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1. Oppsummering  

1.1 Mange har det godt, samtidig er det folkehelseutfordringer 
Mange har det godt i Ringsaker. Det er gode oppvekstmiljøer, rikt kulturliv og muligheter for 

å leve et aktivt og deltakende liv. Det er befolkningsvekst og vekst i næringsliv og 

arbeidsplasser. Mange er stolte av å bo her og er tilfreds med livene de lever i kommunen.  

Samtidig er det helseutfordringer knyttet til befolkningen generelt, og til ulike grupper 

spesielt. Demografiske endringer, med en økende andel eldre, og sårbare grupper som faller 

utenfor fellesskapet er eksempler på utfordringer det må rettes ekstra oppmerksomhet mot. 

Klimaendringer vil også kunne påvirke helsetilstanden i befolkningen framover.  

Et nasjonalt mål for folkehelsearbeidet i kommunene er utjevning av sosiale forskjeller. 

Sosial ulikhet i helse har i stor grad sammenheng med ulik tilgang til materielle og 

psykososiale ressurser. Til tross for en jevn velstandsøkning og mange medisinske og sosiale 

framskritt, øker de sosiale ulikhetene, i Ringsaker og nasjonalt.   

Årsakssammenhengene i folkehelsearbeidet er komplekse og krevende å beskrive. En 

kunnskapsoppsummering fra Velferdsforskningsinstituttet NOVA (2018) viser at det på 

befolkningsnivå er fire områder som er spesielt viktige for å utjevne sosiale forskjeller i helse: 

relasjoner, utvikling, helse og helserelatert adferd, nærmiljø og lokalsamfunn.  

Relasjonelle ferdigheter etableres hovedsakelig i livets tolv første leveår. Viktige endringer 

skjer også i puberteten. Trygge, stabile oppvekstforhold og gode rollemodeller er viktig for 

kognitiv og sosioemosjonell utvikling. De levevanene vi tar med oss inn i voksenlivet har en 

tendens til å bestå. Relasjonelle ferdigheter, kunnskap, levevaner, nærmiljø og lokalsamfunn 

er viktige faktorer i arbeidet med å redusere sosiale ulikheter. Viktige elementer er blant 

annet en stabil bosituasjon, et trygt nærmiljø og tilgang til helsefremmende arenaer og 

aktiviteter.  

For at folkehelsearbeidet skal ha størst mulig effekt er det viktig at det jobbes 

kunnskapsbasert, langsiktig og koordinert på tvers av de ulike sektorene. Et hovedmål med å 

etablere oversikt over folkehelsen i kommunen er å gi politisk og administrativ ledelse et godt 

beslutningsgrunnlag. Folkehelseutfordringene som fremkommer i oversiktsdokumentet skal 

være et viktig grunnlag i det videre i arbeidet med planstrategi og kommuneplanens 

samfunnsdel. 

1.2 Hovedutfordringer i Ringsaker 

1.2.1 Ulikheten i tilgang til helsefremmende arenaer øker 

Deltakelse på helsefremmende arenaer er av stor betydning for den generelle folkehelsen. 

Barnehage, skole, jobb, frivillig arbeid og fritidsaktiviteter er eksempler på slike arenaer. I 

Ringsaker, som i landet for øvrig, ser man at tilgangen til disse i noen grad påvirkes av 

sosioøkonomisk status. Forskjellen mellom de som deltar på helsefremmende arenaer og de 

som ikke gjør det er sterkt økende.  

Forskning viser en sammenheng mellom å vokse opp i en familie med vedvarende lavinntekt 

og manglende muligheter til livsutfoldelse. Lav inntekt kan føre til at barn ekskluderes fra 

arenaer som er gunstige for deres utvikling og trivsel. 
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Det har de siste 15 årene vært en markant økning i andel barn som vokser opp i 

husholdninger med vedvarende svak økonomi, målt etter medianinntekt. Tall fra 2017 viser 

at 10,5 % av barna i Ringsaker kommune vokser opp i familier med vedvarende lav inntekt. 

Dette tilsvarer 820 av kommunens 7809 barn. Landsgjennomsnittet var på samme tidspunkt 

10,7 %.   

Skole og utdanning er en viktig helsefremmende arena, og gjennomført utdanning er en 

sentral faktor for å komme i jobb. Over år har det vært en systematisk satsing i Ringsaker for 

å få flere til å fullføre videregående opplæring og kommunen ligger nå over 

landsgjennomsnittet på andelen elever som gjennomfører.   

Jobb er en viktig kilde til økonomisk trygghet, opplevelse av tilhørighet og deltakelse på 

andre helsefremmende arenaer. Kommunen har en sysselsettingsgrad på 67 %. Andelen 

personer under 30 år som mottar uføretrygd har økt jevnt i løpet av de siste årene og har mer 

enn doblet seg siden 2009. Dette er en liten, men viktig gruppe. Tall fra NAV viser at den 

vanligste årsaken til innvilget uføretrygd i ung alder er psykiske lidelser.  

1.2.2 Belastninger i tidlige leveår 

Trygg tilknytning til omsorgspersoner i barndommen har betydning for god helse i 

voksenlivet. Det er derfor bekymringsfullt at helsestasjon, skolehelsetjeneste og barnevern 

rapporterer at det er en stor andel familier med høyt konfliktnivå, både mellom foreldrene og 

mellom foreldre og barn. Uklare grenser og manglende oppfølging fra foreldre kan være 

konfliktskapende. Et økende antall foreldre trenger veiledning i foreldrerollen, ifølge 

erfaringer fra helsestasjonsenheten.  

Antall bekymringsmeldinger til barnevernet øker og økningen følger en nasjonal trend.  

Ringsaker ligger over landsgjennomsnittet for slike meldinger. Bekymringsmeldingene 

omhandler i hovedsak yngre barn, men i første halvår 2019 var det også en sterk økning av 

meldinger som omhandlet ungdommer, særling ungdom med rus- og 

skolefraværsproblematikk. Når det gjelder de yngste barna beskriver barnevernet at det i stor 

grad gjelder sammensatte problemer, familievold og vold mot barn.  

Ungdomskontakten gir tilbud til et økende antall ungdommer mellom 13- 23 år og stadig 

flere får individuell oppfølging derfra. Økningen er innenfor Tidlig intervensjon unge og rus 

(TIUR). I 2015 ble 54 ungdom fulgt opp i TIUR mot 79 innen 2. tertial i 2019.  

I følge tall fra Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) Hamar mottok ca. 5,4 % av 

barnebefolkningen i Ringsaker oppfølging fra BUP i 2018-2019. Antall barn som får innvilget 

behandling i spesialisthelsetjenesten er synkende. 77 barn i alderen 0-18 år fikk avslag på 

henvisning til BUP bare i løpet av 2018, og kravet til godt koordinerte og helhetlige tjenester i 

kommunen vil derfor bli viktige.  

Å vokse opp med fattigdomsproblemer er spesielt belastende for barn. Barn i fattige familier 

er statistisk mer utsatt for mobbing, har dårligere fysisk og psykisk helse og dobbelt så mye 

skolefravær som andre barn. Denne risikofaktoren disponerer også for usunn livsstil og 

lavere deltakelse på fritidsaktiviteter. Bomiljøet er ofte ustabilt og bokvaliteten lavere.  

Årsakene til psykisk lidelser er mange og sammensatte og springer ut av et komplekst 

samspill mellom genetiske faktorer og miljømessige forhold. Trygg tilknytning til nære 

omsorgspersoner i barndommen er en sterk beskyttelsesfaktor mot senere psykiske lidelser.  

Andre trygge voksenrelasjoner kan også virke beskyttende, som til en nabo, trener eller en 
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lærer. Videre synes sosial isolasjon og ensomhet å gi økt risiko for psykisk uhelse, mens sosial 

støtte og nærhet til andre mennesker beskytter. Potensielle traumatiserende hendelser også 

øker risikoen for psykiske lidelser. God selvfølelse, selvregulering, tanke- og 

følelsesbevissthet, mestringstro og gode problemløsningsferdigheter er kjente faktorer for 

god psykisk helse.  

1.2.3 Utenforskap er en utfordring for deler av befolkningen  

Utenforskap kommer i mange varianter og er en kjent risikofaktor for utvikling av blant 

annet psykiske plager, rus og kriminell atferd. Opplevelse av tilhørighet, mestring, en 

meningsfull hverdag og stabile sosiale bånd er grunnleggende elementer for god psykisk 

helse. 

For mange unge i kommunen opplever å være ensomme. 19 % av ungdomsskoleelevene og 23 

% av elever på videregående oppgir å være plaget med ensomhet. Én av ti oppgir at de ikke 

har noen å snakke med om sine problemer. Tall fra nasjonale levekårsundersøkelser viser at 

ensomhet er vanligere blant uføre, arbeidsledige, pensjonister og studenter enn blant 

yrkesaktive. Ensomhet er høyest blant de 25 % med lavest inntekt. Eldrerådet og 

Voksenpedagogisk senter erfarer at flere eldre og flyktninger er ensomme og føler seg utenfor 

fellesskapet. Ungdomsrådet trekker frem varierende grad av internettdekning som én av 

årsakene til ensomhet. Det kan tyde på at ungdom i dag ser på ulike internettplattformer som 

viktige sosiale arenaer. Utviklingen med digitalisering gjør at flere eldre ikke får personlig 

kontakt fra ulike tjenester som før, noe som kan bidra til økt frustrasjon, ensomhet og økte 

utgifter til en ellers sårbar gruppe.  

Både i organisert og uorganisert aktivitet er utviklingen at det blir mer kostbart å delta. At det 

er dyrt å delta på aktiviteter, kan bidra til at flere faller utenfor. Til tross for flere klubber, 

frivillige og andre gjør en viktig innsats, er det er vanskelig å fange opp disse, som igjen kan 

være en utfordring for inkluderingsarbeid i klubbene.   

1.2.4 Uheldige levevaner gir risiko for sykdom og plager  

Regelmessig fysisk aktivitet har en lang rekke helsefremmende effekter. Det bedrer humøret, 

reduserer opplevelsen av stress og har forebyggende effekt på en rekke sykdommer og plager, 

herunder angst og depresjon, diabetes, hjerte- og karsykdommer og muskel- og 

skjelettplager. Det er svært godt dokumentert at fysisk aktivitet er viktig for mestring og 

livskvalitet ved etablert sykdom. Regelmessig fysisk aktivitet er også viktig for god regulering 

av basale behov som sult/metthet, energiomsetning og søvn og har dessuten positiv 

innvirkning på kognitiv utvikling, demens og ulike minnefunksjoner.  

Sju av ti voksne i Norge er ikke tilstrekkelig fysisk aktive. Det er en trend at en stadig yngre 

andel av befolkningen er inaktive. 20 % av ungdomsskoleelevene og 28 % av elevene i 

videregående skole i Ringsaker oppgir, ifølge Ungdata 2017, at de er svette eller andpustne 

sjeldnere enn en gang per uke. Det er ikke grunn til å tro at aktivitetsnivået blant voksne i 

Ringsaker kommune er høyere enn landsgjennomsnittet.  

Økt tilgang til skjerm kan være en av årsakene til at yngre er mindre fysisk aktive. Ungdata 

2017 viser at 61 % av ungdomsskoleelevene i Ringsaker i snitt bruker mer enn tre timer hver 

dag utenom skoletid foran skjerm. Landsgjennomsnittet er 49 %. Vi har ikke data for de 

yngre barna. Mye tid foran skjerm og annen inaktivitet kan gå på bekostning av andre 

erfaringer som er viktige for barn og unges utvikling. Eksempler på dette er fysisk aktivitet og 

læring av følelsesregulering gjennom sosial omgang. Balansen mot søvn, hvile og kosthold 
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kan bli utfordret. Konsekvensene av en inaktiv oppvekst kan være at barn og unge senere i 

livet ikke klarer å forholde seg til voksenlivets krav.  

Det finnes ikke data som sier noe direkte om sammensetning av kostholdet for befolkningen i 

Ringsaker. Imidlertid er det i sammenheng med ernæring også relevant å se på utviklingen av 

overvekt. De siste tiårene har det vært en betydelig økning i overvekt og fedme i befolkningen 

i Norge generelt. På befolkningsnivå er det trolig en kombinasjon av fysisk inaktivitet og for 

høyt energiinntak som kan forklare denne økningen. Fedme gir over tid økt risiko for 

utvikling av en rekke sykdommer, inkludert diabetes type 2, hjerte- og karsykdom, kreft, 

slitasjegikt og psykiske plager. Tall for overvekt blant 17-åringer (vurdert etter resultater fra 

nettbasert sesjon 1 for gutter og jenter) og første svangerskapskontroll av gravide gir 

indikasjon på at befolkningen i Ringsaker ligger dårligere an enn landsgjennomsnittet for 

overvekt.  

Hvile og søvn er svært viktig for god helse. Helsestasjonsenheten veileder foreldre om søvn 

og ser at det trengs større fokus på kompetanse og veiledning av familier. Hos barn henger 

kort søvnlengde og nattlig oppvåkning blant annet sammen med høyere nivå av emosjonelle 

vansker og atferdsmessige problemer. Det er vist at barn som sover dårlig har høyere risiko 

for å utvikle psykiske problemer sammenlignet med barn som sover godt. Nasjonale 

kartlegginger tyder på at mange ungdommer sover mindre enn anbefalt og at ca. 15 % av den 

voksne befolkningen sliter med søvnvansker. Trenden er økende. 

1.3 Ringsaker har mange helsefremmende ressurser  

1.3.1 Mange sektorer jobber strukturert med tiltak som kan styrke folkehelsen 

Årsakssammenhenger innen folkehelse er komplekse. Det er en forutsetning for godt 

folkehelsearbeid at kommunens ulike enheter og lokalsamfunnet drar i samme retning.  

I Ringsaker kommune jobbes det målrettet og strukturert med helsefremmende og 

forebyggende tiltak for hele befolkningen. Helt fra barnehagenivå legges det til rette for 

trivsel og godt læringsmiljø i skolen. Det er en systematisk satsing på økt læringsutbytte og 

gjennomføring av videregående opplæring. Det jobbes også forebyggende med psykisk helse 

gjennom tiltak som «Grønne tanker – glade barn» og «Psykologisk førstehjelp» i barnehage 

og skole. Samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak (SLT), Familiens hus 

og NAV Arbeidssentralen er gode eksempler på forebyggende tiltak. Helsetjenesten generelt 

og helsestasjonsenheten spesielt har en sentral rolle i det helsefremmende og forebyggende 

arbeidet i kommunen.  PP-tjenesten bidrar gjennom å gi faglig støtte til barnehager og skoler 

i det forebyggende arbeidet. Frisklivssentralen er en viktig aktør i det forebyggende og 

helsefremmende arbeidet for den voksne befolkningen mellom 18 og 70 år. De samarbeider 

med helsestasjonen, fastleger og andre innad i kommunen.  Næringsrik og smakfull mat er et 

viktig helsefremmende tiltak for den eldre befolkningen. I Ringsaker jobbes det strukturert 

for at eldre på institusjon og de som bor hjemme får mat av god kvalitet.  

Samtidig viser erfaring at kommunen kan bli enda bedre på å jobbe tverrsektorielt med 

folkehelseperspektivet. Framover vil det komme nye utfordringer å håndtere. Klimaendringer 

kan potensielt føre til store konsekvenser for folkehelsen og er ett eksempel på utfordringer 

som krever en koordinert tilnærming. Det kan bli behov for nye former for samarbeid mellom 

kommunens enheter, næringsliv, frivillige og andre i lokalsamfunnet.  



Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer på helse – 2019 - Ringsaker kommune 
 Side 10 
 

 

1.3.2 Frivillig sektor er en betydelig bidragsyter i folkehelsearbeidet  

Frivillig sektor er en viktig bidragsyter til fellesskapsarenaer og arenaer som skaper trygghet, 

mestring og tilhørighet. Å delta i frivillig arbeid kan i seg selv være en viktig helsefremmende 

faktor.   

I Ringsaker er det mer enn 300 lag og foreninger innen frivilligheten. Mange hundre årsverk 

benyttes til tiltak og aktiviteter innen et stort spekter, alt fra husflid og idrett til 

besøkstjenester for eldre og ensomme. Felles for mange av aktivitetene er at de er 

lavterskeltilbud.  

Gjennom sine aktiviteter bidrar frivillige organisasjoner til en direkte styrking av folkehelsen 

i kommunen og har stor betydning i arbeidet med de store folkehelseutfordringer som 

utenforskap og inaktivitet. Kommunen har en viktig rolle for å legge til rette for gode rammer 

for frivillig arbeid, og å styrke og utvide dette samarbeidet blir sentralt.  

1.3.3 Det jobbes godt med å utvikle gode lokalsamfunn  

Trygghet, lokal tilhørighet og tiltak som senker terskel for deltakelse i det sosiale liv, kan 

bidra til å forebygge mange av folkehelseutfordringene i kommunen.  

I Ringsaker jobbes det godt med boligutvikling og boligsosialt arbeid. Kommunen har særlig 

fokus på å legge til rette for gode boforhold for eldre og utsatte grupper. I areal- og 

samfunnsplanleggingen prioriterer kommunen utvikling av parkområder og nærmiljøanlegg. 

Uteområder på skolene, støtte til etablering av turstier og den nye Mjøsparken er eksempler 

på dette. Utbygging og opparbeiding av gang og sykkelveier, turveier og snarveier 

tilrettelegger for at flere kan gå og sykle til skole, arbeid, sosiale møteplasser og 

fritidsarenaer. Dette er viktige tiltak for å nå målet om økt fysisk aktivitet i befolkningen og å 

redusere unødvendig bilbruk.  

Kommunen har et stort tilbud av gratis kulturarrangement. Eksempler er torgarrangement 

hver lørdag fra mai til september, andre gratisarrangement og bibliotekene som møteplass. 

BUA er et tilbud om gratis utlån av utstyr til idrett og aktivitet med mål om å gi alle mulighet 

til å delta uavhengig av økonomiske forutsetninger. Samtidig er det mangel på øvingslokaler 

for blant annet korps.    
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2. Om dokumentet og begrepsavklaringer  

2.1 Om dokumentet  
Godt folkehelsearbeid krever at kommunen inkluderer folkehelseperspektivet i alle sine 

aktiviteter, tjenester og prosesser. Dokumentet «Oversikt over helsetilstand og 

påvirkningsfaktorer» inngår som en del av kommunens helhetlige folkehelseansvar og 

omfattes av kravene til kommunens styringssystem for oppfølging av folkehelseloven. 

Revidering av dokumentet gjøres nå samtidig med revidering av kommuneplanens 

samfunnsdel.   

Oversikten skal vise hovedtrekk ved helsetilstand og påvirkningsfaktorer. I tillegg gjøres en 

vurdering av årsaker og konsekvenser av status. Kommunen skal særlig være oppmerksom 

på trekk ved utviklingen som kan skape eller opprettholde sosiale eller helsemessige 

problemer eller sosiale helseforskjeller. Det skal utarbeides et samlet oversiktsdokument 

hvert fjerde år. Det er nå gjennomført en revidering av gjeldende oversikt over befolkningens 

helsetilstand og påvirkningsfaktorer fra 2016. Oversiktsdokumentet omfatter Ringsaker 

kommune som lokalsamfunn. 

Dokumentet skal ligge til grunn både for beslutninger i folkehelsearbeidet som utøves ”fra 

dag til dag”, og for det langsiktige og systematiske folkehelsearbeidet. Dokumentet skal 

foreligge når kommunestyret starter arbeidet med planstrategien og skal danne grunnlag for 

fastsettelse av mål og strategier. Målgruppen for dokumentet er primært administrativ og 

politisk ledelse. Samtidig vil oversikten være interessant for kommunens øvrige enheter og 

frivillig sektor.  

Bildet av befolkningens helsetilstand er i stor grad det samme som ved forrige utgave av 

oversiktsdokumentet i 2016. Til dette dokumentet er det imidlertid gjort en enda grundigere 

analyse og utarbeidet et omfattende dokument som skal gi et bredt bilde av helsetilstanden 

og påvirkningsfaktorer.  

Oversiktsarbeidet er gjennomført av en bredt sammensatt gruppe bestående av 

representanter fra skole, helse og omsorg, kultur, helsestasjon, NAV, plan, strategi og 

samfunnsmedisinsk enhet. Det har i tillegg vært dialog med en rekke enheter og 

medarbeidere i organisasjonen, og det er gjennomført medvirkningsmøter med kommunens 

brukerråd og politiske utvalg. I tillegg har kommunens frivillige sektor bidratt med data og 

vurderinger.  

Revideringen tar utgangspunkt i gjeldende oversiktsdokument og dets struktur. Oversikten 

inneholder opplysninger og vurderinger av følgende områder 

a) Befolkningssammensetning 

b) Oppvekst og levekårsforhold 

c) Fysisk, biologisk, kjemisk og sosialt miljø 

d) Skader og ulykker 

e) Helserelatert adferd 

f) Helsetilstand   

Under hvert delområde er det flere forhold som beskrives og vurderes. Det er tatt 

utgangspunkt i opplysninger fra kommunens gjeldende oversiktsdokument fra 2016, 

folkehelseinstituttets folkehelseprofil for Ringsaker 2019, faglige vurderinger fra daglig 
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praksis og kommunens egne rapporter og oversikter. Data er hovedsakelig innhentet fra 

følgende kilder: SSB, Ungdata, NAV, interne statistikker, FHI, barnefattigdom.no, NOVA og 

IMDI.    

2.2 Begrepsavklaringer 

Folkehelse og folkehelsearbeid 

Folkehelse er befolkningens helsetilstand og hvordan den fordeler seg i en befolkning. 

Folkehelsearbeid er samfunnets innsats for å påvirke faktorer som direkte eller indirekte 

fremmer befolkningens helse og trivsel, forebygger psykisk og somatisk sykdom, skade eller 

lidelse, eller som beskytter mot helsetrusler, samt arbeid for en jevnere fordeling av faktorer 

som direkte eller indirekte påvirker helsen.   

Folkehelsearbeid omfatter ikke kurative tjenester i form av klinisk diagnostikk, behandling, 

pleie og omsorg. Det omfatter heller ikke habilitering/rehabilitering.  

Sosiale forskjeller i helse 

Sosiale forskjeller betyr at goder er systematisk skjevfordelt mellom grupper i samfunnet. 

Disse forskjellene er sosialt skapt. Et sentralt moment i folkehelseloven er hvordan helsen 

fordeler seg i befolkningen og hva som skaper eller opprettholder sosiale helseforskjeller. 

Gjennom de siste tiårene har det vært en betydelig velstandsøkning i det norske samfunnet, 

og de fleste grupper har hatt en markert oppgang i realinntekten. Samtidig har forskjellene 

blitt større, og økte inntektsforskjeller er en folkehelseutfordring. Sosial ulikhet i Norge 

handler om inntekt, utdanning og helse, og hvilke sammenhenger det er mellom disse 

godene. Et av de nasjonale målene for folkehelsearbeid er at folk skal oppleve flere leveår 

med god helse og trivsel og reduserte sosiale helseforskjeller. Det er viktig å ha kunnskap om 

sosiale forskjeller for å se sammenhengene mellom temaene i oversiktsdokumentet og deres 

betydning for det videre arbeidet med å nå det nasjonale målet om å redusere forskjellene.   

Hjernen  

Hjernen spiller en sentral rolle for helsa vår. Hjernens grunnmur bygges i starten av livet og 

vi vet i dag en god del om hva som påvirker hjernens utvikling. Hjernen bygges i 

svangerskapet og barndommen, og i puberteten kommer en ny og viktig utviklingsperiode. 

De hjernestrukturene som er viktige for regulering av atferd, følelser og mottakelighet for 

læring, utvikles i spedbarnsalderen. Skadelige erfaringer de første leveårene innebærer stor 

risiko både psykiske og fysiske helsevansker senere i livet.  

Hjernen er også bruksavhengig, som betyr at den trenger gjentatte, spesifikke stimuleringer 

for å utvikle seg godt.  Slik sett er det viktig for helsa at barn opplever et mangfoldig spekter 

av sanseerfaringer, i et trygt og stimulerende miljø hvor hele kroppen er i bruk. Derfor skaper 

vi som samfunn en god folkehelse gjennom å lage trygge livsarenaer, gode møteplasser og 

muligheter for fysisk aktivitet gjennom hele livet.  

Helse 

Helse er mer enn fravær av sykdom og plager. Det handler om å mestre livet med de 

mulighetene og begrensningene som finnes. Det å oppleve livet som meningsfullt, ha noen 

som står en nær og å tilhøre et fellesskap er viktig. Ofte snakker vi om fysisk helse og psykisk 
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helse til tross for at disse tilstandene er så tett knyttet sammen og påvirker hverandre 

gjensidig. 

Fysisk helse er god kroppslig helse. Dette oppnås gjennom en god balanse mellom 

regelmessig mosjon, sunn diett og hvile. I tillegg avhenger fysisk helse av plager grunnet 

somatisk sykdom.  

Psykisk helse er evnen til å regulere følelser, tenke fornuftig, styre handlinger og møte 

utfordringer. Årsakene til psykiske sykdommer er ofte komplekse og sammensatte av 

genetikk/arv, sosiale forhold, fysisk helse, psykologiske mekanismer og kjemiske forhold i 

hjernen.   

Livskvalitet  

Opplevelse av livskvalitet er subjektiv. Det handler om å være rik- ikke primært på materielle 

goder, men på glede og tilfredshet, mening og mestringsopplevelser, fellesskap, helse, 

trygghet, handlefrihet og muligheter for utvikling. Sammenhengen mellom livskvalitet og 

helse er interessant. En med dårlig helse kan oppleve god livskvalitet og en med god helse 

kan likevel oppleve lav livskvalitet.  

Forebyggende og helsefremmende arbeid 

I kommunens folkehelsearbeid skilles det mellom forebyggende og helsefremmende arbeid. 

Forebyggende arbeid er innsats rettet mot å forhindre at helseutfordringer og sykdom 

oppstår og begrense konsekvenser av etablert sykdom eller andre utfordringer. Det jobbes da 

med utgangspunkt i definerte risikofaktorer.  

Helsefremmende arbeid er tiltak som tar sikte på å bedre livskvalitet og trivsel. Det er tiltak 

som setter befolkningen i stand til i økt grad å kontrollere og forbedre helsetilstanden. Kilder 

til god helse kan være et godt utgangspunkt for helsefremmende arbeid. Disse er opplevelse 

av:  

 identitet og selvrespekt  

 mening i hverdagen  

 mestring 

 tilhørighet 

 trygghet  

 deltakelse 

 fellesskap  

 

Fokus rettes mot tiltak som gjennomføres i det fysiske, psykiske og sosiale miljøet som 

befolkningen daglig lever i. I tillegg rettes fokus på hvordan individet selv tilpasser og 

forholder seg til sine omgivelser. Denne tilnærmingen må sees som en betydelig endring i 

forhold til tidligere brukte metoder, der oppmerksomheten utelukkende var rettet mot 

dominerende risikofaktorer for spesifikk sykdom.  

