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1             Bakgrunn og lovgrunnlag 

Kommunen skal ha en skriftlig oversikt over helsetilstanden i befolkningen og de positive 

og negative faktorer som kan virke inn på denne – heretter kalt folkehelseoversikten. 

Plikten til å ha folkehelseoversikten er forankret i folkehelseloven, smittevernloven, 

forskrift om oversikt over folkehelsen, forskrift om miljørettet helsevern og forskrift om 

kommunenes helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og 

skolehelsetjenesten.  

 

Folkehelseoversikten skal identifisere folkehelseutfordringer og ressurser. I tillegg skal 

den inneholde faglige vurderinger av årsaksforhold og konsekvenser. 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 som skal ligge til grunn for det langsiktige 

systematiske folkehelsearbeidet. Dokumentet skal foreligge ved oppstart av arbeidet med 

planstrategien og danne grunnlag for fastsettelse av mål og strategier. Kommunen skal 

samarbeide og utveksle informasjon med fylkeskommunen i arbeidet med 

oversiktsdokumentet. 

 

Kommunens oversikt over folkehelse skal bl.a. baseres på:  

➢ Opplysninger som statlige helsemyndigheter og fylkeskommunen gjør tilgjengelig 

➢ Kunnskap fra de kommunale faginstansene 

➢ Kunnskap om faktorer og utviklingstrekk i miljø og lokalsamfunn som kan ha 

innvirkning på befolkningens helse 

Krav til folkehelseoversiktens innhold i henhold til folkehelseforskriften med eksempler 

fra merknadene til forskriften:  

➢ Befolkningssammensetning: Antall innbyggere, alders- og kjønnsfordeling, 

sivilstatus, etnisitet, flyttemønster 

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

inntektsforskjeller), bo- og arbeidsforhold (tilknytning til arbeidslivet, sykefravær, 

uføretrygd) og utdanningsforhold (andel med høyere utdanning, frafall i 

videregående skole) 

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

tilgang til fri- og friluftsområder, sykkelveinett, antall støyplagede, oversikt over 

smittsomme sykdommer, valgdeltakelse, organisasjonsdeltakelse, kulturtilbud, 

sosiale møteplasser 

➢ Skader og ulykker 

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

risikoatferd som kan gi utslag i skader og ulykker 

➢ Helsetilstand: Informasjon om forekomst av sykdommer der forebygging er viktig 

som psykiske lidelser, hjerte- karsykdommer, type-2 diabetes, kreft, kroniske 

smerter og belastningssykdommer, karies 

Dette dokumentet er den skriftlige folkehelseoversikten for Hadsel kommune. 

Det ivaretar både kravet om å ha en løpende oversikt over 

folkehelseutfordringene og kravet til å ha et samlet oversiktsdokument som 

skal ligge til grunn for det langsiktige folkehelsearbeidet. Det er tatt 

utgangspunkt i mal for oversiktsdokumentet utarbeidet av Hege Lorentzen, 

koordinator for samfunnsmedisin ved Nord-Gudbrandsdal lokalmedisinske 

senter. Malen er brukt med hennes tillatelse. 
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2       Informasjon om oversikten 

  

2.1     Kilder og statistikk 

 

Statistikk, tabeller og informasjon er hentet fra - eller basert på - tall fra: 

➢ Folkehelseinstituttet, – kommunehelsa statistikkbank og MSIS 

➢ Elevundersøkelsen 

➢ NAV Hadsel 

➢ Nordland fylkeskommune 

➢ Statistisk sentralbyrå, Kostra 

➢ Kommunale enheter 

➢ Ungdata 
 

Kilden er angitt i de enkelte tabellene/diagrammene.  

Statistikk og helseoversikter kan ha stor nytteverdi i folkehelsearbeidet, men det er også 

knyttet store utfordringer til bruk av statistikken og tolkningen av den. Et eksempel som 

viser utfordringene, er statistikk over økende bruk av kolesterolsenkende medikamenter i 

samfunnet. Dette kan tolkes på flere måter – det kan være flere personer som har høyt 

kolesterol enn tidligere, men det kan også være at flere med høyt kolesterol blir 

oppdaget eller at grensene for igangsetting med medikamentell behandling har blitt 

endret. Det kan også være en kombinasjon av alle faktorene. Statistikken som viser 

økning av medikamentell behandling, gir oss lite informasjon om årsakene til denne 

økningen. Konklusjoner om årsaker blir ofte tolkninger. 

