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1. Bakgrunn, lovgrunnlag og forankring
Lov av 24. juni 2011 om folkehelsearbeid er både et verktøy og et sentralt virkemiddel for
realisering av Samhandlingsreformen. Folkehelseloven skal legge til rette for et lokalt,
kunnskapsbasert og systematisk folkehelsearbeid, og har som formål å fremme god og
rettferdig fordeling av helse. Grunntanken i alt folkehelsearbeid er at en stor andel sykdom
kan forebygges på befolkningsnivå. Nasjonale myndigheters mål for norsk folkehelsepolitikk
er å redusere de sosiale helseforskjellene som eksisterer.
§ 5 i Folkehelseloven pålegger kommunen å ha en skriftlig oversikt over helsetilstand og
påvirkningsfaktorer. Med bakgrunn i en systematisk lokal kunnskapsinnhenting skal
helseoversikten danne grunnlaget for kommunens planlegging og prioritering av
folkehelsestrategi, mål og tilhørende tiltak. Positive og negative faktorer i lokalsamfunnet
som påvirker folkehelsa skal også kartlegges og identifiseres. Det omfatter både
helsefremmende og forebyggende faktorer, samt ulike risikofaktorer. Dette omhandler de
faktorer som kan knyttes til samfunnsforhold, levekår og miljø.1
Oversikten skal være skriftlig og skal, foruten å identifisere folkehelseutfordringer, også gi en
vurdering av konsekvenser og årsaksforhold. Kommunen skal særlig rette oppmerksomhet
på trekk ved den lokale samfunnsutviklingen som skaper- og opprettholder sosiale – og eller
helsemessige problemer og forskjeller.
Lokale utfordringer som identifiseres, skal danne grunnlaget for kommunens langsiktige mål
og strategier for folkehelsearbeidet. Folkehelseloven §§ 6 og 21 knytter folkehelsearbeidet
opp mot plan og bygningsloven § 7-1(regional planstrategi) og § 10-1 (kommunal
planstrategi).
Oversiktsdokumentet (hvert 4. år) skal inngå som grunnlag for arbeidet med kommunens
planstrategi. Kommunens tiltaksplikt etter loven er direkte knyttet til oversiktsarbeidet som
identifiserer folkehelseutfordringene i kommunen. Folkehelsearbeid er et tverrsektorielt - og
tverrfaglig ansvarsområde. Overordnet ansvar for folkehelsearbeidet ligger hos rådmann og
ordfører.
Planlegging av folkehelsearbeidet følger kommunens ordinære planarbeid etter plan og
bygningsloven. Kommunens helseoversikt og identifisering av folkehelseutfordringer danner
grunnlaget for vurdering av planstrategi, utforming av mål og konkrete tiltak i en 4 årig syklus
slik figuren under illustrerer.

Kommunen skal føre intern kontroll for å sikre at krav fastsatt i eller medhold av loven
overholdes.

1

Se figur 1 Påvirkningsfaktorer for helse etter Whitehead og Dahlgren, s. 4
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Helseoversikten er lagt opp etter statens veiledning og anbefalinger til oversiktsarbeidet God
oversikt – en forutsetning for god folkehelse IS-2110 utgitt i oktober 2013.

Forankring i sentrale Lov- og forskrifter :
Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven)
Forskrift om oversikt over folkehelsen
Merknader til forskrift om oversikt over folkehelsen
Folkehelsemeldingen (Folkehelsemeldingen God helse – felles ansvar Meld.St.34 20122013)
Smittevernloven
Lovdata - Forskrift om miljørettet helsevern
Plan og bygningsloven

Illustrasjon, Påvirkningsfaktorer for helse (etter Whitehead og Dahlgren)

Folkehelse – en del av samfunnsplanleggingen
Befolkningens helse og sosiale forskjeller i helse påvirkes av velferdsutvikling og forskjeller i
levekår. Utviklingen av helse i befolkninga er nært knyttet til oppvekstvilkår og de forholdene
vi lever under. I tillegg kommer de individuelle livsfaktorene som alder, kjønn og biologi.
Folkehelse angår oss alle, og handler først om å legge til rette for en samfunnsutvikling som
gir gode betingelser for helse. I folkehelsearbeidet blir derfor ansvaret for barn og unge
særlig viktig fokus og grunnlag for folkehelsesatsingen. Figuren over illustrerer at
folkehelsearbeid innebærer systematisk arbeid på ulike nivåer og sektorer for å forebygge
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sykdom og fremme helse. Det skal legges et fordelingsperspektiv til grunn, dette innebærer
en ekstra oppmerksomhet på hvordan de ulike påvirkningsfaktorene er fordelt i befolkningen.
(Kilde: God oversikt – veileder IS-2110)

2. Kilder til informasjon
Det eksisterer et mangfold av statistisk materiale gjennom offentlige registre og
statistikkbanker. Gjennom veilederen ”God oversikt – en forutsetning for god folkehelse” gis
det anbefalinger til kommunene om kunnskapsinnhentingen i forbindelse med det pålagte
oversiktsarbeidet.
Kunnskapsinnhenting fra offentlige myndigheter, statlige – og fylkeskommunal
tilgjengelig statistikk
Kunnskapsgrunnlaget for helseoversikten og hvilke utfordringer vi har i Øksnes bygger
faktagrunnlaget blant annet på en større gjennomgang av statistikk fra følgende kilder :
 Folkehelseprofil 2012 for Øksnes kommune

1.



Folkehelseprofil 2013 for Øksnes kommune



Folkehelseprofil 2014 for Øksnes kommune

 Folkehelseinstituttet -Statistikkbanker

2.



Kommunehelsa statistikkbank



Folkehelseprofil 2013 for Nordland Fylkekommune



Folkehelseprofil 2014 for Nordland Fylkeskommune



Statistisk sentralbyrå



NAV Statistikkportal



MSIS Statistikk smittsomme sykdommer



Skoleporten
Lokal kunnskapsinnhenting

Mye av grunnlagsmaterialet til oversiktsarbeidet som presenteres inkluderer også lokal
kunnskapsinnhenting og vurderinger. Det er høsten 2013 gjennomført en møteserie med
fagpersonell på tvers av sektorer. Formålet har vært å snakke med ansatte med et
gjennomgående tema – folkehelsearbeid og utfordringer i Øksnes.
Med utgangspunkt i Øksnes kommunes folkehelseprofil for 2013 fra Folkehelseinstituttet er
det gjennomført til sammen 8 møter hvor ulike faggrupper har vært samlet. Faggrupper som
har vært involvert er rektorene, barnehagestyrerne, kulturarbeidere, kommuneoverlegen, alle
fastlegene (offentlige og private), private fysioterapeuter (4), helsesøstrene, psykisk
helsearbeidere, samtlige enhetsledere i pleie – og omsorgssektoren, ansatte i NAV. Til
sammen har mellom 50- 60 ansatte vært involvert i denne fasen av kartleggingsarbeidet.
Fagpersonell har kommet med tilbakemeldinger og vurderinger av relevant statistikk og
utfordringer sett fra deres ståsted, og de har bidratt med sin kunnskapserfaring og gitt gode
faglige innspill i analysearbeidet. Fagpersonellets oppfatning av hvilke ufordringer vi har i
Øksnes viser seg å være relativt samstemt på tvers av ulike fagområder, og sammenfaller i
relativt stor grad med det som kommer til uttrykk på Folkehelseinstituttets utarbeidede
folkehelsebarometer for Øksnes.
I November 2013 ble det avholdt en folkehelsekonferanse i Øksnes, Stø-konferansen.
Folkehelsearbeid ble satt på dagsorden i hele den kommunale organisasjonen, representert
med på tvers av fag og sektorer. Noen samarbeidspartnere på folkehelseområdet som
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tannhelsetjenesten, politi og kommunens eldreråd deltok også. Nordland fylkeskommune
bidro både med fagpersonell og økonomi til konferansen.
Andre eksterne bidragsytere
Vesterålen barnevern, BUP Nordlandssykehuset
Andre kilder


Helse og omsorgsmelding Øksnes kommune 2012

 Kommunale planer: Kommuneplanens samfunnsdel, Boligsosial handlingsplan,
Ruspolitisk handlingsplan Øksnes kommune
 KOSTRA analyse Øksnes kommune 2012
 Kommunebarometer Øksnes kommune 2012
 Årsrapport 2012
 KOSTRA – analyse Øksnes kommune 2013 (2012)
3. Kunnskap om faktorer og utviklingstrekk i miljø og lokalsamfunn som kan ha
innvirkning på befolkningens helse
Øksnes kommune er en av de største fiskerikommunene i landet, og har de seinere årene
befestet seg som den definitivt største skreikommunen. Etter en konkurs i
hjørnesteinsbedriften Myregruppen AS i 2002 hvor 140 arbeidsplasser gikk tapt, har
kommunen vært igjennom store omstillinger. Kommunen har hatt status som
omstillingskommune og mottatt omstillingsmidler fra Nordland fylkeskommune i perioden
2006 - 2012. Det er i dag optimisme og framtidstro som preger Øksnessamfunnet. Det
satses både i offentlig og privat sektor, det har vært flere nye bedriftsetableringer – og det er
utviklet nye kunnskapsbaserte arbeidsplasser i kommunen seinere år.
Det pågår nå en betydelig tilrettelegging og satsing på infrastruktur i Myre havn. Over
statsbudsjettet er det bevilget kr 250`millioner til denne utvidelsen. Beregnet
samfunnsøkonomisk nytte av investeringen er beregnet til 235`millioner kroner.
Omstilling og utviklingen i fiskeriene har medført en kraftig reduksjon av de tradisjonelle,
helårige fiskeriarbeidsplassene på land. Denne delen av fiskerinæringen er i dag preget av å
ha blitt mer eller mindre sesongarbeidsplasser, hvor hovedvekten av sysselsettingen pågår
de tre hovedmånedene for skreien, januar-mars. Øksnes har de siste tre årene hatt en
betydelig befolkningsøkning i den perioden vinterfisket pågår, med mye innleid arbeidskraft
fra Europa. Det anslås at det både vinteren 2012, 2013 og 2014 har vært mellom 300-350
sesongarbeidere årlig som bor midlertidig i Øksnes. Dette basert på uttalelser hovedsakelig
fra ledere i fiskeindustrien.

Bruk av statistikk
Dokumentet inneholder betydelig statistisk, utvalgt materiale hentet fra offentlig
tilgjengelige databaser. Det er viktig å understreke at statistikk er statistikk, og
skal både leses og fortolkes med varsomhet. Det er første gang kommunen
utarbeider en samlet, helhetlig helseoversikt på bakgrunn av en del statistisk
materiale og variabler. Noen data er kjent fra før, andre data vil være nye.
Datamateriale og statistikk er ikke absolutte sannheter. Noe statistikk kan være
et resultat av tilfeldige variasjoner som målt over tid viser seg å ikke ha
relevans. Mye av statistikken viser noen mulige tendenser og utviklingstrekk i
befolkningen som det er behov for å fordype seg i og undres over. Noe vet vi er
fakta og vi kjenner årsaker og sammenhenger til. På andre områder kreves det
at vi bruker statistikken til å fordype oss og undersøke mer, og følge over tid.
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3. Befolkningssammensetning
Befolkningens sammensetning og utvikling danner grunnlaget for den kommunale
planlegging av kommunens langsiktige behov. Befolkningens sammensetning omfatter
statistikk som antall innbyggere, alders- og kjønnsfordeling, sivilstatus, etnisitet, flyttemønster
mv.

Oppsummering
Øksnes kommune har en relativ stabilitet i antall innbyggere. Befolkningstallet har over tid
vært i underkant av 4500 innbyggere. Som landet for øvrig øker antallet eldre i
befolkningspopulasjonen, men Øksnes har enda en forholdsvis ung befolkning
sammenlignet med flere kommuner. Gruppen mellom 67 – 79 år øker mest fram mot
2030. Andelen eldre over 80 år er i 2020 estimert til å være høyere enn i landet som
helhet. Øksnes har hatt en gradvis nedgang av antall fødsler fra midten av 90 - tallet med
en topp på 90 fødsler ned til 39 fødsler i 2011. Andelen innvandrere og andel av barn av
med foreldre hvor en eller begge ikke har en etnisk norsk bakgrunn i befolkningen har økt
fra 4% i 2010 til 7,8% 3. kvartal 2013. I tillegg kommer den sesongpregede
befolkningsøkningen hvor andelen av befolkningen, midlertidig innleid arbeidskraft fra
Europa, øker ytterligere med ca 6 % i 3-4 måneder på vinteren. I 2013 økte befolkninga i
Øksnes med +74 innbyggere og i følge SSB er vi pr 1.1.2014 4562 innbyggere i Øksnes.