I oversiktsdokumentet løftes de fremmende helseindikatorene fram, for å medvirke til økt 

bevissthet om disse i kommunen. Dette vil kunne påvirke hvordan vi jobber for et 

helsefremmende lokalsamfunn også framover.  

 

 

https://snl.no/livskvalitet
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Risikofaktorer 

Risikofaktorer er faktorer som kan gi livsstilssykdommer som diabetes, ulike typer kreft, kols, 

hjerte-/karsykdommer og muskel/skjelettplager. Typiske risikofaktorer er inaktivitet, 

overvekt, tobakk, dårlig kosthold, bruk av rusmidler og luftforurensning.  

Påvirkningsfaktorer  

Positive og negative påvirkningsfaktorer er alt som virker inn på helsen. Påvirkningsfaktorer 

er både helsefremmende og forebyggende faktorer og risikofaktorer. Påvirkningsfaktorene er 

mange og omfatter både samfunnsforhold, levekår og miljø. Dette er vist i figur 1 nedenfor. 

Der illustreres det at individuelle valg, med unntak av faktorer som alder, kjønn, biologi etc., 

påvirkes gjennom et sett av ytre faktorer – både i miljø og samfunn – positive som negative. 

Det fremgår også av figuren at det må arbeides på mange nivåer, og i mange sektorer for å 

forebygge sykdom og fremme helse.  

Figur 1 benyttes i stor utstrekning for å illustrere sammenhengen mellom helse og 

påvirkningsfaktorer. Et område som figuren kanskje i for liten grad synliggjør er elementer 

tilhørende «individuelle livsfaktorer». Først og fremst er dette individets opplevelse av og 

forhold til seg selv og andre. Videre er det psykologiske faktorer som håndtering av tanker, 

følelser, stress, omgivelser m.fl. I arbeidet med helsefremming og folkehelse må også disse 

aspektene vektlegges, da de er avgjørende for helse og opplevd helse.  

Figur 1  Påvirkningsfaktorer på helse (Whitehead og Dahlgren i Helsedirektoratet 2013)  



Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer på helse – 2019 - Ringsaker kommune 
 Side 15 
 

 

3. Befolkningssammensetning 

3.1 Om befolkningssammensetning  
Befolkningssammensetning gir viktig grunnlagsdata. Befolkningens sammensetning og 

fordeling på alder, kjønn, befolkningsgrupper og bosetning vil blant annet danne grunnlag 

for planlegging av kommunens framtidige folkehelsearbeid, tjenestebehov og hvilke hensyn 

som skal ivaretas. I denne oversikten finnes statistikk og opplysninger om antall innbyggere, 

alders- og kjønnssammensetning, og ulike befolkningsgrupper.  

3.2 Befolkningsutvikling 
Ringsaker kommune har hatt en jevnt god befolkningsvekst. Spesielt de siste to årene har 

veksten vært høy, og høyere enn landsgjennomsnittet. Gjennom tiårsperioden har antall 

innbyggere i kommunen totalt økt fra omtrent 32.000 til drøyt 34.000. Det er særlig antall 

innbyggere i yrkesaktiv alder (16-66 år) og antall eldre som har økt. Antall barn har gått svakt 

tilbake. 

Tabell 1: 
 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Befolkning 32524 32842 33191 33406 33463 33603 33597 33842 34151 

Levendefødte 344 337 370 306 298 282 320 326 320 

Døde 354 293 333 299 295 291 322 307 333 

Fødselsoverskudd -10 44 37 7 3 -9 -2 19 -13 

Innflyttinger 1548 1521 1491 1410 1427 1404 1536 1609 1736 

Utflyttinger 1215 1214 1314 1351 1292 1403 1292 1321 1385 

Nettoinnflytting 333 307 177 59 135 1 244 288 351 

Folketilvekst 318 349 215 57 140 -6 245 309 337 

Prosentvis vekst 
Ringsaker 

0,98 % 1,06 % 0,65 % 0,17 % 0,42 % -0,02 % 0,73 % 0,91 % 0,99 % 

Kilde: ssb.no tabell 06913 

Enkelte år har kommunen et lite fødselsoverskudd, andre år er det et lite underskudd.  

Innflyttingen til Ringsaker har vært større enn utflyttingen gjennom hele perioden fra 2010- 

2018, med unntak av 2015. Slik sett er det altså en høy netto innflytting som forklarer mye av 

befolkningsveksten. Innflyttingen var særlig høy i forhold til utflyttingen fra 2010 til 2012 og 

igjen i 2016-2018. 
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Figur 1: 

 
Kilde: ssb.no tabell 01222 

I 2017 var det for første gang siden 1980-tallet høyere vekst i Ringsaker enn 

landsgjennomsnittet. På landsbasis skyldes lavere vekst primært lavere innvandring og 

nedgang i fødselstall. Veksten i Ringsaker skyldes primært netto innflytting.   

3.3 Befolkningsframskriving 
Det er stor usikkerhet knyttet til framskrivning av befolkningen. SSB lager flere alternativer 

basert på ulike forventninger til vekst. Det såkalte hovedalternativet (MMMM) er det 

vanligste å bruke. Hvert alternativ beskrives ved fire bokstaver i følgende rekkefølge: 

fruktbarhet, levealder, innenlandsk flytting og innvandring. M = middels, L = lav, H = høy, K 

= konstant og 0 = null. Hovedalternativet forutsetter således middels vekst på alle parameter. 

Figur 2:
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Som figur 2 viser forventer SSB en jevn vekst i folketallet i Ringsaker kommune. Veksten vil 

være størst blant de eldste aldersgruppene. Dette er tydelig illustrert i en tabell som viser 

forventet utvikling for den eldste befolkningsgruppen ved hovedalternativet middels 

befolkningsvekst.  

Tabell 2: 

 Hovedalternativet (MMMM) 

 2020 2025 2030 2035 2040 

67-79 år 4447 4754 4975 5538 6040 

80-89 år 1411 1713 2231 2448 2603 

90 år og eldre 299 315 377 498 685 

Kilde: ssb.no tabell 11668 

Som man ser forventes det en sterk økning i antall eldre over 67 år. Spesielt gruppen 80-89 

og 90 år og eldre forventes å øke sterkt. En sterk økning blant den eldste aldersgruppen vil 

legge press på tjenestene innenfor helse og omsorg. 

SSB-framskrivningene viser at befolkningsveksten vil fortsette, men det er lagt til grunn 

fortsatt lave fødselstall, inn- og utflytting som tidligere og en betydelig lavere andel 

innvandring. På landsnivå forventes lavere vekst enn tidligere. Disse prognosene tar 

imidlertid ikke hensyn til de siste års vekst i Ringsaker, der veksten har vært langt høyere enn 

det hovedalternativet tar høyde for. Framskrivningene legger heller ikke til grunn at firefelts 

E6 vil stå ferdig fram til Mjøsbrua i 2020, at det skal bygges dobbeltspor på jernbanen 

gjennom kommunen innen 2028 (2030), og at sykehusetablering ved Mjøsbrua med 

tilhørende næringsetableringer kan bli en realitet i 2026 (2027). Disse investeringene vil gi 

grunnlag for nye arbeidsplasser som vil gi nye innbyggere og stor etterspørsel etter nye 

boliger. Gjennom kommuneplanen og detaljplaner er det lagt planer for ny boligutbygging 

som kan ta høyde for denne veksten.  

Dette gjør at en må planlegge for vekst både i den yngre og den eldre delen av befolkningen i 

årene som kommer. 

3.4 Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre 
Det har vært en gradvis økning i andel innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre de 

siste fem årene. Utviklingen med økt antall innvandrere følger samme trend som ellers i 

landet, men kommunen ligger under landsgjennomsnittet. Det er stor usikkerhet knyttet til 

hvordan flyktningestrømmene vil utvikle seg framover. 

Av kommunens snaut 35 000 innbyggere var 3652 personer innvandrere eller norskfødte 

med innvandrerforeldre i 2019. Majoriteten av disse kommer fra land i Europa, deretter 

følger Asia og Afrika. Antall innvandrere øker, og har omtrent fordoblet seg i perioden 2010-

2019. Målt som andel av befolkningen har tallet økt fra 5 % i 2010 til drøyt 10 % i 2019. 

Ringsaker kommune skiller seg ikke vesentlig fra resten av Norge når det gjelder 

innvandrerbefolkning (innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre). Det er en noe 

lavere prosentandel av befolkningen med innvandrerbakgrunn enn landsgjennomsnittet, 

drøyt 10 % i Ringsaker og drøyt 17 % for Norge som helhet. Det er verdt å merke seg at Oslo 

trekker tallene opp for landet som helhet. 
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Ser en på hvilke land innvandrerne kommer fra, er Polen der det kommer klart flest fra, 

etterfulgt av Litauen. Statistikken sier ingenting om flyttemotiv, men det er nærliggende å 

anta at dette primært er snakk om arbeidsinnvandrere. Etter å ha flatet ut noen år, øker 

antallet innvandrere fra disse landene igjen i 2018-2019. 

I Ringsaker er det også en ganske stor gruppe fra Vietnam. Denne gruppen holder seg stabil, 

og antallet har gått svakt nedover de siste par årene. Dette er antageligvis båtflyktninger som 

kom på 70-tallet og som har blitt boende.  

De siste par årene ser man en markant økning i innvandrere fra både Asia, Afrika og Europa. 

Der det primært er arbeidsinnvandring fra Europa, er det en større andel flyktninger som 

kommer fra Asia og Afrika. Bryter en tallene ned på land, er det særlig Syria og Somalia som 

skiller seg ut. Dette er ikke overraskende tatt i betrakting den geopolitiske situasjonen i disse 

områdene. 

Som tabell 3 og figur 3 viser er Ringsakers innvandrerbefolkning ikke en homogen gruppe. 

En arbeidsinnvandrer fra Polen har andre behov enn en familie fra Syria. Førstnevnte vil 

f.eks. ha behov for noe språkopplæring og innføring i reglene som gjelder for norsk 

arbeidsliv. Flyktninger fra Asia og Afrika vil ha behov for annen type hjelp og oppfølging fra 

kommunen. Språkopplæring, bolig og helsehjelp (fysisk og psykisk) vil være noen stikkord. 

Figur 3:

Kilde: ssb.no tabell 07110 

Tabell 3: 

Andel av befolkningen i Ringsaker med innvandrerbakgrunn (prosent) 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

5,00 5,86 6,50 7,35 7,96 8,53 8,77 9,34 9,86 10,59 

Kilde: ssb.no tabell 09817 
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3.5 Flyktninger 
Alle flyktninger med opphold i Norge skal bo i en kommune. Bosetting og integrering er en 

kommunal oppgave, og kommuner som tar imot flyktninger får tilskudd fra staten.  

IMDi anmoder den enkelte kommune om å ta imot flyktninger hvert år er basert på et 

framtidig bosettingsbehov. Det er Nasjonalt utvalg for bosetting som fastsetter dette behovet 

på bakgrunn av: 

- Prognose for antall flyktninger i asylmottak som venter på å bli bosatt   

- Prognose for antall asylsøkere som vil få opphold som flyktninger i Norge 

- Stortingets avgjørelse om hvor mange overføringsflyktninger Norge skal ta imot 

Anmodningen skiller ikke mellom flyktninger som bosettes fra mottak i Norge og 

overføringsflyktninger som kommer direkte til kommunen fra utlandet, da disse gruppene 

skal møte samme tilbud i kommunen. Antallet enslige mindreårige flyktninger er imidlertid 

spesifisert, fordi bosetting av denne gruppen forutsetter et tilpasset apparat i kommunene. 

Familiemedlemmer til flyktninger som får familieinnvandringstillatelse blir som regel ikke 

bosatt ved offentlig hjelp og inngår dermed ikke i anmodningen. Samtidig har disse de 

samme rettigheter som flyktninger, og kommunen får også tilskudd for disse. I Ringsaker 

kommune inngår familiegjenforente i bosettingstallet som kommunestyret har vedtatt. 

I 2016 og 2017 tok kommunen imot drøyt 70 flyktninger, men utover dette har antall 

flyktninger ligget på rundt 30 personer i året. Kommunen tar imot både barn, voksne, 

familier og enslige flyktninger. Flyktningene bosettes enten i tildelt kommunal bolig eller i 

privat bolig. 

I perioden 2013-2019 har det kommet klart flest flyktninger fra Syria, totalt 137 i perioden. 

Det er grunn til å være forberedt på å måtte ta imot flere flyktninger i årene som kommer, 

med tanke på den pågående konflikten i Syria. 

Kommunens arbeid med inkludering og integrering av flyktninger er viktig. Det er store 

helsemessige forskjeller mellom grupper av flyktninger. Forskjellene omfatter både fysisk og 

psykisk helse i tillegg til helseatferd. Kompetanse om helse blant flyktninger er en 

forutsetning for å lykkes med helsefremmende og forebyggende arbeid. Tiltak som reduserer 

språkproblemer og letter integreringen er viktig folkehelsearbeid. Her bidrar blant andre 

Røde kors med språktrening og leksehjelp for barn, og andre frivillige har ukentlig tilbud om 

språktrening på biblioteket.  

I Ringsaker kommune er det godt tilrettelagt for deltakelse på introduksjonsprogrammet og 

på språkopplæring og opplæring i samfunnskunnskap m.m. Det er gjennomført et prosjekt 

for å opprette språkpraksisplasser for flyktninger for å øke andelene som går over i arbeid 

eller utdanning etter fullført introduksjonsprogram, og det er egne prosjekter med fokus på 

inkludering sosialt og å få innvandrere i fysisk aktivitet.  

Andre inkluderingstiltak og arenaer beskrives i de ulike kapitlene.  
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4. Oppvekst og levekårsforhold 

4.1 Om oppvekst og levekårsforhold 
Oppvekst og levekårsforhold er viktige premisser for helse og livskvalitet. Med oppvekst- og 

levekårsforhold menes økonomiske vilkår, bo- og arbeidsforhold og utdanning. Bolig er en 

forutsetning for velferden vår. Sammenhenger mellom utdanningsnivå, materielle levekår og 

helse er godt dokumentert. Forskere har identifisert to hovedmekanismer for dette. For det 

første påvirker utdanning de levekår mennesker lever under gjennom livsløpet. For det andre 

bidrar læring til utvikling av en sterkere psykisk helse, som igjen påvirker menneskers fysiske 

helse i positiv forstand. Tiltak rettet mot å redusere utdanningsforskjeller kan dermed bidra 

til å redusere ulikheter i folks helse. Fra et helsemessig ståsted er det viktig at 

utdanningssektoren lykkes med å tilrettelegge opplæringen slik at alle barn og unge kan få 

like gode muligheter til å lære og oppleve mestring.   

I dette kapittelet fokuseres det på følgende områder: Boforhold, arbeidstilknytning, 

utdanning, oppvekstmiljø og personlig økonomi. 

4.2 Boforhold  
At flest mulig har tilfredsstillende boforhold kan ha stor påvirkning på folkehelsa i 

kommunen. Det er derfor en viktig oppgave å sikre at det er et variert boligtilbud i 

kommunen, at det blir tilrettelagt boligområder med gode bokvaliteter og at kommunen 

benytter virkningsfulle boligsosiale tiltak. 

Kommunen kan gjennom arealplanlegging, i dialog med den enkelte utbygger og ved å stille 

krav til utbyggere, sikre at det bygges et mangfold av boliger. Det gjelder både type boliger og 

ulik størrelse på boenhetene. En bestemt andel av boligene skal være universelt utformet, 

både selve boligen og uteområdene. Universell utforming er ikke bare en fordel for personer 

med ulike funksjonshemminger, men bidrar også til at f.eks. eldre kan bo lenger i eget hjem 

og klare seg bedre selv om de får ulike funksjonsnedsettelser.      

Gjennom planlegging av nye boligområder er det også viktig å legge til rette for blandede 

nabolag tilrettelagt med uformelle møteplasser. En stor kunnskapsoppsummering 

gjennomført av NOVA forøker å belyse hva som er de tydeligste forutsetninger for at barn i 

familier med lav sosioøkonomisk status likevel kan klare seg godt som voksne. Her beskrives 

nabolaget som en viktig faktor. Barn og unge fra familier med svake sosioøkonomiske 

ressurser ser ut til å tilbringe mer tid ute og eksponeres dermed i sterkere grad for nabolaget. 

Dette forklares igjen med høyere grad av familiestress i hjemmet, at foreldre i mindre grad 

beskytter barna mot uheldige sider ved nabolaget, at barna er mer sårbare og at trangboddhet 

og dårlige boforhold gjør at de tilbringer mindre tid hjemme.  

Sårbare grupper i boligmarkedet er ofte innbyggere med lav sosioøkonomisk status, som for 

eksempel unge, enslige forsørgere, leietakere og lavinntektshusholdninger. Til sammen 

utgjør disse en stor gruppe, og det er derfor av betydning hvordan kommunen jobber med å 

møte dette. Blant noen i denne gruppa er det også store helseutfordringer, som rus og 

psykiatri. En stabil bosituasjon kan bety tid og rom til å skaffe seg arbeid og på annen måte 

delta i samfunnet. Rapporter viser at barnefamilier med ustabile boforhold, som flytter ofte, 

(to eller flere flyttinger i løpet av en treårsperiode) opplever større belastninger og stress enn 

de som har stabile boforhold over flere år. Flytting oppleves som en betydelig belastning i seg 

selv, både for barn og voksne. Flyttingene kan være ufrivillige og skyldes endringer i 
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økonomi, endringer ved leieboligen, samlivsbrudd eller at man ønsker å flytte «fra noe 

utilfredsstillende» til noe bedre. 

Helgesen, Holm, Monkerud og Schmidt, NIBR 2014:16 viser i sin rapport til studier som 

peker på at barn er spesielt utsatte for negativ helsepåvirkning ved dårlige boforhold. Barn 

påvirkes negativt av å bli utsatt for miljøgifter i boligen og trangboddhet, samt andre negative 

faktorer knyttet til bolig. Dette påvirker deres kognitive funksjoner og deres sosiale liv. Det 

øker også deres sjanse for å få astma. Barns mentale helse påvirkes også i større grad enn 

andres av boligfattigdom: trangboddhet, fukt, trekk/kulde, dårlig materiell standard og støy 

fra trafikk og naboer. Det pekes også på at barn skammer seg over boligen, og derfor ikke tar 

med venner hjem.  

Fra nasjonale myndigheter er kommunene oppfordret til å planlegge for aldersvennlige 

samfunn, som tilrettelegger for framtidas boligløsninger for eldre og personer med nedsatt 

funksjonsevne. Flest mulig skal kunne bo hjemme lengst mulig. Dette forutsetter at det finnes 

forskjellige typer boliger og bomiljø, og at det er mulig med tjenester og tilpasninger til de 

som har behov for det.  

4.2.1 Antall personer som leier og eier bolig i kommunen 

Tall fra SSB viser at 76,8 % av husholdningene i Norge eier sin egen bolig, enten som selveier 

eller gjennom borettslag eller lignende. I Ringsaker er det klart flest eneboliger, men antall 

rekkehus, kjedehus, leiligheter osv. er økende. Tabell 1 viser at stadig flere leier. Dette er en 

trend både for Ringsaker, Hedmark og landet som helhet.  

For å øke tilgjengeligheten av utleieboliger til flere aldersgrupper, samarbeider Ringsaker 

kommune med Husbanken og private utbyggere/næringsaktører. Kommunen skal ha 

tildelingsrett til en andel av utleieboligene, mens private står for bygging, forvaltning, drift og 

vedlikehold, mot at Husbanken gir gunstig grunnlånsfinansiering. Dette har bidratt til at det 

bygget et betydelig antall boliger for utleie i Brumunddal og Moelv de senere årene. Til 

sammen er det bygget 177 boenheter, hvorav kommunen har tilvisningsrett på 79 enheter. 

Dette arbeidet har gitt flere utleieboliger med god standard.  

Med økt tilflytting, slik tallene har vist de siste årene, vil det være et forventet økt arealbehov. 

Det er god tilgang på nye boligprosjekter i de områdene som har størst befolkningsvekst, 

jamfør utbyggingsprogram for boligutbygging.  

 Tabell 1: 

Husholdninger (prosent) 

  2015 2016 2017 2018 

Hamar Selveier 56,0 55,2 54,9 54,6 

Andels- / aksjeeier 24,4 24,0 24,2 24,2 

Leier 19,6 20,8 20,9 21,2 

Ringsaker Selveier 77,4 76,9 76,5 75,7 

Andels- / aksjeeier 3,7 3,7 3,8 3,8 

Leier 18,8 19,4 19,7 20,4 

Løten Selveier 78,8 78,1 78,7 78,8 

Andels- / aksjeeier 4,9 4,7 4,6 4,6 

Leier 16,4 17,2 16,6 16,6 

Stange Selveier 74,4 74,8 74,8 74,7 
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Andels- / aksjeeier 5,2 5,2 5,2 5,2 

Leier 20,4 20,1 19,9 20,1 

Hedmark Selveier 69,6 69,3 69,2 68,8 

Andels- / aksjeeier 9,8 9,7 9,7 9,6 

Leier 20,6 21,0 21,2 21,6 

Landet Selveier 63,2 63,1 62,8 62,9 

Andels- / aksjeeier 14,3 14,1 14,1 13,9 

Leier 22,6 22,7 23,1 23,2 

Kilde: ssb.no tabell 11084 

4.2.2 Boforhold for eldre 

Mange eldre har de senere årene flyttet inn i nye leiligheter, spesielt i Brumunddal og Moelv. 

Dette kan bidra positivt til eldre sin mulighet for å leve et sosialt og fysisk aktivt liv, siden det 

gir kortere og enklere tilgang til tjeneste- og servicetilbud, kollektivtilbud, aktiviteter osv. 

Samtidig kan det også være en utfordring at en mister hverdagsaktivitet som følger med det å 

bo i en større enebolig.   

De fleste ønsker å være selvstendige og bo i eget hjem. For de som ikke lenger er i stand til 

dette, kan det offentlige bidra med tilrettelegging og tjenester i hjemmet. Det er også mulig å 

få ulike former for hjelpemidler og tilpasning av boligen både fra kommunen og NAV.  

Samspillet med private og Husbanken har resultert i et økt botilbud for eldre. Det er bygget 

lettstelte leiligheter, som har tilnærmet omsorgsboligstandard og som bidrar til at flere blir i 

stand til å bo lengre hjemme.  

For de som ikke kan klare seg selv, er det aktuelt med en omsorgsbolig, enten betjent av 

hjemmetjenester eller med bemanning. Ved større omsorgsbehov, har kommunen et antall 

institusjonsplasser. Ringsaker har høy sykehjemsdekning, slik at tilgangen på 

institusjonsplasser er god i hele kommunen. Flere av sykehjemmene har eldre 

bygningsmasse. Ringsaker kommune har derfor innledet et samarbeid med Husbanken og 

NHO Leverandørutviklingsprogram om planlegging av nytt sykehjem som erstatning for 

dagens sykehjem i Moelv. Sykehjemmet er planlagt ferdigstilt i 2023/24.  

En del av boligene der kommunen har tildelingsrett er etablert i nærheten av dagens 

sykehjem (ofte kalt omsorgsboliger). Det er ingen av disse som har fast bemanning per i dag. 

Beboerne har imidlertid god tilgjengelighet til sykehjemmet og det som skjer der av 

aktiviteter og tilbud. Dette betyr trygghet for mange. Mange av de som bor i omsorgsbolig har 

vedtak om hjemmetjenester. Omsorgsboligene er også gjerne utformet slik at det kan være 

mulig å bemanne boligene på sikt, for eksempel ved at det finnes eller kan lages skyllerom og 

vaktrom mv.  

Det finnes per nå få alternativer mellom omsorgsbolig med hjemmetjenester og sykehjem 

med døgnkontinuerlig bemanning. Det er derfor behov for å vurdere utvikling av flere 

alternative løsninger. Dette gjelder også etablering av type bofellesskapsløsninger, for 

eksempel for personer med demens.  

4.2.3 Trangboddhet 

Omtrent 3 % av husholdningene i Ringsaker bor trangt med få rom og få kvadratmeter. Det 

har vært en svak økning i trangboddhet de siste par årene, men det store flertallet av 

husholdninger i Ringsaker bor romslig med mange rom og mange kvadratmeter. Det samme 
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er tilfelle for Hedmark som helhet, det store flertallet bor romslig. For landet som helhet 

ligger andelen som bor trangt på snaut 7 %, det vil si dobbelt så høy andel.  

Tabell 3: 

Husholdninger (prosent) 

  2015 2016 2017 2018 

Ringsaker Bor romslig, mange rom og kvm 92,8 92,9 92,8 93,3 

Bor trangt, få rom og kvm 3,0 3,0 3,0 3,1 

Uoppgitt 4,2 4,1 4,2 3,6 

Kilde: ssb.no tabell 11093 

4.2.4 Kommunale boliger og status bostedsløse 

Vanskeligstilte på boligmarkedet kan søke om kommunal bolig. Kommunal bolig er ment 

som et midlertidig botilbud, men barnefamilier tilbys oftest lengre leieavtaler for å sikre 

barnas behov for stabilitet og trygghet. Barn bør slippe lang reisevei og bytte av 

skole/barnehage. 

I 2018 mottok kommunen 196 søknader om kommunale boliger, noe som er en økning fra 

2017 da tallet var 156. 150 søkte om omsorgsboliger i 2018, tilsvarende tall for 2017 var 135. 

Utleiegraden på kommunale utleieboliger har ligget stabilt på over 90 % siden 2013. 

Kommunen gjennomfører årlig kartlegging av bostedsløse. Tall fra 2012 viser en betydelig 

reduksjon av antall personer uten et sted å bo, og har vært stabilt lavt siden 2015. Ringsaker 

kommune har styrket det boligsosiale arbeidet i sitt arbeid med Boligsosialt 

utviklingsprogram (2012-2015) i regi av Husbanken Region Øst. Personer med psykiske 

plager og ruslidelser har vært prioritert. Kommunen har i stor grad lykkes med å prioritere 

arbeid med personer med denne gruppen, blant annet gjennom prosjektet «Bolig først.»  