 

Små kommuner har større utfordringer enn store når det gjelder utarbeidelse og tolkning 

av statistikk. Det skyldes bl.a. hensynet til personvernet og for lite datagrunnlag. 

Tilfeldige variasjoner fra år til år kan gi store utslag. Når variasjonene er store, blir det 

vanskelig å vurdere trender. Av den grunn brukes ofte et glidende gjennomsnitt – en 

middelverdi av målinger over flere år. Da vil det være lettere å se trender – noe som 

oftest er viktigere enn å se på statistikk isolert for et enkelt år. Samtidig er det viktig å 

huske at et spesielt høyt eller lavt resultat ett år, kan gi store utslag i 

gjennomsnittsverdiene.  

 

Ved sammenligning av datamateriell i denne folkehelseoversikten, må en ta høyde for at 

forskjellene kan skyldes tilfeldig variasjon. For å sammenligne forskjellige kommuner 

eller se på utvikling over tid, er det viktig å bruke standardiserte verdier – da er 

påvirkning pga. alders- og kjønnssammensetning redusert. Der verdiene er 

standardiserte, er det angitt i diagrammene. 

  

Det er også viktig å påpeke at det ikke er foretatt noen beregninger for statistisk 

signifikant for de fleste statistikker i dette dokumentet. Unntaket er statistikken fra 

kommunens folkehelseprofil utarbeidet av Folkehelseinstituttet.  

 

 2.2 De viktigste folkehelseutfordringene i Hadsel kommune 

 

Folkehelseoversikten skal identifisere de viktigste folkehelseutfordringene og gi det 

faglige grunnlaget for politiske beslutninger og prioriteringer i kommende planperiode, jf. 

Forskrift om oversikt over folkehelsen. I henhold til folkehelselovens § 7 er kommunen 

forpliktet til å iverksette nødvendige tiltak for å møte folkehelseutfordringene.  

 

I dette dokumentet er det pekt ut områder som bør prioriteres i folkehelsearbeidet i 

kommende planperiode:  

 

1) Sosial ulikhet i helse 
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Alle faktorer som påvirker helsa, og som er sosialt ulikt fordelt i befolkningen bidrar til å 

opprettholde sosiale ulikheter i helse. Sosiale ulikheter i helse beskrives som 

systematiske forskjeller i helse som følger sosiale og økonomiske kategorier, særlig yrke, 

utdanning og inntekt.  

 

Figuren nedenfor illustrerer eksempler på områder der man kan gjøre en innsats for å 

redusere sosiale helseforskjeller.  

 

 

 
Kilde: Folkehelseinstituttet 
 

Statistikk fra kommunehelsa statistikkbank for Hadsel viser bl.a. at: 

• Andelen barn (0-17 år) som bor i lavinntekt husholdninger er signifikant høyere 

enn i landet som helhet 

• Frafall fra videregående skole for elever fra Hadsel kommune er høyere enn for 

landet som helhet, men lavest i Vesterålen. Statistikken viser også at andelen 

som dropper ut er størst blant ungdom som har foreldre med grunnskole som 

lengste fullførte utdanning. 

• Utdanningsnivået er signifikant lavere enn i landet som helhet 

• Sykefraværet er høyere enn i landet som helhet 

• Andelen med uføretrygd er høyere enn i landet som helhet 

 

Barn og unges oppvekstsvilkår har sammenheng med foreldrenes økonomiske og sosiale 

status. Hadsel kommune bør særskilt sette fokus på barns oppvekstsvilkår for å redusere 

fremtidige konsekvenser av uhelse. Tiltakene bør være universelle, men med ekstra 

fokus på å nå utsatte barn. Tiltak kan f.eks. være å sikre at alle barn får lik tilgang til 

aktiviteter uavhengig av foreldrenes inntekt, fortsatt fokus på helsefremmende 

barnehager og skoler og tiltak for å redusere frafall videregående skole. 

 

 

2) Levevaner og livsstil 

Levevaner og livsstil har stor betydning for den enkeltes helse, bl.a. kosthold, fysisk 

aktivitet, røyking og bruk av rusmidler.  

 

Det kan se ut som at Hadsel har større utfordringer med overvektsproblematikk enn 

fylket og landet som helhet. Statistikk over overvekt inkl. fedme ved sesjon 1, viser at 

Hadsel ligger signifikant dårligere an enn landet som helhet. Helsestasjonen bekrefter 

økning i overvekt blant barn. 