3.1. Befolkningssammensetning – og utvikling i Øksnes, perioden 1996 –
2012
Figur nr. 1

Befolkningsutvikling (Kilde : Kommunehelsa, folkehelseintstituttet)

Den øverste blå linja illustrerer befolkningsutviklingen i Øksnes for perioden 1986 (5082
innbyggere) tom 2012 (4467 innbyggere). Som det fremgår av figuren har
befolkningsutviklingen vært relativt stabil, og flatet ut etter 2006. I 2006 hadde kommunen
4567 innbyggere, en nedgang på 100 innbyggere på disse 6 årene. Den forholdsmessige
aldersmessige fordelinga i Øksnesbefolkninga har over tid vært stabil.
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Øksnes har enda en forholdsvis ung befolkning, sammenlignet med mange andre kommuner
det er naturlig å sammenligne seg med. Pr 31.12.2012 utgjorde aldersgruppa 0-24 år til
sammen 31,5 % av den totale Øksnesbefolkninga, mens andelen i aldersgruppa 24-64 år
samlet sett utgjorde 50,5 % av den samla befolkninga.
Øksnes har en netto befolkningsøkning på +74 innbyggere i 2013.
Figur nr. 2

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i Øksnes – kjønn samlet,
totalt. Andel i prosent (Kilde: Kommunehelsa, folkehelseinstituttet)

Figuren over viser at det på relativt kort tid har skjedd endringer i andel i befolkninga som har
annen bakgrunn enn etnisk norsk. Utviklingen settes i sammenheng med økt
arbeidsinnvandring, økt kjærlighetsinnvandring og bosatte flyktninger som har fått
familiegjenforening seinere år.
Figur nr. 3

Fordeling på nasjonalitet i innvandrerbefolkninga i Øksnes (N=350 innbyggere)
Kilde: Nordland fylkeskommune / SSB pr august 2013
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Som figuren over viser, har vi mange nasjonaliteter i Øksnesbefolkninga. Dette gjenspeiler
seg også på andre statistikker om Øksnesborgere anno 2012. Et eksempel på det er skole –
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og barnehagestatistikk over antall barn med et annet førstespråk enn norsk. Mangfoldet
kommer også til uttrykk i samfunnet på mange vis, for eksempel på helsestasjonen hvor det
oppleves at kommunikasjon på engelsk eller andre språk ofte dominerer på venteværelset.

3.2.

Fødsler

Antall fødte pr 1000 innbygger er informasjon som har betydning for utviklingen i
lokalsamfunnet, og som vil danne grunnlaget for kommunens planleggingsbehov for
eksempel innenfor barnehage- og skoleutvikling, dimensjonering av helsetjenester mv
Figur nr. 4

Oversikt antall fødte i Øksnes – perioden 1993 – 2013 Kilde SSB

Kurven viser en fødselstopp de siste 20 årene i 1994 og 1995 med hhv 85 og 88 fødsler, før
fødselstallene i Øksnes gradvis synker i perioden. De siste tre årene har kurven flatet ut på
rundt 40 fødsler årlig.

9

3.3.
Figur nr. 5

Flyttemønster
Oversikt netto innflytting i Øksnes perioden 1993- 2012 (Antall personer) Kilde
SSB

Figuren illustrerer en netto vekst i befolkningen i Øksnes de siste 4 årene. Det er naturlig å
se netto økning i særlig sammenheng med figur nr.3 side 8.
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4. Oppvekst- og levekårsforhold
Oppvekst og levekår omhandler økonomiske vilkår, bo- og arbeidsforhold samt
utdanningsforhold. Levekår kan defineres og forstås som den enkeltes tilgang til ulike
ressurser. Levekår påvirker helse, og hvordan helsen fordeles i befolkninga. Gjennom å
legge til rette for en god oppvekst legges grunnlaget for en god helse på individnivå. Å
planlegge for, og satse på barn og ungdom og deres behov, er myndighetenes mulighet for å
utjevne sosiale ulikheter i helse i befolkingen. Gode oppvekstmiljøer, velferdsordinger og
tjenester som fanger opp risikoutsatte familier - og barn, er derfor avgjørende lokale
investeringer for å fremme en framtidig god folkehelse, og redusere sosial ulikhet i helse.
Arbeidsplasser, et inkluderende arbeidsliv og inntektssikring for den voksne befolkningen
inngår derfor også som vesentlige bakenforliggende faktorer som har betydning for
folkehelsa.

Oppsummering

Andelen registrerte helt arbeidsledige 4 siste år i Øksnesbefolkningen er høyere
enn for sammenlignbare kommuner i regionen, i Nordland og på landsbasis. Det
er en betydelig økning i arbeidsledighetsstatistikken i 2013, særlig i den yngste
aldersgruppa.
Andelen med uførhet, andel personer på lav inntektsnivå og andelen enslige
forsørgere i Øksnes er noe høyere enn for Nordland fylke og på landsbasis.
Øksnes har seinere år hatt en høyere andel sosialhjelpsmottakere i aldersgruppen
18 – 24 år sammenlignet med tall for fylket og landet.
Øksnes har en betydelig lavere andel i befolkningen med høyere utdanning
sammenlignet både med tall for Nordland og nasjonalt. Frafall på videregående
skole er et nasjonalt fenomen som vi også ser betydelige utfordringer på lokalt.
Målinger over tid viser at våre ungdommer i Øksnes har en større frafallprosent på
videregående skole sammenlignet med nabokommuner i Vesterålen og for
Nordland samlet. Det er betydelige geografiske forskjeller i regionen.
Øksnes har utfordringer på boligmarkedet når det gjelder tilgjengelighet og tilgang
til differensierte boligtyper. Dette gjelder både på leie- og kjøpemarkedet.
Øksnes har et rikt og allsidig organisasjons – og kulturliv som samlet sett bidrar
med betydelige verdier i et oppvekstperspektiv. Frivillig og privat sektor i Øksnes
er vesentlige bidragsytere til folkehelsa i kommunen gjennom sine tilbud og
aktiviteter.

4.1. Arbeid
Å ha tilgang til et arbeid oppleves for de aller fleste som et viktig gode. På arbeidsarenaen får
vi brukt våre ressurser i en meningsfull sammenheng, det gir oss sosialt fellesskap og det
gjør oss i stand til å forsørge oss selv. Å delta i- og være en del av et arbeidsfellesskap har
betydning for opplevelse av mening og livskvalitet. Forskning viser at hos grupper som står
utenfor arbeidslivet over tid, er det en høyere risiko for å utvikle sykdom og sykdomsrelaterte
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helseproblemer. Det å ha tilgang til arbeidsmarkedet og være en del av et arbeidsfellesskap
er derfor ansett å være en viktig helsefremmende faktor i seg selv.
Arbeidsledige antas å være en utsatt gruppe psykososialt og materielt.

4.1.1 Fakta og statistikk arbeidsledighetstall i Øksnes
Figur nr.6

Helt registrerte arbeidsledige i Øksnes, års gjennomsnitt 2010 – 2013 (Kilde : SSB)

Diagrammet over viser samlet oversikt på andelen arbeidsledige for årene 2010 til og med
2013. Søylene viser at arbeidsledighetstallene øker i Øksnes i 4-årsperioden, andelen er
prosent av den totale arbeidsstyrken i Øksnes
Øksnes har hele perioden en samlet, relativ høy prosentvis andel med helt registrerte
arbeidsledige. Dette sammenlignet med andre kommuner i regionen det er naturlig å
sammenlignet med, på fylkesnivå og sett i forhold til nasjonalt nivå.
2013 skiller seg særlig ut for Øksnes. Samlet andelen helt ledige var 2,6 % på nasjonalt nivå
og 2,9 % på fylkesnivå (Nordland). Mens Andøy samme tidsperiode hadde tilsvarende andel
på 3,6 %, var andelen på Sortland 3,5 % og Hadsel var lavest i regionen med 3,3 %. I
Øksnes var andelen helt ledige på 5,8 % i 2013 .
Trenden med høyere ledighetstall i Øksnes sammenlignet med nabokommuner i regionen
synes å ha befestet seg. 2013 virker imidlertid å ha vært ekstra utfordrende hvor Øksnes
nærmer seg 6 % ledighet året sett under ett. Signaler for første kvartal i 2014 synes å
befeste fortsatt høye ledighetstall i Øksnes.
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Figur nr.7

Registrert ledighetstall i Øksnes, prosentandel, periodiserte tall 2013 15-74 år
Kilde SSB

Kurven viser månedlig utvikling på arbeidsledighetsstatistikken i 2013. Mens andelen
arbeidsledige holder seg stabilt på rundt 4,5 % fram ut mars 2013, stiger ledighetsstatistikken
gradvis ut over året.
Figur nr. 8

Andel registrerte arbeidsledige i Øksnes samlet og fordelt på aldersgrupper,
siste halvår 2013 (prosent) Kilde : SSB
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Figuren over viser antall registrerte arbeidsledige i Øksnes samlet for alle aldersgrupper (blå
kurve), for aldersgruppen 15-29 år (rød kurve) og for aldersgruppen 30-74 år (gul kurve).
Andelen unge, aldersgruppen 15-29 år, utgjør den største gruppen registrerte arbeidsledige i
Øksnes i 2013.

4.2.

Sykefravær

Målt over en tre års periode viser statistikk at Øksnes har hatt et sykefravær som varierer
mellom 8 – 9,5 % samlet for begge kjønn i den yrkesaktive befolkningen. Mens kvinner har
hatt en forholdsvis høyere andel legemeldt sykefravær, viser utviklingen en betydelig
nedgang på legemeldt sykefravær for kvinner mellom 1 kvartal til 3 kvartal i 2013, mens
menn har hatt en økning i samme periode. Det legemeldte sykefraværet er redusert fra 9,5%
til 7,9 % fra 3 kvartal 2012 til 3 kvartal 2013. Sammenlignet med tall 3 år tilbake er det
samlede legemeldte sykefraværet på samme nivå som 3 kvartal i 2010.

Figur nr. 9

Legemeldt sykefravær kvartalsvise målinger perioden 2010 – 2013 Kilde : SSB
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4.3.

Uførhet

Uføretrygdede kan være en utsatt gruppe psykososialt og materielt. Omfanget av uføretrygd
er en indikator på fysisk og psykisk helsetilstand i befolkningen (Kilde: Folkehelseinstituttet).
Andelen uføretrygdede må imidlertid også ses i sammenheng med lokalt næringsliv,
arbeidsplasser og utdanningsnivå i kommune- og arbeidsmarkedsregionen.

Figur nr. 10

Samlet uførestatistikk Øksnes, Sortland, Bø, Nordland og hele landet 2010-2012
andel, prosent, standarisert Kilde: Kommunehelsa statistikkbank

Samlet for alle aldersgrupper viser oversikten at Øksnes har en andel på 12,9 %
uføretrygdede ved årsskiftet i 2012. Statistikk viser at andelen uføre i befolkningen har vært
relativt stabilt over tid både i Øksnes og i sammenlignbare kommuner i regionen.
Gjennomsnittstallet for Nordland på denne målingen er på 11,6 % mens andelen uføre på
landsnivå var på 9,4 % for samme tidsperiode.
Når det gjelder uførestatistikk, er det utviklingen i aldersgruppen 18-44 år det over tid har
vært rettet størst fokus på også sett i sammenheng med sysselsettingspolitikken. Fokus
gjennom økt satsing på aktive tiltak for å forhindre varig utstøting på arbeidsmarkedet er en
stor satsing fra arbeidsmarkedsmyndighetenes side. I aldersgruppen 18-44 år utgjør andelen
uføre i yrkesaktiv alder 2,5 % av befolkningen på nasjonalt nivå.
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Figur nr. 11

Utvikling andel unge uføretrygdede i befolkningen for perioden 2005 – 2012,
Øksnes og sammenlignbare kommuner i regionen (andel, % og standarisert)
Kilde: Kommunehelsa statistikkbank

Som det fremgår av figuren viser denne en svak nedgang i Øksnes når det gjelder andelen
unge uføre målt for perioden under ett. Utviklingen viser at vi nå synes å nærme oss
Nordland fylke når det gjelder andelen med unge uføre i befolkningen, med en andel på 3,1
%. Andelen unge uføre i Nordland fylke under ett utgjør 3,0 % (2012).

4.4.

Sosialhjelp

Figur nr. 12

Andel sosialhjelpsmottakere, fordelt på aldersgrupper i prosent. Øksnes
Nordland Fylke og hele landet perioden 2005 – 2012
Kilde : Kommunehelsa statistikkbank
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Den turkise kurven representerer en forholdsvis stor økning i andelen unge som mottar
økonomisk sosialhjelp målt i perioden fra 2005 - 2012 (3 års glidende gjennomsnitt).
Sammenlignet både for landsgjennomsnitt og fylkesgjennomsnitt og basert på lokal
kunnskap, er det derfor grunn til å vie denne gruppen særlig oppmerksomhet.
Når det gjelder andelen av befolkninga i Øksnes som mottar sosialhjelp over 25 år, framgår
det at andelen i Øksnes ligger stabilt og i underkant av fylkesgjennomsnittet og temmelig
nøyaktig på gjennomsnittet for landet på ca 3 % målt for samme periode.

4.5.

Utdanningsnivå

Det er veldokumenterte sammenhenger mellom utdanningsnivå, materielle levekår og helse
på befolkningsnivå (Kilde: Folkehelseinstituttet). Sammenhengene mellom folkehelse og
utdanningsnivå kan imidlertid til dels være sammensatte. Lokale variasjoner for eksempel
når det gjelder næringsstruktur og sysselsetting, er faktorer som kan ha påvirkning lokalt, og
som ikke ”fanges opp” på nasjonale statistikker.
Figur nr. 13

Oversikt i utdanningsnivå Øksnes, Nordland og på landsbasis
Kilde: Kommunehelsa statistikkbank

Søylene viser utdanningsnivå i befolkningen målt i prosentandel. Andelen i befolkningen med
grunnskole som eneste utdanning er (blå), andel av befolkningen med videregående skole
som fullførte utdanning (orange) og andel av befolkningen med høyere utdanning /
universitet (grønn). I Øksnes har 43 % av befolkninga har grunnskole (eller tilsvarende) som
høyeste fullførte utdanning, 40 % av befolkninga har fullført videregående skole, mens
andelen som har høgskole/- universitetsutdanning (3 år eller mer ut over videregående
skole) er ca 17 %.
Utdanningsstatistikken måler ikke eller fanger opp graden av annen kompetanse og
realkompetansen i befolkninga. I Øksnes har vi en betydelig andel i den yrkesaktive
befolkninga som har både høy og spesifikk kompetanse knyttet opp mot ulike segment i
fiskeri- og havbruksnæringa, og blant tilhørende servicenæringer på både land og sjøsiden.
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Denne kompetansen har historisk sett hatt avgjørende betydning for utviklingen av
lokalsamfunnet. Dette hva angår både den historiske sammenhengen, vår ”her og nå –
situasjon” og som et bakgrunnsteppe for framtidige utviklingsstrategier og næringssatsing
lokalt og regionalt. For Øksnes er det derfor både viktig og riktig å inkludere denne lokale
utdanningsvariabelen som supplement til utdanningsstatistikken, sett i et lokalsamfunn – og
folkehelseperspektiv.