Tabell 4: 

Oversikt over utleieboliger som kommunen disponerer 

 2016 2017 2018 

Kommunale boliger  178 185 186 

Innleide boliger 14 10 5 

Kommunale omsorgsboliger 241 249 282 

Private omsorgsboliger 195 195 195 

Tilvisnings- og tildelingsboliger 0 51 76 

SUM 630 690  744 

Kilde: Boligservice 2019 

4.2.5 Boligsosialt arbeid 

Boligsosialt arbeid handler både om å skaffe boliger til vanskeligstilte på boligmarkedet og å 

styrke den enkeltes mulighet til å mestre boforholdet. Servicesenteret har helhetlig ansvar for 

kommunens boligsosiale virkemidler og tildeler kommunale utleieboliger og omsorgsboliger 

etter retningslinjer vedtatt av kommunestyret. 

I det boligsosiale arbeidet gis det råd, veiledning og praktisk bistand for å skaffe egnede 

boliger, det tildeles økonomisk støtte, det iverksettes bo- og nærmiljøtiltak og det gis 

oppfølging og tjenester i hjemmet. Det jobbes også strategisk med langsiktige faglige mål og 
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tiltak. Det boligsosiale arbeidet i kommunen tangerer flere profesjoner, nivåer og etater både 

innad i kommunen og mellom kommunen og statlige aktører.  

Bostøtte og startlån er virkemidler for å hjelpe vanskeligstilte i boligmarkedet. Bostøtte er en 

behovsprøvd statlig støtteordning for de med lav inntekt og høye boutgifter. Startlån er et 

virkemiddel for å gi vanskeligstilte på boligmarkedet mulighet til å kjøpe eller beholde 

nøktern bolig. 

Tall fra Husbankens database om bostøtte viser at det i 2018 var det 788 husstander i 

Ringsaker som fikk bostøtte. 25,8 % av disse er barnefamilier. Til sammen ble det utbetalt 

12,1 millioner i bostøtte i Ringsaker, og gjennomsnittsinntekten til disse husstandene var kr 

10 879 per måned. Pr. 1. tertial 2019 var det gitt tilsagn på 33 startlån inklusiv refinansiering 

på til sammen 61 millioner kroner. 23 av disse er barnefamilier. Etterspørselen etter startlån 

er stor, og barnefamilier er en prioritert gruppe.  

4.3 Tilknytning til arbeid  
Jobb er den viktigste kilden til økonomisk trygghet. Arbeid gir også en opplevelse av 

tilhørighet, aktivitet og en sosial ramme. I tillegg bidrar jobb til å holde på en fast rutine. 

Jobben er en av de viktigste arenaene for integrering og inkludering, med gode muligheter 

for å tilegne seg språk, kultur og etablere sosiale nettverk. Å ha en jobb er ofte veien ut av 

fattigdom og til uavhengighet. Det er derfor stor betydning for folkehelsa i Ringsaker 

kommune å ha høy grad av sysselsetting.  

4.3.1 Sysselsetting 

Sysselsettingsgraden i befolkningen har ligget relativt stabilt rundt 67 % siden 2010 

(sysselsatte i prosent av befolkningen 15-74 år). Så langt i 2019 har det til enhver tid vært 365 

arbeidsledige i Ringsaker. 37 % av disse har VK1 som høyest fullførte skolegang eller avbrutt 

skolegang på lavere trinn. De fleste tilgjengelig jobbene krever spesielle kvalifikasjoner som 

førerkort for ulike typer kjøretøy, ulike fagbrev eller høyere utdanning og erfaring. Det kan se 

ut som det er flest tilgjengelige jobber innenfor yrker som krever yrkesutdanning.  

Ringsaker har mange ansatte innen næringer som industri, bygg og anlegg, varehandel og 

helse- og sosialtjenester. Tabell 6 viser sysselsatte som har bosted Ringsaker. De kan enten 

jobbe i Ringsaker eller pendle til jobb andre steder. Mange som bor i Ringsaker pendler ut og 

jobber andre steder. De fleste av disse pendler til andre kommuner i Innlandet. Noen pendler 

til Oslo og Akershus. Det er de samme næringene som dominerer både blant de som har 

arbeidssted i Ringsaker og blant de som har bosted i Ringsaker. 

Tabell 6: 

Sysselsatte personer etter bosted Ringsaker 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Jordbruk, skogbruk og 
fiske 

866 836 817 788 794 741 694 705 707 

Bergverksdrift og 
utvinning 

23 23 32 39 41 33 28 31 31 

Industri 2138 2103 2134 2137 2163 2078 2081 2054 2032 

Elektrisitet, vann og 
renovasjon 

143 150 174 188 198 193 200 193 210 

Bygge- og 
anleggsvirksomhet 

1423 1454 1406 1468 1486 1472 1542 1645 1750 

Varehandel, reparasjon av 2517 2563 2609 2629 2677 2636 2580 2603 2657 
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motorvogner 

Transport og lagring 814 832 817 806 793 796 828 804 861 

Overnattings- og 
serveringsvirksomhet 

332 395 369 360 419 480 476 487 479 

Informasjon og 
kommunikasjon 

270 282 286 288 304 277 291 300 300 

Finansiering og forsikring 228 232 237 233 252 239 225 207 213 

Teknisk tjenesteyting, 
eiendomsdrift 

590 605 612 628 607 651 624 637 664 

Forretningsmessig 
tjenesteyting 

792 772 833 767 794 706 725 702 762 

Off.adm., forsvar, 
sosialforsikring 

885 899 921 890 925 880 866 868 906 

Undervisning 973 1031 1034 1047 1033 1010 1053 1053 1071 

Helse- og sosialtjenester 3461 3577 3625 3631 3698 3758 3817 3854 3993 

Personlig tjenesteyting 590 571 568 584 586 579 588 594 600 

Uoppgitt 72 69 77 79 90 120 105 85 114 

Kilde: ssb.no tabell 12539 

Et viktig anliggende for det strategiske næringslivsarbeidet i kommunen er å legge til rette for 

et variert og konkurransedyktig næringsliv som genererer attraktive arbeidsplasser med 

varierte krav til kompetanse. I Ringsaker er det flere store bedrifter, eksempelvis Nortura, 

ASKO og IKEA, som tar et samfunnsansvar med tilrettelegging og inkluderende arbeidsmiljø 

og med det er en ressurs som bidrar til at flere kommer i arbeid. 

Arbeidssentralen er en ekstern arena for folk i arbeidsfør alder som mottar økonomisk 

sosialhjelp hos NAV. Formålet er å styrke personens muligheter for overgang til arbeid, 

utdanning eller bli selvforsørget på annen måte enn gjennom velferdsordninger. 

Vilkårssetting har nær sammenheng med formålet om hjelp til selvhjelp. Når det stilles 

vilkår, skal det bidra til å motivere og påvirke tjenestemottaker til å komme seg ut av en 

vanskelig livssituasjon. Det er særlig viktig at unge kommer raskt ut i aktivitet som kan hjelpe 

dem ut av en passiv tilværelse. Antall deltakere på arbeidssentralen avhenger av behovet til 

enhver tid. I 2019 er det et mål om å ha 125 deltakere i løpet av året. Per 30.09.19 er 73,4 % 

av deltakerne uavhengig av økonomisk sosialhjelp og enten over i arbeid og arbeidsrelatert 

aktivitet, eller annen stønad. I 2018 ble resultatet 69 % med denne måloppnåelsen.  

Nyankomne flyktninger og deres familiegjenforente som har behov for grunnleggende 

kvalifisering, deltar i introduksjonsprogram i kommunen de er bosatt i. Målet er at de skal 

lære seg norsk og komme raskt ut i arbeid eller utdanning. Programmet varer som regel i to 

år, men kan vare kortere dersom personen ikke lenger har behov for å delta i programmet. 

Programtiden kan også forlenges ved behov. Elevene har undervisning 37,5 timer per uke, og 

det er bygget opp for å ligne rammene i arbeidslivet. I Ringsaker er det voksenpedagogisk 

senter med NAV som har ansvaret for gjennomføringen. Det er også tett samarbeid med 

frivillige organisasjoner og ulike arbeidsgivere. De fleste som har deltatt på 

introduksjonsprogrammet de siste årene er enten i jobb eller jobbrelatert aktivitet.  

4.3.2 Sykefravær  

Det legemeldte sykefraværet ligger ganske stabilt rundt 6 % for alle lønnstagere i Ringsaker. 

En ser at fraværet er lavest i den yngste aldersgruppen og høyere for arbeidstagere over 50 år. 

Jevnt over har kvinner høyere sykefravær enn menn. 
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Tabell 7: 

Legemeldt sykefraværsprosent sysselsatte Ringsaker (bostedskommune) etter alder 

 2016 2017 2018 
 1. kv 2. kv 3. kv 4. kv 1. kv 2. kv 3. kv 4. kv 1. kv 2. kv 3. kv 4. kv 
16-69 år 6,2 5,4 4,8 5,9 6,2 5,6 4,8 5,8 6,1 5,4 4,6 5,8 
16-19 år 2,6 1,6 1,1 1,6 2,3 1,9 1,0 1,4 1,9 1,5 0,9 1,5 
20-24 år 3,8 3,2 2,7 3,6 3,8 3,6 3,2 3,7 3,7 3,4 3,3 3,4 
25-29 år 5,6 4,7 4,2 5,4 5,9 5,1 4,2 5,4 6,0 5,7 4,3 6,0 
30-34 år 6,0 5,6 4,8 6,5 7,2 6,5 5,3 6,6 7,2 5,8 4,6 5,7 
35-39 år 6,2 5,2 4,8 5,8 5,6 5,2 4,4 5,1 5,7 4,9 4,2 5,9 
40-44 år 6,9 5,8 5,2 6,5 7,1 5,5 5,0 6,0 6,1 5,5 4,8 5,4 
45-49 år 6,6 6,1 5,1 6,3 6,3 5,3 4,8 6,0 6,1 5,5 4,9 6,3 
50-54 år 5,8 5,4 5,7 6,4 6,5 6,5 6,0 6,8 6,7 5,8 5,4 7,0 
55-59 år 6,9 6,5 5,6 7,0 7,2 6,5 5,8 6,7 7,6 6,8 5,4 6,3 
60-66 år 8,2 6,8 6,2 6,4 6,3 6,3 5,4 6,6 7,1 6,2 6,1 6,5 

Kilde: ssb.no 

4.3.3 Stønader  

For mennesker som står utenfor arbeidslivet finnes ulike velferdsordninger som skal bidra til 

å sikre deres livsopphold i perioder der man av ulike grunner ikke er i inntektsgivende arbeid 

på grunn av sykdom eller arbeidsløshet. Det kan være ordninger som dagpenger, sosialhjelp, 

arbeidsavklaringspenger (AAP) og uføretrygd.  

Ringsaker kommune ligger jevnt med sammenliknbare kommuner når det gjelder andelen 

uføretrygdede, men noe over landsgjennomsnittet. Andelen uføretrygdede har ligget ganske 

stabilt rundt 12 % i perioden 2016-2018.  

Antall mottakere av økonomisk sosialhjelp i Ringsaker kommune har vært stabil siste årene, 

fram til slutten av 2018. Så langt i 2019 ser vi derimot en økning både i antall mottakere og 

en økning i antall nye mottakere av økonomisk sosialhjelp.  

I 2018 ble det statlige regelverket for AAP strammet inn. Makstiden for å motta AAP er 
redusert fra fire til tre år. Regelendringen i AAP innebærer at mange brukere som ikke lenger 
har rett til AAP heller ikke vil ha rett til andre statlige ytelser. NAV Ringsaker erfarer også at 
færre fyller inngangsvilkårene for AAP. Antall mottakere av AAP i Ringsaker er redusert med 
114 personer fra januar 2018 (906 personer) til januar 2019 (792 personer). Det er forventet 
en ytterligere innstramming i 2020. 
 
Andelen personer under 30 år som mottar uføretrygd har økt jevnlig i løpet av de siste årene. 
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Tabell 9: 

Antall uføre fordelt på alder i Ringsaker, per juni 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

I alt 2347 2340 2333 2412 2331 2382 2485 2523 2543 2622 2665 

18-29 år 62 63 68 75 69 88 97 111 126 141 144 

30-39 år 111 106 101 111 126 151 164 182 193 207 243 

40-49 år 327 325 339 403 384 424 479 498 499 501 505 

50-59 år 735 717 728 778 748 769 825 853 867 911 932 

60-61 år 281 286 233 208 219 239 222 203 218 219 217 

62-64 år 512 483 503 467 431 366 356 379 374 359 350 

65-67 år 319 360 361 370 354 345 342 297 266 284 274 

Kilde: NAV 

Unge som blir uføre eller som står i fare for å bli uføre, utgjør en liten, men viktig gruppe. 

Den viktigste årsaken til økningen av unge uføre er psykiske lidelser. For noen har det skjedd 

en eller flere hendelser som har forårsaket helseplagene, for andre har livet vært krevende 

helt fra barneårene, mens for andre igjen er det vanskelig å konkretisere både hva 

helseplagene består i og hva de skyldes. Felles er at de sliter med å få en varig tilknytning til 

arbeidslivet. Å fullføre videregående skole eller ta høyere utdanning reduserer sjansen for 

uføretrygd, uten at man vet om det er skolegangen i seg selv som bidrar til dette, eller om det 

er spesielle trekk ved dem som fullfører versus ikke fullfører videregående 

4.4 Utdanning 
Utdanningsnivå er en av mange faktorer som kan bidra til god folkehelse i et lokalsamfunn. 

Folk med høyere utdanning har større valgmulighet når det kommer til å skaffe seg arbeid, de 

deltar mer i samfunnet og har bedre helse. Derfor har det over år vært en satsing på å heve 

utdanningsnivået og ikke minst andelen som fullfører videregående opplæring. Når en 

vurderer dette i Ringsaker, må det ses i sammenheng med arbeidsmulighetene her.  

Utdanningsnivået i Ringsaker er lavere enn landet for øvrig. Andelen med høyere utdanning i 

Ringsaker øker, men andelen som har høyere utdanning i landet for øvrig øker mer. I 2018 

hadde ca. 24 % av innbyggerne i Ringsaker utdannelse fra høyskole eller universitet, dette er 

10 prosentpoeng lavere enn landssnittet på 34 %. Ringsaker ligger også noe under snittet for 

Hedmark fylke. 
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Tabell 10: 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Hele 
landet 

Grunnskolenivå 28,6 28,2 27,9 27,3 26,9 26,5 26,2 25,8 

Videregående 
skole-nivå 

42,3 42 41,7 41,3 40,9 37,8 37,4 37,2 

Fagskole 0 0 0 0 0 2,8 2,9 2,9 

Universitets- og 
høgskolenivå  

29,1 29,8 30,4 31,4 32,2 32,9 33,4 34,1 

Hedmark Grunnskolenivå 35,3 34,8 34,3 33,5 33 32,4 31,8 31,1 

Videregående 
skole-nivå 

42,9 42,7 42,7 42,6 42,5 40 39,9 39,9 

Fagskole 0 0 0 0 0 2,4 2,5 2,5 

Universitets- og 
høgskolenivå  

21,9 22,5 23,1 23,8 24,5 25,2 25,8 26,5 

Ringsaker Grunnskolenivå 35,9 35,3 34,8 33,9 33,6 33,1 32,5 31,9 

Videregående 
skole-nivå 

44,1 44,1 44,2 44,1 43,9 41,4 41,3 41,3 

Fagskole 0 0 0 0 0 2,4 2,5 2,6 

Universitets- og 
høgskolenivå  

20 20,5 21 21,9 22,6 23,1 23,6 24,2 

Kilde: ssb.no, tabell 09429 

 

Ungdata viser at det er en økt orientering mot skole og utdanning i Ringsaker, men denne 

trenden er ikke like tydelig i Ringsaker som i resten av landet. Andelen ungdomsskoleelever i 

Ringsaker som tror de vil ta høyere utdanning var i 2017 på 55 %, mot 64 % på landbasis. For 

elever i videregående skole var andelen på 64 %, like under landsgjennomsnittet på 67 %. 

Dette var en økning på ett prosentpoeng for Ringsaker, mens landet økte med sju 

prosentpoeng.  

4.4.1 Læringsutbytte i grunnskolen 

Læringsutbyttet i grunnskolen blir trukket fram som en viktig forutsetning for elevenes 

endelige utdanningsnivå og mulighet for stabil arbeidstilknytning som voksne. Systematisk 

kartlegging gir informasjon om elevenes læringsutbytte. Dette er en viktig tilbakemelding for 

hvordan man kan tilpasse opplæringen best mulig, både for elever som strever og for 

høytpresterende elever som trenger mer utfordringer. Nasjonalt er resultater fra nasjonale 

prøver på 5. trinn, 8. trinn og 9.trinn sammen med grunnskolepoeng og eksamensresultater, 

viktige indikatorer for tett oppfølging av den enkelte elev.  

I skoleåret 2018-2019 viser resultatene fra nasjonale prøver at Ringsaker samlet sett i lesing 

på 5. trinn ligger høyere enn landsgjennomsnittet. På 8. trinn er det likt med 

landsgjennomsnittet. I regning ligger resultatene i Ringsaker likt med landsgjennomsnittet 

på 5. trinn, og noe under landsgjennomsnittet på 8. trinn. I engelsk presterer elevene på 5. 

trinn over landsgjennomsnittet, mens elevene på 8. trinn ligger like under 

landsgjennomsnittet. Samlet er resultatene for kommunen marginalt forskjellig fra landet, 

men det er stor variasjon mellom skolene i kommunen, noe som krever fortsatt arbeid. 

Skriftlige eksamensresultater fra 10.trinn viser at i 2018 lå Ringsaker 0,1 karakter over 

landsgjennomsnitt i matematikk, 0,2 karakter under landsgjennomsnitt i norsk og 0,1 

karakter under landsgjennomsnitt i engelsk. Det er altså en framgang i matematikk, og en 

liten tilbakegang i norsk og engelsk.   
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Forebygging av frafall i videregående opplæring krever bevisst satsing og målrettet arbeid 

helt fra barnehagen. Det er iverksatt en rekke tiltak for å øke læringsutbyttet i Ringsaker. Det 

er blant annet innført både matematikk og engelsk i barnehagen, grunnleggende ferdigheter 

er et prioritert område i grunnskolen og systematisk kartlegging av elevenes læringsutbytte 

gjennomføres. Videre er timetallet i grunnskolen i Ringsaker utvidet flere ganger for å bidra 

til økt læringsutbytte. Kompetanseheving for lærere og skoleledere har høy prioritet for å 

bidra til å realisere fastsatte overordnede mål om at flest mulig elever fullfører og består 

videregående opplæring.   

4.4.2 Videregående opplæring 

Det er en målsetting at flest mulig elever skal fullføre og bestå videregående opplæring. I 
Ringsaker fortsetter 97,6% av elevene videregående opplæring etter grunnskolen. På 
landsbasis er snittet 97,5%.  

 

Figur 1:

 

De siste 8 årene er andelene elever som har gjennomført videregående opplæring bedret med 

11,6 %. For siste kjente årskull (dvs. de som startet på videregående i 2013), ligger tallet for 

gjennomføring på 76,1 %. Landsgjennomsnitt lå på 75,3 %. Det er en positiv trend for fullført 

og bestått for elever fra Ringsaker på VG1 for årskullet 2018/19, hvor særlig guttene utmerker 

seg positivt i motsetning til tidligere år. For dette kullet har 91,8 % av guttene i Ringsaker 

fullført og bestått, mot nasjonalt 88,5 %. 

4.4.3 Lærlinger 

Det er behov for flere med yrkesfaglig utdanning. Av 290 lærlingekontrakter registrert på 

personer bosatt i Ringsaker, har 196 lærlingplass i kommunen. De fleste lærlingene bosatt i 

Ringsaker får lærekontrakt i Ringsaker eller i en av nabokommunene. I Ringsaker er det flest 

tilgjengelige lærlingplasser innenfor bransjene bygg og anlegg og helse og omsorg.  

De aller fleste bransjene melder om et udekket behov for lærlinger. Behovet er spesielt stort i 

bransjene helse og omsorg og bygg og anlegg. Det er også et antall søkere som ikke når opp i 

kampen om læreplass. De aller fleste i denne gruppen er søkere som bedriftene ikke anser 
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som kvalifisert til læreplass i sin bedrift. Dette er en utfordring for hele Innlandet og landet 

som helhet.  

4.5 Oppvekstmiljø 
I Norge defineres et godt oppvekstmiljø som et miljø som gir barna trygg og sikker oppvekst 

med like muligheter. Målsettingen er at alle skal ha en god barndom og ungdomstid, enten 

man er fattig eller rik, gutt eller jente, bor på bygda eller i byen. Av alt som betyr noe er det i 

denne oversikten lagt vekt på trivsel og mobbing, helse, framtidstro, skole og utdanning og 

personlig økonomi for å danne et bilde av status, utfordringer og ressurser for oppvekstmiljø 

i Ringsaker kommune.  

4.5.1 Trivsel og mobbing  

Elevundersøkelsen 2018/2019 viser at elevene i Ringsaker på 7. og 10. trinn for de siste fem 

årene samlet sett opplever høy grad av trivsel på skolen. Elevene på 10. trinn svarer også på 

eller over landsgjennomsnittet om mestring, mens elevene på 7. trinn svarer på eller litt 

under landsgjennomsnittet på de samme spørsmålene.  

Ungdata 2017 viser også at det er en høy skoletrivsel i Ringsaker. Over ni av ti oppgir at de 

trives på skolen, både på ungdomstrinnet og videregående. Det store flertallet mener også at 

lærerne bryr seg om dem og de føler at de passer inn blant elevene på skolen. Dette var på 

nivå med det nasjonale resultatet. Ungdom i Ringsaker ligger under landsgjennomsnittet 

med tanke på skulking. 17 % oppgir at de har skulket minst én gang, mens 20 % oppgir dette 

på landsbasis.  

Mange elever i Ringsaker er også fornøyd med skolen de går på, herunder syv av ti på 

ungdomstrinnet og seks av ti på videregående. Likevel er det ikke alle som er fornøyde, og 

andelen som er misfornøyd er høyere blant jentene og stiger med alder. Nasjonal forskning 

viser at mistrivsel er mer utbredt blant barn med lav sosioøkonomisk status. Manglende 

trivsel på skolen gjelder både skolen som læringsarena og som sosial arena og samvær med 

venner. Det er grunn til å tro at dette også gjelder for Ringsaker.  

Trivsel og et godt læringsmiljø i barnehage og skole har stor betydning for en god psykisk 

helse. Det er innført «Psykologisk førstehjelp» i barnehage og grunnskole for å hjelpe barn og 

unge med mestring og trygghet for å sette ord på tanker og følelser for bedre psykisk helse. 

«Timen i livet» og «min rett» er også tiltak skolene benytter i denne sammenheng. Arbeid 

med trygt og godt skolemiljø står høyt på dagsordenen. Med bakgrunn i resultater fra 

elevundersøkelsen på 7. trinn og 10. trinn skoleåret 2018/2019, er det behov for å intensivere 

dette. PP-tjenesten bidrar gjennom å gi faglig støtte til barnehager og skoler i det 

forebyggende arbeidet. 

Resultater fra Elevundersøkelsen i årene fra 2014-2015 til 2018-2019, viser en varierende 

økning i antall elever på 7. trinn som svarer at de er blitt mobbet av andre elever på skolen de 

siste månedene. For 10. trinn er det en mindre reduksjon i svarprosent for samme forhold. I 

denne perioden er også spørsmålsstillingen i elevundersøkelsen endret, slik at dette kan gi 

utslag i svarene. Tallene varierer fra år til år, og det er stor variasjon mellom skolene, og ved 

skoler med få elever kan en liten endring gi store statistiske utslag. Arbeidet med å sørge for 

at alle elever i grunnskolen i kommunen får et trygt og godt skolemiljø har høy prioritet 

gjennom tett oppfølging og systematisk arbeid. I tilstandsrapport for grunnopplæringen som 

legges fram til politisk behandling hvert år omtales disse forholdene mer detaljert. 
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I Ungdata-undersøkelsen er mobbing målt på en indirekte måte ved at ungdommene får 

spørsmål om de er utsatt for plaging, trusler og utfrysning. Ungdata fra 2017 viser at 

Ringsaker ikke skiller seg vesentlig fra resten av landet på dette området. Prosentandelen 

som oppga at de blir utsatt for plaging, trusler eller utfrysning av andre unge er på 7 %, noe 

som er en nedgang på 2 prosentpoeng fra 2014 og like under landsgjennomsnittet på 8 %. 

Mobbing ser ut til å avta i løpet av tenårene. På videregående skole i Ringsaker oppga 5 % at 

de opplever å bli mobbet, likt som på landsbasis. I Ringsaker er andelen jenter som opplever 

å bli mobbet stabil på 8 % prosent, mens andelen gutter som mobbes er redusert til 6 % siden 

2014. 

Når det kommer til måter gutter og jenter blir utsatt for mobbing på, ser en forskjeller 

mellom kjønnene. Jenter er mer utsatt for digital mobbing enn gutter, hvor flere jenter enn 

gutter på ungdomstrinnet oppga at de var blitt utsatt for digital mobbing minst én gang i 

måneden. Andelen som oppgir at de mobber andre har vært synkende siden 

Ungdatamålingene startet på nasjonalt nivå, og er nå på 2 %. Svarene fra Ringsaker viser 

samme trend her, og en ser en mindre reduksjon fra 3 % til 2 % fra 2014. 

4.5.2 Fremtidstro 

Ungdata-undersøkelsen fra 2017 viser at ungdom i Ringsaker, i likhet med norsk ungdom 

generelt, har et optimistisk syn på fremtiden. Kun 10 % av elevene i videregående skole oppga 

at de trodde de ville bli arbeidsledige, mot 13 % på nasjonalt nivå. 72 prosent av 

ungdommene i ungdomsskolen oppga at de tror de vil komme til å leve et godt og lykkelig liv, 

mot 74 prosent på landsbasis. Også blant videregående elever oppga flertallet at de tror de vil 

få et lykkelig liv, men andelen var noe lavere i Ringsaker enn resten av landet, 64 % i 

Ringsaker og 72 prosent på landsbasis. Her ser en også forskjeller mellom kjønnene, hvor 61 

% av jentene svarer ja på spørsmålet mot 67 % av guttene.  

4.6 Økonomi i private husholdninger  
Store økonomiske bekymringer kan overskygge personers evne til å ta andre gode valg i 

hverdagen. Husstandenes økonomi har betydning for hvilke muligheter barna i familien har 

til deltakelse i organisert og uorganisert fritid. Å vokse opp i en familie med lav inntekt i dag 

kan både handle om å ikke få dekket sine primærbehov, så vel som at det kan være vanskelig 

å delta på lik linje med andre barn og unge i fritidsaktiviteter, idrett og i andre sosiale 

sammenhenger. Levekårssituasjonen har således stor betydning for barn og unges liv.  