 

Rusmiddelarbeid i kommunen omfatter blant annet forvaltning av alkoholloven, 

rusmiddelforebygging og tidlig intervensjon. Det er spesielt viktig å forebygge overfor 

barn og unge for på den måten å hindre risikofylt eller skadelig rusmiddelbruk senere i 

livet. 
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Det er viktig at alle får kunnskap og hjelp til å etablere sunne levevaner, og at det 

tilrettelegges for at alle kan gjøre sunne og helsefremmende valg. 

 

 

3) Psykisk helse 

Skolehelsetjenesten erfarer at psykiske plager er økende – og da særlig blant jenter på 

videregående skole. Skolehelsetjenestens erfaring samsvarer med resultat fra siste 

nasjonale ungdataundersøkelse om at andelen med ulike psykiske helseplager blant 

jentene har økt de siste årene. Kommunen har et viktig ansvar for å bidra til å fremme 

psykisk helse i befolkningen – og særlig prioritere tidlig innsats. 

  

Kommunens rus og psykisk helsetjeneste erfarer økning av antall brukere, spesielt innen 

rus, hvor diagnosene blir mer komplekse. Tjenesten har også fått flere unge brukere. En 

rekke undersøkelser både i Norge og andre land viser at alvorlig psykisk syke svært ofte 

har rusproblemer. Og omvendt, at mennesker som er avhengig av alkohol eller 

narkotiske stoffet svært ofte er psykisk syke 

 

4) Befolkningssammensetningen og befolkningsprognose 

Prognose for befolkningsframskriving viser en økende andel eldre og det må planlegges i 

forhold til dette. Det vil sannsynligvis medføre økning i aldersrelaterte sykdommer, flere 

med kroniske og sammensatte helseproblemer. Dette medfører økt behov for helse- og 

omsorgstjenester. Samtidig berører den demografiske utviklingen alle samfunnsområder, 

og det må arbeides med å skape et aldersvennlig samfunn, herunder at også eldre 

planlegger for egen alderdom for å kunne mestre eget liv i eget hjem lengst mulig. Det 

vises til innsatsområder i kvalitetsreformen Leve hele livet. 

 

2.3 Sammendrag 

 

Oppsummering av de viktigste indikatorene: 

Befolkningssammensetning • Prognose for befolkningsframskriving 

viser en økende andel eldre.  

• Prognosen viser at det blir færre i 

yrkesaktiv alder, som bl.a. medfører økt 

utfordringer for arbeidskraft.  

• Økende andel innvandring (uansett årsak) 

Hva angår befolkningsvekst avhenger dette av 

mange faktorer, f.eks. arbeidsplasser, boligtilbud 

og gode oppvekstsvilkår. 

Oppvekst- og levekårsforhold • Andelen barn (0-17 år) som bor i 

lavinntekt husholdninger er signifikant 

høyere enn landet som helhet 

• Andelen barn av enslige forsørgere er 

signifikant høyere enn landet som helhet 

• Sykefraværet er høyere enn landet som 

helhet 

• Andelen med uføretrygd er høyere enn i 

landet som helhet 

• Utdanningsnivået er signifikant lavere enn 

landet som helhet 

• Frafall fra videregående skole for elever 

fra Hadsel kommune er høyere enn for 

landet som helhet, men lavest i 

Vesterålen 
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Fysisk, biologisk, kjemisk og 

sosialt miljø 

• Trygt drikkevann 

• Generelt gode fysiske miljø 

• De fleste av innbyggerne bor utenfor 

støysoner1 

• Luftkvaliteten anses som generelt god 

• Det er få og lokale utfordringer mht. 

miljøforurensning 

• Hadsel er en kulturkommune. Pr. i dag er 

det registrert nærmere 200 lag og 

foreninger. Frivillig sektor er en betydelig 

ressurs. 

• Det er et aktivt idrettsliv – flere 

organiserte idrettsgrener 

• Det er lett tilgjengelige friluftsområder 

• Ungdata viser at de fleste er fornøyd med 

lokalmiljøet, men er minst fornøyd med 

lokaler for å treffe andre unge på fritida 

samt kollektivtilbudet 

• Mobbing og trivsel: Elevundersøkelsen for 

grunnskolen viser at elevene trives godt 

på skolen. Under 10 % av elevene oppgir 

at de har opplevd mobbing.  

Skader og ulykker 

risikoatferd, kriminalitet 

• Nasjonal statistikk viser at det er 

aldersgruppene 10-20 år og eldre over 70 

år som skader seg oftest. Skader hos 

eldre skyldes særlig fallulykker. 