4.6.

Lavinntektshusholdninger

Inntekt, økonomisk sikkerhet og graden økonomisk av handlingsrom er faktorer som påvirker
helse på befolkningsnivå. Forskning påviser sammenhenger mellom inntektsnivå og
helsetilstand i en befolkning. Med lav inntekt øker sannsynligheten for både en subjektivt
opplevd dårligere helse, sykdom og tidlig død.
Lav inntekt er definert som 60 % av nasjonal median inntekt eller lavere . Medianinntekt i
husholdninger (etter skatt) er det inntektsbeløpet som deler en gruppe i to like store
halvdeler, etter sortering av inntekten stigende eller synkende. Det vil mao være like mange
personer med en inntekt over som under medianinntekten. Hvorvidt det er store økonomiske
forskjeller, er avhengig av hvordan inntektene fordeler seg i befolkningen.
Figur nr. 14

Lavinntekt (husholdninger) – EU 60, andel prosent,
Kilde: Kommunehelsa statistikkbank

Når det gjelder andelen husholdninger med lavinntekt i befolkningen, synes det på bakgrunn
av denne oversikten, at Øksnes har en noe høyere andel i befolkningen som defineres å ha
en lavinntektshusholdning. Dette ved sammenligning både med tall samlet for landet, og
ytterligere sammenlignet med tall samlet for Nordland fylke slik det fremkommer i figur 14
over. Når det gjelder andelen barn under 17 år som bor i husholdninger med lav inntekt
(under 60% av nasjonal median inntekt) er kommunen ikke entydig forskjellig fra landet som
helhet, i følge folkehelseinstituttet (2014).

4.7.

Videregående skole

Utdanning og mulighet for å mestre og utvikle sine evner er grunnleggende viktig for den
enkelte og for samfunnet. Forsking over tid viser at utdanning og utdanningsnivå utgjør en
betydelig påvirkningsfaktor for helsetilstanden og fordelinga av helseutfordringer i ei
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befolkning. I dagens arbeidsliv, og så i Øksnes, er det få muligheter for ungdommer å
komme inn på arbeidsmarkedet uten en viss formalkompetanse. Arbeidslivet i Norge, og i
Øksnes har endret seg betydelig de siste to ti- årene. Det er i dag et faktum at arbeidslivet,
bedrifter og offentlig sektor i svært begrenset omfang tilbyr stillinger hvor det ikke stilles
formelle kompetansekrav.
Frafall i videregående skole er ei nasjonal utfordring. Å redusere frafall i videregående skole
er derfor ei betydelig nasjonal, regional og kommunal folkehelseutfordring.
Figur nummer. 15

Oversikt frafall på videregående skole 2005 – 2012, andel prosent
Kilde : Kommunehelsa statistikkbank

Den grønne linjen viser andelen elever fra Øksnes som ikke fullfører videregående skole,
målt innenfor et tidsintervall på 5 år. Blant alle ungdommer som begynner på videregående
skole, skiller Øksnes seg betydelig ut når det gjelder andelen av elever som ikke fullfører
videregående skole. Dette sammenlignet med både nabokommuner i regionen, på
fylkesbasis og landstall. Frafallet inkluderer personer som ikke har oppnådd studie - eller
yrkeskompetanse etter 5 år, samt elever som startet opp dette året, men som sluttet
underveis. De to siste års målinger viser at andelen av elever på videregående skole som
ikke fullfører utdanningen innen 5 år fra Øksnes nærmer seg 50% . Som figuren viser er det
betydelige geografiske variasjoner i regionen. Øksnes ligger høyest med hhv 22,5% over
landsgjennomsnittet og ca 17% over tall for Nordland fylke .Til sammenligning viser statistikk
fra nabokommunen Hadsel at de ligger 2,5% lavere enn målinger på landsnivå og hele 7,3%
lavere enn for fylkesnivået på samme målinger. En delforklaring på dette kan være at
ungdommer i Hadsel og Sortland hovedsakelig bor hjemme hele studieperioden, både når
det gjelder å kunne fullføre de yrkesretta utdanningene, så vel som de studiespesialiserende
linjene. På grunn av avstander er det forholdsvis få ungdommer i Øksnes som ser på
dagpendling som en aktuell løsning, og en forholdsvis stor andel av ungdommene blir av den
grunn hybelboere tidlig.
Nasjonale analyser viser at ungdommer på yrkesfag i større grad faller fra enn på allmenne
fag, og det er forskjeller mellom kjønn på når det gjelder gjennomføringsgrad. Gutter på
yrkesfag er den gruppen som topper denne frafallsstatistikken.
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Helsestasjon både i hjemkommune og i vertskommunene Hadsel og Sortland, uttrykker stor
bekymring rundt oppfølging av ungdommer som står i risiko for å falle fra, eller som ha falt
fra. Hybelboeres situasjon er et forhold. Mange peker også på konsekvensene av den store
mangelen på lærlingplasser og den konkurransen ungdommene våre opplever. For flere av
ungdommene våre synes denne situasjonen å kunne medføre en kjede av tapserfaringer: å
ikke nå opp, ikke være god nok i konkurranse om å bli den ene utvalgte som får lærlingplass,
osv. Denne situasjonen kan medføre helseutfordringer i seg selv (økte sårbarhetsfaktorer).
Det er videre et faktum at det er svært utfordrende for unge å komme inn på
arbeidsmarkedet generelt når de dropper ut av videregående skole.

4.8.

Grunnskole

På grunnskolen møter vi hele befolkningen i Norge på en felles arena, og i en viktig fase av
menneskenes liv og utvikling. Grunnskolen er derfor den kanskje viktigste folkehelsearenaen
vi har. Skolen har ansvar for å legge til rette for rutiner som både fremmer god læring og god
helse. Grunnskolens betydning i samfunnet for å redusere sosial ulikhet og dermed bidra til å
redusere helseforskjeller i befolkninga er udiskutabel.
Figur nr. 16

Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning, andel prosent,
Kilde : SSB Periode 2008 - 2013

Øksnes har over tid hatt en relativt høy andel med elever som får spesialundervisning i
grunnskolen sammenlignet med mange kommuner det er relevant å sammenligne seg med
på nasjonalt nivå. Figuren over illustrerer utviklingen de siste 6 år når det gjelder andelen
elever i grunnskolen som er tildelt spesialpedagogiske ressurser. I 2013 går prosentandelen
ned sammenlignet med de fire forutgående år. Vel 12% av elevene i grunnskolen fikk da
tildelt spesialpedagogiske ressurser i Øksnes, mens tilsvarende % andel på landsnivå for
kommunene i Norge (utenom Oslo) var på 8,4 % i 2013. (Kilde : SSB )
Det er nylig avsluttet en forvaltningsrevisjon på området spesialundervisning i Øksnes
skolen. Denne skal behandles i løpet av 2014 og går i dybdene på situasjonen rundt
spesialpedagogiske behov og ressurser i grunnskolen i Øksnes.
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4.8.1 Leseferdigheter på laveste mestringsnivå
Leseferdigheter er en grunnleggende skoleferdighet som har betydning for hvordan elevene
vil lykkes i skolen. Å kunne lese er en verdi i seg selv, for opplevelse, engasjement og
identifikasjon og det er en viktig forutsetning for læring i de aller fleste fag. Derfor er en av
skolens aller viktigste oppgaver å hjelpe elevene til å bli gode lesere. Nasjonalt måles
leseferdigheter systematisk på 5. og 8. skoletrinn. På kommunehelsas statistikkbank kommer
ikke tall for Øksnes opp, slik at det ikke kan leses ut et sammenligningsgrunnlag basert på
offentlig tilgjengelig statistikk når det gjelder leseferdigheter på laveste mestringsnivå.
I følge nylig utarbeidet tilstandsrapport for Øksnesskolen (2014) vises det til en positiv
utvikling når det gjelder andelen av elever på 5. klassetrinn som har leseferdigheter på
laveste mestringsnivå. Tilsvarende måling på 8. klassetrinn viser i følge tilstandsrapporten at
elevene i Øksnes presterer godt i lesing sammenlignet med andre. På 8. klassetrinn er det få
elever som presterer på laveste mestringsnivå, i følge rapporten.

4.8.2 Øksnes elevene sitt syn på læringsmiljøet
Læringsmiljøet og hvordan elevene opplever å ha det på skolen har vesentlig betydning også
i et folkehelseperspektiv. Skolen er, foruten en læringsarena, også en svært viktig sosial
arena for barn og unge. Tabellen under viser hvordan Øksnes elevene vurderer ulike
indikatorer som inngår i kategorien ”Læringsmiljø”. Elevene gir score på skalaen 1 – 5, jo
høyere score jo bedre på de 10 første temaene, tom hvordan de opplever å ha felles regler.
De to siste indikatorene som går på mobbing gjelder dette andelen i prosent av elever i
grunnskolen som har svart at de opplever mobbing.

Figur nr. 17 Elevenes egenrapportering på læringsmiljøet i Øksnesskolen Kilde : Skoleporten
Indikator og nøkkeltall
Trivsel
Støtte fra lærerne
Støtte hjemmefra
Faglig utfordring
Vurdering for læring
Læringskultur
Mestring
Motivasjon
Elevdemokrati og medvirkning
Felles regler
Mobbing på skolen
Andel elever som har opplevd mobbing 2-3
ganger i måneden eller oftere (prosent)

Øksnes Nordland Nasjonalt
kommune
fylke
4,4
4,2
4,4
4,4
4,2
4,3
4,4
4,2
4,3
3,8
3,9
3,9
3,9
3,8
3,8
3,8
3,6
3,8
4
4
4
4,1
3,8
3,9
4
3,6
3,7
4,5
4,2
4,3
1,6
1,4
1,3
12,5
7
5,4

Denne målingen innbefatter tall fra undersøkelsen i 2013 (1 år), samlet elevmasse 7.
klassetrinn og 10. klassetrinn. Den viser at Øksnes elevene opplever sitt læringsmiljø
hovedsakelig på samme måte som elevene på grunnskolen gjør det både samlet for
Nordland og sammenlignet med landstall. Noe scorer Øksnes elevene litt høyere på, andre
litt lavere.
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4.8.3 Mobbing
Mobbing er en vesentlig individuell risikofaktor for psykiske lidelser (Fosse 2006). Barn som
mobbes har opptil syv ganger høyere risiko for psykiske plager som engstelse, depresjon
ensomhet og rastløshet enn barn som ikke mobbes. I gruppen av barn som opplever
mobbing i barne – og ungdomsår vil mange av disse oppleve følgeskader av ulik art resten
av livet. (Kilde: Folkehelseinstituttet)
Figur nr. 18

Mobbing i 7. og 10. klasse - kjønn samlet, andel prosent, 2007/08 – 2011/2012
Kilde: Kommunehelsa statistikkbank

Rapporteringen baserer seg på andelen av elever på 7. og 10. klassetrinn i grunnskolen som
har opplevd mobbing de siste månedene i prosent av alle elever som deltok i undersøkelsen.
Statistikken baserer seg på 5 års glidende gjennomsnitt. For 7. klassetrinn viser denne
statistikken at andelen barn i Øksnes som rapporter at de har opplevd mobbing er lavere enn
for fylkes og landsnivå, med en andel på ca 7,5 %. For 10. skoletrinn kan det derimot synes
å være en noe motsatt tendens sammenligning med andelen på landsbasis som rapporterer
mobbing på 10. klassetrinn. I følge skolene varierer imidlertid denne statistikken fra år til år
slik at målt over tid synes mobbing som fenomen på ungdomsskoletrinnet å være forholdsvis
likt landsgjennomsnittet. Enkelte år kan det være særlige utfordringer som gir utslag ut over
landsgjennomsnitt, mens andre år kan omfanget av egenrapportert mobbing blant elevene
være lavere. Det understrekes at selv om vi er på landsgjennomsnitt, må man kontinuerlig
jobbe med temaet mobbing.

4.9.