Gode materielle vilkår er i økende grad et viktig fundament som gir rom for utvikling på 

sentrale arenaer. Med materielle vilkår menes her hvilken tilgang folk har til ressurser som 

bolig, kosthold, møbler, klær, personlig utstyr (pc, telefon, sykkel), også personers tilgang til 

utdanning og arbeid, sosialt nettverk, tilgang til helsetjenester, tilgang til fritidsaktiviteter og 

beskyttelse mot vold eller annen kriminalitet. Mangel på materielle vilkår kan bidra til å 

forsterke andre utfordringer, og det vil samlet sett kunne medføre både marginalisering, 

uhelse og ulike former for utenforskap. 

Figur2 viser fordelingen av ulike typer husholdninger i Ringsaker og et utvalg av våre 

nabokommuner.  
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Figur 2:

Kilde: ssb.no tabell 06499 

I Ringsaker kommune ser man en jevn stigning i antall husholdninger som består av bare én 

person, fra 4738 i 2010 til 5598 i 2017. Dette er en trend man ser i hele landet, stadig flere 

bor alene. Tallene for de andre typene av husholdninger ligger relativt stabilt. 

Når det gjelder inntekten til husholdningene ser man at aleneboende ligger lavt og at gapet 

opp til par og familier øker. En aleneboer har omtrent 1/3 av inntekten til par med barn 0-17 

år. Enslige forsørgere ligger også lavt på inntektssiden, med omtrent halvparten av inntekten 

til par med barn. 

Figur 3:

Kilde: ssb.no tabell 06499 

Antall barn som vokser opp i fattige familier øker, og har vært sterkt økende de siste 15 årene.  

I Ringsaker er det også en markant økning i andel barn som vokser opp i husholdninger med 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Husholdninger i Ringsaker kommune

Ringsaker Aleneboende Ringsaker Par uten barn

Ringsaker Par med barn 0-17 år Ringsaker Enslig mor/far med barn 0-17 år

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Inntekt etter skatt (median),  Ringsaker 

Ringsaker Aleneboende Ringsaker Par uten barn

Ringsaker Par med barn 0-17 år Ringsaker Enslig mor/far med barn 0-17 år



Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer på helse – 2019 - Ringsaker kommune 
 Side 33 
 

 

vedvarende lavinntekt. Nye tall fra 2017 viser at 10,5 prosent av alle barn i Ringsaker 

kommune vokser opp i lavinntektsfamilier (målt etter 60% av median inntekt). I flere av 

disse husholdningene er det én forsørger, og inntekten er dermed enda lavere. I antall utgjør 

disse 820 av Ringsaker kommunes 7809 barn. Til sammenlikning er landsgjennomsnittet for 

samme år 10,7 prosent. Legger vi til grunn utviklingen de siste tre år, er det grunn til å tro at 

tallet har steget ytterligere fram mot 2018 og 2019, både i Ringsaker og i landet for øvrig. 

Figur 4:

 

Kilde: barnefattigdom.no og ssb.no 

I følge KOSTRA-tallene fra SSB var det i 2018 621 barn i Ringsaker kommune som vokste 

opp i familier som mottar sosialhjelp, se tabell 16. 

Tabell 11: 

Antall barn i familier som mottok sosialhjelp, Ringsaker kommune 
2015 2016 2017 2018 
603 534 564 621 

Kilde: Kostra 

Norge er preget av økonomisk velstand, høy yrkesdeltakelse og gode levekår, men med økt 

velstand kommer økte forskjeller. Jo flere goder majoriteten i befolkningen kan skaffe seg, jo 

flere mangler vil komme til syne og bli mer påtrengende for de som av ulike årsaker står 

utenfor arbeidslivet, eller som av andre grunner sliter med trang økonomi. Hvilke muligheter 

man får tilgang til kan i stadig større grad knyttes til økonomi, og det gjelder også hvilke 

materielle og sosiale goder en som barn blir gitt tilgang til.  

4.6.1 Sosial ulikhet  

Sosial ulikhet i helse er langt på vei et resultat av forskjeller i materielle og psykososiale 

ressurser. Forskning viser at det er en sammenheng mellom det å vokse opp i familier med 

lav inntekt og manglende muligheter til livsutfoldelse blant barna. Derfor er det grunn til 

bekymring når flere rapporter viser en sterk økning i sosiale og økonomiske forskjeller i 

befolkningen. Særlig bekymringsfullt er det at andelen barn og unge som vokser opp i 
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vedvarende risiko for fattigdom vokser.  Barn som vokser opp i inntektsfattige familier er mer 

utsatt for mobbing, har dårligere fysisk og psykisk helse og dobbelt så mye skolefravær som 

barn som ikke er berørt av fattigdomsproblemer. Det viser seg at en oppvekst i 

lavinntektshushold statistisk sett fører til en mindre sunn livsstil. Dette utgjør en risiko for 

negative helseutfall og redusert livskvalitet, som forplanter seg fra barne- og ungdomsårene 

og videre til voksenlivet. Disse barna deltar også statistisk sett på færre fritidsaktiviteter og er 

mindre sammen med venner. Barn med innvandrerbakgrunn utgjør en økende andel av barn 

i lavinntektshusholdningene, og er overrepresentert i lavinntektsstatistikken. I dag har over 

halvparten av barna i familier med lav inntekt i Norge innvandrerbakgrunn.  

Det er grunn til å tro at dette også gjelder barna i Ringsaker kommune. Det er ikke slik at alle 

barn som vokser opp under vanskelige oppvekstsvilkår får det vanskelig som voksne, men det 

er slik at sannsynligheten for å havne i en marginalisert posisjon er klart høyere hvis familien 

man vokser opp i sliter med økonomi eller mangel på ressurser.  

Ringsaker kommune er oppmerksom på barnefattigdomsutfordringene og har gjennom 

systematisk arbeid og gode tiltak styrket barns rett til deltakelse uavhengig av foreldrenes 

sosioøkonomiske status. For at alle skal ha samme mulighet til deltakelse, må samfunnet 

gjøres tilgjengelig for alle gjennom både en spisset og en bred innsats. Noen av forholdene 

som framheves som viktige i Ringsaker kommune, og som underbygges av Rapport om 

tilskuddsordning for barnefattigdom, for å utvikle tiltak og fremme deltakelse blant barn og 

unge er: 

- Å senke terskelen for deltakelse på alternative mestringsarenaer.  
- Ikke-stigmatiserende tiltak som er åpne for alle 
- Attraktive tilbud  
- Familieperspektivet – familiens totale situasjon adresseres  
- At det er etablert systemer for tilgang til utstyr for deltakelse  
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5. Sosialt, fysisk, biologisk og kjemisk miljø 

5.1 Om sosialt, fysisk, biologisk og kjemisk miljø 
Miljøet vi lever i påvirker helsa vår på godt og vondt. Maten vi spiser, lufta vi puster inn, 

utformingen av boligområder og andre miljøforhold virker inn på helse, livskvalitet og trivsel. 

Gjennom god planlegging og tilrettelegging kan kommunen bidra til å bedre folkehelsen.  

Sosialt miljø handler om relasjoner mellom mennesker og opplevelse av tilhørighet til et 

sosialt fellesskap. Opplevelse av tilhørighet har betydning for god livskvalitet og er et 

grunnleggende element for god (psykisk) helse. Det er mange måter å vurdere grad av 

tilhørighet på. Ensomhet, valgdeltakelse, familierelasjoner og organisasjonsdeltakelse kan si 

noe om dette. Når mennesker kjenner på fravær av disse faktorene blir det en opplevelse av 

utenforskap. Utenforskap kan igjen påvirke omfang av kriminalitet.  

Tilknytning til skole, arbeid og fritidsaktiviteter viktige arenaer for å oppleve tilhørighet. 

Dette kommenteres andre steder i dokumentet. 

5.2 Kultur og aktivitetstilbud  
I Ringsaker har befolkningen rikelig med muligheter for et aktivt liv både bynært, på bygda, i 

fjell- og utmarksområdene og i tilknytning til Mjøsa. Det er et bredt og variert tilbud av 

aktiviteter og tilgang til tur- og rekreasjonsmuligheter som gir befolkningen gode muligheter 

til å være fysisk aktiv og å finne ro og overskudd i nærområdet. I et folkehelseperspektiv har 

tilrettelegging for friluftsliv nært der folk bor avgjørende betydning for bruk, det koster lite og 

det har en betydelig folkehelsegevinst. Moelvmarkas venner og Hamar og Hedemarken 

turistforening står for merking og tilrettelegging av over 445 km stinett fordelt i hele 

kommunen, mange av stiene har utgangspunkt der folk bor. 

Det er registrert 461 idrettsanlegg i kommunen; 318 ordinære anlegg og 146 nærmiljøanlegg 

og anlegg for friluftsliv i fjellet. Årlig samlet lengde maskinpreparerte løyper er 800 km. 

Hovedtyngden av skiløypene er å finne i Ringsakerfjellet, Veldre sag og på Hedmarksvidda.  

Kommunen gjennomfører årlig en rekke kulturarrangement som er sosialt utjevnende, gratis 

og for alle. Kulturenheten involverer både frivillige lag og foreninger, lokale og regionale 

kulturaktører og næringsliv, i tillegg til egne ressurser, for å gjennomføre dette. Som 

eksempel ble det i løpet av sommersesongen 2019 gjennomført nærmere 40 arrangement i 

Brumunddal og Moelv sentrum.  

Mjøsparken i Brumunddal og Moelv skole er to nye nærmiljøanlegg som legger til rette for 

gode møteplasser og variert aktivitet for alle aldre. Det jobbes også med tilførselsstier fra 

Brumunddal sentrum, Mjøsa ferie og fritid og til tilhørende turområde nord for Brumunddal 

sentrum. 

Biblioteket med sine lokaler i Brumunddal, Moelv og Brøttum er også viktige sosiale 

møteplasser. Biblioteket har en rekke aktiviteter som bidrar til inkludering og møter på tvers 

av kulturer og sosiale skiller.  

Kommunen drifter fritidsklubb i Brumunddal, Moelv og på Nes. Klubbene har åpent to- fire 

ganger i uka og skal være et trygt og åpen sosialt treffsted for ungdom mellom 13 og 18 år. 

Under fritidsklubben i Brumunddal er det også tilbud om å kjøre trail to kvelder i uka. Alle 

ungdomstilbudene er gratis.  
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5.2.1 Samspill med frivilligheten  

Mangfoldet av frivillige lag og foreninger er en stor ressurs i kommunen. Gjennom frivillig 

arbeid skjer mye av fritidsaktivitetene. Det formes sosiale møteplasser, aktiviteter som skaper 

tilhørighet og meningsfulle opplevelser. Forskning peker også på at frivillige engasjement kan 

virke rusforebyggende. Frivilligheten har tilbud for alle aldersgrupper. I årsverk utføres det 

kanskje frivillig arbeid tilsvarende 1500 årsverk per år. Kommunen legger til rette for frivillig 

aktivitet gjennom en rekke tilskuddsordninger, og det er to frivilligsentraler i kommunen. 

Kommunen har også etablert samarbeid med Vilmer. Vilmer er en sosial entreprenør og 

jobber blant annet med frivillig mobilisering for økt aktivitetstilbud på sykehjem og 

institusjoner.  

Høsten 2018 ble det vedtatt en plan for frivillighet som sier mer om mål og tiltak for å utvikle 

samarbeidet mellom kommunen og frivillig sektor framover. Se: 

https://www.ringsaker.kommune.no/getfile.php/4438087.1897.asqpbapitbjsjb/Frivilligplan.pdf 

Ringsaker idrettsråd har eksistert i over 30 år og er en sentral samarbeidspartner for 

idrettens utvikling i kommunen. Idrettsrådet er bindeleddet mellom idrettslagene og 

kommunens administrasjon og jobber for å bedre rammevilkårene for å skape og holde i gang 

aktiviteter for barn og unge spesielt. I tillegg støtter idrettsrådet opp om klubbutvikling i tråd 

med nasjonale politiske føringer. De peker på ulike barrierer for idrettsdeltakelse blant barn 

og unge. Disse barrierene er anleggsutvikling, hallkapasitet, kostnadsnivå ved hall-leie og 

andre driftsutgifter. Det er fortsatt en del etterspørsel etter trenings- og øvingstider i de 

kommunale idrettshallene og kulturbyggene. De tradisjonelle lagidrettene har ved inngangen 

til 2020 stort sett tilfredsstillende aktivitetsflater, men det er et stort behov for tilleggsarealer 

til andre typer idretter og aktiviteter som ikke nødvendigvis krever en hel hallflate. Mindre 

aktivitetshaller og basishaller til turn, dans, skøyter, kampsport, styrketreningsrom er 

konkrete eksempler der det etterspørres tilfredsstillende treningslokaler.  

Ringsaker kulturråd er bindeleddet mellom 104 lag og foreninger innen kultur og 

kommunen. De jobber for gode vilkår for sine medlemsforeninger. Kulturrådets medlemmer 

er kor, korps, dansegrupper, velforeninger, forsamlingshus, speidergrupper og 4H lag. En 

utfordring kulturrådet løfter opp er mangel på øvingslokaler både for kor, korps og aktiviteter 

som seniordansen. Denne utfordringen kan få følgekonsekvenser ved at de som deltar, barna, 

ungdommene og de eldre, slutter med denne organiserte aktiviteten. Disse aktivitetene kan 

ha stor betydning for opplevelsen av å høre til et større fellesskap og arena for mestring for de 

som deltar.   

Kommunen har flere tiltak og arrangement i nært samarbeid med lag og foreninger. Ti 

topper, stolpejakta i Ringsaker, lysvandring, ungdommens kulturmønstring (UKM), den 

kulturelle spaserstokken, og ulike torgarrangement i Brumunddal og Moelv sentrum er 

eksempler på dette.  

Hjelpeorganisasjoner som Norsk folkehjelp og Røde kors er viktige samarbeidspartnere for 

kommunen i beredskap og inkluderingsarbeid. Det foregår også mye frivillig innsats av 

enkeltpersoner, f.eks. i regi av frivilligsentralene, ved kommunens sykehjem, og i forbindelse 

med bosetting og aktivisering av flyktninger. 

5.2.2 Deltakelse i organisert aktivitet 

I Ringsaker er det et mangfoldig tilbud og muligheter til organisert og uorganiserte 

aktiviteter innen idrett, kultur og friluftsliv. Innenfor idrett er det registrert 43 klubber med 

https://www.ringsaker.kommune.no/getfile.php/4438087.1897.asqpbapitbjsjb/Frivilligplan.pdf
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til sammen tilbud innenfor 22 ulike idretter. I 2018 hadde Ringsakeridretten 5695 

medlemmer i aldersgruppa 0- 19 år og nærmere 11.000 medlemmer totalt. Idrettspolitiske 

føringer vektlegger at idretten har en rolle i å skape mestringsfølelse, sosiale nettverk og 

utjevne sosiale forskjeller. I tillegg til skole er idretten en av de største arenaene for fellesskap 

og tilhørighet. Innenfor ulike kultur- og friluftsrelaterte aktiviteter er det over 100 frivillige 

lag og foreninger som representerer et bredt spekter av aktiviteter. I følge Ungdata 2017 er 

61% av ungdommene i Ringsaker med i en eller flere fritidsorganisasjoner. Nasjonale tall 

viser at de fleste ungdommene som tidligere har vært aktive innen idrett og annen organisert 

fysisk aktivitet, fortsetter å være fysisk aktive videre i livet.   

Kulturrådets medlemsorganisasjoner har hatt en stabil medlemsmasse de siste årene, med en 

økning siste tiden – spesielt innenfor korps. Korpsene har 438 personer totalt, og det er 203 

personer som er tilknyttet kor i kommunen. I tillegg har Ringsakeroperaen kor og musikere 

tilknyttet seg. Seniordansen er også en forening med stor aktivitet. Totalt 148 voksne deltar i 

denne gruppa regelmessig.  

Ringsaker har hatt kulturskole siden 1979. På skolen er det 495 registrerte medlemmer fra tre 

år og oppover. I tillegg har ca. 300 elever kontakt med kulturskolen gjennom skolens tilbud 

til barnehager, skoler og korps. Kulturskolen tilbyr undervisning i dans, musikk og visuell 

kunst. 107 personer står på venteliste, og ventetiden varierer fra et halvt år til 3- 4 år (lengst 

ventetid på piano). De siste 10 årene har kulturskolen utvidet sitt tilbud innen dans og 

musikk.  

Deltakelse i frivillige organisasjoner synes å være en viktig positiv påvirkningsfaktor på helse. 

Ungdata 2017 viser at 61 prosent av ungdomsskoleelever er med i en fritidsorganisasjon. 

Dette er en økning på tre prosentpoeng fra samme kartlegging i 2016. Dataene skiller ikke på 

type organisasjon eller aktivitet.  

Deltakelse i organisasjoner kan også fungere som en læringsarena for ungdoms 

identitetsutvikling og demokratiforståelse. Ofte er det voksne til stede som setter rammene 

for aktivitetene og bidrar med hjelp og støtte. Barn og unge som ikke har mulighet til å delta i 

slike arenaer har mindre tilgang til denne typen lærings- og samværsaktiviteter. Barn i 

familier med lav inntekt deltar i mindre grad i organiserte aktiviteter enn andre barn. 

Dermed går de glipp av en viktig arena for barn og unge hvor de kan treffe andre og få 

mulighet til å utvikle disse ferdighetene.  

Kostnader til deltakelse i organisert aktivitet innen idrett og kultur er en utfordring. For en 

familie med to barn mellom 10-12 år, som er aktive i idrett og kulturaktiviteter (hver to 

aktiviteter gjennom året) viser et grovt overslag i to av kommunes store foreninger at det 

koster familien om lag 20- 30000 pr. år. Det er stor variasjon i kostnader knyttet til ulike 

idretter. En barriere er kostnader til utstyr som kreves i enkelte idretter. En annen barriere er 

kostnader til reiser og deltagelse ved konkurranser og samlinger.   

Hall-leie, baneleie og økende driftskostnader er en økonomisk utfordring for mange 

idrettslag i Ringsaker. Kommunen har ulike støtte- og tilskuddsordninger som lag og 

foreninger kan søke om for å dekke opp deler av sine aktivitets- og driftsutgifter eller 

klubbutvikling generelt. 

I Ringsaker er det flere tiltak som gir mulighet for allsidig deltakelse. Det gjennomføres årlig 

en byttedag i idrettsmiljøene med gjenbruk av utstyr, og det er etablert BUA-ordning med 
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mulighet til å låne utstyr gratis. Lag og foreninger innen kultur kan søke om tilskudd til 

prosjekter, aktiviteter og lederopplæring rettet mot barn/unge og funksjonshemmede. Det er 

nærmere 15 ulike støtte- og tilskuddordninger som idrettslag og foreninger kan søke; drift, 

klubbutvikling, arrangementer, aktivitetsskoler, løypepreparering er noen eksempler.  

Kommunen samarbeider også med idrettsrådet om fordeling av kommunale spillemidler til 

anleggsutvikling. Alt kulturarbeid rettet inn mot barn og unge har prioritet. 

BUA er et viktig tiltak for å styrke barn og unges mulighet for aktivitet og deltakelse. Dette 

understrekes også i FAFO- rapporten som har evaluert «nasjonal tilskuddsordning mot 

barnefattigdom»: Fra deltakelse til mestring (2018). Det blir framhevet i rapporten at 

utstyrsordninger er en viktig infrastruktur for at barn og unge skal kunne utfolde seg på 

alternative mestringsarenaer og delta i ulike former for aktivitet. BUA har sin styrke i at det 

er et universelt og ikke-stigmatiserende tilbud som strekker seg ut til alle kommunens 

innbyggere. En BUA-ordning vil samtidig kunne påvirke store deler av befolkningen til å 

bidra, og dermed medvirke til at helsen eller de sosiale forholdene i befolkningen generelt 

blir litt bedre.  

Kommunen tilbyr åpne kultur- og aktivitetstilbud som er tilrettelagt for personer med fysisk 

funksjonshemming eller psykiske plager. Dette er tilbud for mennesker som i større grad er 

utsatt for isolasjon og ensomhet. De utvikler sine kursbaserte aktivitetstilbud ut i fra behov 

og ønsker både fra brukergrupper og samarbeidspartnerne. Kulturaktivitetene bidrar til 

fellesskap og meningsfulle opplevelser. Eksempler på aktiviteter er sansegruppe, 

teatergruppe, malekurs, sanggruppe, trenings- og friluftslivsgruppe. I tillegg arrangeres det 

sommeraktiviteter. Tilbudene koordineres med tilbudene som frivillige lag og foreninger har 

til samme målgruppe. Målet er at deltagerne skal integreres i aktiviteter og sosial deltakelse i 

sitt eget nærmiljø. De fleste tilbudene er gratis. 

Det er nødvendig med systematisk og målrettet klubbutviklingsarbeid for å forenkle og 

begrense kostnadsdrivende effekter. Dette er en av hovedutfordringene i idretten, både 

knyttet til rekruttering, forhindre frafall og å bidra til større valgfrihet slik at barn og unge 

kan delta i allsidig idrett. Det finnes ulike støtteordninger for å bryte økonomisk barriere for 

deltakelse. Det er et felles ansvar å bidra til å holde kostnadene nede. Samarbeid mellom 

klubbene og NAV vil kunne bidra her gjennom etablerte ordninger i NAV. De senere årene 

har samarbeidet mellom klubbene og NAV blitt betydelig styrket. Et resultat av dette er økt 

inkluderingskompetanse i klubbene og mer målrettede støtteordninger og tiltak i NAV.   

Gjennom prosjektet Delta! har Ringsaker kommune utviklet Aktivitetskortet. Aktivitetskortet 

gis til barn som ellers er forhindret fra å delta på ulike kultur-, frilufts- og 

opplevelsesaktiviteter.  Aktivitetskortet gir barna gratis tilgang til en rekke aktiviteter. NAV 

deler ut kortet til 100 barn utfra gitte kriterier. Tiltaket er målrettet og har til hensikt å bidra 

til utjevning av sosiale forskjeller.   

5.3 Tilhørighet og ensomhet  
Ensomhet handler i stor grad om hvilke forventinger vi har til det sosiale livet og hva vi får ut 

av å være sammen med andre. WHO mener at ensomhet kan bli en stor folkehelseutfordring 

i framtiden. Politikerne og sentrale helsemyndigheter er opptatt av ensomhet som en 

utfordring som bør bekjempes. Tall fra nasjonale levekårsundersøkelser viser at ensomhet er 

vanligere blant uføre, arbeidsledige, pensjonister og studenter enn  blant yrkesaktive.  
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Ensomhet er høyest blant de 25% med lavest inntekt i landet. Kvinner opplever i større grad 

at de er ensomme enn menn, og de som bor alene etter fylte 45 år er oftere ensomme enn de 

aleneboende som er under 45 år. Ensomheten ser ut til å oftere opptre blant de unge enn de 

som er midt i livet. En ser også at ensomhet og psykiske plager har økt noe blant ungdom og 

unge voksne, og særlig blant jenter.  

Det er en nasjonal trend at flere eldre opplever digitalt utenforskap. Tall fra SSB viser at 

400.000 mennesker ikke har brukt internett. Den største delen av disse er eldre. Ved ikke å 

beherske det grunnleggende digitale i hverdagslivet fører dette til både frustrasjon, ensomhet 

og økte utgifter for en gruppe mennesker som i utgangspunktet er sårbare. Det er ikke tall på 

hvor mange dette gjelder i Ringsaker, men både eldrerådet, utvalg for omsorg og Røde Kors 

har pekt på dette som en utfordring. Det er et viktig element å være oppmerksom på i 

arbeidet med å motvirke ensomhet spesielt hos eldre. Røde Kors har flere tiltak, blant annet 

seniorferie og sosiale aktiviteter. De planlegger også oppstart av kurset «digital senior». 

Kurset vil gi deltakerne nødvendig kompetanse til å bli selvstendige i «den digitale verden.» 

Vilmer har også hatt slike kurs og fått god tilbakemelding fra deltakerne.  

Sommeren 2019 gjennomførte Hedmark fylkeskommune en befolkningskartlegging om 

nærmiljø og livskvalitet. For Ringsaker viser undersøkelsen at mange opplever god 

livskvalitet, blant annet opplever de aller fleste seg trygge her. Samtidig viser undersøkelsen 

at flere menn opplever mindre meningsfull hverdag og angir lavere tilfredshet enn i landet 

for øvrig. De føler seg mindre trygge og har lavere tillitt til andre enn i landet for øvrig. I 

tillegg rapporterer de å være mer ensomme og nedstemt.  

Ungdata 2017 viste en betydelig andel ungdom i Ringsaker følger seg ensomme. 19 % av 

ungdomsskoleelever og 23 % av elevene på videregående oppgir at de er plaget av ensomhet. 

Én av ti har oppgir at de ikke har noen de ville snakket med eller søkt hjelp hos dersom de 

hadde et personlig problem. Tallene viser, som trenden på landsbasis, at jenter i Ringsaker er 

noe mer plaget av ensomhet enn gutter. 

Erfaringer fra kommunens voksenpedagogisk senter tyder på at flyktninger, særlig første 

tiden i kommunen, føler seg ensomme. Opplevelse av ensomhet og psykiske 

helseutfordringer truer allmennhelse hos en stor andel av de som er tilknyttet 

introduksjonsprogrammet. Flere er redde når det er mørkt, de tør ikke gå ut og har heller 

ikke bil eller venner som kan kjøre dem. De peker også på andre utfordringer, slik som 

oppfølging av barn i flyktningfamilier og inkludering i lokalsamfunnet. Samtidig er det flere 

enkeltpersoner, ulike idrettslag og andre foreninger, skoler og barnehager som gjør en stor 

innsats i arbeidet med inkludering.  Det er flere tiltak der frivillige møter flyktninger, som i 

seg selv er verdifullt.  

5.4 Familierelasjoner  
Tallene for skilsmisse og separasjon varierer litt fra år til år, men ligger relativt stabilt i 

Ringsaker i perioden etter 2010. I snitt er det 63 skilsmisser og 75 separasjoner i året.  

Samtidig er det omtrent 120 inngåtte ekteskap hvert år. Skolehelsesykepleierne i hele 

kommunens skolehelsetjeneste møter daglig barn og unge som opplever psykisk uhelse som 

følge av høyt konfliktnivå hjemme. Per i dag oppgis dette som en av de største 

helseutfordringene i skolehelsetjenesten. Helsestasjonsenheten og barnevernstjenesten 

erfarer at det det er et stort omfang av familier som trenger omfattende støttetiltak for å 

håndtere foreldrerollen og unngå høyt konfliktnivå i hjemmet. Kapasitet i tjenestene kan 

således være en utfordring for tilstrekkelig forebyggende og helsefremmende arbeid.  



Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer på helse – 2019 - Ringsaker kommune 
 Side 40 
 

 

Tall fra kommunens barnevern viser at Ringsaker ligger over landsgjennomsnittet når det 

gjelder andel barn i barnevernstiltak og andel barn med bekymringsmelding til barnevernet. 

Ringsaker ligger derimot lavere enn landsgjennomsnittet når det gjelder bruk av akuttvedtak 

i barnevernet.  

Tabell 1: Antall meldinger - aldersfordeling på barn i melding 

 2016 2017 2018 2019 

0 – 6 år, inkl. melding på ufødt barn 110 144 145 145 

7 – 12 år 124 127 129 143 

13 – 18 år 87 106 108 131 

Sum 321 377 382 419 

Kilde: Rapport i Famila (barneverntjenestens ikt-verktøy) 

Antall bekymringsmeldinger til barnevernet øker og økningen følger en nasjonal trend. For 

2019 kom det totale antallet meldinger opp i 419.  Det er flest meldinger på de yngste barna, 

selv om det første halvår 2019 også var en sterk økning av meldinger på ungdommer, særlig 

ungdom med rus- og skolefraværsproblematikk. Når de gjelder de yngste barna er det i stor 

grad sammensatte problemer, og mye familievold og vold mot barn. Krisesenteret har stor 

pågang, men de rapporterer ikke på kommunenivå. Vi vet derfor ikke om Ringsakers 

befolkning bruker Krisesenteret mer enn andre. 

Tabell 2: Barn med tiltak fra barneverntjenesten i Ringsaker pr. 31.12. hvert år  

Antall barn med tiltak pr. 31.12 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Barn i fosterhjem/institusjon/ 

bofellesskap 

87 92 101 109 106 104 107 

Barn med hjelpetiltak i hjemmet 132 175 160 136 169 150 145 

Sum antall barn med tiltak  

- Herav unge over 18 år 

219 

19 

267 

17 

261 

20 

245 

26 

275 

27 

     254 

26 

   252 

32                  

Kilde: Barneverntjenestens egen opptelling via ikt-verktøyet Familia 

Økende meldingstall har også ført til økning i antall barn med hjelpetiltak i hjemmet, og 

antallet barn med tiltak utenfor hjemmet. Her må det bemerkes at i antallet barn utenfor 

hjemmet er det inkludert 10 enslige mindreårige ungdommer som kom til Norge som 

asylsøkere.  

5.5 Omfang av kriminalitet  
Omfang av kriminalitet kan være et utrykk for flere forhold i et lokalmiljø. Blant annet kan 

det si noe om demografiske forhold og oppvekstsvilkår. Det kan også si noe om det sosiale 

miljøet og opplevelsen av tilhørighet hos befolkningen, spesielt knyttet til 

ungdomskriminalitet.  

I Ringsaker er totalt antall straffesaker synkende. Saker knyttet til trafikkovertredelser og 

vinningskriminalitet er synkende, men hadde i 2017 en økning. Trenden på landsbasis er at 
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omfanget er synkende. Det er derimot en urovekkende økning av saker vedrørende seksuelle 

overgrep og vold og trusselsaker i kommunen.  

Tabell 3: 

Type kriminalitet            Endring 2017-
2018 
  

Endring 
2014 - 
2018 

  2014 2015 2016 2017 2018 Antall Prosent  Prosent 

Alm. Orden/Fred.  16 16 15           

Allmennfarlige 
forbrytelser  

62 62 3           

Seksualforbrytelser 22 27 25 41 53 12 29,27 140,91 

Familieforhold 13 11 4 2 2 0 0 -84,62 

Vold-Trussel 82 91 98 111 161 50 45,05 96,34 

Vinning 420 369 380 322 409 87 27,02 -2,62 

Skadeverk 53 47 45 42 65 23 54,76 22,64 

Legemiddelloven  222 254 143 103 212 109 105,83 -4,50 

Vegtrafikkloven  285 262 267 264 309 45 17,05 8,42 

Våpenloven 12 11 4 1 13 12 1200 8,33 

Kilde: Innlandet politidistrikt, intern statistikk  

Utfra tilgjengelige data, vist i figur 3 har omfanget av seksuelle overgrep økt med 140 prosent 

fra første måling 2014 til siste måling i 2018. Endringene kan ikke alene forklares av 

naturlige variasjoner. Det er også en bekymringsfull utvikling knyttet til 

ungdomskriminalitet, og en ser andre påvirkningsfaktorer enn tidligere. Sosiale medier 

påvirker videre samhandlingsnormer, og kan lede nye grupper til handlinger som 

representerer lovbrudd og uorden i det fysiske livet. Trender spres raskere mellom ulike 

miljøer og til lokalsamfunn med stor geografisk spredning.  

Saker knyttet til narkotika er doblet fra 2017 til 2018 etter en nedgang i 2016-2017. Dette 

gjelder kun saker relatert til legemiddelloven. Det er også andre straffesaker knyttet til 

narkotika, som vi per i dag ikke har en total oversikt over.  

I Norge er målet 2 tjenestemenn per 1000 innbyggere. I Ringsaker er tallet under 1 per 1000. 

Saker knyttet til ungdomsmiljøer og saker knyttet til seksuelle overgrep prioriteres. Det 

jobbes med å styrke politidekningen.  

Modellen «Samordning av lokale rus og kriminalitetsforebyggende tiltak» (SLT) har siden 

2006 vært implementert i Ringsaker kommune. Modellen skal sørge for å koordinere 

kunnskap og ressurser mellom politi og relevante kommunale enheter, men også næringsliv 

og frivillige organisasjoner hører med i dette nettverket. Målet er at kommunens barn og 

unge skal få riktig hjelp til riktig tid, av et hjelpeapparat som samarbeider godt på tvers av 

etater og faggrupper. I forbindelse med SLT-arbeidet i kommunen er det en rekke 

tverrfaglige og tverretatlige møtearenaer, prosjekter og tiltak for å forebygge utfordringer 

knyttet til rus- og kriminalitet blant barn og unge.  

I Ringsaker kommune er det blant annet opprettet SLT-oppvekstteam ved de to største 

barneskolene, alle ungdomsskolene og ved Ringsaker videregående skole. Oppvekstteamene 

har møter én gang i måneden hvor en drøfter og behandler saker som angår elever, 

skolemiljø og nærmiljøet generelt – og som krever tverrfaglig samordning og drøfting. I disse 
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teamene deltar blant annet skole (rektor og rådgiver/sosiallærer), skolehelsetjenesten, PP-

tjenesten, barnevernet, ungdomskontakten, fritidsklubben, NAV, psykisk helse- og 

rustjenester, politiets forebyggende seksjon og SLT-koordinator.   

SLT-modellen bidrar til at relevante enheter møtes regelmessig for å utveksle kunnskap og 

erfaringer, og blir kjent med hverandres arbeidsmåter og kulturer, noe som gjør det enklere å 

drive målrettet forebygging. Når signaler fanges opp, kan tiltak settes inn tidligere, mer 

presist – mens faren for dobbeltarbeid og overlapping reduseres. 

5.6 Valgdeltakelse   
At stemmeberettigede bruker stemmeretten sin kan bety at de har tillit til demokratiet, føler 

tilhørighet og har tro på egen mulighet til å påvirke lokalsamfunnet de lever i. Ved fjorårets 

kommunestyre- og fylkestingsvalg hadde Ringsaker en valgdeltakelse på 59,18 %, mens 

valgdeltakelsen nasjonalt var på 64,7 %. Det er for Ringsaker imidlertid en økning på nesten 

4 prosentpoeng fra samme valg i 2015, hvor 55,29 % brukte stemmeretten sin. 

Valgdeltakelsen nasjonalt er lavest hos menn over 4o år med lav utdanning og hos 

innvandrere og flyktninger.  

5.7 Tilrettelegging for helse gjennom fysisk planlegging 
Den fysiske planleggingen er viktig for å utvikle gode lokalsamfunn og boligområder. Byer og 

tettsteder skal ha både urbane og grønne kvaliteter. For å stimulere til fysisk aktivitet og et 

mer helsefremmende miljø tilrettelegges det for gode og trygge forbindelser mellom bolig-, 

byområder og friluftsområder. Helhetlig utforming og god arkitektur i bebyggelsen, og i 

møteplasser som parker, torg og lekeplasser vil friste til opphold og sosial kontakt. Grønne 

områder i byene og tettstedene må være lett tilgjengelig og tilrettelagt for friluftsliv, idrett, lek 

og avkobling. Kommunen har gjennom byutviklingen i Brumunddal og Moelv bidratt til at 

byene har fått mer levende sentrumsområder. Denne utviklingen skaper trivsel og 

tilhørighet.   

Miljø- og helseulemper kan også forebygges gjennom god fysisk planlegging og 

tilrettelegging. Hvor en plasserer boliger, næringsområder, skoler og barnehager og 

grøntområder er av stor betydning, og tiltak som trafikkregulering og støyskjerming kan 

håndtere forurensning, støy og andre skadelige forhold.  

I 2014 ble det vedtatt at Brumunddal skulle bli sykkelby med målsetting om å få flere til å 

gå/sykle særlig på korte avstander (1-3 km).  Det ble utarbeidet et handlingsprogram for 

sykkelbysatsingen som blant annet innebærer utbygging av flere gang- og sykkelveger, 

skilting, bygging av sykkelskur og ulike informasjonstiltak for å motivere flere til å sykle og 

gå. Økt sykkelbruk har mange positive effekter, ikke minst for bymiljøet. Ved at flere sykler 

og går til sentrum vil utslipp av klimagasser reduseres og luftkvaliteten vil bli bedre. Ved økt 

bruk av sykkel, vil behovet for parkeringsplasser bli redusert og en kan erstatte 

parkeringsflatene med nye bygninger eller med verdifull grønnstruktur som gir kvaliteter, 

opplevelser og økt trivsel i sentrumsområdet. 

 

Sykkelsatsingen er rettet spesielt mot barne- og ungdomskolene, der det gjennomføres 

sykkelopplæring, etableres sykkelmekkegrupper og arrangeres sykkeldag. Hver vår 

arrangerer kommunen sykkelbyåpning sammen med relevante samarbeidsparter.   
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5.8 Digital kommunikasjon og bredbånd 
Teknologi endrer raskt måten folk lever på, interagerer, lærer, leker og jobber. Det skapes en 

stadig større forventning om å ha tilgang til digitale kommunikasjonsformer til enhver tid og 

på ethvert sted. Stadig flere statlige og kommunale tjenester blir digitalisert, og mange er 

avhengig av tilgang til bredbånd/internett for å kunne utføre arbeid også hjemmefra. Sosialt 

er det høye forventninger til aktivitet via sosiale medier, og kanskje særlig for unge 

mennesker, kan det oppleves som utfordrende å ikke ha muligheter til å kommunisere 

digitalt. Dette ble løftet opp som en av hovedutfordring for å ha det bra som ungdom i 

Ringsaker av Ungdomsrådet.  

Ringsaker kommune har vedtatt en strategi for bredbåndsutbygging med mål om å gi tilbud 

om høyhastighetsbredbånd til flest mulig av Ringsakers innbyggere og næringsliv innen 

2025. Dugnadsfibermodellen er valgt som modell for kommunal støtte av 

utbyggingsprosjekter i områder der det ikke naturlig bygges ut av kommersielle aktører. 

Kommersiell utbygging foregår i all hovedsak i tettbygde strøk, der det er lønnsomt for 

leverandører å bygge ut. Der det er lenger mellom husene, er det i stor grad avhengig av 

statlig eller fylkeskommunal støtte, for å kunne realisere utbygging. Det har de senere år vært 

større utbyggingsprosjekter på Nes og Helgøya og i Furnesåsen, og det er planlagt 

utbyggingsprosjekter på Brøttum og i Stengsengdalen, men det er fortsatt mange husstander 

i Ringsaker som ikke har tilstrekkelig tilgang på høyhastighetsbredbånd. 

Mangelen på høyhastighetsbredbånd kan skape skiller i befolkningen, og for enkelte kan 

dette føre til utfordringer både med jobb, skole og sosialt samspill.  

5.9 Støy og forurensning 
Både langs E6 og langs hovedgatene i Brumunddal og Moelv er det gjennom perioder av året 

støy og svevestøv over gjeldende grenseverdier. Dette kan være en helsemessig utfordring for 

eksisterende og ny bosetting inntil og langs hovedvegene. Ved utbygging av firefelts E6 vil 

eksisterende bebyggelse bli skjermet i henhold til fastsatte grenseverdier. Ved planlegging av 

støy- eller luftfølsom virksomhet i by/tettsted, som ny boligbebyggelse, gis det føringer for 

utbygging og utforming i reguleringsplanene slik at ulempene avbøtes. Det kan være å 

orientere bebyggelsens uteoppholdsarealer; balkonger, lekeplasser etc. bort fra gatemiljøet.     

Kommunen fikk i 2017 pålegg fra Miljødirektoratet om å måle svevestøv i Brumunddal. Slike 

målinger ble startet opp i juni 2018, med kontinuerlige målinger av svevestøv (PM2,5 og 10) 

og nitrogenoksid (NO2).  Ett års målinger viser at nivåene av NO2 er lave, men nivåene på 

svevestøv har vært høye med fare for at overskridelse av fastsatte grenseverdier. Det er 

spesielt tørre, kalde vinterdager og vårdager før gatene er rengjort, som er utsatt. Målingene 

skal fortsette ut 2020, og vil kunne resultere i pålegg om tiltak for å bedre situasjonen. 

Kortvarig opphold (timer-døgn) i luft forurenset av svevestøv kan medføre forverring av 

lungesykdommer, for eksempel kan astmatikere få flere og alvorligere anfall. Svevestøv kan 

også gi forverring av hjerte- og karsykdommer. Langvarig eksponering (måneder-år) for 

luftforurensning ser også ut til å bidra direkte til utvikling av sykdom. Individer reagerer ulikt 

på luftforurensning, og enkelte grupper er mer sårbare for utvikling av negative helseeffekter 

enn andre. Barn, eldre og individer med ulike luftveis- og hjerte- og karlidelser har størst 

risiko. En økende andel utslippsfrie biler, rentbrennende vedovner og hyppigere rengjøring 

av gater bidrar til å redusere utslippene.     
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Andre kilder å nevne er masseuttak, nærings- og handelsområder som kan påføre 

omgivelsene støy og forurensning gjennom sin virksomhet (støyende produksjon, viftestøy, 

utslipp etc.), samt trafikk i form av varelevering og annen transport. God planlegging, 

lokalisering, utforming av bygg og anlegg og støyskjerming, er viktige hensyn å ta for å hindre 

helseplager for befolkningen. Det er viktig å følge med på dette, fordi det nå er utbygging av 

mange flere boliger i sentrumsområder. 

5.10 Vannforsyning 
Rent vann til kommunens innbyggere er en forutsetning for god helse, og det kan være svært 

kritisk om det skjer noe med drikkevannet. Den kommunale vannforsyningen i Ringsaker er 

gjennomgående trygg. Fire av fem vannverk har to uavhengige hygieniske barrierer, og 

Narud vannverk har gjennom snart 40 år levert rent grunnvann uten behov for desinfeksjon. 

Det tas en rekke kontrollprøver av drikkevannet både på vannverkene og ledningsnettet. Mer 

enn 96 % av drikkevannet tilfredsstiller drikkevannsforskriftens krav.  

Ved måling i 2017 ble det målt usikker kvalitet (E.coli) i Brumund høydebasseng som 

forsyner i underkant av 140 personer. E.coli er en indikatorbakterie som sier noe om at det 

kan finnes smittestoffer i vannet som kan gi sykdom hos mennesker. Brumund høydebasseng 

ligger i Narud vannforsyningsområde. Når forskriftens krav til E.coli er 0, vil derfor selv små 

forekomster ved ett lite vannverk gi uforholdsmessig stort utslag. I realiteten har kun 0,6 % 

av befolkningen hatt en usikker vannforsyning i en periode i 2017. Befolkningen blir 

informert når det oppstår avvik eller usikkerhet om vannkvaliteten.  

Årlig gjennomføres sanering av kommunalt ledningsnett. Det er imidlertid krevende å 

opprettholde ønsket saneringstakt ut fra at kommunen er langstrakt med to byer, flere 

tettsteder og bygdesentre.  

Om lag 25 % av husstandene i Ringsaker har privat vannforsyning. Av disse har flertallet 

egen borebrønn, mens andre henter drikkevann fra grunne brønner eller overflatevann. 

Kvaliteten på den private vannforsyningen blir i liten grad kjent. Private vannverkseiere tar 

sjelden eller aldri ut vannprøver, siden det ikke er krav om kontroll av vannet fra de minste 

vannverkene. Analyselaboratoriene har heller ikke en tilgjengelig oversikt for de private 

vannverkene. 

5.11 Radon 
Radon er en naturlig forekommende gass som siver gjennom berggrunnen. Forekomstene av 

radon vil variere med de geologiske forholdene og er særlig høy i områder med alunskifer. 

Radon i inneluft øker risikoen for lungekreft. Forskere anslår at radon er medvirkende årsak 

til rundt 12 % (det vil si rundt 370) av de drøyt 3000 lungekrefttilfellene vi har årlig i Norge. 

Risikoøkningen bestemmes av hvor lang tid man utsettes for radon og hvor høyt radonnivået 

er. Risikoen for lungekreft blant ikke-røykere på grunn av radon er betydelig lavere enn for 

røykere. Det er et mål å holde konsentrasjonen av radon i inneluft så lav som mulig. 

Det er tidligere utført systematiske målinger av radonkonsentrasjonene i kommunale boliger 

og bygg. Konsentrasjonene i Ringsaker er i gjennomsnitt 100-200 Bq/m3 luft både i private 

boliger og i offentlige bygg og ligger noe lavere enn i Stange, Løten og Hamar. Nivået i 

Ringsaker ligger tett på landsgjennomsnittet.  
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5.12 Miljørettet helsevern i skoler og barnehager 
Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler har som formål å bidra til at miljøet 

i barnehager og skoler fremmer helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold og 

forebygger sykdom og skade. Forskriftens § 6 stiller krav om at barnehager og skoler skal 

være godkjente. Det er 16 kommunale barnehager, 20 private barnehager, 20 kommunale 

skoler, 1 fylkeskommunal skole og en statlig skole i Ringsaker. Av disse er 36 godkjente per 

12.7.19, mens flere har hatt tilsyn og godkjenning er under arbeid. Eventuelle avvik er ofte 

knyttet til internkontroll, utforming og innredning, inneklima/luftkvalitet, rengjøring og 

vedlikehold.  

De aller fleste skoler har godt tilrettelagte uteområder og nok plass til å ivareta de arealkrav 

som norm for skolens uteområde stiller. I tillegg har de fleste skolene nærhet til idretts- og 

friluftsområder som kan brukes i skolesammenheng.  

5.13 Klimaendringer og betydning for folkehelse 
Det er forventet at klimaendringer vil føre til temperaturøkning og mer ekstremvær (høy 

temperatur, kraftig vind og store nedbørsmengder) i årene som kommer. Hvorvidt disse 

faktorene vil ha særlig stor betydning for folkehelsen i Ringsaker de neste fire årene er 

vanskelig å vurdere, men det er sannsynlig at klimaendringer vil få betydning for folkehelsen 

på sikt.  

Den største helsepåvirkningen fra klimaendringer i årene framover vil sannsynligvis komme 

som en konsekvens av mer tørke og flom. Flom kan gi umiddelbar skade og ødelegge avlinger 

eller føre til forurensing av miljøet, for eksempel ved at kjemikalier og helse- og 

miljøskadelige stoffer spres i miljøet. Dette kan påvirke kvaliteten på drikkevann og 

jordbruksarealer.  

Klimaendringer vil på sikt kunne påvirke matsikkerheten. Et varmere og våtere klima kan gi 

grobunn for skadegjørere og råteskader på avlinger i jordbruket, og føre til en økning i bruk 

av plantevernmidler. På grunn av varmere og våtere klima, vil flere og nye 

sykdomsfremkallende mikroorganismer kunne overleve og formere seg i Norge eller i 

landene som vi importerer matvarer fra. NIBIO har registrert en økning i forekomst av 

mykotoksiner i norskprodusert korn de senere år. Ringsaker er en av kommunene i landet 

med størst jordbruksareal og har mange driftsenheter. Endringer i klima vil derfor kunne ha 

stor betydning for kommunen.   

Mer avrenning av næringssalter fra byområder og landbruket til vassdrag og sjø kan føre til 

oppblomstring av cyanobakterier (blågrønnalger). 

I tillegg til økt risiko for flom og skred kan temperaturøkning føre til økt utbredelse av flått og 

dermed flåttbårne sykdommer og økt utbredelse av pollenproduserende planter. 

Klimaendringer påvirker også bosetning, matproduksjon og utbredelse av smittsomme 

sykdommer andre steder i verden, noe som kan få indirekte følger for Norge.  

Fuktigere klima gir økt risiko for fuktskader på hus. Fuktproblemer eller muggsopp 

innendørs gir trolig økt risiko for en rekke allergier og luftveislidelser. 

Klimaendringer kan virke inn på psykisk helse både direkte og indirekte. En økning av 

posttraumatisk stresslidelse, depresjon og angstlidelser er påvist i etterkant av ekstremvær og 

naturkatastrofer. Sammenhengene mellom klimaendringer og psykisk helse er sammensatte 

http://snl.no/jordbruksareal
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og komplekse, slik at her er usikkerheten stor. En undersøkelse fra 2019 gjort av Senter for 

klimaforskning, Cicero, viser at nesten 60 prosent av de mellom 18 og 30 år er ganske eller 

veldig bekymret for konsekvenser av klimaendringer. Denne gruppen er klart mer bekymret 

enn de eldre aldersgruppene. Helsestasjonstjenesten i kommunen rapporterer også om at 

dette er en bekymring som synes å oppta stadig flere ungdommer.  

Ringsaker kommune gjennomførte en nettundersøkelse i 2019 via Facebook hvor 

befolkningen ble bedt om å komme med innspill til hva den enkelte og kommunen kunne 

gjøre for å bidra i klimaarbeidet. Det kom inn 110 svar, og eksempler på innspill var: ikke 

bygge ned matjord, bygg med trematerialer, gjenbruk, flere gang- og sykkelveger, bedre 

kollektivtilbud, utlån av el-sykler, flere ladestasjoner for el-biler, bedre søppelhåndtering og 

mer informasjon om miljøvennlige tiltak. 

Det er svært viktig å ta klimaendringene på alvor, og kommunen som planmyndighet har 

ansvar for å følge opp nasjonale og regionale miljøhensyn i planlegging etter plan- og 

bygningsloven. Det viktigste er her å redusere klimagassutslipp og sikre forebyggende tiltak. I 

arealplanleggingen stilles blant annet krav til at det skal gjennomføre risiko- og 

sårbarhetsanalyser, for å avdekke risikofaktorer. På tross av grundig arealplanlegging ser en 

at konsekvensene likevel kan bli alvorlige, slik en opplevde ved kraftig regnvær og flom i 

Brumunddal i august 2019. 90 personer ble uten veiforbindelse og måtte evakueres. 

Hendelsen skapte usikkerhet i befolkningen og er kostbart å istandsette i etterkant. 

Kommunen må ta læring av slike hendelser og søke å unngå at dette skjer igjen ved å stille 

enda strengere krav til planlegging, utbygging og oppfølging. 
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6. Skader og ulykker 

6.1 Om skader og ulykker  
De siste tiårene har det vært en betydelig nedgang i dødsfall som følge av ulykker i Norge, 

men på tross av dette er skader og ulykker fremdeles en viktig årsak til uhelse og død. Skader 

og ulykker kan potensielt ha store samfunnsøkonomiske kostnader, og forebygging på dette 

området kan ha stort potensiale.   

6.2 Skader og ulykker  
I følge Folkehelseinstituttet (FHI) blir om lag 12 % av befolkningen behandlet av lege for 

skader hvert år. Basert på tall fra spesialisthelsetjenesten i kommunehelsas statistikkbank, 

synes forekomsten av skader behandlet i sykehus for befolkningen i Ringsaker å ligge rett i 

underkant av landsgjennomsnittet. Statistikk fra Dødsårsaksregisteret (DÅR) viser at det 

inntreffer om lag 2 500 voldsomme dødsfall hvert år i Norge, tilsvarende 6 % av alle dødsfall. 

Tre av fire voldsomme dødsfall skyldes ulykker, mens de resterende hovedsakelig er 

selvmord. Dødelighet av ulykker øker med alder og er særlig høy for eldre over 80 år. I 

samtlige aldersgrupper er det flere menn enn kvinner som dør på grunn av ulykker. De tre 

dominerende kategoriene for dødsulykker er fall, forgiftning og transport, samt en stor andel 

av «andre og uspesifiserte» ulykker. Personer fra lavere sosioøkonomiske grupper er mer 

utsatt for skader enn personer fra høyere sosioøkonomiske grupper. 

Det beregnes at rundt 30 % av alle ulykker skjer i hjemmet, men her er statistikken særlig 

mangelfull.  

Fallskader er rangert som den sjette viktigste bidragsfaktoren til helsetap i Norge, større enn 

helsetapet forbundet med hjerte- og karsykdommer. Fall er den hyppigste ulykkestypen blant 

eldre mennesker og rammer både hjemmeboende og de som bor på institusjon. Fallrisikoen 

øker med alder, og forekomsten er spesielt høy hos de som er over 80 år. Mange eldre som 

har falt blir avhengig av hjelp fra det offentlige for å klare seg og dermed øker etterspørselen 

etter kommunale helse- og omsorgstjenester. I tillegg til selve skaden er erfaringen at 

pasienten etter et fall kan bli engstelig for nye fall, noe som kan føre til immobilitet. 

Hoftebrudd er en hyppig fallskade hos eldre. Forekomsten av hoftebrudd i Ringsaker lå i 

tidsperioden 2015-2017 på i gjennomsnitt 1.8 per 1000 innbyggere per år (i underkant av 70 

hoftebrudd totalt per år). I aldersgruppen over 75 år var forekomsten av hoftebrudd 17,9 per 

1000 innbyggere per år. Ringsaker kommune har samme forholdstall som resten av landet og 

Hedmark i denne tidsperioden.  

Ved hoftebrudd og underarmsbrudd er redusert beinmasse (osteoporose) en vanlig 

medvirkende faktor. Mange fallulykker utendørs skyldes glatt føre og manglende strøing på 

fortau, mens løse ledninger, teppekanter, trapper og andre «fallfeller» øker risikoen for 

fallulykker innendørs.  