• Statistikk over antall omkomne og 

skadede i trafikken viser nedgang i et 

langsiktig perspektiv. Trygge skoleveier er 

høyt prioritert i skolen og i det 

kommunale planarbeidet. 

• Det kan tyde på at brukerne av narkotika 

blir yngre og yngre. Politiet har registrert 

flere brukere i ungdomsskolealder. Hasj, 

tabletter og amfetamin er som tidligere 

de dominerende illegale stoffene. 

Alkoholmisbruket har vært, og er nok 

fremdeles klart det mest problematiske, 

og synlig i forhold til vold, sedelighet, 

promillekjøring og sosiale problemer. 

Helserelatert atferd 

(levevaner) 

Generelt er det lite kvantitative data på 

kommunenivå om levevaner som fysisk aktivitet, 

kosthold og bruk av alkohol.  

• Ungdataundersøkelsen viser at svært 

mange unge trener i fritiden. I Hadsel i 

2019 svarer 59 % av 

ungdomsskoleelevene at de trener 3 

ganger eller mer i uka. 27 % 1-2 ganger i 

uka eller sjeldnere. 

• Statistikken som vises i dette 

dokumentet, kan tyde på at en større 

andel røyker sammenlignet med landet 

som helhet. Ungdataundersøkelsen viser 

imidlertid at røyking er mer eller mindre 

 
1 Jf. Nasjonal støyretningslinje T-1442 
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helt ut, på ungdomstrinnet. Svært få 

røyker daglig (2 %). Det heller ikke 

mange som bruker snus på 

ungdomstrinnet (5 %). 

• Alkohol og andre rusmidler: Av de som 

svarte på Ungdataundersøkelsen i 8.-10 

trinn i Hadsel 2019, oppga 19 % at de 

hadde drukket så mye at de hadde følt 

seg tydelig beruset minst en gang siste 

år. Dette er en økning på 4 % i forhold til 

Ungdataundersøkelsen i 2017. 2 % har 

brukt hasj eller marihuana to eller flere 

ganger i løpet av siste år. 

Helsetilstand • Forventet levealder er omtrent som for 

landet som helhet. Forskjellen mellom to 

utdanningsgrupper (forventet levealder 

mellom den delen av befolkningen som 

har videregående eller høyere utdanning 

og den delen av befolkningen som har 

grunnskole som høyeste utdanningsnivå) 

er mindre i Hadsel enn for 

landsgjennomsnittet 

• Andelen med psykiske sykdommer og 

lidelser i alderen 0-74 år er noe lavere 

enn i landet som helhet, vurdert etter 

data fra fastlege og legevakt. Tjenestene 

rapporterer om at ikke alle fanges opp av 

legetjenesten. F.eks. erfarer 

skolehelsetjenesten at psykiske plager er 

økende – og da særlig blant jenter på 

videregående skole. Tall fra 

Ungdataundersøkelsen viser at 17 % av 

ungdomskolelevene i Hadsel rapportere å 

være mye plaget av depressive 

symptomer. På landsbasis er dette rundt 

15 % 2019. Flere ungdommer rapporterer 

at de er ensomme sammenlignet med 

undersøkelsen i 2017. 

• Rus og psykisk helsetjeneste har økning i 

antall brukere, spesielt innen rus, hvor 

diagnosene er blitt mer komplekse. 

Tjenesten har fått flere unge brukere. 

• Stigende forekomst av livsstilsykdommer 

som diabetes 2.  

• Bruk av kolesterolmedikamenter og 

medikamenter mot hjerte- og karlidelser 

er nå omtrent som for landet for øvrig 

• Basert på statistikk for andelen med 

overvekt inkl. fedme ved sesjon 1, ligger 

Hadsel signifikant dårligere an enn landet 

for øvrig. Helsestasjonen bekrefter økning 

i overvekt blant barn. 

• En større andel oppsøker 

primærhelsetjenesten for muskel- og 

skjelettplager sammenlignet med landet 

som helhet. 
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3   Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer 
 

3.1 Befolkningen 

 

3.1.1 Folketall og befolkningssammensetning 

 

Hadsel kommune har hatt en negativ befolkningsutvikling over flere år. I 1995 var 

folketallet 8639 (pr.1.1. -95). De siste årene har det vært en økning. 

• Ved utgangen av 2. kvartal 2019 hadde kommunen 8121 innbyggere. 

Sammenlignet med 2. kvartal 2018 er dette en økning på 30 personer  
• Antall fødte pr. år har i perioden 2009 til 2018 variert fra 66 til 89 pr. år.  