Barnehager

Barnehagene er i et folkehelseperspektiv en viktig arena for integrering og inkludering, lære
språk- og kommunikasjon, sosial læring og utvikling generelt. Barnehagearenaen er, som
skolen, en sentral og viktig folkehelsearena. Tilgang til gode barnehagetilbud vil kunne
kompensere for både mangelfull stimulering i hjemmet, bidra til sosial utjamning og legge til
rette for sunne levevaner i oppveksten. Tilgjengelighet, fleksibilitet og pris er vesentlig når det
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gjelder å nå alle grupper i befolkningen med barnehagetilbud. Figur nr. 19 under viser hvor
stor andel av barnebefolkninga som er brukere av barnehagen fordelt på alder. I underkant
av 10% av 0-åringene i Øksnes bruker barnehagetilbud. Rundt 80 % av 1-2 åringene, og
rundt 90% av 3-5 åringene i Øksnes bruker barnehagetilbudet.
Figur nr. 19

Andel barn med barnehageplass i forhold til innbyggere 0-5 år 2010 – 1012,
Kilde : SSB

Øksnes kommune har pr definisjon full barnehagedekning. Full barnehagedekning betyr ikke
at alle barn i Øksnes går i barnehage. I et folkehelseperspektiv er dette et viktig aspekt å vie
oppmerksomhet. Hvilke grupper er det som bruker barnehagen mest, og er den noen
grupper i befolkningen som i mindre grad søker barnehageplass?
Øksnes opplever økende grad av innvandrere i befolkninga, jfr. Statistikk over utvikling på
side 8. Denne befolkningsendringen gjenspeiles i brukergruppene, og representerer nye
behov i ulike kommunale tjenester i kommunen.
Statistikk for Øksnes viser at vi det er en forholdsvis stor andel barn med minoritetsspråklig
familiebakgrunn som ikke bruker barnehagetilbud i Øksnes, basert på målinger i perioden
2010 – 2012.
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Figur nummer 20 Andel minoritetsspråklige barn i Øksnesbarnehagene i forhold til antall
innvandrerbarn i befolkninga 0-5 år sammenlignet med gjennomsnitt for
Nordland fylke og Kostragruppe 2 Kilde : SSB

Den øverste, mørkest blå søylen viser prosentandel i Øksnes. For 2012 var andelen
barnehagebarn med minoritetsspråklig bakgrunn som benyttet barnehagetilbud i Øksnes på
35,4%,. Tilsvarende tall for Nordland var 64,9% og i Kostragruppe 2 på 61%. Nasjonalt var
prosentandelen med minoritetsspråklige barn i barnehagen i 2012 på 58,8% (inkluderer ikke
Oslo). At en så forholdsvis liten andel av barn med annet førstespråk enn norsk i Øksnes
ikke benytter seg av barnehagetilbud, kan være utfordrende. Da både med tanke på
språkutvikling og læring, samt i et inkluderingsperspektiv. Det er ikke tilgjengelig statistikk fra
Øksnes på denne utviklingen for 2013. Barnehagene rapporterer imidlertid om økte behov for
barnehageplass for barn med annet førstespråk (morsmål) enn norsk.

4.10. Boliger og bo - forhold
Å ha tilgang til et hjem i form av en bolig er en grunnleggende forutsetning for god helse,
velferd og samfunnsdeltakelse. Fysiske faktorer som inneklima og utemiljø, sosiale faktorer
som boligstandard, eierforhold og størrelse på bolig, bomiljø og geografi er eksempler på
faktorer som har betydning for folkehelsa. Forhold som personlig økonomi og generelle
levekår medvirker og påvirker hvilke muligheter og valg den enkelte husholdning har når det
gjelder bolig, boligstandard og andre forhold som kan knyttes til boforhold.

Øksnes kommune har over tid hatt utfordringer på det boligsosiale området. Det er få
tilgjengelige boliger på markedet i Øksnes, og tilgjengelige boliger er i hovedsak eneboliger.
Dette har medført ufordringer for flere grupper med boligbehov. Blant annet gir det
konsekvenser for å kunne tilby bolig både til førstegangsetablerere som bor i Øksnes, og for
folk som ønsker å flytte til Øksnes uten å være klar til å bygge egen bolig. Boligsituasjonen i
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Øksnes har videre, over tid, ført til vansker for utsatte grupper i befolkningen ( Referanse :
Boligsosial handlingsplan). Dette er grupper i befolkningen som enten på grunn av
sosioøkonomiske – og eller helsemessige forhold står i behov for ny bolig. De greier ikke
selv å komme i posisjon til å skaffe seg en tilfredsstillende og egnet bolig, og kommunen har
manglet alternativer. Dette gjelder også familier med barn. Manglende rotasjon i
boligmarkedet, g mangel på den type bolig som etterspørres, er en betydelig utfordring også
i et folkehelseperspektiv.
Med bakgrunn i kommunestyrevedtak (KS-001/14) fra februar i år, satte rådmannen ned ei
arbeidsgruppe som har gjennomført en vurdering av boligbehovet i Øksnes, og arbeidet ble
forelagt kommunestyret juni – møtet 2014. Her ble de utfordringer kommunen har på
boligmarkedet generelt, og på det boligsosiale området spesielt, redegjort for ovenfor politisk
nivå.
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5. Fysisk, biologisk, kjemisk og sosialt miljø
Både fysiske, biologiske, kjemiske og sosiale miljøfaktorer påvirker helse og trivsel. Det er
seinere tiår en sterkt økende kunnskap og bevissthet når det gjelder omgivelsenes eller
miljøets betydning for folkehelsa.

Oppsummering
Begrepene fysisk, biologisk, kjemisk og sosialt miljø viser til folkehelseloven kapittel 3 og
definisjonen av miljørettet helsevern. I Øksnes har vi rein luft og reint hav. Ca 90 prosent
av befolkninga er tilknyttet offentlig vannverk, vannkvaliteten i Øksnes er god.
Det er registrert lite miljøforurensing, Øksnes har liten forekomst av infeksjonssykdommer
i befolkningen.
Det er høy organisasjonsdeltakelse i Øksnes og vi har en sterkt og aktiv frivillig sektor
som legger ned en betydelig innsats i nærmiljø og lokalsamfunnet som har stor verdi sett i
et folkehelseperspektiv.

5.1

Fysiske, biologiske og kjemiske miljøfaktorer

5.1.1 Luftkvalitet og støy
Det er ikke registrert at Øksnes har luftforurensing med tanke på farlig skadelig
miljøpåvirkning gjennom luft som registrert svevestøv, tungmetall eller lignende fra industri.
Det er heller ikke registrert særlige miljøutfordringer knyttet til støy i nærmiljø/ og
lokalsamfunn, som kan gi konsekvenser for folkehelsa generelt.
Det er i 2013 registrert en spesifikk utfordring knyttet til melstøv i et boområde i Myre
sentrum, som var identifisert til å komme fra fiskeforprodusenten Biomar . Dette tok bedriften
umiddelbart tak i og anses derfor å være eliminert som en utfordring. (Kilde: Øksnesavisa )

5.1.2 Miljøforurensning i nærmiljøet
Det er registrert sporadisk, og sesongbetont miljøforurensning i Myre indre havn, seinest i
2013. Da ble betydelige mengder med avfall fra fiskeindustrien dumpet. Det registres også at
det fra tid til annen oppstår hendelser hvor enkeltpersoner og husholdninger kvitter seg med
avfall i naturen som forsøpler, og som må anses som miljøforurensning. (Kilde : Øksnesavisa
og teknisk etat)

5.1.3

Vannkvalitet

Vannkvalitet har stor betydning for folkehelsa. Med tilfredsstillende vannforsyning, både når
det gjelder tilgang og vannkvalitet, forebygges mange potensielle helseproblemer og
sykdommer.
Målinger over tid viser at Øksnes gir et godt tilbud til innbyggerne på vannområdet. Nærmere
90% av innbyggerne i Øksnes er tilknyttet det kommunale vannverket. I 2012 ble det ikke
påvist E- coli bakterien eller annen bakteriell forurensing i kommunens vannverk.
Det er ca 11 % som ikke har tilknytning til den kommunale vannforsyningen, basert på
oversikten i figur nr.21
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Figur nr. 21

Vannforsyning i Øksnes diverse statistikkvariabler Kilde: SSB

Øksnes kommune har utarbeidet sikkerhets – og beredskapsplan for det kommunale
vannverket.

5.1.4 Infeksjonsepidemiologiske forhold
I følge MSIS (Melderegister for infeksjonssykdommer) er det liten forekomst av smittbare
sykdommer som meldes inn og overvåkes gjennom folkehelseinstituttet, målt over år i
Øksnes. Dette med unntak av forekomst når det gjelder Clamydia. Øksnes har en hyppigere
forekomst av Clamydia enn sammenlignbare kommuner, målt over tid.

5.1.5 Vaksinasjonsdekning barn
Tabell nr. 1

Barnevaksinasjonsdekning 9-åringer Kilde :
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Øksnes har høy vaksinasjonsdekning i henhold til barnevaksinasjonsprogrammer målt over
tid og for aldersgruppene for MMR vaksine.

5.2 Sosiale miljøfaktorer
Innbyggernes deltakelse ved valg, organisasjonsliv, sosiale møteplasser og kulturtilbud er
faktorer som også har betydning for folkehelsa, direkte eller indirekte. I aktive og levende
lokalsamfunn som preges av høy deltakelse og involvering i og blant innbyggerne, vil
folkehelsa potensielt kunne ha gode forutsetninger og grobunn, både i et kort – og langsiktig
folkehelseperspektiv.

5.2.1 Valgdeltakelse
Valgdeltakelse, måling av innbyggernes bruk av stemmeretten, er ett mål på engasjement og
samfunnsdeltakelse i befolkningen lokalt og nasjonalt. Som det fremgår under viser
oversikten at når det kommer til valg har Øksnes befolkningen historisk sett ikke hatt
tradisjon for spesiell høy valgdeltakelse (gul linje)ved kommunevalg, sammenlignet med for
eksempel med våre nabokommuner. Kommunen plasserer seg, med få unntak, med en
relativ lav valgdeltakelse når det har vært kommunevalg målt over tid.
Figur nr. 22

Historisk oversikt valgdeltakelse ved kommunevalg i Øksnes og nabokommuner
1955-2011 Kilde : SSB

5.2.2 Organisasjonsdeltagelse
En annen faktor som uttrykker det lokale samfunnsengasjementet og deltakelsen, er andelen
i befolkningen som er med i organisasjoner, og på variasjonen og bredden i organisasjonene
i frivillig sektor. Her stiller Øksnes kommune sterkt, både historisk og i dag. Øksnes
kommune er en kommune med et rikt og mangfoldig organisasjonsliv. Dette har stor verdi og
utgjør en betydelig ressurs i et folkehelseperspektiv – og lokalsamfunnsperspektiv. Det er
registrert til sammen rundt 80 aktive, frivillige organisasjoner, ideelle organisasjoner, lag og
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foreninger pr. mars 2014 i kommunen. Dette inkluderer lyslag og velforeninger i bygdene.
Mange øksnesværinger, barn og voksne, er engasjert i frivillig arbeid og i aktiviteter.

5.2.3 Tilgang til friluftsområder, sykkelveier for fysisk aktivitet
Å etablere gode vaner for fysisk aktivitet i tidlig alder, er trolig det mest betydningsfulle
forebyggende tiltaket vi har av for å hindre utvikling av kronisk sykdom. Anbefalinger for barn
og unge er minst 60 minutters daglig variert fysisk aktivitet. For voksne og eldre er
anbefalingen minst 30 minutters daglig moderat fysisk aktivitet. Tilrettelegging for friluftsliv er
godt folkehelsearbeid.
Øksnes kommune har nært tilgjengelige friluftsområder både på land – og sjøsiden i hele
kommunen.
I 2014 er arbeidet med registrering og verdisetting av kommunens friluftsområder igangsatt i
samarbeid med Vesterålen friluftsråd, og med støtte fra Nordland fylkeskommune. I arbeidet
skal det særlig legges vekt på de tettstedsnære områdene. Resultatet av kartleggingen skal
vise friluftslivets arealer med inntegnet avgrensing, beskrivelse og grunnlag for å prioritere
mellom områdene. Informasjonen skal være så spesifikk at den skal kunne brukes i konkrete
avklaringer i ulike sammenhenger.
Kunnskapen som kommer fram vil kunne brukes til å lage kommunale sti- og løypeplaner for
tettstedene, samt sikringsplaner for viktige områder. Det er et mål å nå flere inaktive, og
stimulere til hverdagsaktivitet i nærmiljøet.
Øksnes kommune deltar nå videre, i samarbeid med Vesterålen friluftsråd, i et større prosjekt
som har til formål å merke turløyper og stier i Øksnes, og regionen forøvrig.
Øksnes kommune har vedtatt kommunedelplanen ”Fysisk aktivitet og naturopplevelser 2013
– 2016”, som bla inneholder handlingsplan for anlegg og områder innenfor idrett og friluftsliv.
Figur nr.23

Antall gang – og sykkelvei i km Øksnes kommune, Kilde: SSB
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Når det gjelder antall km gang – og sykkelstier i kommunen, viser denne statistikken at
Øksnes ligger noe over ift antall km per 10000 innbygger, både sammenlignet med
kommuner både ift landsgjennomsnitt og for sammenlignbare kommuner (Kostragruppe 2).
Hvorvidt Øksnes er kommet i mål med gang og sykkelstier i kommunen, er dette ingen
vurdering av. I en slik vurdering må lokale forhold tas med, som tungtransport, fartsgrenser,
skolestruktur osv.
Gang – og sykkelstier stimulerer til mer fysisk egenaktivitet både vinter og sommertid og er et
viktig satsingsområde sett i et folkehelseperspektiv. Særlig anmerkes det at i Øksnes har vi
en stor andel av elever som får skyss på grunn av farlig skolevei. Både ved utbygging av mer
gang- og sykkelveier, og gjennom regulering av fartsgrenser, vil mange flere barn kunne gå
eller sykle til skolen.
Det vises for øvrig også til kommunens trafikksikkerhetsplan for perioden 2011 – 2015.