Balanseutfordringer og fall er vanlig blant eldre og syke, og derfor har de ulike tjenestene i 

helse og omsorg stort fokus på fallforebyggende tiltak på ulike måter. Balanse og tidligere 

erfaring med fall er naturlige spørsmål i kartlegging ved søknad om helse og 

omsorgstjenester. Trygghetsalarm er et viktig første tilbud til hjemmeboende som har behov 

for tjenester fra kommunen. I noen tilfeller monteres også egen fallalarm på 

trygghetsalarmen. Det gjøres en grundig og tverrfaglig gjennomgang av bomiljø, kosthold og 

aktivitet i forbindelse med vurdering av behov for trygghetsalarm.  
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Det er rutine for fallvurdering av pasienter som er innlagt på institusjon, og hjemmetjenesten 

vurderer fortløpende fallrisiko for hjemmeboende. Ved behov for forebyggende tiltak for 

enkeltpersoner gis dette gjennom fysio- og ergoterapitjenesten etter henvisning. Den 

kommunale hjelpemiddelsentralen bidrar med fallforebyggende hjelpemidler.  

Det gis også tilbud om treningsgrupper med fokus på balanse- og styrketrening. Det finnes 

gruppetilbud på Nes, Moelv og Tømmerli i regi av fysioterapeutene ved KMS i tillegg til 

individuelle tiltak ved behov. I institusjonene er det fokus på fysisk tilrettelegging og sikre 

omgivelser, som å ta vekk matter, terskler, skru opp håndtak. Det finnes også andre tiltak i 

regi av frivillige og private for eksempel treningsgrupper, treningssenter og seniordans.  

6.3 Trafikkulykker og trafikksikkerhet 
I perioden 2013-2018 var det til sammen registrert 129 trafikkulykker med personskade i 

Ringsaker, hvor av 8 drept, 21 hardt skadde og 129 lettere skadde personer. Den største 

andelen av ulykkene er utforkjøringer, møteulykke i sving og påkjøring bakfra. Det er en 

markant nedgang i antall trafikkulykker i forhold til tidligere perioder. Også i inneværende 

periode er det nedgang, ved at 2018 er året med færrest ulykker. Det er vegene med størst 

trafikk som har flest ulykker; E6, fv. 213 Storgata/ Turistvegen og fv. 84 

Furnesvegen/Ringsakervegen. Få ulykker i 2018 kan ha sammenheng med at E6-

utbyggingen har ført til lavere hastighet og større forsiktighet i kjøreadferden.  

Det er iverksatt trafikksikkerhetstiltak både langs E6, fylkevegene og kommunale veger. 

Tiltak rundt skoler og de mest trafikkerte veiene er prioritert. Dette gjelder særlig tiltak for 

gående og syklende, samt tilrettelegging for bruk av kollektiv transport. I sykkelbyen 

Brumunddal søkes det å skille mest mulig mellom gående, syklende og kjørende for å bedre 

trafikksikkerheten på prioriterte strekninger med mye gang- og sykkeltrafikk.  

Gjennom kommunens trafikksikkerhetsplan, som danner grunnlag for prioritering av 

innspill til handlingsprogram for fylkesveger, prioriteres tiltak innenfor fireårs-perioder.  

Ringsaker er en stor kommune med spredt bosettingsstruktur, og har derfor et omfattende 

kommunalt og fylkeseid vegnett. Dette gjør det krevende å tilrettelegge for gående og 

syklende på alle ønskede strekninger, og en streng prioritering er nødvendig.  

Kommunen er relativt godt dekket med gang- og sykkelveger og dette, sammen med turveger 

og snarveger, gir muligheter for å ferdes nokså trygt til skoler og sentrumsområder. Veger 

med årsdøgnstrafikktall under 1000 har såpass lav trafikk at det bør være forsvarlig med 

blandet trafikk, men her vil vegens beskaffenhet være av betydning; vegbredde, vegskulder, 

svinger, hastighet etc.    

Kommunen er i for liten grad dekket med trafikksikre løsninger for gående og syklende. I 

sommerhalvåret er det stor biltrafikk til Nes og Helgøya og samtidig er det mange som 

ønsker å sykle på disse strekningene. Tilsvarende er det også stor helårstrafikk, spesielt i 

helgene, til Ringsakerfjellet, uten at lokalmiljøene som får gjennomgangstrafikken er godt 

sikret.    

I 2018 ble det behandlet 222 søknader som gjelder særlig farlig eller vanskelig skoleveg, noe 

som var høyere enn tidligere år. Mye grunnet anleggsdrift langs nye E6, som har ført til 

endret trafikkbilde på lokale sideveger. 

 

Etter opplæringslovens § 7-1 har elever i 1. klasse med mer enn 2 km skoleveg og elever i 2.-
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10. klasse med mer enn 4 km skoleveg rett til gratis skyss. Elever som har særlig farlig eller 

vanskelig skoleveg har rett til gratis skyss uten hensyn til veglengden. Hva som er særlig 

farlig eller vanskelig må avgjøres gjennom en skjønnsmessig vurdering. Både tilstanden til 

vegen, klima, trafikkforhold og elevens forutsetninger, slik som alder eller 

funksjonshemming, er momenter som vektlegges i en slik vurdering.  

Det ser generelt ut til at de tiltak som er gjort for å bedre trafikksikkerheten bl.a. redusert 

hastighet, vegbelysning og utbedring av trafikkfarlige punkter, har hatt positiv innvirkning på 

ulykkesstatistikken. Det vises for øvrig til Trafikksikkerhetsplanen hvor dette er nærmere 

omtalt. 

6.4 Omfang av arbeidsulykker   
Ringsaker er en stor landbrukskommune. Det finnes ikke tilgjengelig statistikk på ulykker, 

arbeidsmiljø og helse i landbruksnæringen i Ringsaker, men en nasjonal undersøkelse viser 

at 6 % av norske bønder er utsatt for ulykke med personskade årlig. I tillegg utsettes 5 % av 

andre personer på gårdsbruket, i hovedsakelig barn, for ulykke. Det ble også rapportert 16 % 

nesten-ulykker årlig i samme undersøkelse. Det antas at dette også er representativt for 

Ringsaker.  
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7. Helserelatert adferd  

7.1 Om helserelatert adferd 
Med helserelatert adferd menes de vanene vi har i hverdagen som virker inn på helsen. Det er 

veldokumentert sammenheng mellom helserelatert adferd og sykdom. I tillegg har 

helserelatert adferd innvirkning både på helse og opplevd helse og uhelse.  

Grad av fysisk aktivitet og inaktivitet er viktige faktorer i helserelatert adferd. Andre 

eksempler på helserelatert adferd er hva vi spiser, om vi bruker tobakk og rusmidler. 

Helserelatert adferd omfatter også seksualadferd, i tillegg til risikoatferd, som for eksempel 

fyll, som kan medføre skader og ulykker. 

7.2 Ernæring, søvn og fysisk aktivitet  
Våre daglige vaner kan ha stor betydning for å helsen vår og også opplevelsen av å ha god 

helse. Det gjelder vaner som regelmessig fysisk aktivitet, variert og næringsmessig balansert 

kosthold og tilstrekkelig med hvile og søvn.  

7.2.1 Ernæring og overvekt barn og ungdom  

Det finnes ikke lokale data for kostholdet til familier med små barn i Ringsaker. Den 

nasjonale kostholdsundersøkelser Ungkost3 for 4-åringer ble gjennomført i regi av blant 

annet FHI og Hdir i 2016. Konklusjonen i undersøkelsen var som følger: «Resultatene viser 

at kostholdet til 4-åringene i Ungkost 3 i stor grad er i tråd med anbefalingene fra 

helsemyndighetene. De ernæringsmessige svakhetene i kostholdet består fortsatt av et for 

høyt inntak av mettet fett og lite frukt og grønnsaker.» Ingen signifikante forskjeller i 

matinntak ble funnet med hensyn til foreldrenes utdanningsnivå. Svarprosent var 20. 

I 2015 ble det utført tilsvarende nasjonal Ungkost 3-undersøkelse for elever i 4. og 8. klasse. 

Funn fra undersøkelsen tyder på at 9- og 13-åringer i Norge stort sett er i tråd med 

helsemyndighetenes anbefalinger for kostens innhold av næringsstoffer. Det er imidlertid 

fortsatt noen klare ernæringsmessige svakheter. Særlig inneholder kostholdet for mye mettet 

fett og det er fremdeles for mye tilsatt sukker i kostholdet, selv om det ser ut til å ha vært en 

reduksjon i sukkerinntaket fra 2000 til 2015. 

Ungdata-undersøkelsen 2017 viser at ungdom flest i Ringsaker har et variert kosthold, men 

at det er stor variasjon i kostholdsvaner. Rundt én av fem oppgir at de spiser grønnsaker, 

salater, frukt og bær minst fire ganger i uka. Noen ungdomsskoleelever, henholdsvis åtte og 

fem prosent, spiser imidlertid sjokolade og annet godteri og potetgull og salt snacks mer enn 

fire dager i uka. Andelen elever som spiser av godteri og snacks nesten hver dag øker blant 

elevene i videregående. Her er det henholdsvis 14 og 10 prosent som oppgir at de spiser 

sjokolade og annet godteri og potetgull og salt snacks mer enn fire dager i uka. Av disse er det 

én til to prosent spiser dette flere ganger hver dag. 

I Ringsaker kommune har en per nå ingen statistikk på andel barn og unge med overvekt og 

fedme. Helsestasjonsenheten 0-5 år i Ringsaker måler og veier alle barn ved samtlige 

konsultasjoner frem til 5 år, men har ingen statistikk her. Kosthold er et tema ved samtlige 

konsultasjoner, og her høstes mye kunnskap om befolkningens kostholdsvaner. Trenden er at 

kostholdet er godt ivaretatt første leveår, deretter følges anbefalte retningslinjer i mindre 

grad. I skolehelsetjenesten måles vekst ved 7, 9 og 13 års konsultasjon. Det er ikke system for 

å registrere disse tallene, og tallene må per i dag telles manuelt om en skal finne statistikk. 
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Tilrettelegging for fysisk aktivitet i barnehage, skole og nærmiljø og redusert tilgang på 

næringsfattige matvarer (som for eksempel sukkerholdige drikker) er ansett som viktige 

tiltak for å forebygge overvekt og fedme i Norge. Samlede samfunnsomkostninger relatert til 

sykdommer knyttet til fysisk inaktivitet, overvekt og usunt kosthold anslås til 1–2 prosent av 

brutto nasjonalprodukt (BNP).  

Helsestasjonsenheten i Ringsaker har utarbeidet en prosedyre basert på nasjonale 

retningslinjer for overvekt og fedme. Denne brukes på barn fra 2 år, slik at alle barn som er i 

ferd med å utvikle overvekt og fedme følges tettere av både helsesykepleier, helsestasjonslege 

og fysioterapeut. Prosedyren brukes aktivt fra 0-5 år. Det er per i dag ikke lege tilknyttet 

skolehelsetjenesten. Skolebarna tilbys derfor oppfølging hos skolehelsesykepleier og 

fysioterapeut. Fysioterapitjenesten har også egne grupper der blant annet barn med overvekt 

og fedme deltar en gang per uke. Helsestasjonsenheten samarbeider med barnehager og 

skoler ved behov. Frisklivssentralen tilbyr den voksne befolkningen i kommunen «BraMat»-

kurs, noe helsestasjonsenheten tilbyr foresatte til barn med overvekt og fedme.  

Geitmyra Ringsaker matkultursenter for barn ble etablert i 2018. Geitmyra er en av flere 

viktig ressurser i møte med utfordringene knyttet til kosthold. De samarbeider med 

kommunen og gir undervisning for alle elever i 6. og 9. trinn i faget mat og helse. De har 

sosialt utjevnende aktivitet som skoleundervisning og åpne kurs med relativt lav egenandel. 

De samarbeider med det lokale næringslivet og bruker kortreiste råvarer. I tillegg tilbyr de 

ulike type kurs innen matkunnskap og praktisk matlaging.  

7.2.2 Ernæring og overvekt voksne 

Det finnes heller ikke for den voksne befolkningen i Ringsaker kommune data som sier noe 

direkte om sammensetning av kostholdet. Imidlertid er det i sammenheng med ernæring 

også relevant å se på utviklingen av overvekt. 

De siste tiårene har det vært en betydelig økning i overvekt og fedme i befolkningen. På 

befolkningsnivå er det trolig en kombinasjon av fysisk inaktivitet og for høyt energiinntak 

som kan forklare denne økningen. Fedme gir over tid økt risiko for utvikling av en rekke 

sykdommer, inkludert diabetes type 2, hjerte- og karsykdom, kreft, slitasjegikt og psykiske 

plager. Det finnes ikke nasjonale tall, men Tromsøundersøkelsen og Helseundersøkelsen i 

Nord-Trøndelag tyder på at svært mange voksne har enten overvekt (KMI 25-30) eller fedme 

(KMI>30). Bare 25 % av mennene og 40 % av kvinnene var normalvektige i disse studiene. 

Tall for overvekt blant 17-åringer i folkehelseprofilen tyder på at befolkningen i Ringsaker 

ligger dårligere an enn landsgjennomsnittet for overvekt (25,5 % ved siste måling). Tall fra 

kommunehelsa statistikkbank viser at 48% av kvinner i Ringsaker er overvektige ved 1. 

svangerskapskontroll. Tallene er fra perioden 2016- 2018. Dette er 10 prosentpoeng høyere 

enn landsgjennomsnittet.  

Sunn og næringsrikt kosthold er viktig også for eldre og for personer som har sykdommer 

eller plager. Kommunen har et felles kjøkken som lager all maten, både middagsretter og 

frokost/lunsj og kveldsmåltider, som distribueres til alle institusjonene i kommunen. 

Enheten kjører også ut mat til ca. 250 hjemmeboende brukere hver dag. Enheten har god 

kompetanse og personell med mye kunnskap om god og næringsrik kost. All mat lages ut fra 

nasjonale retningslinjer, og det legges vekt på at maten skal være variert og god. Det gjøres 

mye arbeid for å tilrettelegge for de som trenger ulike former for diettmat. I tillegg til å sørge 

for at maten er godt sammensatt og tilberedt, må også kvaliteten bevares gjennom at den 

serveres på riktig måte. Det er derfor satset mye på kompetanseheving blant personellet på 
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de 43 postkjøkkenene på alle institusjonene. Det er viktig at maten serveres i ro og fred, og i 

en hyggelig atmosfære, slik at alle kan få tid til å spise seg mette. Det er særlig viktig for 

personer som er gamle og syke.     

7.2.3 Fysisk aktivitet  

Regelmessig fysisk aktivitet har en lang rekke helsefremmende effekter. Det bedrer humøret, 

gir økt energi og reduserer opplevelsen av stress. Fysisk aktivitet har forebyggende effekt på 

mange sykdommer, blant annet angst og depresjon, diabetes, hjerte- og karsykdommer, 

muskel- og skjelettplager. I tillegg har fysisk aktivitet svært god dokumentert effekt for 

mestring og livskvalitet ved etablert sykdom.  

Regelmessig fysisk aktivitet bidrar til en bedre regulering av basale behov som sult/metthet, 

energiomsetning og søvn. Fysisk aktivitet har også en positiv innvirkning på kognitiv 

utvikling, demens og ulike minnefunksjoner. Nasjonale helsemyndigheter anbefaler at 

voksne og eldre bør være fysisk aktive minimum 150 minutter i uka med moderat intensitet, 

75 minutter med høy intensitet eller en kombinasjon av disse. Er man mer aktiv, øker 

helsegevinsten. Nasjonale tall viser at kun tre av ti voksne følger disse rådene.  

Når de gjelder barn og unge er anbefalingene aktivitet i minimum 60 minutter per dag. Økt 

omfang utover minimumsanbefalingene øker helsegevinsten. Aktiviteten bør være så allsidig 

som mulig, moderat til hard intensitet, og noe av den ukentlige aktiviteten bør omfatte 

aktiviteter som bedrer styrke og oksygenopptak. En omfattende studie ved Norges 

Idrettshøgskole i 2018 viser at blant 6-åringene tilfredsstiller 87 % av jentene og 94 % av 

guttene anbefalingen om fysisk aktivitet. Blant 9-åringene tilfredsstiller 64 % av jentene og 81 

% av guttene anbefalingen, mens tilsvarende tall blant 15-årige jenter og gutter er 

henholdsvis 40 % og 51 %. I alle aldersgrupper er det flere gutter enn jenter som tilfredsstiller 

anbefalingen for fysisk aktivitet, og det er en aldersrelatert nedgang i andelen jenter og gutter 

som når anbefalingen.  

Ungdata 2017 viser at 20 % av ungdomsskoleelevene og 28% av elever i videregående skole i 

Ringsaker er svette eller andpustne sjeldnere enn én gang per uke. Dette er 3 prosentpoeng 

høyere enn landsgjennomsnittet for begge grupper.   

Det er foretatt en lokal kartlegging av omfanget av fysisk aktivitet i skoletiden utover 

kroppsøvingsfaget på kommunens barne- og ungdomsskoler. Svarene viser at flere skoler 

bruker mye tid på aktiv læring og aktive pauser. Det er imidlertid store forskjeller mellom 

skolene og det er flest barneskoler som vektlegger fysisk aktivitet i skoletiden.  

Frisklivsentralen er en kommunal helsetjeneste med fokus på forebyggende og 

helsefremmende arbeid. De har lavterskeltilbud for voksne i alderen 18- 70 år. De har flere 

hovedsatsningsområder som er fysisk aktivitet, snus-/røykeslutt, et sunnere kosthold og 

søvn. Frisklivsentralen samarbeider med helsestasjonen, fastleger og andre innad i 

kommunen og er en viktig ressurs i møte med de helserelaterte folkehelseutfordringene vi ser 

blant befolkningen i kommunen.  

Fysioterapeutene i helsestasjonsenheten jobber helsefremmende, forebyggende og 

behandlende. Barn og unge i hele kommunen får tilbudet hvis de har behov, vurderinger 

skjer ved alle helsestasjonene. Mye av oppfølgingen foregår imidlertid i barnas naturlige 

miljøer; i barnehager, på skoler og noe i hjemmet. Fysioterapeutene kan gi råd og veilede 

barnet, foreldre/foresatte, og andre viktige personer i barnets liv. Fysioterapeutene har en 
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sentral rolle i ansvarsgrupper og samarbeider tverrfaglig både i og utenfor kommunen; 

helsestasjonsenhetens øvrige ressurser, PPT, logopeditjenesten, barnehage- og 

skolepersonalet innad i kommunen, spesialister innen ulike relevante fagområder utenfor 

kommunen. I samarbeid med andre faggrupper og foreldre tilrettelegges barn og unges 

omgivelser.  

Fysioterapeutene ser en økende tendens til inaktivitet og overvekt, og ser at det for noen barn 

kan være utfordrende å komme seg til aktiviteter på fritiden. Det kan være ulike forklaringer 

på dette. Fysioterapeutene møter mange barn i dårlig fysisk form og med manglende 

motoriske ferdigheter og erfarer at blant annet økt skjermbruk fører til mer stillesitting. 

Fysioterapitjenesten i kommunen er i et pågående prosjekt hvor målet er å styrke tjenesten 

gjennom økt tilstedeværelse av fysioterapeut i ungdomsskolene. Prosjektet foregår på to av 

kommunens ungdomsskoler, med plan om å utvide med én skole skoleåret 2019- 2020. 

7.2.4 Søvn  

Søvn er svært viktig for god helse. Mangel på søvn kan ha konsekvenser både på individ-, 

familie- og samfunnsnivå. I de siste årene har vi fått mer kunnskap om søvnens betydning for 

helse og folkehelse i hele befolkningen. Om lag 15% av den voksne befolkningen sliter med 

søvnvansker og antallet er økende. Hos barn henger kort søvnlengde og nattlige 

oppvåkninger statistisk sammen med høyere nivå av emosjonelle vansker, atferdsmessige 

problemer og høyere risiko for å utvikle symptomer på psykiske problemer, sammenlignet 

med barn som sover godt. Spebarns søvnproblemer kan føre til store belastninger i familien 

og er assosiert med dårligere familiefungering, økt stress og depresjon hos mor. 

Risikofaktorer for søvnvansker er støy, kronisk sykdom, psykiske vansker, skiftarbeid, 

graviditet, leggerutiner for barn, skjermbruk rett før legging, stress og arvelige faktorer.  

For samfunnet er det også store økonomiske kostnader knyttet til søvnproblemer. I følge 

forskning gjort av Kessler el al i 2011 er kostnadene i USA knyttet til direkte og indirekte 

medisinske kostnader knyttet til søvnrelaterte ulykker og tap av arbeidsinnsats anslått å være 

90 milliarder dollar årlig. Det finnes ingen tilsvarende beregninger for Norge, men det er 

grunn til å tro at de økonomiske kostnadene er høye også her.  

Helsestasjonen i Ringsaker veileder på søvn ved sin oppfølging av barn og deres familier. 

Erfaringer herfra viser at det er behov for større fokus på søvn og har dette som ett av sine 

satsningsområder de neste fire årene. Frisklivssentralen i Ringsaker tilbyr søvnskole for 

personer mellom 18- 70 år som har lettere til moderate søvnvansker.  

7.3 Skjermbruk   
Norge er verdens mest digitaliserte land. Bruk av tid på skjerm, som mobiltelefon, nettbrett 

og TV, utgjør en del av hverdagen til de fleste nordmenn. Det gir mulighet til å kommunisere 

med det offentlige, utføre banktjenester, lese nyheter, underholdning, holde kontakt med 

venner og mye mer. Positiv effekt av skjermbruk kan for eksempel være 

kunnskapsformidling, forenkling av hverdagen og sosial kontakt. Det er også vist at dataspill 

kan styrke evnen til å samarbeide med andre, gi belønning for innsats og hardt arbeid, øke 

kompetanse på å ta inn og sortere informasjon, styrke språkkunnskaper og gi 

mestringsfølelse.  

Uhensiktsmessig eller overdreven skjermbruk er imidlertid forbundet med negative 

konsekvenser, særskilt dersom det går utover basale behov som søvn og hvile, fysisk aktivitet 
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og balansert kosthold. Ved å bruke mye tid foran skjerm kan barn og unge miste andre 

viktige erfaringer. Det gjelder spesielt læring gjennom sosial omgang med andre og læring 

gjennom bruk av kroppens store muskelgrupper. Avhengighetsskapende effekt av ulike 

digitale medier er problematisert. I tillegg kan uklare grenser for type bruk og overholdelse 

av aldersgrenser skape økt konfliktnivå i familier. 

Ungdata 2017 viste at ungdom i Ringsaker brukte mer tid foran en skjerm i løpet av dagen 

enn gjennomsnittet av unge i Norge. 61 % av ungdomsskoleelevene i Ringsaker oppgav at de 

brukte mer enn tre timer hver dag, utenom skolen, foran en skjerm. På landsbasis oppga 49 

% det samme. Det er store kjønnsforskjeller i hva gutter og jenter bruker skjermtid til. Tre av 

fem gutter på ungdomsskolen bruker minst to timer daglig på dataspill, mot én av fem jenter. 

Jenter er oftere på sosiale medier, tre av fem jenter på ungdomstrinnet bruker minst to timer 

hver dag på sosiale medier. Vi har ikke data som sier noe om omfanget av tid foran skjerm for 

barn yngre enn ungdomsskolealder. I 2020 gjennomføres Ungdata junior for første gang i 

Ringsaker og da får vi data fra 5. trinn og oppover.  
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Tall fra Ungdata:  
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7.4 Helsestasjon og skolehelsetjeneste 
Helsestasjons- og skolehelsetjenesten har en særlig viktig rolle i enhver kommunes 

folkehelsearbeid. Dette er grundig beskrevet i de nye nasjonale faglige retningslinjene for 

helsestasjon- og skolehelsetjenesten. Overordnet skal tjenesten bidra til å forebygge sykdom 

og fremme god fysisk og psykisk helse hos blivende foreldre og barn og ungdom 0-20 år. 

Gjennom kontakt med så å si alle familiene i kommunen, og barn og ungdom, sikrer 

tjenesten hele befolkningen tilbud om vaksiner, helseundersøkelser og informasjon om 

hvordan forebygge sykdom og skader, og støtte til mestring og positiv utvikling. I Ringsaker 

kommune er denne tjenesten organisert med fem enheter som alle er tverrfaglig sammensatt. 

Helsestasjonsenheten har svangerskapsomsorg, skolehelsetjeneste, helsestasjon for ungdom, 

fysioterapi for barn og unge, migrasjonshelse og smittevern.  

Skolehelsetjenesten er en sentral aktør i arbeidet med å motvirke konsekvenser av sosial 

ulikhet i helse. Tjenesten har en viktig rolle som samarbeidspartner med skolen på områder 

som psykisk helse og helserelatert adferd.  

Familiens hus er et tverrfaglig samarbeid med blant annet helsestasjonstjenesten. Familiens 

hus organiserer Åpen barnehage og ulike former foreldreveiledning, som De utrolige årene 

(DUÅ), Trygghetssirkelen (COS), Parent Management Training-Oregon (PMTO), Tidlig 

Intervensjon Barn I Risiko (TIBIR) og International Child Development Program (ICDP). 

ICDP er tiltak rettet spesielt mot flyktninger. Det har en primærforebyggende funksjon og tar 

utgangspunkt i å få økt forståelse for hverandres kulturer. Familiens hus tilbyr også 

foreldrene stressmestringskurs, marte-meo veiledning og Home-start ved behov. 

Helsestasjonsenhetens helsefremmende og forebyggende tiltak er sentrale ressurser i møte 

med utfordringer innen helserelatert adferd. Disse tiltakene er også nevnt under kapittel 5 

om oppvekst og levekårsforhold.  

Siden høsten 2018 har kommunen gjennomført et prosjekt hvor målet er å styrke 

skolehelsetjenesten generelt og fysioterapi spesielt, da med særlig vekt på å hindre frafall fra 

fysisk aktivitet i skoletiden. Prosjektet er gjennomført på ungdomsskolene i Brumunddal og 

Furnes. Dette prosjektet er videreført i skoleåret 2019/2020 og er utvidet til også å gjelde Nes 

ungdomsskole.  

7.5 Tobakk og rusmidler  

7.5.1 Tobakk 

Andelen røykere både blant ungdom og voksne har gått markant ned fra årtusenskiftet til i 

dag. Ungdata viser at ni av ti ungdomsskoleelever i Ringsaker aldri har prøvd å røyke. Kun én 

prosent av ungdomsskoleelevene og fire prosent av elevene ved videregående svarer at de 

røyker daglig. Det er heller ikke så mange på ungdomstrinnet som bruker snus, og det er en 

nedgang i andelen som svarer at de snuser daglig fra to til én prosent fra 2014 til 2017. Blant 

videregåendeelevene er derimot snusing mer utbredt, og 15 prosent svarer at de snuser 

daglig.  