• Fødselsoverskuddet har flere år vært negativt (dvs. færre fødsler og flere 

døde).  

• Nettoinnflytting har variert. I 2018 var det en positiv innflytting (65 personer).  

• I Hadsel er det 96 kvinner pr. 100 menn (i hele landet: 98 kvinner per 100 

menn) i 2019. 

• Nordland herunder Hadsel har en lavere andel i aldersgruppen under 18 år og 

en større andel over 80 år i befolkningen enn landet som helhet.  

 

Befolkningsutviklingen blir gjerne sett på som den ene store indikatoren for regional 

utvikling. Ønsket om befolkningsvekst har sammenheng med flere forhold, bl.a. 

kommunens inntektsgrunnlag og tilgang på arbeidskraft. Utvikling i antall innbyggere 

har betydning for kommunens planer når det gjelder omfang og kvalitet av de ulike 

tjenestene.  

 

Med befolkningssammensetning menes grunnlagsdata om befolkningen som kan 

omfatte antall innbyggere, alders- og kjønnsfordeling, sivilstatus, etnisitet, 

flyttemønster osv.  

 

Informasjon om befolkningens størrelse, sammensetning og endring er et viktig 

grunnlag for politikk, planlegging og beslutninger på flere samfunnsområder. 

Aldersfordelingen sier for eksempel noe om etterspørsel etter barnehage- og 

skoleplasser, andel i yrkesaktiv alder og behov for helse- og sosialtjenester Kilde: SSB 
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Tabell: Befolkningsutvikling per 2. kvartal fra 2009 til 2019 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Folketall ved 
inngangen av 
kvartalet 

7 950 7 981 7 924 8 007 8 037 8 112 8 057 8 082 8 009 8 042 8 091 

Født 87 71 77 87 76 79 76 69 89 66 29 

Døde 82   100 88 76 87 81 84 93 86 82 46 

Fødselsoverskudd 5 -29 -11 11 -11 -2 -8 -24 3 -16 -17 

Innvandring 106 99 71 178 150 126 203 81 169 132 44 

Utvandring 20 20 16 9 16 18 27 27 20 21 16 

Innflytting, innenlands 320 274 295 306 325 254 347 288 313 326 150 

Utflytting, innenlands 379 379 333 373 386 418 487 393 432 372 131 

Nettoinnflytting, inkl. 
inn- og utvandring 

27 -26 17 102 73 -56 36 -51 30 65 47 

Folkevekst 31 -57 13 113 62 -55 25 -73 33 49 30 

Folketallet ved 
utgangen av kvartalet 

7 981 7 924 7 937 8 050 8 112 8 057 8 082 8 009 8 042 8 091 8 121 

 

 

 

 

Kilde: SSB            

            

 

 

3.1.2        Andel innvandrere 

 

Det har vært en gradvis økning i andel innvandrere og norskfødte med 

innvandrerforeldre i Hadsel over år. Antall personer var 335 i 2007 og 1 010 i 2019. I 

2019 tilsvarte det 12,5 % av innbyggerne. Hadsel har lavere andel innvandrere enn 

landet som helhet (12,5 % mot 17,7 % i 2019). Høyest andel innvandrere kommer fra 

Europa, og det er også innvandrere med europeisk landbakgrunn som har økt mest i 

perioden. Asylsøkere og personer på korttidsopphold er ikke inkludert i denne 

statistikken, og kommer i tillegg. Nedleggelsen av et større asylmottak i 2019 må 

forventes å medføre noe redusert innvandrerandel i kommunen i fremtiden. 

 

Innvandrerbefolkningen er en differensiert gruppe. Som for den norske befolkningen 
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er det sammenheng mellom utdanningsnivå og helse. Noen innvandrergrupper har 

med seg kostholdsvaner fra sitt hjemland som består av mye karbohydrater. Dette 

medfører spesielt økt risiko for diabetes og overvekt. Det er videre utfordringer knyttet 

til manglende fysisk aktivitet samt at enkelte har psykiske helseplager.  

 

Voksenopplæringa opplyser at helse blir satt fokus på i norskundervisningen og er et 

av hovedtemaene i samfunnskunnskapfag. Helsesøstertjenesten gir også relevante 

foredrag om helserelaterte spørsmål flere ganger i året. Kommunen tilbyr 2 timer 

trening pr. uke i skoletid. 