5.2.4 Kulturtilbud
Undersøkelser og forsking viser at det er klare sammenhenger mellom kultur og helse.
Møteplasser, gode kulturtilbud og mulighet for deltakelse og fritidsaktiviteter, vil være positive
og betydningsfulle påvirkningsfaktorer for folkehelsa.
Tall fra SSB viser at Øksnes kommune ligger vesentlig lavere enn fylkesgjennomsnittet, som
igjen ligger litt under landsgjennomsnittet, når det gjelder ressursbruk basert på netto
driftsutgifter for kultursektoren i kroner per innbygger. I følge Kostranalyse for 2012 bruker
Øksnes kommune mindre til kultur per innbygger enn alle sammenligningsgrupper (ca 2
millioner lavere enn gjennomsnittet i Kostragruppe 2)
Kultursektoren i Øksnes kommune har over lang tid hatt tradisjon for flere samarbeidsakser
mot skole, barnehage, teknisk og helse i et forebyggende folkehelsearbeidsperspektiv.
Relatert til ny folkehelselovgivning som nettopp utfordrer og krever tverrfaglig- og
tverrsektorielt samarbeid og koordinering, har kulturetaten god erfaring med denne måten å
arbeide på.
Kulturetatens rolle, oppgaver og betydning også i et folkehelseperspektiv, er beskrevet i
egen rapport som har vært til politisk behandling i K-sak /2014. I forbindelse med
kommunestyrets behandling vedtok kommunestyre et intensjonsvedtak om å øke
bevilgningene til kultursektoren opp på nivå med sammenlignbare kommuner (Kostragruppe
2)
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6. Helserelatert atferd
Med helserelatert atferd menes etablerte levevaner og atferd som har innvirkning på et
helseutfall.
Graden av fysisk aktivitet i hverdagslivet, ernæring og kosthold samt bruk av tobakk og
rusmidler på individ og befolkningsnivå er eksempler på dette.

Oppsummering
Andelen røykere i Øksnes befolkningen synes å være høyere enn for tall for landet som
helhet.
Øksnesværingene følger nasjonale trender når det gjelder bruk av alkoholholdig drikk.
Basert på omsetningstall fra det lokale vinmonopolet er det omsetning av vin som øker
aller mest.
Øksnes har høyere forekomst enn på landsbasis og på fylkesnivå når det gjelder
andelen med fedme i befolkningen basert på målinger av menn som har vært på
sesjon.
Øksnes synes å ha en høyere forekomst av hjerte – kar lidelser sammenlignet med
landsbasis og fylkesnivå basert på sykehusinnleggelser.
I følge tall fra treningsinstitutt er det er flere Øksnesværinger, en økende andel av
Øksnesbefolkningen som går på treningssenter en eller flere ganger i uka. Fysisk
aktivitet i nærmiljøet oppfattes også å ha en økt tilslutning i Øksnesbefolkninga.
Øksnes synes å ha god brannberedskap og skiller seg ikke negativt ut når det gjelder
antall bygningsbranner årlig sammenlignet med fylket og landet for øvrig.

6.1

Røyking

Røyking er ansett å være en av de viktigste årsakene til redusert helse og levealder. I følge
Folkehelseinstituttet vil omtrent halvparten av de som røyker daglig i mange år dø av
sykdommer som skyldes tobakken. I tillegg rammes mange av sykdommer som fører til
vesentlige helseplager og redusert livskvalitet. Studier viser at de som røyker daglig i snitt
dør 10 år tidligere enn ikke-røykere og at 25 % av dagligrøykerne dør 20-25 år tidligere enn
gjennomsnittlig levealder for ikke-røykere. Det er en betydelig sammenheng mellom
utdanningsnivå i befolkningen og andel røykere. I gruppen med høgere utdanning finner vi
den laveste andelen av røykere. (Ref: Folkehelseinstituttet)
Andelen som røyker i befolkninga er i positiv endring. Stadig færre røyker. Det statistiske
datamaterialet som figuren under baserer seg på, er andelen av fødende kvinner som
opplyser at de røykte ved første svangerskapskontroll i prosent av alle fødende med
røykeopplysninger.
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Figur nr. 24

Røyking, kvinner, andel prosent basert på årene 1999 – 2012
Kilde: Kommunehelsa statistikkbank

I følge Folkehelsebarometeret for 2013 ser det ut til at at røyking er et større problem i
Øksnes enn i landet som helhet, vurdert etter andelen gravide som røyker ved
svangerskapskontroll. I følge lokal kunnskap fra helsepersonell har Øksnes historisk hatt en
høy andel i befolkningen som røyker, og det gjelder for begge kjønn.
Basert på kurven over, synes videre Øksnes å ha en svakere nedgang i antall røykere, målt
for perioden 1999 – 2012, sammenligning med landet som helhet og sammenlignet med tall
for Nordland fylke.
Det er en generell oppfatning at færre ungdommer røyker, men en betydelig andel har
erstattet røyk med snus. Dette gjelder både ungdommer og voksne i befolkningen. Vi har
ikke målinger på dette som gjelder Øksnes, men det er en tilbakemelding som går igjen både
i helsesektoren og skolesektoren.

6.2

Overvekt og fedme

Overvekt og fedme er blitt en stor helseutfordring i hele den vestlige verden. Overvekt og
fedme gir økt risiko for en rekke sykdommer, som type 2 – diabetes, hjerte – og
karsykdommer, slitasjegikt i knær og hofter og for enkelte kreftsykdommer som
tykktarmskreft. Overvekt og fedme kan også ha alvorlige psykiske helsekomponenter – og
konsekvenser. Erfaring viser at det er vanskelig å oppnå varig vektreduksjon når overvekt
først har oppstått. Forebygging av overvekt er derfor av stor og avgjørende betydning med
tanke på folkehelsa.
I følge folkehelseinstituttet har det vært en jevn økning av overvekt og fedme blant barn og
unge de siste 30 årene.
Nasjonale myndigheter har nå gjeninnført måling og veiing på som del av
skolehelsetjenestens oppgaver.
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Figur nr. 25

Overvekt og fedme, menn ved sesjon – andel prosent, 2003 – 2009
Kilde : Kommunehelsa statistikkbank

Søylene over illustrerer omfanget av helseskadelig overvekt og fedme i befolkningen. For
Øksnes viser denne oversikten at vi har en større andel med overvekt og fedme totalt i
befolkningen sammenlignet både for fylkesnivå og på landsnivå. Her skiller Øksnes seg mest
ut på den grønne søylen, som er andelen i befolkningen med definert fedme. I følge
folkehelsebarometeret for 2014 uttrykker folkehelseinstituttet at overvekt ser ut til å være mer
utbredt i Øksnes enn for landet som helhet, vurdert etter andelen menn med KMI ˃25 kg/m²
I følge lokalt helsepersonell erfarer de, i tråd med utviklingen for landet som helhet, en
økning i andelen barn og unge med overvektsutfordringer. Dette ledsages også gjerne av
fysisk inaktivitet.

6.3

Inaktivitet som fenomen

I løpet av relativt kort tid har samfunnet gjennomgått store endringer i befolkningens daglige
fysiske aktivitet. Det er i økende grad blitt mulig å være fysisk passiv gjennom hele døgnet.
Det medfører svekket helse og en rekke sykdommer og lidelser. Det påfører samfunnet store
behandlingskostnader og redusert livskvalitet for den enkelte.
Regelmessig fysisk aktivitet for barn og unge er nødvendig for normal vekst og utvikling og
har stor betydning for helsen. I tillegg til at andelen diabetes er en av de raskeste voksende
folkesykdommene, samtidig som andelen med sykelig overvekt og fedme øker i
befolkningen, påvirker også den økende inaktiviteten forekomsten av flere andre lidelser.
Eksempelvis muskel – og skjelettlidelser, revmatisme og psykiske lidelser. Her vil fysisk
aktivitet kunne ha stor betydning som forebyggende virkemiddel. (Kilde: St.m nr. 23 20012002 Klima og miljødepartementet)
Økt daglig og ukentlig fysisk aktivitet etter statens nasjonale anbefalinger (alle
aldersgrupper), er trolig det absolutt mest effektive tiltaket for å forbedre folkehelsa og
redusere forekomst av en rekke tilstander, sykdommer og lidelse i befolkningen.
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6.4 Alkohol
Alkohol er det rusmiddelet som forårsaker både de største helseskadene i landet og har
størst sosiale ringvirkninger. Akutte skader og ulykker som følge av alkoholbruk er en
dimensjon, de langsiktige konsekvensene av et alkoholmisbruk med ulike
helsekomplikasjoner for den enkelte bruker er en annen. En tredje, og vesentlig dimensjon,
er hvordan rusen påvirker og rammer barn, familie, arbeidsplassen og øvrig lokal – og
nærmiljø. Forbruket av alkohol og alkoholdholdig drikk øker jevnlig i befolkningen. Mens
menn tidligere og tradisjonelt har hatt et dobbelt forbruk av hva kvinner har konsumert, er
dette i kraftig endring. Kvinner drikker mer, og økningen i forbruk har er størst i gruppen 40 år
og eldre for begge kjønn. (HUNT 2 og 3)
Statistikk på alkoholkonsum målt nasjonalt over flere tidsepoker viser at alkoholforbruket er i
kontinuerlig økning målt på forbrukerstatistikk. Forbruk beregnes i antall liter ren alkohol pr år
for øl, vin eller sprit. Statistikken for de siste 20 årene viser at forbruket av vin i befolkningen
er i sterk økning.
Basert på statistikk utelukkende for omsetningstall fra Vinmonopolet i Øksnes, registrert for
perioden 2008 – 2012, viser at også i Øksnes følger vi den nasjonale trenden med økt
vinkonsum i befolkningen. Lokale tall innbefatter ikke handel på taxfree, heller ikke
omsetning av hjemmebrent og det som kommer inn illegalt på alkoholmarkedet.

Figur nr. 26

Salg og omsetning på Vinmonopolet, Øksnes 2008 – 2012 Kilde : Innsendte
omsetningstall fra Vinmonopolet AS til Øksnes kommune for perioden
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Omsetningstallene fra Vinmonopolet i Øksnes viser en økning i volum (antall liter salg) på ca
20% målt for fireårsperioden. I 2012 ble det solgt totalt 67857 liter alkoholholdig drikk, av
dette utgjorde 16708 liter brennevin, 49729 liter vin, 370 liter sterkvin og 1050 liter øl.
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Omsetningstall på alkoholholdig drikk i Øksnes 2012 basert på innrapportering i forbindelse
med alkoholavgifter til Øksnes kommune (Kilde : Øksnes Kommune)

Øl er den alkoholholdige drikken som omsettes mest i volum (antall liter alkoholdholdig drikk)
på landsbasis. I 2012 ble det solgt 148.875 liter øl (alkoholholdig øl) i dagligvarebutikkene i
Øksnes. Fra skjenkestedene er det rapportert inn en omsetning på til sammen 22 214 liter øl
for 2012.
Tall fra hotell og restaurantnæringen i Øksnes viser at de i 2012 solgte 2137 liter sprit og
2590 liter vin over disk.
Det er ikke tilgjengengelig, offentlig statistikk som gjør det enkelt å sammenligne
alkoholforbruk / omsetning mellom kommuner, region og eller nasjonale tall. Det gjelder både
på omsetning og konsum. Det er heller ikke tilgjengelige registre og helsestatistikk på
kommune, region eller nasjonalt nivå som samlet uttrykker eller identifiserer eksakt
forekomst av personer som har omfattende rusproblematikk og helseproblemer som
relateres til forbruk – og misbruk av alkohol.
I rusmiddelpolitisk plan 2013 – 2015 anslås det at vi har mellom 70 – 130 personer i Øksnes
som kan regnes som storforbrukere av alkohol basert på landsgjennomsnitt og beregnet
forekomst i befolkningen. (Usikre tall)

6.5

Andre rusmidler - narkotika

Ulovlige rusmidler, omsetting og bruk av narkotika, har vi lite faktakunnskap om hvordan
fordeler seg i befolkningen. I følge statistikk fra rusmiddelpolitisk plan for Øksnes 2013 –
2015 ble det i 2010 satt stort fokus på narkotikakriminalitet fra politiets side. Dette året ble
det registrert 48 narkotikasaker som involverte besittelse eller bruk av narkotika.
Helsepersonell og annet fagpersonell i Øksnes gir uttrykk for at det foregår misbruk av flere
ulike illegale stoffer i Øksnes. Med mest regelmessighet er det registreringer for bruk av
cannabis og amfetamin. Det er ikke registrert injiserende opiatavhengige i Øksnes som
krever substitusjonsbehandling som subutex og metadon. (Kilde : Rusmiddelpolitisk plan for
Øksnes)

6.6 Vold og kriminalitet
Omfang av vold og kriminalitet i samfunnet har betydning for enkeltmenneskets opplevelse
av trygghet, tillit og frihet. Vold og kriminalitet som fenomen utgjør et stort samfunnsproblem
som årlig medfører store samfunnsmessige og individuelle kostnader. Andelen av
befolkningen og lokalmiljø som er utsatt for vold og kriminalitet har betydelig geografisk
spredning både lokalt, regionalt og nasjonalt. Det er videre store mørketall i det statistiske
materialet. I et folkehelseperspektiv er det derfor viktig å legge til rette for at systematiske
kriminalitetsforebyggende tiltak står høyt på dagsorden.