Data fra kommunehelsas statistikkbank for siste 5 års periode viste at nesten dobbelt så 

mange kvinner i Ringsaker røykte ved første svangerskapskontroll (9,4 %), sammenlignet 

med landsgjennomsnittet (5,0 %). Trenden de siste årene viser at stadig færre røyker.  



Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer på helse – 2019 - Ringsaker kommune 
 Side 57 
 

 

 

Tabell: Røyking kvinner ved første svangerskapskontroll i %. 

Røyking er en viktig årsak til sosiale helseforskjeller. Statistisk begynner personer med kort 

utdanning tidligere å røyke, er utsatt for mer passiv røyking og slutter i mindre grad enn de 

med lengre utdanning. Gjennom innsats for å begrense tobakksbruk kan vi bidra til å 

redusere sosiale helseforskjeller.  

Flere sykdommer er knyttet til røyking. Viktigst er hjerte- og karsykdommer, kreft og kronisk 

obstruktiv lungesykdom (kols). Både røyking og snus er forbundet med fosterskader og 

dødfødsel, nikotinavhengighet og skader på tannkjøtt og tenner.  

7.5.2 Alkohol  

Ungdata-undersøkelsen i Ringsaker i 2017 viser at omfanget av alkoholbruk på 

ungdomstrinnet i Ringsaker lå på 11 %, to prosentpoeng under landsgjennomsnittet. Det er 

en nedgang i andelen ungdomsskoleelever som har vært tydelig beruset på alkohol siste år 

sammenlignet med 2014 på fire prosentpoeng. Dette er en markant nedgang fra det første 

tiåret på totusentallet og dette samsvarer med nasjonale trender.  

Imidlertid viser Ungdata i 2017 at videregåendeelever i Ringsaker har et høyt og økende 

alkoholforbruk. Nær 7 av 10 rapporterte at de hadde vært tydelig beruset på alkohol siste år i 

2017. Det er en økning på 4 prosentpoeng siden 2014. Omfanget på nasjonalt nivå har vært 

uendret på 56 % i samme periode, og Ringsaker lå 13 prosentpoeng over 

landsgjennomsnittet.  

Alkoholrelaterte skader og problemer blant ungdom dreier seg i all hovedsak om fyll, og ikke 

om et langvarig høyt konsum. Ulykker, vold, skader og annen alkoholrelatert adferd kan 

potensielt ha store konsekvenser. Tung alkoholrus medfører også risiko for å bli seksuelt 

utnyttet, og ifølge folkehelseinstituttet viser at de yngste tenåringsjentene er særlig utsatt.  

7.5.3 Andre rusmidler  

Etter en økning blant tenåringer i bruken av hasj eller marihuana på 1990-tallet, var det en 

markert nedgang fram til midten av det første tiåret etter årtusenskiftet. Bruken ser nå ut til å 

øke igjen.  

Faktorer som antagelig vil påvirke bruken av cannabis fremover er legaliseringsdebatten, 

tilgang, priser, normer og risiko. Det tilbys nå også en rekke nye produkter og stoffet trenger 

ikke lengre røykes. En viktig endring er økningen i THC-innhold i cannabis, fra fem til åtte 

prosent i 2010 til 25 prosent, samtidig som unge mennesker ser på cannabis som mindre 

farlig enn tidligere.  
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Hvor farlig cannabis er, er omdiskutert, men det er utvilsomt at det er sammenheng mellom 

bruk og risiko for å utvikle avhengighet, oppleve psykotiske episoder eller utvikle schizofreni. 

Bilkjøring i ruspåvirket tilstand gir også økt risiko for ulykker. Det pekes også på at cannabis 

er spesielt skadelig for ungdom fordi hjernen fortsatt er under utvikling, og bruk av cannabis 

i ung alder kan skade evne til læring, oppmerksomhet og beslutningstaking 

Funn fra Ungdata 2017 i Ringsaker viste at det kun var én prosent på ungdomstrinnet hadde 

brukt cannabis det siste året. Andelen var redusert med to prosentpoeng siden Ungdata-

undersøkelsen 2014. På videregående skole hadde flere erfaring med cannabis, men også her 

var det en nedgang i andelen som hadde brukt cannabis siste år på to prosentpoeng, og 

omfanget i Ringsaker under landsgjennomsnittet.  

I Ringsaker kan det synes som at bruken av cannabis blant ungdom har økt, også blant 

ungdomsskoleelever. Pr. 12.09.19 har 81 ungdommer hatt kontakt med TIUR, hvor av 24 

ungdom i ungdomsskolealder. Dette er en økning fra 2018, hvor totalt 73 ungdommer hadde 

kontakt med TIUR og kun to ungdomsskoleelever. Andelen ungdom som har brukt andre 

stoffer enn cannabis, blant annet MDMA, kokain, LSD, fleinsopp, amfetamin og heroin er 

også økende.  

De siste årene er det jobbet strukturert med holdningsskapende arbeid i skolene, tidlig 

innsats og reaksjon på uønsket adferd knyttet til bruk av rusmidler og annen risikoatferd 

blant ungdom. Et godt tverrfaglig samarbeid knyttet til forebygging og oppfølging er av stor 

betydning i dette arbeidet. Gjennom SLT-arbeidet er det etablert tverrfaglig oppvekstteam på 

kommunens to største barneskoler og på alle ungdomsskoler. Gjennom SLT-samarbeidet er 

det flere tiltak rettet mot forebygging av rusmiddelbruk. Blant annet Utsett! og TIUR.  

Utsett! er en foreldrerettet aktivitet i skolenes rusforebyggende arbeid, utviklet av KoRus-

Øst, der målsettingen er å bidra til utsatt alkoholdebut, hindre omfattende drikking og bruk 

av illegale rusmidler blant ungdom, forebygge uønskede og skadelige konsekvenser knyttet til 

ungdom og rusmiddelbruk, og fremme betydningen av foreldrerollen og foreldresamarbeid i 

det rusforebyggende arbeidet. 

TIUR (Tidlig intervensjon Unge og Rus) er et kommunalt samarbeid som søker å forebygge 

uheldig og skadelig bruk av cannabis for ungdom i alder opp mot 24 år. TIUR gir ungdom en 

pause til å tenke gjennom konsekvensene av sitt rusmiddelbruk og skaper refleksjon og 

mulighet til å ta gode valg om bruk av rusmidler gjennom dialog med kompetente voksne. 

Obligatoriske tiltak er urinprøvekontroller og kartleggings- og bevisstgjøringssamtaler. Andre 

individuelle tiltak vurderes etter ved behov. 
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8. Helsetilstand 

8.1 Om helsetilstand  
Med helsetilstand menes befolkningens helse målt ved ulike mål, for eksempel risikofaktorer, 

forebyggbare sykdommer, trivsel og mestringsressurser. I dette kapittelet omtales 

helseplager som i sterk grad er knyttet til helserelatert adferd.  

8.2 Hjerte- og karsykdommer 
De hyppigste hjerte- og karsykdommene er hjertekrampe (angina pectoris), hjerteinfarkt, 

hjertesvikt og hjerneslag. En femtedel (21 %) av hele befolkningen lever i dag med etablert 

hjerte- og karsykdom eller har høy risiko for slik sykdom. Om lag 1,1 million nordmenn 

bruker legemidler for å forebygge eller behandle hjerte- og karsykdom. Basert på tall fra 

kommunehelsas statistikkbank er forekomsten av hjerte- og karsykdommer noe mer utbredt 

hos befolkningen i Ringsaker enn ellers i landet. Spesielt synes dette å gjelde forekomsten av 

hjerneslag. Det er store forskjeller mellom utdanningsgruppene.  

Nasjonale tall viser at antall førstegangstilfeller av hjerteinfarkt per 100 000 går ned. Det 

samme gjør dødeligheten. Nedgangen i antall førstegangstilfeller av hjerteinfarkt i 

aldergruppene over 45 år de siste tiårene oppveies av et høyere antall eldre i befolkningen. 

Andel av befolkningen som brukte blodtrykksmedisiner og kolesterolsenkende midler økte i 

perioden 2005–2016. Ringsaker synes å følge den nasjonale trenden med nedgang i antall 

førstegangstilfeller, men ligger likevel over landsgjennomsnittet. Fordi også andre 

sykdommer øker med alderen og behandles mer effektivt enn før, må en vente at pasienter 

med hjerte- og karsykdom i økende grad også har andre helseproblemer.  

De viktigste risikofaktorene for hjerte- og karsykdom er tobakksrøyking, høyt blodtrykk, høyt 

kolesterol, lav fysisk aktivitet, diabetes, overvekt, familiehistorie/arvelige forhold, høy alder 

og mannlig kjønn. Kosthold med lite sukker, lite rødt kjøtt og med hyppig inntak av fisk, hvitt 

kjøtt, frukt, grønnsaker, belgfrukter, nøtter og olivenolje er forbundet med lavere forekomst 

av hjerte-/karsykdom. Høyt alkoholinntak øker risikoen for høyt blodtrykk og hjerneslag, 

mens det fortsatt er omdiskutert hvorvidt et regelmessig lavt inntak kan beskytte mot 

hjerteinfarkt.  

8.3 Kols 
Tidlig død av kols (før 75 år) blant menn har de siste årene ligget høyere i Ringsaker 

sammenlignet med resten av landet (19,5 dødsfall per 100 000, mot 12 dødsfall per 100 000 

ved siste utvalg). Tilsvarende tall for kvinner ligger omtrent på landsgjennomsnittet (12,7 per 

100 000). Antall brukere av legemidler mot kols og astma og antall behandlet for kols i 

spesialisthelsetjenesten ligger også noe høyere i Ringsaker når man sammenligner mot resten 

av landet. Dette styrker mistanken om at forekomsten av kols er noe høyere her enn på 

landsbasis. Når det gjelder kols behandlet i spesialisthelsetjenesten er det ingen tydelig 

forskjell mellom kvinner og menn slik det er for dødelighet.  

Røyking er en velkjent årsaksfaktor for kols. Senere års forskning har imidlertid vist at også 

eksponeringer i arbeidet har betydning for utvikling av kols. Dette gjelder blant annet i yrker 

som landbruk (korn, gris) og treforedlingsindustri, som er tradisjonelle yrker i Ringsaker. 

Kroniske sykdommer i nedre luftveier (som inkluderer kols) var den tredje hyppigst 

registrerte dødsårsaken på landsbasis i 2016. De samfunnsøkonomiske kostnadene ved 
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røyking i Norge er anslått til å være opp mot 80 milliarder kr per år. I dette anslaget inngår 

en økonomisk verdsetting av ca. 150-180 000 tapte kvalitetsjusterte leveår. 

8.4 Diabetes 
Andelen brukere av legemidler for diabetes type 2 i aldersgruppen 30-74 år ligger høyere i 

Ringsaker sammenlignet med andel brukere på landsbasis (46,9 per 1000 i Ringsaker 

sammenlignet med 39,5 per 1000 for hele landet). Tallene ligger omtrent på samme nivå som 

for Hedmark totalt sett. Generelt er andelen brukere av legemidler høyere blant menn enn 

blant kvinner, og bruken av legemidler har vært økende de siste årene (gjelder hele landet). 

Legemiddelbruk kan ikke betraktes som synonymt med sykdomsforekomst, og tallene må 

tolkes med forsiktighet pga. flere potensielle feilkilder, men de kan være en indikator på 

sykdomsforekomsten i befolkningen.  

Overvekt er den viktigste årsaken til diabetes type 2. Forekomsten av diabetes type 2 kan 

derfor si noe om grad av overvekt i befolkningen, samt om kosthold og fysisk aktivitet. 

Røyking er også en risikofaktor for å utvikle diabetes 

8.5 Muskel og skjelett  
De fleste vil i løpet av livet ha plager eller sykdommer knyttet til muskel- og skjelettsystemet. 

Muskel- og skjelettsykdommer er en viktig årsak til redusert helse og nedsatt livskvalitet, og 

en av de vanligste årsakene til sykefravær og uføretrygd. 

Statistikk fra kommunehelsas statistikkbank for antall unike personer som har vært i kontakt 

med lege, fysioterapeut eller kiropraktor på grunn av muskel- og skjelettplager og - 

sykdommer (eksklusive brudd og skader) i løpet av et år, viser signifikant høyere tall for 

Ringsaker (376 per 1000), enn for resten av landet (319 per 1000). Antallet synes også høyere 

i aldersgruppen 15-29 år i Ringsaker (318 per 1000) enn i samme gruppe for resten av landet 

(252 per 1000). Statistikken beskriver gjennomsnitt for siste treårs-periode og det synes å ha 

vært en økning de siste årene. Statistikken omfatter ikke kontakt med private behandlere. Det 

antas at tallene påvirkes av behandlernes diagnostiseringspraksis.  

Figur 1:
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Tall fra primærhelsetjenesten, brukere − kjønn samlet, per 1000, standardisert, 0-74 år, 

Muskel og skjelett  

Figur 2: 

 

Tall fra primærhelsetjenesten, brukere − kjønn samlet, per 1000, standardisert, 15-29 år, 

Muskel og skjelett  

Muskel- og skjelettsykdommer er beregnet å være den diagnosegruppen som «plager flest og 

koster mest», selv om de fleste tilstandene ikke medfører betydelig overdødelighet. I Norge er 

diagnosegruppen muskel- og skjelettsykdommer den vanligste årsaken til sykefravær, og 

ifølge NAV utgjør denne gruppen omkring 30 % av sykefraværstilfellene. Nest etter psykiske 

lidelser er sykdomsgruppen den vanligste årsaken til uførhet. Det er kjent at muskel- og 

skjelettplager er vanligere hos personer med lavere sosioøkonomisk status enn i befolkningen 

som helhet.  

Mange sykdommer og plager knyttet til muskel- og skjelettsystemet har sammenheng med 

stillesittende livsstil og til dels overvekt.  Det er også godt kjent at kroppslige og mentale 

prosesser og livsbetingelser er tett sammenvevet med hverandre. 

8.6 Psykisk helse 
Begrepet psykiske lidelser benyttes om en rekke ulike tilstander eller diagnoser. De vanligste 

psykiske lidelsene blant voksne er angstlidelser, depresjon og rusbrukslidelser. Rapporten 

«Psykisk helse i Norge» fra Folkehelseinstituttet i 2018 beskriver at rundt 16-22% av den 

voksne befolkningen har en psykisk lidelse i løpet av 12 måneder. Rapporten ga ikke 

indikasjon på at forekomsten av psykiske lidelser synes å øke i den norske befolkningen 

generelt, men beskriver en bekymringsfull økning blant unge jenter som rapporterer om høyt 

nivå av psykiske plager. Blant jenter i alderen 15–17 år har andelen som får diagnoser i BUP 

steget i femårsperioden fra 2011 til 2016, fra 5 prosent til 7 prosent per år. Tall fra 

reseptregisteret viser en økning i bruken av antidepressiva blant jenter på 15–17 år fra 2010 

til 2016, fra 1,2 prosent til 2 prosent. Forekomsten av psykiske plager og lidelser er høyere 

blant de med lav sosioøkonomisk status og blant flyktninger.  
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Manglende hjelpsøking er en av faktorene som gjør det vanskelig å finne representative tall 

for forekomst av psykiske lidelser. Resultater fra helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag viser 

at 13 prosent av de med symptomer på depresjon og 25 prosent av de med symptomer på 

angst hadde søkt hjelp for plagene sine. Selv blant de med aller høyest symptomnivå, tyder 

undersøkelsen på at bare halvparten søker hjelp.  

Andelen i aldersgruppen 15-29 år i Ringsaker som har psykiske symptomer og lidelser, er 

ikke signifikant forskjellig fra landsnivået, vurdert etter data i kommunehelsas statistikkbank 

fra fastlege og legevakt. Det synes å ha vært en tendens til at flere har fått en diagnose knyttet 

til psykiske plager de siste årene. Hvorvidt dette skyldes at flere oppsøker lege eller at flere 

har psykiske plager/symptomer er vanskelig å si.  

Figur 3: Primærhelsetjenesten, brukere − kjønn samlet, per 1000, standardisert, 15-29 år, 

Psykiske symptomer og lidelser (P01-29 og P70-99)

 

Ungdata 2017 viser at prosentandelen unge i Ringsaker som rapporterer om psykiske plager i 

ungdomsårene har økt siden 2014. For elever på ungdomstrinnet har andelen som oppgir at 

de er mye plaget av depressive symptomer økt fra ni til 12 prosent. Landsgjennomsnittet 

ligger på 15 prosent.   

Omfanget av depressive symptomer 

blant elever på videregående i 

Ringsaker har også økt med fire 

prosent fra 2014 til 2017 og ligger nå 

på 19 prosent. Prosentandelen som er 

mye plaget av depressive symptomer 

i videregående ligger over 

landsgjennomsnittet i denne 

undersøkelsen.  

Resultatene fra undersøkelsen i 

Ringsaker viser også at det er en 

økning i omfanget av depressive 

symptomer gjennom ungdomsårene og at tre ganger så mange jenter som gutter på 
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videregående rapporterer om høyt nivå av depressive symptomer. Én av fire jenter på VG3 

rapporterer at de er mye plaget av depressive symptomer.   

Figur 5: 

Resultatene fra Ungdata viser at forekomsten av psykiske plager blant unge i Ringsaker følger 

den nasjonale trenden. Det er flere jenter enn gutter som oppgir å ha fysiske helseplager, at 

de misfornøyd med helsa si, at de føler seg ensomme og at de er mye plaget av depressive 

symptomer. Det observeres imidlertid ikke forskjeller mellom andelen gutter og jenter som 

mangler fortrolig venn. 

På den andre siden viser Ungdata at flere er fornøyd med seg selv og liker seg selv slik de er, 

sammenlignet med resultatene fra 2014. Det er også en klar økning i andelen som er fornøyd 

med hvordan de ser ut. Kjønnsforskjellene er betydelige. Svarene viser at jentene er langt 

mindre fornøyd med eget utseende enn guttene, kun 49 prosent av jentene oppgir at de er 

svært fornøyd eller litt fornøyd, mot 68 prosent av guttene. Andelen jenter som er fornøyd 

øker imidlertid mest. 60 prosent av guttene og 34 prosent av jentene rapporterte at de var 

fornøyd med utseende i 2014. 

Figur 6: 

 

Nasjonale retningslinjer har satt som mål at Barne- og ungdomspsykiatrien (BUP) skal gi 

behandlingstiltak til ca. 5 % av barnebefolkningen. Det nasjonale gjennomsnittet ligger på ca. 

5 %. I følge tall innhentet fra BUP Hamar mottok ca. 5,4 % av barnebefolkningen i Ringsaker 

oppfølging fra BUP i 2018 – 2019. For 2016 -2017 var andelen 5,69 %. Det er altså et 
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synkende antall barn som får hjelp fra spesialisthelsetjenesten, mens et økende antall får 

tiltak kommunalt. Det er en ønsket utvikling fra statlige myndigheter. 

Tall innhentet fra barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) viser at 812 barn og unge i 

alder 0 - 18 år fra Ringsaker ble henvist til BUP i årene 2016 – 2018. Av disse ble 189 avvist 

(77 ble avvist i 2018). BUP sier at de regner med at disse har fått et kommunalt tilbud. 

Henvisninger kommer til BUP fra en rekke instanser lokalt, som fastleger, helsestasjon og 

skolehelsetjeneste, PPT og barnevern. Ved avslag er det henviser som må vurdere eventuell 

annen oppfølging og vedkommende sin kjennskap til det lokale hjelpeapparatet er derfor 

viktig. Familiens hus/PPT/Barnevern oppgir at de i liten grad har fått henvist disse barna. 

Noen av ungdommene henvises videre til Ungdomskontakten (10 ungdommer i 2018).  

I et folkehelseperspektiv er det viktig å få avklart hvilke kommunale hjelpetiltak som tilbys de 

som ikke lenger får hjelp fra spesialisthelsetjenesten, ifølge den siste prioriteringsveilederen 

fra Helsedirektoratet. 

Ungdomskontakten (UK) er et lavterskeltilbud for unge i alderen 13 - 23 år, med fokus på 

forebyggende psykososialt arbeid. Det tilbys både åpne aktiviteter for alle og tiltak til ungdom 

med spesielle utfordringer, som lettere angst og depresjon, skolefravær, belastninger i 

hjemmet, forholdet til venner eller rus. Det tilbys individuell oppfølging, gruppetiltak, 

familieveiledning og aktiviteter. Ungdomskontakten  gir tilbud til et økende antall 

ungdommer og det er henvendelser som krever individuell oppfølging som øker. Økningen er 

spesielt innenfor TIUR. I 2015 fikk 54 ungdom oppfølging. Fram til 2. tertial 2019 har 79 

ungdom fått samme oppfølging.  

Antall personer som har fått vedtak om tjenester fra psykisk helse og rustjenester i 

kommunen har økt kraftig de siste årene fra 578 i 2017 til 789 i 2019. Det synes å være en 

tendens til en økning i antall henvendelser fra brukere med mildere og mer kortvarige 

psykiske plager og en nedgang i snittalder ved henvendelse. Også her er det usikkert om 

økningen i antall henvendelser skyldes reell økning i forekomst eller om terskelen for 

henvendelse er blitt lavere. Tilgjengelighet og oppfølging hos andre tjenester som fastlege, 

DPS eller psykolog kan også tenkes å ha betydning.  

Det trengs mer forskning på årsakene til psykiske lidelser, men basert på kunnskapen man 

har i dag synes det å være et komplekst samspill mellom genetiske faktorer og miljømessige 

forhold. Det er stort sett enighet om at en trygg tilknytning til omsorgspersoner i 

barndommen har betydning for senere psykisk helse. Videre synes sosial isolasjon og 

ensomhet å gi økt risiko, mens sosial støtte og nærhet til andre mennesker beskytter. 

Belastende traumer og livshendelser øker risikoen for psykiske lidelser. En god selvfølelse, og 

spesielt følelsen av å kunne mestre utfordringer og problemer, er kjent å ha betydning for god 

psykisk helse.  

Grunnlaget for den voksne befolkningens psykiske helse og livskvalitet legges allerede i 

barne- og ungdomsårene. Kommunen kan gjennom systematisk innsats legge til rette for god 

livskvalitet, styrket psykisk helse og forebygging av psykiske plager. Alle hverdagslivets 

arenaer, slik som familie, barnehage, skole, arbeidsplass, nærmiljø og kultur og fritid og 

samfunnet i stort, har betydning for psykisk helse og livskvalitet.  

Gjennom planleggings- og styringsdokumenter kan kommunen sikre at kommunale 

virksomheter (inkludert tjenesteapparatet) jobber langsiktig og helhetlig med psykisk helse 
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som en del av folkehelsearbeidet.  For eksempel vil planverk innen oppvekst- og 

skolesektoren være viktig å integrere i arbeidet med psykisk helse. Det samme gjelder 

byutvikling og kultur.  

8.7 Kreft 
Kreftforekomsten i Ringsaker ligger omtrent på samme nivå som Hedmark og landet totalt 

sett. Antall nye krefttilfeller i Ringsaker har i snitt ligget på rundt 200 til 250 tilfeller per år 

de siste årene. I 2017 var det 116 nye tilfeller blant menn og 115 nye tilfeller blant kvinner. Det 

fremkommer ikke opplysninger i tilgjengelig statistikk som skulle tilsi høyere forekomst av 

enkelte kreftsykdommer i Ringsaker kommune sammenlignet med resten av landet. De 

vanligste kreftformene blant menn er kreft i prostata, lunge, tykktarm, og blære og urinveier. 

De vanligste kreftformene blant kvinner er kreft i bryst, tykktarm, lunge og føflekker i hud. 

Antall krefttilfeller er forventet å øke frem mot 2025, hvor hovedårsakene beskrives å være 

økt levealder og større befolkning. Med dagens kreftbilde vil om lag hver tredje nordmann få 

en kreftdiagnose innen de fyller 75 år. 

Tobakk, høyt alkoholforbruk, enkelte infeksjoner, overvekt, usunt kosthold, miljøfaktorer, 

solforbrenning og arvelige forhold er eksempler på risikofaktorer for utvikling av kreft.   

Ringsaker kommune har en egen kreftkoordinatorstilling som ble etablert i 2014 gjennom 

midler fra Kreftforeningen. Kreftkoordinater har oversikt over relevante tilbud og tjenester, 

kan gi råd og veiledning og har kompetanse til å bistå ved alle faser av sykdommen. 

Koordinatorfunksjonen er et lavterskeltilbud, og alle kan henvende seg til kreftkoordinator 

ved behov. I tillegg til å bistå pasienter, pårørende og helsetjenesten med samordning av 

tjenester og tverrfaglig samarbeid, er det et mål at kreftkoordinator skal bistå med etablering 

og systematisering av kreftomsorgen i kommunen, kompetansehevende tiltak og 

opplysningsvirksomhet som forebygging av sykdom og funksjonssvikt. Kreftkoordinator 

brukte i 2018 ca. 80% av sin arbeidstid med direkte pasient- og pårørendearbeid.  

Det er etablert et eget fagteam ved KMS innenfor kreftområdet som består av to 

spesialsykepleiere fra KMS og en spesialfysioterapeut. Arrangementet «Stafett for livet» ble 

gjennomført i 2018 og 2019. Treningstilbud for kreftpasienter sammen med fysioterapeut 

(Gulltreff) hver 14. dag ble startet opp i 2018 og videreføres i 2019. Mestringskurset «å leve i 

livet» har vært et populært tilbud og videreføres fremover. 

8.8 Helse hos eldre 
Det forventes som tidligere vist en betydelig økning i antall og andel eldre i årene fremover. I 

1918 var for eksempel 1 % av befolkningen 80 år og eldre, i 2018 hadde dette steget til 4 %. 

Prognosene viser en fortsatt relativt sterk vekst i de eldre aldersgruppene, og det antas at 

innen utgangen av år 2100 vil andelen som er 80 år og eldre tredobles og øke til 12 % jf. 

SSB/FHI. 

Med økende alder øker sjansene for ulike sykdommer. En ikke ubetydelig del av helsetapet i 

befolkningen er derfor knyttet til sykdommer som er vanligst blant eldre over 70 år. Muskel- 

og skjelettsykdommer, smerter, sykdommer i sanseorganer, demens og helsetap som følge av 

hjerte- og karsykdom og kreft er de viktigste. Eldre har også ofte flere sykdommer samtidig 

som sammen påvirker funksjonsevne, livskvalitet og psykisk helse. Forekomsten av ulike 

psykiske plager og lidelser er en del høyere enn i øvrig befolkning, men dette kan imidlertid 

være vanskelig å vurdere siden disse sykdommene er vanskeligere å diagnostisere hos eldre. 

