppen 16 – 24 
år redusert til en femdel av det den var, fra 24 til 5 %. Helt siden 1970 årene har det 
vært en parallell nedgang hos gutter og jenter, (Helsedirektoratet).  
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Tabell 4.9.2: Ungdata-undersøkelsen 2013 i Vefsn (8 – 10 klassetrinn), om 
tobakk og rus:  

 
Tobakk:  

Definisjoner: Geografi Andel i 
% 

Røyker: 
Andel som svarer at de røyker ”minst ukentlig” på 
spørsmål: Røyker du? 

Norge 
 

4 

Vefsn 
 

2 

Snuser: 
Andel som svarer at de bruker snus ”minst 
ukentlig” på spørsmålet: Snuser du? 

Norge 
 

6 

Vefsn 3 

 

Tallene viser at andelen unge på ungdomsskoletrinnet som røyker eller snuser hver 
uke, er halvert i Vefsn i forhold til landet. Dette er en meget positiv utvikling for den 
generelle folkehelsen. Spesielt med tanke på at det i dag er tobakkskade som er den 
faktorene som forårsaker den største trusselen for sykdom og tidlig død i Norge.   
 
  
Statistikk viser at i Vefsn ligger vi noe under hele landet i forhold til 
tilfeller av legemiddelbrukere for sykdommene KOLS,  Astma og 
nye tilfeller av lungekreft. Men vi har høyere andel av hjerte- og 
karsykdommer enn både landet og Nordland fylke, (Kommunehelsa 
statistikkbank). 
 
 

 

4.10 Alkohol og andre rusmidler 
 
 
Som rusmiddel regner vi alkohol, vanedannende legemiddel og ulovlige rusmidler 
(narkotika) som blant annet cannabis, amfetamin, heroin og kokain. 
 
 

 I gjennomsnitt drikker nordmenn over 15 år cirka 8 liter rein alkohol per år.  
 Siden tidlig 1990-tallet har alkoholforbruker økt med cirka 40 %, og mest blant 

kvinner og eldre. 

 Utenom alkohol er cannabis og amfetamin de mest brukte rusmidlene. 
 Nye syntetiske rusmidler har til dels ukjente virkninger og er en utfordring for 

helsetjenesten. 

 Tallet på bilførere som er tatt for kjøring under påvirkning av cannabis eller 
metamfetamin, har økt de siste 5 årene. 

  
 Folkehelserapporten 2014 
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I Norge drikker hver innbygger over 15 år i gjennomsnitt 8 liter rein alkohol per år. I 
tillegg kommer uregistret forbruk fra grensehandel, tax-free og egenproduksjon. 
Menn drikker mer enn kvinner, med unntak av vin, men det er flere kvinner som 
drikker alkohol i dag enn for få år siden. I løpet av perioden 1997 – 2008 økte 
andelen eldre over 70 år med problematisk alkoholforbruk fra 0,5 % til 4,5 %. 
Alkoholbruken blant unge har gått ned. 
 
 
Tabell 4.10.1: Ungdata-undersøkelsen 2013 i Vefsn (8- 10 klassetrinn) om 

tobakk og rus: 
 

Alkohol – Hasj og narkotika 

Definisjoner: Geografi Andel i 
% 

Drukket seg beruset: 
Andel som svarer at de minst én gang siste 12 
måneder har ”drukket så mye at de har følt seg 
tydelig bruset” 

Norge 
 

16 

Vefsn 
 

14 

Brukt hasj/ narkotika: 
Andel som svarer at de minst én gang siste 12 
måneder har ”brukt hasj eller marihuana” eller 
”brukt andre narkotiske stoffer”.  

Norge 
 

4 

Vefsn 3 

 

 

 

Tabell 4.10.2: Oversikt over antall saker knyttet til narkotika i Vefsn, (Helgeland 
politidistrikt avdeling Mosjøen). 

 

År 2010 2011 2012 2013 Stipulert 
2014 

Per okt. 
2014 

Saker knyttet til 
narkotika 

302 257 317 310 276 230 

 

 

 

 

4.11 Risikoadferd og vold 
 
Tabell 4.11.1: Antall saker knyttet til vold og familievold i Vefsn, (Helgeland 

politidistrikt avdeling Mosjøen). 
 

År 2010 2011 2012 2013 Stipulert 
2014 

Per okt. 
2014 

Saker 
knyttet til 

Vold 109 132 148 101 118 98 

Familievold 27 24 22 23 25 21 
 



 55 

Stasjonssjef Lisbeth Aarvik sier at tallene knyttet til vold i stor grad handler om uteliv 
i helgene. Tallene vurderes å være så lav at om de blir mindre kan det være et 
utrykk for at det foreligge mørketall, noe som ikke er ønskelig.  
 
Utelivsbransjer melder at det er viktig at vakter og personell som arbeider på 
utestedene i Mosjøen har opplæring og kunnskap om ansvarlig alkoholhåndtering. 
Tilstedeværelse av politi oppleves å ha preventiv effekt i forhold til ”bråk” og vold, og 
virker betryggende både for de som arbeider i utelivsbransjen og de som er gjester.  
 
Ungdomstida er en periode der de unge prøver seg ut på nye arenaer. I denne fasen 
deltar mange i handlinger som er på kant med loven – eller på kant med det som er 
alminnelig sosialt akseptert. Innen kriminologisk forskning er det et etablert funn at 
lovbrudd forekommer hyppigst blant ungdom og unge voksne. 
 