Lensmannen i Øksnes rapporterer om utfordringer knyttet til både narkotika og rus generelt.
Det antas at vi har store mørketall når det gjelder omsetning og bruk av narkotika i
kommunen sett fra et lokalt erfaringsperspektiv. Innsats og etterforskning på dette området
har siden 2010 ikke vært prioritert godt nok. Det registreres økning i voldssaker og hvor ulike
typer rus hovedsakelig er involvert. Noen av voldssakene er blitt grovere, iflg lensmannen.
Dette gjelder både ute i det offentlige rom og i de mer private, lukkede rom. Det har vært
flere utrykninger i senere år blant annet i saker knyttet til familievold hvor selve
voldsutøvelsen har vært så grov at det har endt med innleggelse og behandling på sykehus.
Det er sannsynlig å anta at de siste års endringer i Øksnes, i det sesongbetonte
arbeidsmarkedet, også påvirker potensiell kriminell aktivitet i lokalsamfunnet. I en kort og
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intensiv periode kommer det en betydelig andel arbeidstakere til kommunen, som er
midlertidig bosatte og som ikke har en forankret identitet og tilknytning til kommunen med
nettverk og lignende.
Et eksempel som kan illustrere dette. Det er en bekymring rundt at det i perioder med lite
arbeid på dagtid (permitteringer), kan medføre at det er flere som konsumerer mer alkohol
enkelte hverdager midt på dagen i Øksnes. Det er en rimelig antakelse at i de periodene vi
har en høyere, midlertidig andel med bosetting i kommunen, kan vi også ha en økende andel
i befolkningen med andre holdninger til for eksempel bilkjøring i ruspåvirket tilstand. Det vil
innebære at den statistiske risikoen for antallet som kjører med promille i Øksnes trolig øker.
(Kilde: Lensmannen i Øksnes)
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7.

Helsetilstanden

Indikatorer som levealder, selvopplevd helse, typer av sykdomsforekomst i befolkningen
samt dødelighet forteller noe om helsetilstanden og levevanene i befolkningen. Bak en
økende levealder generelt i befolkningen, skjuler statistikk og gjennomsnittstall betydelige
forskjeller i levealder og helse mellom ulike sosiale grupper og lag i befolkningen.
I dette kapittelet presenteres en del statistikk på legemiddelbruk. Legemiddelbruk kan ikke
betraktes som synonymt med sykdomsforekomst, men kan være en indikator på
sykdomsforekomst i befolkningen. For flere sykdomsgrupper har vi manglende oversikt over
utbredelsen. Bruk av legemidler til behandling kan gi innsikt i problematikken rundt
utbredelse av både sykdom og bakenforliggende risikofaktorer, og kan bidra med verdifull
informasjon for å få oversikt over helsetilstanden i befolkningen i følge folkehelseinstituttet.

7.1
Figur nr. 29

Hjerte – kar sykdommer
Medikamentforbruk i befolkningen mot hjerte- og karsykdommer(blå søyle) og
kolesterolsenkende midler (orange søyle) Gjelder Kjønn samlet, 0 – 74 år pr
1000 standardisert Kilde: Kommunehelsa statistikkbank

Oversikten viser andelen av befolkningen mellom 0 – 74 år som går på medikamentell
behandling for hjerte – og kar lidelser, samt kolesterolsenkende midler. Andelen
Øksnesværinger som får medikamentell behandling for hjerte – karsykdommer og
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kolesterolsenkende medikamentell behandling er noe lavere for begge medikamentgruppene
både sammenlignet med fylkestall for Nordland og landstall.
Det innebærer imidlertid ikke at det er mulig å trekke en slutning om at Øksnesbefolkningen
har en lavere forekomst av hjerte – og kar lidelse i befolkningen som følge av et lavere
medikamentforbruk.
I følge Folkehelseinstituttet, basert på folkehelsebarometeret for 2014, synes hjerte – og
karsykdommer derimot å være mer utbredt i Øksnes enn i landet for øvrig, basert på
statistikk med bakgrunn i sykehusinnleggelser.
Øksnes synes videre å ha, basert på statistikk fra kommunehelsedata, en høyere andel i
befolkningen som dør av hjerte- og kar lidelser sammenlignet både med Nordland fylke og
landstall. (Kilde: Kommunehelsa statistikkbank)

7.2

Diabetes type 2

Forekomst av diabetes er i følge folkehelseinstituttet usikker, og behandling av sykdommen
varierer. Mange kan gå lenge med type 2 – diabetes uten at de vet det. Kosthold, mosjon og
vektreduksjon kan for noen normalisere blodsukkeret og holde sykdommen under kontroll.
Overvekt er en risikofaktor for utviklingen av type 2- diabetes, og forekomsten av type 2
diabetes kan derfor gjenspeile befolkningens levevaner.
Figur nr. 30

Brukere av legemidler til diabetes type 2, (30 – 74 år), kjønn samlet pr.1000
standarisert 2005 – 2012 Kilde: Kommunehelsa statistikkbank

Kurven over viser at Øksnes har en økning i andelen som bruker legemidler for behandling
av diabetes type-2 fra perioden 2006 til 2012. Dette kan bety at andelen i befolkningen med
sykdommen type 2 diabetes nå er høyere i Øksnesbefolkningen enn sammenlignbare tall for
Nordland fylke og på landsbasis. Men det kan også bety at diabetes type 2 identifiseres og
diagnostiseres tidligere og -/ eller behandles hyppigere mer med medikamenter. Fast legene
i Øksnes har diabetessykepleier tilgjengelig som følger opp deler av denne pasientgruppa.
Antallet innbyggere med type 2 diabetes er ei felles folkehelseutfordring både i Øksnes, i
Nordland fylke og for landet under ett. I følge folkehelseprofilen for 2013 kommenterer
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folkehelseinstituttet på at Øksnes verken er entydig forskjellig fra landsnivået på diabetes 2
vurdert etter data fra fastleger og legevakt.

7.3 Kols (Kronisk obstruktiv lungesykdom) og Astma
Forekomst og utbredelsen i befolkningen på sykdommene kols og astma er i følge
folkehelseinstituttet usikker. Bruk av legemidler til behandling kan gi innsikt i problematikken
rundt utbredelse av både sykdommene og bakenforliggende risikofaktorer. Registrert bruk av
legemidler kan videre bidra med verdifull informasjon for å oversikt over helsetilstanden i
befolkningen. Om lag 200 000 i befolkningen har trolig kols, og av disse har mer enn
halvparten diagnosen uten å vite om den. (Kilde : Folkehelseinstituttet) Forekomsten er
økende, særlig blant kvinner. Hovedårsaken er røyking, 2 av 3 tilfeller. Genetiske og
miljømessige faktorer spiller i tillegg inn. Forekomsten øker med tobakksforbruk og antall
røykeår, og kan derfor si noe om befolkningens røykevaner.
Figur nr. 31

Kols og Astma, legemiddelbrukere 45 – 74 år, kjønn samlet pr 1000 standarisert
Kilde : Kommunehelsa statistikkbank

Figuren viser at Øksnes synes å ha en gradvis økning i andelen av befolkningen som bruker
medikamenter for astma og kols de seinere årene. Basert på annen statistikk og lokal
helsefaglig kunnskap som underbygger dette, synes det som valid at andelen som har
sykdommene Kols og -/eller astma har en hyppigere forekomst i befolkningen i Øksnes
sammenlignet med Nordland fylke og på landsbasis.
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7.4 Kreft
Kreft er ikke en enkeltsykdom, men en fellesbetegnelse for en rekke sykdommer som kan ha
forskjellige risikofaktorer og ulik sykdomsutvikling. Det anslås at et av tre kreft tilfeller henger
sammen med levevaner. En endring i befolkningens levevaner har derfor et stort potensiale
for å redusere risikoen for å utvikle kreft i befolkningen. (Kilde : Folkehelseinstituttet)
Figur nr. 32

Kreft nye tilfeller, pr 100 000 standarisert, kjønn samlet 2002 -2011
Kilde : Kommunehelsa statistikkbank

Figuren over viser at antall nye tilfeller med kreft på årsbasis i Øksnes statistisk pr 100 000
innbyggere ligger noe lavere både sammenlignet med fylkestall for Nordland og tall for landet
under ett. Søylene indikerer videre at det synes som om Øksnes skiller litt seg ut når det
gjelder en høyere andel i befolkningen som får lungekreft (ikke gjort gjenstand for statistisk
testing) og for tykk – og endetarmskreft. I følge folkehelseinstituttet viser de til at når det
gjelder tykk- og endetarmskreft, er ikke andelen i befolkningen som får tykk – og
endetarmskreft i Øksnes entydig forskjellig fra landsnivået, vurdert etter antall nye tilfeller
basert på statistisk testing. (Folkehelsebarometeret for Øksnes 2011)

7.5 Muskel - og skjelettlidelser
Folkehelsebarometeret både i 2014 og 2013 viser at muskel og skjelettlidelser et av de
områder Øksnes skiller mest tydelig ut, sammenlignet både med tall for Nordland fylke og
landet under ett, hva angår omfang i befolkningen. Statistikken baserer seg på antall
personer mellom 0 – 74 år som kommer i kontakt med fastlege eller legevakt for muskel – og
skjelett lidelser pr 1000 innbyggere pr år.
Ved gjennomgang av folkehelsebarometeret med faggruppen leger og fysioterapeuter, gir de
uttrykk for at statistikken verken er spesielt overraskende eller fremmed, basert på deres
erfaringsbaserte lokalkunnskap.
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Figur nr. 33

Primærhelsetjenesten, brukere 0-74 år, muskel og skjelettlidelser pr. 1000
Kilde : Kommunehelsa statistikkbank

Muskel og skjelettlidelser er et økende fenomen på landsbasis og ei betydelig
folkehelseutfordring nasjonalt. Utviklingen dette knyttes opp mot en betydelig økning av en
stillesittende befolkning, hvor stillesittende arbeid er en faktor, manglende fysisk aktivitet
generelt en annen. For Øksnes ser vi også statistikken i lys av et bakteppe hvor Øksnes har
hatt historisk fysisk tungt belastende arbeidsplasser innen fiskerinæringa som en
tilleggsforklaring. Også andre forhold som kanskje er eksplisitt for en tradisjonell kyst bondekultur som; en høy toleranse i deler av den voksne befolkninga for å ”vente og se han
an”, stå på til det ”stopper opp”, ”du e` ikkje sjuk men har bærre ondt” er andre omforente
forståelsesrammer av forhold som kan belyse noe av årsakene til Øksnes` statistikken når
det gjelder andelen av personer muskel – og skjelettlidelser i befolkningen.

7.6 Tannhelse
De siste 30 årene har det skjedd en betydelig bedring i tannhelsa. Flere barn og unge har
ingen eller få "hull" i tennene. Blant voksne og eldre er det flere som har egne tenner i
behold, og som klarer seg uten protese. Tannhelsen varierer med alder, økonomi, hvor i
landet man bor og om man tilhører en utsatt gruppe eller ikke. (Kilde: Folkehelseinstituttet)
Tabell nr.2 Tannstatus Nordland etter alder, tid og statistikkvariabel
Prosentandel som ikke har hatt karies av 5 åringer, 12 åringer og 18 åringer

5 år
12 år
18 år

2009
2010
2011
2012
Nordland Nordland Nordland Nordland
81
82
83
84
47
49
52
50
14
15
16
15

Kilde: SSB

Den lokale tannhelsetjenesten i Øksnes har ført lokal statistikk for situasjonen i Øksnes over
år. Ettersom den lokale statistikken ikke er klargjort og tilstrekkelig kvalitetssikret for direkte
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sammenligning, brukes den ikke for slik sammenligning i 2014. I følge den lokale
tannhelsetjenesten antyder de at med bakgrunn i den lokal statistikken, synes det som om vi
kan ha noen utfordringer i Øksnes når det gjelder utviklingen på tannhelsen i aldersgruppene
mellom 5 og 12 år, sammenlignet med tall for Nordland fylke under ett. Det kan synes som
at det gjennomsnittlig er en høyere andel i Øksnes av 12 åringene som har kariesutbrudd,
sammenlignet med tall for Nordland fylke. (Ref: Klinikksjefen i Øksnes)

7.7 Psykiske symptomer og lidelser
Folkehelsebarometeret viser, målt både i 2011,2012 og 2013, at Øksnes er en av de
kommunene som skiller seg ut statistisk når det gjelder andelen av befolkningen som er
registrert å ha psykiske symptomer og lidelser.
Statistikken under baserer seg på antall personer mellom 0 – 74 år som er i kontakt med
fastlege eller legevakt for psykiske symptomer og – eller lidelser pr 1000 innbyggere pr år.
Figur nr. 34

Primærhelsetjenesten, brukere – kjønn samlet pr 1000 standardisert Psykiske
symptomer og lidelser, samlet 2010 - 2012 Kilde : Kommunehelsa statistikkbank

De blå søylene over viser at mens det pr 1000 innbyggere i hele landet statistisk er en
forekomst på 135,8 personer som har psykiske symptomer og – eller en definert psykisk
lidelse, er tilsvarende tall for Nordland 137,6 mens tallet for Øksnes er 151,1 personer pr
1000 innbyggere. Som det fremgår av figuren over er det i aldersgruppen 45 – 74 år at
Øksnes skiller seg mest ut. Mens det er 193,3 personer pr 1000 innbyggere i Øksnes i
aldersgruppen 45 – 74 år som er registrert å ha psykiske symptomer og – eller lidelser, er
tilsvarende tall for landet 163,3 og for Nordland fylke 157,7 pr 1000 innbyggere.
Det er interessant at når det gjelder statistikk for bruk av legemidler for pasienter med
psykiske symptomer – og eller lidelser, viser tall for Øksnes at det samlet sett og for ulike
psykofarmakologiske undergrupper ligger lavere i forbruk enn både for Nordland fylke under
ett, og for landet samlet.
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Basert på lokal gjennomgang og diskusjon knyttet til det som folkehelsebarometeret viser for
Øksnes, erfarer helsepersonell at det har vært en økning i befolkningen i alle aldre når det
gjelder psykiske symptomer og lidelser seinere år. Hvorvidt denne statistikken er et uttrykk
for at vi har en betydelig større andel psykisk sykdom i befolkninga, er en konklusjon som
derimot ikke umiddelbart kan trekkes eller utledes. Fastlegene sin faglige oppfatning er at en
forklarende faktor til at det er høyere innrapporterte tall og kommunehelsedata på dette
diagnosefeltet i Øksnes, kan relateres til det faktum at kollegiet samlet sett er gode på å
fange opp og identifisere tegn på psykiske symptomer – og lidelser. De setter det igjen i
sammenheng med en aktiv og oppsøkende lokal psykiatritjeneste, som over år har hatt et
godt samarbeid med de lokale fastlegene og kommuneoverlegen. Fastlegene kommenterer
videre på at når det gjelder lavere medikamentforbruk, kan dette ses i en mulig sammenheng
med at fastlegene bruker betydelig konsultasjonstid til å følge opp sine pasienter i denne
målgruppen.
I følge fastleger er det deres erfaring at det er flere kvinner enn menn blant voksne med
psykiske lidelser – og symptomer i Øksnes. Det er i overensstemmelse med nasjonal tall.