Legemiddelbruken øker med alderen. I 2016 fikk 90 % av alle over 65 år minst ett legemiddel 
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på resept, sammenliknet med 65 % av de under 65 år. Tall fra Reseptregisteret viser at eldre i 

hovedsakelig bruker legemidler ved hjerte-kar lidelser, infeksjoner, smerter, angst, depresjon 

og søvnløshet. Andelen eldre som bruker slike legemidler har økt for de fleste 

legemiddelgrupper. 

Det varierer hvor mye hver enkelt blir påvirket av sykdom og plager. Mange sykdommer kan 

kontrolleres med medisiner. Mange eldre kan også oppleve god livskvalitet selv med til dels 

omfattende sykdom. Livskvaliteten varierer fra person til person, ut fra personlighet og 

tilgang på ressurser som god økonomi, praktisk hjelp, sosial og emosjonell støtte. Resultater 

fra de undersøkelser som er gjort viser at de fleste eldre er tilfredse med livet. Mange føler 

imidlertid at de har for lite mestringsressurser, overskudd og tiltakslyst. Med alderen 

opplever også mange at den sosial støtten blir mindre.  

Helseplager og funksjonshemming kan redusere livskvaliteten betydelig. Muligheten til 

tilrettelegging av hverdagen, hvordan man selv håndterer den, økonomisk og sosial status 

spiller inn på både levealder og livskvalitet. Godt kosthold og fysisk aktivitet kan øke 

motstandskraften mot sykdom, ulykker og funksjonssvikt i eldre år. Slike tiltak virker 

forbyggende mot aldersrelaterte sykdommer som hjertesykdommer og hjerneslag, diabetes 

type 2, kreft, benskjørhet og brudd, samt demens og depresjon. Sosial samhandling og gode 

møteplasser i lokalsamfunnet har en positiv effekt på den psykiske helsen. Deltakelse i 

meningsfulle samvær og aktiviteter styrker evnen til å mestre egen livssituasjon.  

8.9 Demens 
Demens er fellesbetegnelsen på flere hjernesykdommer som medfører kognitiv svikt og andre 

funksjonstap. De aller fleste demenstilfellene er knyttet til høy alder. Basert på ulike studier 

antas det ifølge FHI at 80.000 – 100.000 lever med demens i Norge i dag. Det er grunn til å 

tro at disse tallene er noe lave, både fordi levealderen har økt og fordi levealderen i Norge er 

noe høyere enn i Europa og Vesten for øvrig. Demens utvikler seg vanligvis langsomt og over 

tid og kan ikke kureres. Forverringen skjer ofte raskere etter hvert. De fleste pasienter med 

demens dør i løpet av en tiårsperiode etter at diagnosen er stilt, enten av demens eller andre 

årsaker.   

Alder og gener spiller en vesentlig rolle for utvikling av demens. Andelen som har demens 

øker kraftig med alderen, fra anslagsvis 1,6 % i aldersgruppen 60-64 år til 43 % blant 

personer 90 år og eldre. Nesten hver femte person med demens dør med sykdommen. Et 

mindretall får demens før pensjonsalderen. Det er sannsynligvis over 4000 personer under 

65 år som har demens i Norge.  

En stor del av brukerne av helse- og omsorgstjenesten har en demenssykdom. Det er 

beregnet at pasienter med demenssykdommer utgjør ca. 80 % av de som har langtidsplass i 

sykehjem og over 40 % av dem som er over 70 år og får hjemmetjenester. Samlet antas at det 

er rundt 71 000 personer med demens blant hjemmeboende tjenestemottakere og 

sykehjemsbeboere. I tillegg kommer de som ikke har tjenester.  

Med økende antall eldre vil stadig flere bli berørt enten ved selv å utvikle en demenssykdom, 

eller ved å være pårørende til en som har det. Beskyttende faktorer ser for en stor del ut til å 

være de samme som for hjerte- og karsykdommer: sunt kosthold, fysisk aktivitet, ikke-

røyking og god kontroll av høyt blodtrykk og kolesterol. Et stimulerende miljø har også 

betydning. Diabetes er en risikofaktor. Tiltak som rettes mot forebygging av hjerte- og 

karsykdommer og diabetes kan trolig også redusere antall tilfeller av demens. 
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8.10 Fastlegeordningen 
Kontinuitet i lege-pasient-forholdet er den viktigste faktoren for høy kvalitet i 

fastlegetjenesten. Ringsaker har tilfredsstillende antall ledige listeplasser i dag og nye 

hjemler opprettes når det er behov for det. Om lag 90 % av henvendelsene til fastlege om 

helsehjelp blir ivaretatt uten henvisning til spesialist. Høy tilgjengelighet er en forutsetning 

for at fastlegene skal kunne ha en fungerende rolle som portner inn til andre tjenester og 

tillegg være sosialt utjevnende. Økt pasienttilfredshet, redusert bruk av 

spesialisthelsetjenester, mer individrettet forebyggende arbeid, bedre etterlevelse av råd og 

behandling, bedre helse og lavere dødelighet er positive konsekvenser av kontinuitet. De siste 

2-3 årene har det på nasjonalt plan blitt økende fokus på at fastlegeordningen er under stort 

press.  

8.11 Selvmord 
De siste 10- 15 årene har selvmordsraten i Norge ligget nokså stabilt på ca. 12-14 per 100.000 

innbyggere. Raten er 2-3 ganger høyere hos menn enn hos kvinner.  

Forekomsten av selvmord totalt sett i Hedmark avviker ikke fra landsgjennomsnittet. Basert 

på tall fra kommunehelsas statistikkbank synes forekomsten av selvmord blant menn i 

Ringsaker og Hedmark å ligge noe høyere enn forekomsten på landsbasis, mens forekomsten 

av selvmord blant kvinner ligger noe lavere i Ringsaker og Hedmark sammenlignet med 

forekomsten på landsbasis. Det må understrekes at dette er små tall, og at det må tolkes med 

forsiktighet (20 registrerte selvmord i Hedmark i 2017).  

8.12 Tannhelse 
Alle barn i Ringsaker innkalles på individuell basis hos tannhelsetjenesten fra de er 3 år. Barn 

med god tannhelse innkalles hver 12.-18 mnd. Hyppigere ved behov (risikopasienter). Andel 

barn uten ny karieserfaring i Ringsaker var for 3-åringer 98 %, 5-åringer 88 %, 12-åringer 88 

%, 15-åringer 72 % og 18-åringer 61 % i 2018. Dette er bedre enn landsgjennomsnittet, noe 

Hedmark har vært kjent for over tid. Man mener dette skyldes stort fokus på forebyggende 

arbeid, både mellom ulike instanser, men også på individuell basis på tannklinikken.  

Tannhelsetjenesten i Ringsaker kommune og helsestasjonsenheten har årlige 

samarbeidsmøter med fokus på barns tannhelse. Helsestasjonen gir grundig veiledning til 

foreldre i spedbarnsfasen. Tenner sjekkes av helsestasjonslege ved 2-års alder. 

Tannhelsetjenesten er ute til alle 4.klassinger og 8. klassinger i kommunen med tilpasset 

kunnskapsformidling. Tannhelsetjenesten har også tilsyn til alle som er i institusjon, til alle 

som har hatt hjemmesykepleie mer enn 3 måneder, psykisk syke med tilbud fra kommunen 

og pasienter med rus som har tilbud fra kommunen. Tannhelsetjenesten er ute i barnehager 

på forespørsel. 
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9. Vedlegg 

 

9.1 Gang- og sykkelveier, skoler og barnehager – uteområder, skolevei og 

uformelle møteplasser  
 

Sted Uformelle 
møteplasser  

Institusjoner og 
tjeneste-tilbud 

Kvalitet på 
offentlige 
uteområder   

Status GS-veger  

Jessnes I sommerhalvåret på 
fine dager brukes alle 
tilrettelagte 
badeplasser på Jessnes. 
Området Fiskerly er 
viktigst med 
båtplasser, 
aktivitetsområde og 
serveringstilbud. 
Jessnesstranda som 
turvei  brukes mye hele 
året. 

Ingen, men noe av 
strandområdene er 
statlig sikret 
friluftsområder  

God kvalitet på 
området Fiskerly.   
 
Noen grad av 
privatisering av off. 
friområder/badeplasser 

Stedet har ingen gs-
veger. 
Jessnesstranda er 
en mye brukt turveg 
kombinert med 
adkomst til 
eiendommene. 
Skoleelever har 
skoleskyss til 
Stavsberg og 
Kirkenær skole.  
ÅDT på 
Jessnesvegen og 
Vikervegen er lav 
(350-400), ikke 
grunnlag for å kreve 
gs-veg. 

Stavsberg Stavsberg har ikke et 
tydelig 
sentrumsområde, med 
unntak av 
Olrudsenteret som er 
et handels- og 
møtested med kafé.  
Skolen med idrettshall 
er en viktig møteplass. 
Frøberget er attraktivt 
for tur og trening.  
Utbyggingen av 
området Lund og Voll 
har etablerte 
friområder for 
fellesbruk og 
bydelspark vil bli 
etablert.  

Stavsberg skole 
Simenstua barnehage 

Ny skole og ny 
barnehage med 
uteområder som er 
tilrettelagt ut i fra 
gjeldende normer og  
dagens krav. 
Barnehagen grenser i 
tillegg til Frøberget 
med gode muligheter 
for fysisk utfoldelse.   

GS- veg langs 
Kårtorpvegen til 
barnehage og skole 
og langs Vognvegen 
til Hamar.  Ikke 
tilrettelagt i retning 
Jessnes eller mot 
Furnes kirke og 
Kirkenær skole.  
Lav ÅDT på 
Frøbergvegen 
(850).  

Nydal   Nydal er et tettsted 
hvor handelsområdene 
med Ikea, og 
bilforretninger, 
bensinstasjon mv er 
sentrumsområdet, 
både for de som bor og 
de som handler.  I 
Nydalsdumpa ble KIWI 
bygd for noen år siden 
og har blitt et naturlig 
samlingssted for de 
som bor der. MC- 

Furnes ungdomsskole,  
Marihøna barnehage 
(privat) 

Ungdomsskolen har et 
noe begrenset 
uteområde som i for 
liten grad innbyr til 
fysisk aktivitet og 
trivsel.   
Friluftsbarnehagen har 
et stort fint uteområde 
med muligheter for å 
omgås dyr og området 
har mangfoldige  
aktivitetsarenaer.   

Det er gs- veg langs 
Gjerluvegen og 
sykkeltraseen 
mellom Hamar og 
Brumunddal går 
gjennom Nydal. 
Myke trafikanter er 
godt ivaretatt i nye 
kryssløsninger. Det 
er trygg skoleveg til 
Kirkenær skole med 
kryssing av E6 og 
gs-veg langs 
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Sted Uformelle 
møteplasser  

Institusjoner og 
tjeneste-tilbud 

Kvalitet på 
offentlige 
uteområder   

Status GS-veger  

butikken er attraktiv 
for de som er i dette 
miljøet.  
Utover dette er Furnes 
ungdomsskole  et 
møtested, men i 
hovedsak innenfor 
skoletida.   Gålåsbana 
er fotballarenaen til 
Furnes fotball med stor 
aktivitet.  

Langbakken.  Det 
skal bygges GS- veg 
langs 
Arnkvernvegen som 
vil gi tryggere 
adkomst til 
Gålåsbana.   

Kval med 
Kirkenær 

Er en del av Nydal,  
men er likevel adskilt 
fra tettstedet.  
Kommunen legger ut 
nye boligtomter i 
området. Dette vil gi 
nye tilrettelagte leke- 
og oppholdsarealer.  
Skiløypa mellom 
Hamar og Gåsbu går 
rett øst for 
boligområdet. 
I området Kirkenær 
ligger skolen med 
fotballbane og Furnes 
kirke som begge er 
uformelle møteplasser.   

Furnes barnehage og 
Furnes alderssenter 
samt stiftelsen Furnes 
omsorgsboliger.    
Kirkenær skole og 
Furnes kirke 

Kirkenær skole har flott 
beliggenhet og gode 
uteområder med 
fotballbane, ballbinge 
mv. Barnehage, 
alderssenter og 
omsorgsboliger ved 
Kval har gode leke- og 
oppholdsarealer.     

Gs- veg fra 
Kvalfeltet via 
Høsbjørvegen og 
Furnesvegen til 
Nydal. . Det er trygg 
skoleveg til 
Kirkenær skole med 
kryssing av E6 og 
gs-veg langs 
Langbakken. 

Kylstad  Primært et 
boligområde med 
barneskole og en 
mindre barnehage.  
Skolen er en møteplass.  

Kylstad skole og 
Kylstad barnehage 

Kylstad skole og 
barnehage har gode 
uteområder.   

Det skal bygges gs- 
veg langs 
Bjørgedalsvegen fra 
Røsetgutua til 
Gjerluvegen. Det er 
ikke gs langs 
Gjerluvegen til 
Nydal. ÅDT er 
relativt lav (1050).  

Nybygda Lite bygdesenter med 
gode idretts- og 
friluftsarenaer. Har 
fotballbane, skistadion, 
Kvemyra skytebane og 
Vollkoia er utfartssted 
for skigåing med løyper 
innover 
Hedmarksvidda. 

  Lite trafikk på 
veiene. Ingen 
etablerte gs- veger. 
Mange reiser via 
Nybygda til 
Vollkoia for å gå på 
ski.  

Brumunddal Brumunddal er by med 
en rekke formelle og 
uformelle møteplasser. 
Det er det siste 10- året 
prioritert å ruste opp 
sentrumsområdet med 
veg og gaterom, 
parkområder, 
promenade mellom 
byen og Mjøsa, ny 
Mjøsstrand med en 
rekke 

Tømmerli 
omsorgsboliger og 
Kommunalmedisinsk 
senter v/Tømmerli, 
Brumunddal sykehjem 
, Mørkved skole, 
Ringsaker 
Avlastningssenter 
Fagerlund skole, 
Hempa skole og div 
barnehager 
Psykisk helse og 

Mørkved skole er nylig 
rustet opp og påbygd. 
Uteområdene er av god 
kvalitet. Fagerlund 
skole har liten 
kapasitet, det gjelder 
også uteområdet som 
er relativt lite ift. det 
store antall elever ved 
skolen. Hempa skole 
har tilfredsstillende 
uteområder og nærhet 

Det er GS-veger 
langs 
hovedinnfartsårene, 
rundt skolene og 
det prioriteres 
tilrettelegging av 
sykkelveger, gs-
veger og fortau 
langs fylkesveger 
med stor trafikk 
innenfor 
byområdet.     
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Sted Uformelle 
møteplasser  

Institusjoner og 
tjeneste-tilbud 

Kvalitet på 
offentlige 
uteområder   

Status GS-veger  

aktivitetsområder, 
turveg langs 
Brumunda, 
fiskemuligheter mm.    
Byhagan gir mulighet 
for speedway og 
område for Trial er 
etablert ved Brumunda 
i Mausetvegen. 

rustjenesten m/ 
dagsentre, AO-
senteret, 
helsestasjon/Familiens 
hus, 
barneverntjenesten 

til friluftsområder.  

Byflaten Lite bygdesenter med 
noe boligbebyggelse, 
kirke, forsamlingshus 
(Veldrom) barnehage 
og skole. Disse stedene 
er viktige møteplasser i 
bygda.  

Kirkekretsen skole,  
Privat barnehage 
Veldre kirke 

Kirkekretsen skole har 
gode uteområder.  
 

Det er gs- veg på 
Byflatvegen 
gjennom 
bygdesenteret. Det 
skal etableres gs- 
veg på hele 
strekningen 
Byflatvegen – 
Brumunddal i nær 
framtid. ÅDT på 
Flesakervegen er 
relativt lav med 
900.  

Rudshøgda Rudshøgda er primært 
et næringsområde med 
få boliger. Foruten 
næringsaktiviteten og 
handels- og 
servicetilbudene rundt 
Obs er det ingen 
uformelle møteplasser.   

Prøysensenteret og 
Præstvegen 

Prøysenområdet er et 
attraktivt møtested 
med godt tilrettelagte 
uteoppholdsarealer.  

Det er gs- veg langs 
Kinnlimarka 
innenfor 
næringsområdet, og 
tilrettelagt for myke 
trafikanter i 
kryssområdet E6 og 
Stolvstadvegen.  

Stavsjø Sentrumsområdet med 
bla, Kiwibutikken og 
Stavsjø kirke er en 
naturlig møteplass for 
lokalbefolkningen. 
Tilsvarende er 
barnehagen og 
skoleområdet er 
samlingssted for barn 
og ungdom i skoletida 
og ifb. fritidsaktiviteter. 
Vinterstid når det er 
gode snøforhold, går 
det fine skiløyper ut fra 
Stavsjø i 
jordbrukslandskapet.   

Nes barnehage,  Nes 
barneskole,   Nes 
ungdomsskole og Nes 
idrettshall 

Nes barnehage,  
barneskole,   
ungdomsskole og 
idrettshall, er med 
unntak av 
ungdomsskolen bygd 
nytt de siste 10-15 
årene. Uteområdene på 
alle steder er godt 
tilrettelagt og samlet 
beliggenhet gjør det 
mulig med flerbruk av 
uteområdene.   

Det er gs- veg langs 
Tingnesvegen 
gjennom 
sentrumsområdet.  
Det er relativt lav 
ÅDT (1200 og 
1300) på hhv 
Stavsjøvegen og 
Nesvegen. 
Tingnesvegen har 
noe større trafikk 
2100 ÅDT.  

Tingnes  Tingnes er et møtested 
i seg selv med gamle 
Nes kirke, Tingnes 
kommunebygg med  
(tidligere spiseri, bank 
og bibliotek). Joker 
butikken, sjokolade/is-
utsalg, Nes bo- og 
aktivitetssenter, 
Tingnes brygge. 
Innkjøpslaget langs 
Tingnesvegen 

Nes bo- og 
aktivitetssenter. 
Kommunebygget 
Tingnes Nes sykehjem, 
legesenter, 
helsestasjon 
 
Kommunebygget 
Tingnes  
 
På Helgøya er det 
sykehjem, 

Det er behov for tiltak 
på vegnettet gjennom 
sentrumsområdet for å 
tydeliggjøre  
trafikkbilde, 
parkeringsplasser og 
ferdsel og 
krysningspunkt for 
myke trafikanter.  

Fortau langs 
Bryggevegen og gs- 
veg langs 
Tingnesvegen 
gjennom tettstedet.  
1300 ÅDT på 
Bryggevegen og 
1400 ÅDT på 
Tingnesvegen.  
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Sted Uformelle 
møteplasser  

Institusjoner og 
tjeneste-tilbud 

Kvalitet på 
offentlige 
uteområder   

Status GS-veger  

planlegges flyttet til 
Stavsjø. Dette er en 
viktig møteplass for 
bla. bønder. Det er 
badestrand på 
nedsiden av 
Tingnesvegen.  I 
sommermånedene er 
det stor turisttrafikk 
til/fra og gjennom 
Tingnes.    
På andre siden av brua, 
på Helgøya er det 
båthavn med noen 
servicefunksjoner samt 
skurven badeplass som 
begge områder er 
viktige plasser i 
sommerhalvåret.   

omsorgsboliger og 
forsterket skjermet 
enhet på Sundheimen 
 
 
AO-senteret har tilbud 
på Holo 

Jølstad Tidligere Jølstad skole 
har sentral beliggenhet 
i kryssområdet. 
Usikker på om dette er 
et møtested.  

Tidligere Jølstad skole. 
Ny bruk er ikke 
avklart.  

Tidligere skole har stort 
og godt uteområde.  

Ingen fortaus- eller 
GS-veg 
tilrettelegging.  

Gaupen Utover skoleområdet er 
det ingen naturlige 
møteplasser i Gaupen. 
Vinterstid er det 
skimuligheter i 
omkringliggende 
jordbrukslandskap.  

Gaupen skole og 
Gaupen barnehage 
(privat).  

Skolen har veldig gode 
uteområder og ligger 
samlokalisert med 
fotballbane og lysløypa.   

GS-veg fra 
Hersaukrysset forbi 
skolen  til halvveis 
gjennom 
bygdesenteret. GS-
veg skal videreføres 
til og med 
Revlinghagan 
boligområde.  

Moelv Sentrum har diverse 
formelle møteplasser. 
Utover dette nevnes 
Garveriparken, Parken 
ved Folkets hus, 
Skibladnerbrygga og 
båthavna, badeplasser 
langs Mjøsa, 
campingplassen, 
Skoleområdet med 
idrettsparken, turveien 
langs Moelva , 
Golfbanen og 
turmulighetene i 
Moskogen og 
Fossmarka.  

Moelv skole med 
idrettshall  og Moelv 
ungdomsskole  
Idrettsparken, 
Moelv sykehjem tidl. 
RBAS, Moelv 
omsorgsboliger (Moelv 
bo) , dagsenter 

Nye Moelv skole er 
nylig bygd med 
attraktive uteområder. 
Skolene er 
samlokalisert med 
idrettshall og 
idrettsparken ligger i 
samme område.  

Det er gs- veg langs 
Storgata sør fra E6 
og inn til sentrum. 
Det er smalt fortau 
langs Storgata nord 
for sentrum. Denne 
strekningen skal 
utbedres med 
sykkelveg med 
fortau. Det er gs- 
veg langs 
Åsmarkvegen 
gjennom 
sentrumsområdet 
og boligområdene. 
Det er også andre 
strekninger 
innenfor 
sentrumsområdet 
som er tilrettelagt 
for gående og 
syklende.   

Næroset Sentrum i Næroset 
finnes i kryssområdet 
ved Næras utløp. Her 

Fagernes skole og 
Fagernes barnehage 

Det er tilfredsstillende 
uteområder til både 
skole og barnehage. 

Det går en helseveg 
langs Åsmarkvegen 
gjennom Næroset 
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ligger samfunnshuset, 
butikken og skolen og 
barnehagen samt 
Kanalparken og en del 
boligbebyggelse. Alle 
disse stedene er 
naturlige møteplasser 
som bygdas befolkning 
gjør nytte av. Det er 
også stor 
gjennomgangstrafikk 
og mange stopper i 
Næroset primært for å 
handle matvarer. 
Kanalparken skal 
bygges ut med boliger, 
samtidig som 
friområdene blir bedre 
tilrettelagt for 
allmennheten.  

Sambruk er mulig.  som også brøytes 
vinterstid. I 
forbindelse med 
boligutbygging 
stilles det krav om 
tilrettelagt kryssing 
av Åsmarkvegen. 
Vegvesenet skal 
bygge ny bru i 
fylkesvegen og 
tilrettelegger for 
krysningspunkt 
også for gående og 
syklende.  

Åsmarka Åsmarka er et lite 
bygdesenter som har 
gjennomgangstrafikken 
til fjellet.  
Skolen, barnehagen, 
fotballbane og skiløypa 
er lokalisert i samme 
område. Utover dette 
er det ingen kjente 
møteplasser. Stedet har 
ikke butikk og Kirka 
ligger lenger sør, 
nærmere Næroset. 
Næra som 
friluftsområde er viktig 
for lokalbefolkningen 

Åsmarka skole og 
barnehage. 

Skolen har 
tilfredsstillende 
uteområder og ligger 
sammen med stedets 
idrettsanlegg med bla, 
fotballbane og skiløype.       

Det er gs- veg langs 
fylkesvegen 
gjennom 
bebyggelsen, samt 
at det er etablert 
privat helseveg et 
stykke nordover.   

Lismarka Utover Lismarka skole 
kjenner en ikke til at 
det er andre 
møteplasser i det lille 
bygdesenteret.  Det er 
skytebane i Lismarka. 

Lismarka skole  Skolen har 
tilfredsstillende 
uteområder 

 

Brøttum Brøttum er et 
langstrakt (i areal) 
bygdesenter med skole, 
bo- og aktivitetssenter, 
barnehage, butikk og 
kirke. Fotballbanen 
ligger ca. 1 km nord for 
sentrumsområdet.   

Brøttum barne- og 
ungdomsskole, og 
barnehage. 
Brøttum sykehjem og 
omsorgsboliger  
Brøttum kirke 

Skolen og bo- og 
aktivitetssenteret er 
ganske nylig etablert og 
ligger samlokalisert. 
Uteområdet til skolen 
skal settes i stand i nær 
framtid.   

Det er gs- veg langs 
Brøttumsvegen 
mellom Almslia og 
sentrum og langs 
Mælumsvegen nord 
for sentrum, samt 
langs Sjusjøvegen 
nordøst for 
sentrum.  
Tømmermyra ligger 
vest for sentrum 
langs Turistvegen 
uten tilrettelegging 
for 
gående/syklende. 
Vegen har 2300 
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ÅDT.   
Mesnali Lite tettsted ved 

innfarten til fjellet. Har 
butikk og noen 
servicetilbud, skole, 
barnehage, kirke og 
flere  private 
virksomheter som 
Mesnali leirsted, 
Montebello senteret, 
Tyrilistiftelsen. Det er 
flere uformelle 
møteplasser i 
lokalmiljøet, bla. ved 
butikken, 
Sannaområdet ved 
Næra og tilknyttet de 
ulike virksomhetene.   

Mesnali skole og 
barnehage 
Mesnali kirke 

Skolen har gode 
uteområder og lett 
tilgang til 
omkringliggende 
friluftsområder  

GS veg er etablert 
langs fylkesvegen 
gjennom 
sentrumsområdet.  
Det er begrenset 
trafikk på 
Sørmessenvegen 
150 ÅDT og 
Nordmessenvegen 
375 ÅDT.  

Natrudstilen Hytte- ski- og alpinsted 
med stor aktivitet og 
flere møteplasser i 
form av skistadion, 
skibakke, skiløyper  
serveringssted mv  

  Det skal bygges gs-
veg/turveg langs 
Natrudstilvegen.   

Sjusjøen Sentrum på Sjusjøen 
har butikker, 
serveringssteder, kirke 
løypenett, turveger, 
stier, trivselsplass, 
hotell, stadionområde 
som er godt 
tilrettelagte formell og 
uformelle møteplasser.  

  GS-veg bygges 
langs fylkesvegen 
gjennom sentrum. 
Turveger og 
hytteveger gjør det 
mulig å gå til 
fots/sykle/går på 
ski til og fra 
sentrumsområdet.  

     

 

9.2 Oversikt over trafikksikkerhet ved skolene med kart 
 

Se eget vedlegg 