 

Folkehelseinstituttets begrunnelse for valg av indikator: Det er store forskjeller 

innenfor de enkelte landbakgrunnsgruppene - på samme måten som det er store 

ulikheter i den etnisk norske befolkningen. Blant annet har mennesker med høy 

utdanning generelt bedre helse enn dem som har lav utdanning - helt uavhengig av 

landbakgrunn.  

 

Generelle trekk blant innvandrere er at menn har høyere utdanning enn kvinnene, 

flere menn enn kvinner har fulltidsarbeid og flere menn enn kvinner lever alene.  

 

Det er generelt rapportert om høyere forekomst av kroniske sykdommer og lidelser 

blant ulike innvandrergrupper enn blant nordmenn. Likevel er det en del helsemessige 

gunstige trekk ved innvandrergruppene. Alle innvandrergrupper bruker betydelig 

mindre alkohol enn norske. Med unntak av en gruppe, er forekomsten av røyking blant 

innvandrerkvinner nesten lik null. Noen innvandrergrupper bruker tradisjonelt mye 

frukt og grønnsaker - noe som reduserer risiko for flere kroniske sykdommer. Kilde: 

Folkehelseinstituttet.  

 

Kommunal kompetanse om helse blant flyktninger og innvandrere er en forutsetning 

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

språkproblemer og letter integrering er viktig i folkehelsearbeid. 

 
Tabell: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, 2012-2019 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Landet 13,1 14,1 14,9 15,6 16,3 16,8 17,3 17,7 

Vestvågøy  6,4   7,1 8,1 8,7 9,3 10,1 10,8 11,1 

Vågan  8,8 10,4 11,5 12,5 13,4 14,3 15,3 15,4 

Hadsel  7,8 9,5 10,1 10,5 11,1 11,3 11,8 12,5 

Sortland  6,0 6,7 7,3 7,5 8,2 8,6 9,2 9,6 

 

Andel personer med to utenlandske foreldre og fire utenlandske besteforeldre) registrert bosatt i Norge pr. 1. 

januar, i prosent av befolkningen. Asylsøkere og personer på korttidsopphold i Norge er ikke inkludert i 

statistikken. Her er det foretatt en sammenligning med enkelte kommuner i Kostragruppe 11 og landet for 

øvrig. Kilde: kommunehelsa statistikkbank. http://khs.fhi.no 

 

 

 

http://khs.fhi.no/
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Tabell: Antall innvandrere og norskfødte, etter region pr. 1.1.19 

 

 Antall innvandrere og norskfødte med 

innvandrerforeldre, etter region 

Europa unntatt 

Tyrkia 

413 

Afrika 230 

Asia med Tyrkia 333 

Nord-Amerika * 

Sør- og Mellom-

Amerika 

28 

Oseania * 
 
Asylsøkere og personer med korttidsopphold i Norge er ikke inkludert i statistikken. *Statistikk 
basert på færre enn fire tilfeller skjules av personvernhensyn. Kilde: Kommunehelsa 
Statistikkbank. http://khs.fhi.no 
 
 

  

3.1.3 Personer som bor alene 

 

Andel personer som bor alene i Hadsel var på 22,0% i 2018. Andelen er omtrent på 

samme nivå som fylket og landet som helhet. 

 

 

Folkehelseinstituttets begrunnelse for valg av indikator: Aleneboende antas å 

være en potensielt utsatt gruppe – både økonomisk, helsemessig og sosialt. 

 

Blant aleneboende i alle aldersgrupper er det en høyere andel som sliter med psykiske 

plager sammenlignet med de som ikke bor alene. Aleneboende som gruppe har en 

høyere uføregrad og er oftere uførepensjonert enn de som ikke er aleneboende. 

Sammenlignet med de som bor sammen med noen, har de som er langvarig 

aleneboende hatt en mer uheldig utvikling i dødelighet. Det foreligger en høyere grad 

av helseproblemer blant kvinner og personer midtveis i livet som bor alene 

sammenlignet med andre.  

 

 

Tabell: Personer som bor alene 2010-2018  

År 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Landet 22,5 22,4 22,3 22,4 22,8 23,0 22,7 22,8 23,0 

Fylket 20,9 21,1 21,1 21,3 21,7 22,1 21,9 22,1 22,3 

Hadsel 21,1  21,7 21,7 21,0 21,7 22,5 22,3 22,2 22,0 

 

Andel personer over 16 år som bor i én-personhusholdninger i prosent av befolkningen per 1. januar.  Kilde: 

Kommunehelsa Statistikkbank. http://khs.fhi.no 

 

 

 

http://khs.fhi.no/
http://khs.fhi.no/
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3.1.4     Befolkningsframskriving 

 

Prognosen for befolkningsframskriving for Hadsel viser en liten nedgang i antall 

personer frem til 2022, deretter befolkningsøkning. Prognosen viser en økning av 

innbyggertallet til 8266 i 2029. Fordelt på aldersgrupper viser prognosen: 

 

• Færre barnehagebarn 

• Noe økning i antall skolebarn de nærmeste år, men reduksjon på lang sikt. 