7.7.1 Nye utviklingstrekk –psykisk helse i ungdomsbefolkningen
NOVA (Norsk Institutt for Velferdsforskning og Aldring) lanserte i 2013 den første nasjonale
rapporten fra ungdomsundersøkelsen, Ungdata - Nasjonale resultater 2010 - 2012.
Rapporten tegner et bilde av en svært aktiv norsk ungdomsgenerasjon med stor tro på egen
framtid. I følge NOVA føyer resultatene fra undersøkelser gjort i perioden 2010 – 2012 inn i
en trend der ungdom blir stadig mer veltilpasset og ”skikkelige”.
Samtidig viser rapporten til at alt for mange ungdommer opplever stress og slit i hverdagen,
preget av søvnproblemer, opplevelse av håpløshet og dårlig selvbilde. Det er i følge NOVA
særlig mange som sliter i familier med dårlig råd.
På oppdrag fra Nordland fylkeskommune har Nordlandsforskning i Bodø utarbeidet en
rapport basert på Ungdataundersøkelsen som er gjennomført på videregående skole i
Nordland i 2013. Her har til sammen 5682 elever fra helse Nordland fylke fordelt på 16
videregående skole bidratt til å si noe om hvordan de har det og opplever sin situasjon.
Andelen med ungdommer som siste uken har rapportert på forhold som relaterer seg til
psykiske plager er forholdsvis utbredt. Jenter rapporterer betydelig flere symptomer og
plager enn gutter.
Det var lagt til rette for, og gjennomført en Ungdataundersøkelse på grunnskolenivå i Øksnes
i 2013. Grunnet lav deltakelse blant Øksnes elevene samlet ( 8 – 10 klassetrinn) er det
vurdert at det ikke er forsvarlig å bruke data og å referere fra undersøkelsen i denne
utgaven av folkehelseoversikten. Det er bestemt at denne Ungdataundersøkelsen skal
gjennomføres årlig i Øksnes, og det forventes å kunne legges fram ei egen sak basert på ny
ungdataundersøkelse i Øksnes våren 2015.
I følge både den lokale psykiatritjenesten, helsestasjonen og legetjenesten opplever de nå
en økning av henvendelser på ungdommer med psykiske symptomer og vansker. Dette er i
tråd med nasjonal trend. Igjen, hvorvidt dette er en reell økning, eller om det gjenspeiler mer
åpenhet og et resultat av at tjenestene som retter seg mot ungdomsbefolkningen i Øksnes
fanger opp flere ungdommer i denne målgruppa, er et legitimt spørsmål som kan stilles.
Fastlegene i Øksnes gir uttrykk for at når det gjelder ungdomsgruppa, opplever man ikke at
det er et så skarpt skille mellom kjønn. Inntrykket er at det også er flere unge gutter som
sliter og er sårbare for psykiske utfordringer. Basert på lokal erfaringskunnskap peker de
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videre på generasjonsperspektivet. Nasjonal forskning viser en sannsynlig økt sårbarhet for
barn og ungdommer når det gjelder risiko for selv å oppleve utfordringer knyttet til psykisk
helse, når nære omsorgspersoner i familien har psykiske utfordringer og vansker i dagliglivet.
Helsepersonell i Øksnes fanger opp at unge mennesker sliter med tilstander som depresjon,
angst, selvskading, sosial isolering, unngåelsesatferd og rus.
Det er videre et inntykk at flere at barn og unge involveres når det oppstår konflikter i
hjemmet, og at konfliktnivået kan bli svært høyt. Fagpersonell på tvers av sektorer melder
uavhengig av hverandre om en bekymring knyttet til at barn og unge i økende grad synes å
bli involvert og berørt av samlivsbrudd og andre kriser i familien.
I følge leder på BUP (Barne – og ungdomspsykiatrisk poliklinikk) skiller ikke Øksnes seg ut
på statistikken når det gjelder antall barn som henvises til spesialisthelsetjenesten for
psykiske vansker, sammenlignet med øvrige kommuner i regionen.

7.8 Forventet levealder
Forventet levealder kan gi informasjon om helsetilstanden i befolkningen. Det forventet at
levealder i befolkningen vil øke. I Øksnes lever kvinnene i snitt 5,8 år lenger enn menn i
Øksnes, basert på siste 15 års statistikk. På landsbasis lever kvinnene 4,8 år lenger enn
menn.
Figur nr. 35 Forventet levealder – leveår 1998 – 2012 (Kilde: Kommunehelsa statistikkbank)