Tabell 4.11.2:  Ungdata-undersøkelsen 2013 Vefsn 2013 om risikoatferd 
og vold: 
 

Definisjoner: Andel % i 
Norge 

Andel % i 
Vefsn 

Nasking:  
Andel som minst én gang siste 12 måneder har ”tatt med seg varer 
fra butikk uten å betale”. 

 
10 

 
8 

Innbrudd:  
Andel som minst én gang siste 12 måneder har ”brutt seg inn for å 
stjele no”. 

 
2 

 
1 

Tagging:  
Andel som minst én gang siste 12 måneder har ”sprayet eller tagget 
ulovlig på vegger, tog, buss”. 

 
6 

 
8 

Slåssing:  
Andel som minst to ganger siste 12 måneder har ”vært i slåsskamp 
hvor de har brukt slag/ spark” og/eller ”vært i slåsskamp hvor de 
har brukt våpen”. 

 
11 

 
9 

Utsatt for trusler om vold: 
Andel som minst én gang siste 12 måneder har ”vært utsatt for 
trusler om vold). 

 
13 

 
13 

Skadet pga. vold: 
Andel som minst én gang siste 12 måneder har ”fått sår eller skader 
på grunn av vold uten at de trengte legebehandling” eller ”blitt 
skadet så sterkt på grunn av vold at det krevde legebehandling”. 

 
10 

 
9 

 

 

Å debutere tidlig med kriminalitet og å begå lovbrudd av alvorlig karakter øker 
risikoen for en kriminell løpebane senere i livet. Det er ikke helt tilfeldig hvem som 
havner i denne gruppa. Ofte har de andre tilleggsproblemer som ustabile hjemmeliv, 
svak psykisk helse, dårlig skoletilpasning, svakt sosialt nettverk og rusproblemer. 
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Tabell 4.11.3: Antall førstegangskriminelle 15 – 18 år ved Mosjøen politistasjon, 
(Helgeland politidistrikt avdeling Mosjøen). 

2010 2011 2012 2013 2014 (stipulert) 

21 14 9 13 13 
 

 

 

4.12 Ulykker  
 
 
 Antall dødsfall som følge av ulykker har blitt kraftig redusert de siste 40 årene, 

særlig i transportsektoren. 

 Ulykker er likevel den viktigste årsaken til dødsfall for unge personer – blant 
menn under 25 år skyldes 1 av 5 dødsfall ulykker. 

 Ulykker og skader er fremdeles en stor utfordring for folkehelsen med om lag 
550 000 skadepasienter i året.  

 Skader kan i stor grad forebygges, og en reduksjon av ulykker vil kunne gi en 
solid helsegevinst i befolkningen. 

 
 Folkehelserapporten 2014 

 
 
 

 

 

På tross av nedgangen i ulykkesdødsfall er ulykker fortsatt en viktig 
dødsårsak blant barn og unge. Ulykker er årsaken til om lag 20 
prosent av alle dødsfall i aldersgruppen 0-17 år.  

                                    Statistisk sentralbyrå 2014  
 
 
De fleste av disse dødsfallene kan forebygges. En kraftig reduksjon i antall dødsfall i 
trafikken har bidratt sterkt til den positive utviklingen i ulykkesdødelighet for barn og 
unge. Også drukningsulykker tar langt færre liv enn tidligere i denne aldersgruppen. 
Ulykker blant unge skjer oftest i hjemmet og i ulike fritidsaktiviteter. Små barn (0-4 
år) er spesielt utsatt for brannskader. 
 
Personskader er vanligst blant ungdom, unge voksne og eldre. Bruddskader, særlig 
hofte er en hyppig skadetype for personer over 65 år.   
 

 Forekomsten av ulykkedødsfall henger sterkt sammen med alder og kjønn. 
 Dødeligheten etter ulykker øker med alder, og er særlig høy for eldre over 80 
år.  
 Flere menn enn kvinner dør av ulykkesskader, i alle aldersgrupper. 
 Kjønnsforskjellene i dødelighet er størst blant voksne i aldersgruppen 20 – 64 
år og mindre utpreget blant barn, ungdom og for personer 65 år og eldre.   
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Figur 4.12.1:  Skadde/ drept i trafikkulykker i Vefsn kommune 2005/2014, 
(Trygg trafikk). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4.12.2: Skadde/ drept i trafikkulykker i Vefsn kommune 2005/2014, 
fordelt på alder (Trygg trafikk). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 4.12.3: Forekomst av lårbensbrudd inkl hofte, per 1000 innbygger, 
(Kommunehelsa statistikkbank). 

 
År 2011 - 2013 

Geografi Kjønn 

 
Hele landet 

Kjønn samlet 2,1 

Menn 1,4 

Kvinner  2,9 

 
Nordland 

Kjønn samlet 2,1 

Menn 1,4 

Kvinner  2,8 

 
Vefsn 

Kjønn samlet 2,5 

Menn 1,7 

Kvinner  3,2 
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Tabellen viser at kvinner har betydelig større fare for å få benbrudd i lår og hofte enn 
menn. Forekomsten i Vefsn er noe høyere enn landet og Nordland fylke. 
 
Tabell 4.12.4: Dødelighet på grunn av ulykker – 0-74 år, per 100 000, 

(Kommunehelsa statistikk bank). 
 

År 2003 - 2012 

Geografi Kjønn 

 
Hele landet 

Kjønn samlet 20,1 

Menn 29,6 

Kvinner  10,4 

 
Nordland 

Kjønn samlet 21,5 

Menn 32,6 

Kvinner  10,1 

 
Vefsn 

Kjønn samlet 15,7 

Menn 21,7 

Kvinner  9,6 
 

Tabellen viser at i Vefsn er det ca 25 % mindre ulykker enn i landet og fylket.  