• Færre ungdommer 

• Færre voksne i yrkesaktiv alder 

• Betydelig flere eldre, spesielt på lang sikt. En relativ stor økning i befolkningen 

som er 80-89 år frem mot 2030, for de aller eldste fra årene etter dette. 

De samlede tallene skjuler en relativt stor forskjell på befolkningsutviklingen i ulike 

deler av kommunen, noe som kan gi folkehelsekonsekvenser for de områdene med 

negativ utvikling. 

 

Årsaken til endret befolkningssammensetning er bl.a. lavere dødelighet, lavere 

fruktbarhet og aldring av store fødselskull. Det blir en stadig voksende gruppe av 

friske eldre, men også flere eldre med kroniske og sammensatte helseproblemer. 

demens. Med økende antall eldre kan det også forventes økning i antall demente. 

Dette vil gi større press på bl.a. helse- og omsorgstjenestene. Færre i yrkesaktiv alder 

kan bli en utfordring i kommunen. Det er allerede i dag vanskelig å rekruttere 

fagpersonell til helse- og omsorgstjenesten.  

 

Folkehelseinstituttets begrunnelse for valg av indikator: 

Befolkningsframskrivinger kan tjene mange formål og fungere som et nyttig verktøy 

for planlegging i kommunene. Det kan for eksempel danne grunnlag for planlegging av 

framtidig behov i hver enkelt kommune med bakgrunn i framtidig befolkningsstørrelse. 

Aldersfordelingen sier f.eks. noe om etterspørsel etter barnehageplasser, andel i 

yrkesaktiv alder og behov for helse- og omsorgstjenester. Kilde: kommunehelsa 

statistikkbank 
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Diagram 1: Framskrevet folkemengde 1. januar, etter alder og år. 2019-2029 

Befolkningsprognosen baserer seg på hovedalternativet (høy nasjonal vekst) i SSBs 

modeller, jf. kommunens styringsdokument 2020-2023. 

 

 

 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

0-åringer 75 75 76 75 76 76 76 76 76 77 78 

Barnehage (1-5 år) 406 399 403 409 399 403 406 407 409 413 414 

Grunnskole (6-15 
år) 

895 900 904 911 909 915 911 914 907 902 895 

Videregående (16-
19 år) 

381 365 355 337 352 355 362 370 366 382 387 

Voksne (20-66 år) 4 665 4 632 4 606 4 597 4 601 4 574 4 570 4 547 4 539 4 542 4542 

Eldre (67-79 år) 1 194 1 229 1 271 1 276 1 271 1 270 1 252 1 244 1 262 1 243 1255 

Eldre (80-89 år) 356 366 376 402 426 462 507 553 576 605 627 

Eldre (90 år og 
eldre) 

88 85 93 87 85 84 84 89 95 102 111 

Total 8 060 8 051 8 084 8 094 8 119 8 139 8 168 8 200 8 230 8 266 8309 

 

Kilde: SSB 
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3.2   Oppvekst- og levekårsforhold 
 
Oppvekst og levekår er viktige premisser for helse og livskvalitet. Med oppvekst- og 

levekårsforhold menes for eksempel økonomiske vilkår, bo- og arbeidsforhold og 

utdanningsforhold. Levekår defineres i et samspill mellom individuelle faktorer og 

ressurser og de muligheter en har til å realisere disse på arenaer som skole, arbeid osv. 

Oppvekst og levekår er viktige premisser for helse og livskvalitet, og for hvordan helse 

fordeles i befolkningen. Mange helseutfordringer er nært knyttet til sosiale levekår. 

 

 

3.2.1   Lavinntekt husholdninger 

 

 

Det er forskjeller i næringsstruktur mellom kommunene. Utgangspunktet for statistikken er 

nasjonal medianinntekt for husholdninger. Det er store variasjoner mellom kommuner knyttet 

til kostnader ved for eksempel bolig. Variasjoner mellom kommuner i andelen med lavinntekt 

er derfor ikke noe enkelt uttrykk for ulik velferd. Kilde: Kommunehelsa Statistikkbank 

 

Lav inntektshusholdninger alle aldre: 

Hadsel kommune har jevnt over en noe større andel husholdninger med lavinntekt enn både 

og fylket og landet som helhet. I 2017 var andelen i Hadsel på 8,3 %, dvs. 646 personer. I 

landet som helhet var den 7,4 % samme år. 