Som søylene viser skiller ikke levealdersstatistikken fra Øksnes seg fra statistikk for verken
Nordland eller for hele landet under et når det gjelder kvinner, målt for perioden 1998 – 2012.
Levealderstatistikken for menn viser at menn i Øksnes lever litt kortere sammenlignet med
tall for Nordland og for landet under ett for samme periode. I følge Folkehelseinstituttet er det
imidlertid ikke entydige forskjell når det gjelder forventet levealder for menn i Øksnes basert
på landstall. (Folkehelseinstituttet 2014)
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8 Helsefremmende forhold – positive faktorer
I arbeidet med å kartlegge og identifisere
hvilke folkehelseutfordringer vi har i
Øksnes, har det også vært rettet fokus på
hvilke ressurser og positive faktorer vi har i
Øksnes som er helsefremmende. Både i
gjennomgang og analyse av statistikk med
de enkelte enheter på tvers, og på Stø
konferansen i november 2013, har fagfolk
gitt innspill til hvilke ulike helsefremmende
faktorer og fortrinn vi har i Øksnes som
kan bidra til å fremme folkehelsa
Naturgitte forhold og sosial kapital
I Øksnes bor og lever vi bokstavelig talt i naturen, og vi har liten eller ingen forurensning
verken i luft eller i vann. Vi har nær tilgang til å høste av naturen om vi vil, bær, sopp og fisk.
Vi har vær, vi kjenner kontraster og vi ”står han av”. Vi bor i et forholdsvis lite samfunn som
hovedsakelig er transparent. Vi mener bestemt at vi har stor takhøyde i befolkninga, vi tåler
annerledeshet og vi er et humoristisk folkeslag hvor også galgenhumoren har godt armslag.
Vi har en sterkt forankret og levende kyst – bondekultur, og anerkjenner betydningen av å
ivareta tradisjon, kjenne til ”kem vi e`”, jfr. tungeskjæring, lefsebaking, museumets rolle i
skole og barnehager, aktiviteter i lag og foreninger som Kystlaget, mfl. Vi har gode sosiale
nettverk i Øksnes, folk flest som både bryr seg om og ser.
Det er god anledning for medvirkning, deltakelse og kontakt med politisk og administrativ
ledelse i kommunen.
Frivillig sektor er allsidig og representerer et stort mangfold. Dugnadsånden i Øksnes er stor,
det er etablert flere nye kvinnenettverk seinere år, og vi har en rekke enkelt - ildsjeler som
bruker mye tid til frivillig innsats. Til sammen utgjør dette en betydelig positiv kraft i
Øksnessamfunnet.
Næringslivet i Øksnes er innovativt og skaper nytt, og de involverer seg aktivt i
lokalsamfunnsutviklingen, og kjenner sin rolle som samfunnsaktør – og medspiller på en
rekke arenaer.
Tilgjengelighet til service og tjenester, kvalitet
Vi har nærhet til kommunale tjenester, helsesenter, apotek, NAV og
kommuneadministrasjon, som geografisk er samlet med på et lite og lett tilgjengelig område.
Vi har full barnehagedekning, vi har en fullt bemannet tannhelsetjeneste, vi har gode private
helsetjenestetilbud innenfor fysioterapitjenester med spesialisering, fordelt på to institutt. Vi
har en godt utviklet handelsnæring, som også fysisk er samlet med de fordeler dette gir for
tilgjengelighet.
Ung i Øksnes
Vi har kommunal ungdomsklubb som er åpen tre kvelder i uka, vi har Åpen Hall hver lørdag.
Vi gir gode tilbud til barn og unge gjennom kulturskolen, og aktive lag og foreninger gir barn
og unge tilbud om en rekke aktiviteter på alle aldersnivå innen idrett, musikk og andre sosiale
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aktiviteter som speideren, Røde Kors og snart muligheter for å kjøre motorcross på Klo. Vi
har gode regionale tilbud til ungdom særlig innen kunst – og kulturområdet.
Vi har dreid fokus og ressurser innen forebyggende psykisk helsearbeid, og har tilgjengelige
helsearbeidere i direkte kontakt med ungdommene 1-2 kvelder i uka på ungdomsklubben
Skarven. Vi har helsesøstertjenester ved alle skolene.
Trender og utvikling
Røyking
Helse- og omsorgspersonell på tvers registrerer at andelen unge som røyker i Øksnes går
ned, basert på observasjoner særlig de siste 3 – 4 år. Øksnesungdommen synes å følge
nasjonale trender om at ”røyk er ut” i ungdomsmiljøene.
Fysisk aktivitet
Statig flere Øksnesværinger er registrert i treningsinstitutt. Moderne fasiliteter og tilrettelagte
åpningstider fra tidlig morgen til seint på kvelden 7 dager i uka, gjør det enkelt og har gitt økt
tilgjengelighet med hensyn til å finne tid og rom for fysisk trening med apparater ol.
Det observeres også det flere betegner som en økende bevissthet rundt å ta i bruk marka og
nær natur som arena for fysisk aktivitet og trim i befolkninga. Dette basert på inntrykk blant
annet på sosiale medier, og referert til et inntrykk av hva folk snakker om og ”har på
agendaen”. Det er et generelt inntykk at det er flere folk som går i marka og bruker
nærområdene for trim, og andelen som går toppturer i fjellet synes å være økende.
Det er relativt godt tilrettelagt for å kunne sykle til skole og arbeid i Øksnes, med forholdsvis
godt utviklede gang – og sykkelstier.
Frivillig sektor – en sentral aktør i et systematisk, langsiktig folkehelseperspektiv
Vi har i tillegg til en høy andel av lag og foreninger i Øksnes også en Frivillighetssentral. Det
oppleves at frivillig sektor i Øksnes, i samarbeid med både offentlig sektor (kommune og
fylkeskommune) og Frivillighetssentral, enda har et uutnyttet potensial. Den nye
Folkehelseloven forutsetter å legge til rette og styrke et langsiktig og systematisk
folkehelsearbeide. Kommunene har en tiltaksplikt basert på lokale folkehelseutfordringer.
Ved å ”overvåke” folkehelsa over tid, skal kommunene og befolkningen få kunnskap om
hvilke lokale folkehelseutfordringer vi har i nettopp vår kommune. Basert på kunnskapen,
skal befolkning og politikere prioritere innsats (tiltak) og ressurser i en plansammenheng angi retning for det systematiske, langsiktige folkehelsearbeidet. Dette vil også danne
grunnlaget for å gjennomføre et målrettet og systematisk samarbeid med frivillig sektor som
samarbeidsalliert i det lokale folkehelsearbeidet. Gjennom bred medvirkning, koordinering og
god samhandling mellom frivillig sektor og Øksnes kommune, har vi til sammen et stort
potensial for å kunne jobbe fram gode målretta tiltak for systematisk bedring av folkehelsa i
Øksnes.
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9 Identifisering av folkehelseutfordringer i Øksnes
Når sentrale folkehelseutfordringene er identifisert, forutsettes det at kommunen vurderer
hvilke konsekvenser dette har for folkehelsa i kommunen. En særlig oppmerksomhet når det
gjelder utviklingstrekk over tid, reflekterer behovet for den samlede systematisk og
langsiktige folkehelseinnsatsen lokalt. Årsaksforhold må analyseres og vurderes, og er en
viktig del av dette arbeidet. Folkehelseinstituttet understreker også betydningen av å vurdere
forhold hvor kommunen kommer bedre ut sammenlignet med landsnivået på ulike
indikatorer. Dette fordi landsnivået ikke nødvendigvis representerer et ønsket nivå i
befolkningen. Helseforskjeller er et produkt av forskjeller i ressurser, levekår og muligheter,
og forskjellene skapes i oppvekstmiljø, arbeidsliv, fritid og lignende. De mest effektive
tiltakene mot sosial ulikhet retter seg mot hele befolkningen, i form av tiltak som bidrar til
sosial utjevning. Dette bør kombineres med mer målrettede tiltak ovenfor de mest utsatte
gruppene. (Referanse: Veilederen ”God oversikt – en forutsetning for god folkehelse”)
Folkehelselovens § 4 lovfester prinsippet om ”helse i alt vi gjør”. Her understrekes det at
kommunen skal fremme folkehelse innenfor hele virksomhetsområdet, og med hjelp av de
virkemidler kommunen er tillagt og rår over.
I dette oversiktsdokumentet er det fra kapittel 2 tom kapittel 7 presentert og gjort rede for
relevant folkehelsestatistikk for Øksnes kommune. Materialet er kvalitetssikret og supplert
med lokal kunnskap på tvers i organisasjonen. Dette i tråd med Lov om Folkehelse § 4 tredje
ledd, og merknadene til § 3 i forskrift om oversikt over folkehelsen. Det er videre søkt å gjøre
delvis rede for sannsynlige årsakssammenhenger. Dette er ikke uttømmende og eksakt
viten, på noen områder må vi de nærmeste årene gjøre et dypdykk for å hente ut mer
kunnskap om lokale årsakssammenhenger. Det kan være aktuelt med både konkrete
brukerundersøkelser og forskning i denne sammenhengen. Det vil være viktig å slutte opp
rundt undersøkelser som kan gi oss nødvendig lokal kunnskap, som for eksempel jevnlige
Ungdataundersøkelser i skolen vil kunne gi oss i årene framover.
På Stø – konferansen i november 2013, hvor hele den kommunale organisasjonen og
samarbeidsaktører som tannhelsetjeneste og politi deltok, ble det avslutningsvis satt fokus
på å identifisere på hvilke områder vi har folkehelseutfordringer i Øksnes. De identifiserte
områdene listes opp avslutningsvis.
I tillegg til statistisk material, er det skriftliggjort er betydelig materiale som dokumenterer på
alle innspill som er kommet i forbindelse med arbeidet med ”Folkehelseoversikten” og som vil
bli brukt i videre arbeide.
Basert på framlagt statistikk for Øksnes, lokal fagkunnskap på tvers i organisasjonen samt
forskningsbaserte påviste sammenhenger, er det identifisert folkehelseutfordringer på ulike
områder. Utfordringene er sammensatte og påvirker hverandre gjensidig.
Identifiserte folkehelseutfordringer i Øksnes
1. Utdanning - frafallsutfordringer i videregående skole
Vurdering: Forskning viser at utdanning er en av de viktigste faktorene som påvirker
befolkningens helse, både for utvikling både av ulike helseproblem og sykdommer og
med tanke på forventet levealder. Investering i kompetanse og utdanning er derfor
investering i helse, og kanskje det viktigste bidraget til å utjamne sosial ulikhet i
befolkningen. I Øksnes viser statistikk over tid at våre ungdommer i mindre grad enn
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andre fullfører videregående skole, fra de startet og innenfor rammen av 5 år. Det er
betydelige geografiske forskjeller på gjennomføringsgrad internt i Vesterålsregionen
og Øksnes kommer dårligst ut. Andelen unge som ”dropper ut” fra videregående
skole er i dag ansett å være en betydelig nasjonal utfordring. Omkostningene av
frafall fra videregående skole, er beregnet å være betydelige både på samfunnsnivå
og på individnivå. Forskning viser at risikoen for å falle ut av arbeidsliv og bli ufør, er
betydelig høyere for de med lavest utdanning i befolkningen. I Øksnes har vi historisk
hatt mange arbeidsplasser hvor det å lære gjennom praktisk arbeid særlig knyttet til
fiskerirelatert aktivitet, har gitt mange arbeidsplasser for ungdommer og voksne som
ikke har ønsket å ta utdanning. Denne tiden er forbi. I dagens kunnskapssamfunn
kreves det som hovedregel formell kompetanse på minimum videregående nivå, for å
komme i posisjon til arbeid på heltid, uansett arbeidsfelt.
2. Området Psykisk helse
Vurdering: Det synes det å være en økning i den yngste befolkningen generelt når
det gjelder psykiske symptomer og lidelser. Dette målt nasjonalt. I Øksnes erfarer vi
også lokalt en mulig økning, basert på antall henvisninger på ungdommer under 18 år
til den lokale psykiatritjenesten, og med bakgrunn i erfaringer og lokal kunnskap fra
fastlegene. Folkehelsebarometeret viser at vi i Øksnes synes å ha en høyere andel i
befolkningen som har psykiske lidelser og symptomer sammenlignet med andre. Det
er videre forskningsbelegg som påviser sammenhenger mellom foreldres psykiske
helse, når det gjelder økt risiko og sårbarhet for selv å kunne oppleve psykiske
symptomer og vansker.
3. Området Levevaner og livsstil
Vurdering: Holdninger og etablerte vaner påvirker hvilke helsevalg vi gjør, eller ikke
gjør i dagliglivet. I et folkehelseperspektiv er det viktig å sørge for at hele
befolkningen får nødvendig kunnskap og innsikt, tilstrekkelig hjelp og støtte for å
kunne være i stand til å ta de gode, riktige valg i hverdagen når det gjelder egen
helse. Å etablere og vedlikeholde helsefremmende atferd og levevaner når det
gjelder kosthold, være i daglig fysisk aktivitet og unngå røyk og rusmidler krever
langvarig og systematisk innsats. Dette i gjennom hele livsløpet. Livsløpsforskning
viser at når det gjelder helse kan det ta lang tid før ulikhet i sosiale omstendigheter
slår ut. Mange helseulikheter i befolkningen slår først til med full styrke i voksen alder.
Nasjonale virkemidler som prispolitikk, regulering av markedsføring av usunne
matprodukter, videreføring av avgiftspolitikk på tobakk og alkohol er eksempler på
virkemidler staten ”rår over” for å fremme folkehelsa. Lokalt er tilrettelegging av
offentlige rom for å understøtte fysisk aktivitet for alle et eksempel på godt lokalt
folkehelsearbeid. Å legge til rette for at alle barn skal få tilgang til et sundt matmåltid i
løpet av skoledagen et annet eksempel.
4. Området Inkludering og integrering
Vurdering: Bak den befolkningsøkningen vi har hatt seineste 3 - 4 år i Øksnes, viser
statistikken at vi har en økning i antall innbyggere med annen etnisk bakgrunn enn
norsk. Det er behov for å se nærmere på hvordan vi både tar i mot den forholdsvis
store gruppen arbeidsinnvandrere som kommer årlig, og ivaretar våre nye innbyggere
som velger å bosette seg i Øksnes på en tilfredsstillende og inkluderende måte.
Hvordan sikrer vi at våre nye Øksnesværinger blir godt tatt i mot, får den veiledning,
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støtte og hjelp de trenger og hvilke ressurser de representerer? Hva erfarer skoler og
barnehager med økende antall barn og elever som har annet morsmål enn norsk som
førstespråk, og hvilke konsekvenser har det for Øksnesskolen? Hvordan blir barn og
voksne integrert og delaktige i Øksnessamfunnet? Dette er noen spørsmål og
problemstillinger som har betydningsom det er viktig å ha fokus på lokalt akkurat her
og nå. Hva vi setter inn av innsats nå vil kunne få betydning for hvilke
folkehelseutfordringer vi vil få i et langsiktig perspektiv.
5. Området Bolig og arbeidsliv
Kommentar / supplering: Sosial ulikhet i helse er en stor utfordring i
folkehelsearbeidet nasjonalt, regionalt og lokalt. Gode og tilgjengelige boliger og
bomiljø for alle grupper i befolkninga, og gode arbeidsmarkedsmuligheter, har
vesentlig betydning når det gjelder utjevning av sosiale helseforskjeller. I Øksnes har
vi utfordringer når det gjelder boliger til utsatte grupper i befolkningen. Dette er
beskrevet i Boligsosial handlingsplan, og det er beskrevet i egen rapport våren 2014.
Andelen arbeidsledige siste 3 år i Øksnes og særlig i den yngste aldersgruppa,
økning i andelen som må ha sosialhjelp og en økende arbeidsledighetsstatistikk, er
trekk vi må ta på alvor. Det er vesentlige bakenforliggende faktorer som medvirker til
at sosial ulikhet i helse på befolkningsnivå oppstår.
6. Området Tverrfaglig – og tverrsektoriell koordinering og samhandling
Vurdering: Sosial ulikhet i helse som fenomen er svært sammensatt. Komplekse
problemstilinger krever gjerne også komplekse løsninger. Folkehelsetiltak vil i
hovedsak innebære at det rettes tiltak mot flere faktorer samtidig, på tvers av sektorer
og nivå, og over tid. Folkehelselovens § 7 forutsetter at kommunen iverksetter
nødvendige og tverretatlige tiltak for å møte kommunens særlige
folkehelseutfordringer. På tiltakssiden kreves en systematisk, langsiktig innsats og en
bred involvering og mobilisering på tvers av fag og sektorer. Det setter større krav til
felles forståelse, og et omforent ansvar rundt arbeidsoppgaver på folkehelseområdet.
Dette krever derfor styrking av samhandlingskompetanse både vertikalt og horisontalt
i og utenfor organisasjonen Øksnes kommune.
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10 Oversiktsarbeidet i praksis
Folkehelseloven og forskrift om folkehelsen stiller ikke krav til hvordan oversiktsarbeidet skal
organiseres, med unntak av krav til kommunene om å ha samfunnsmedisinsk kompetanse.
I Lov om Folkehelse § 30 stilles det krav til at kommunen skal føre internkontroll for å sikre at
krav fastsatt i eller i medhold av loven overholdes.
Fylkeskommunen er pålagt en understøtterolle overfor kommunene. Øksnes kommune har
en partnerskapsavtale med Nordland Fylkeskommune som regulerer samarbeidet på
folkehelseområdet. Denne skal rulleres hvert fjerde år når den kommer inn i rett plansyklus.
Avtalen inneholder også spesifikke satsingsområder, hvor kommunen støttes økonomisk av
Nordland fylkeskommune.
Veilederen ”God oversikt – en forutsetning for god folkehelse”, gir flere føringer og
anbefalinger til hva som er viktig å legge til rette for, og hvilke arbeidsoppgaver det
forutsettes kommunen skal ha oversikt og plan på vedrørende folkehelsearbeidet.
Organisering og styring av oversiktsarbeidet er et administrativt ansvar. Innhenting,
sammenstilling og vurdering av oversiktsmaterialet er definert som en faglig oppgave. Hva
som i oversiktsdokumentet hvert fjerde år defineres som kommunens samlede
folkehelseutfordringer og ressurser, skal baseres på tverrfaglige vurderinger av statistisk
materiale og lokal fagkunnskap, og ikke være påvirket av aktuelle økonomiske eller politiske
motiver eller situasjoner.
Overordnede og strategiske beslutninger og prioriteringer er derimot politikernes ansvar.
Både oppgaver i forbindelse med drøfting av kommunal planstrategi og planer etter plan- og
bygningsloven, samt vedtak om mål og strategier for folkehelsearbeidet, hører til de
folkevalgtes oppgaver. (Fra veilederen pkt 5.1 om ansvarsplassering og forankring side 33)
Tverrfaglig – og sektoriell organisering og forankring på folkehelseområdet
I Øksnes har rådmannen i samarbeid med sin stab bestemt hvordan oversiktsarbeidet skal
organiseres. Det er oppnevnt en administrativ, tverrfaglig sammensatt arbeidsgruppe som er
tillagt ansvar for det løpende folkehelsearbeidet (Administrativt vedtak nr 2/14). Gruppen
består av kommuneoverlegen, enhetsleder for psykisk helse - og miljøarbeid, enhetsleder
kultur, leder plan – og utbyggingsenheten, pedagogisk konsulent skolesektoren samt
folkehelsekoordinator. Folkehelsekoordinator er tillagt sekretær – og koordineringsoppgaver i
arbeidsgruppen. Ansvaret innebærer overvåking og oppdatering av statistisk materiale årlig
som grunnlag også for rullering av oversiktsdokumentet hvert 4. år. Årlig oppdatering på
statistikkområdet knyttes årlig til 2. kvartal, ettersom det årlige Folkehelsebarometeret og
annet statistisk materialet blir offentliggjort i løpet av første kvartal på landsbasis. Gruppen
rapporterer til rådmann og ordfører.
Det er videre avklart organisering når det gjelder forankring av det tverrsektorielle – og
sektororganiserte folkehelsearbeid - og tenkning på tvers. Dette for å etablere
hensiktsmessige tverrfaglige – og tverrsektorielle arenaer i organisasjonen, som legger til
rette for og koordinerer ”folkehelsetenkning” på alle nivå. Kommunen har tatt utgangspunkt i
eksisterende forum som var etablert når det gjelder forebyggende arbeid etter SLTmodellen, hvor det er et uførernivå, et beslutningsnivå og et styringsnivå. Folkehelsearbeidet
inngår nå i mandatet på de respektive nivåer i vår etablerte tverrsektorielle 3-nivå modell.
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