 

Lavinntektshusholdninger andelen barn 0-17 år:  

Andelen barn (0-17 år) som bor i husholdninger med lavinntekt er høyere i Hadsel enn fylket 

og landet som helhet. I 2017 var andelen 12,3 % i Hadsel, mens den for fylket og landet som 

helhet var på 9,2 %. I perioden 2006 til 2016 har det vært noen svingninger i andel personer 

barn i husholdninger med lavinntekt. De siste par år en liten reduksjon. I 2017 er det 193 

barn som bor i lavinnteksthusholdninger. 

 

Ungdataundersøkelsen 2019: 

I Ungdataundersøkelsen på 8. – 10 trinn i Hadsel 2019 oppga 7 % at de opplever at familien 

har dårlig råd hele – eller stort sett hele tiden de siste to årene. For Nordland fylke og landet 

som helhet var prosentandelen henholdsvis 4 og 5. 

Lav inntekt er en risikofaktor for at barn ikke får deltatt i aktiviteter på lik linje med venner. 

 

 

Folkehelseinstituttets begrunnelse for valg av indikator: Inntekt og økonomi er 

grunnleggende påvirkningsfaktorer for helse, og forskning har vist at det er en sammenheng 

mellom inntektsnivå og helsetilstand. Lav inntekt øker sannsynligheten for dårlig selvopplevd 

helse, sykdom og for tidlig død. I tillegg har det å vokse opp i familier som over tid har 

lavinntekt stor betydning for barnas helse og velferd. 

Når man studerer grupper i samfunnet, finner man systematiske forskjeller i helse. Jo høyere 

utdanning og inntekt en gruppe har, jo høyere andel av gruppens «medlemmer» vil ha god 

helse (Huisman, 2005; Helsedirektoratet, 2005). Dette kalles sosiale helseforskjeller eller 

sosial ulikhet i helse.  
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Diagram: Lavinntekt (husholdninger), EU60, alle aldre 2006-2017 

 

 

Diagram: Lavinntekt (husholdninger), EU60, 0-17 år 2006-2017 

 

Forklaring diagrammer denne siden – for alle aldre og alder 0-17 år: Personer i husholdninger med inntekt 
under 60 % av nasjonal medianinntekt, beregnet etter EU-skala. Husholdninger med en brutto finanskapital på 
1 G (gjennomsnittlig grunnbeløp i året) eller mer regnes her ikke som lavinntektshusholdninger. Årlige tall.  EU-
skala er en ekvivalensskala som benyttes for å kunne sammenligne husholdninger av forskjellig størrelse og 
sammensetning. Ulike ekvivalensskalaer vektlegger stordriftsfordeler ulikt. EU-skalaen er mye brukt, og ifølge 
den skalaen må en husholdning på to voksne ha 1,5 ganger inntekten til en enslig for å ha samme økonomiske 
levekår. Barn øker forbruksvektene med 0,3 slik at en husholdning på to voksne og to barn må ha en inntekt 
som er (1 + 0,5 + 0,3 + 0,3) ganger så stor som en enslig for å ha det like bra økonomisk ifølge EU skalaen.  
Endring ved publisering i januar 2019:  
Husholdninger med en brutto finanskapital på 1 G (gjennomsnittlig grunnbeløp i året) eller mer regnes nå ikke 
som lavinntektshusholdninger selv om inntekten er lav. Alle årganger (hele tidsserien) er beregnet etter den 
nye definisjonen. Det innebærer at dataene fra og med publiseringen i 2019 ikke er sammenliknbare med data 
tidligere publisert i statistikkbanken og i folkehelseprofiler fra 2012 til 2018. 
Kilde: Kommunehelsa statistikkbank. http://khs.fhi.no 
 
 

 

http://khs.fhi.no/
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3.2.2      Sysselsetting og næringsstruktur  
 

Næringsstruktur og sysselsetting påvirker flere forhold – indirekte også befolkningens 

helse: 

• En stor andel av de sysselsatte er offentlig ansatte. Største andelen her 

arbeider innenfor kategoriene undervisning og helse- og sosialtjenester. De 

fleste av disse arbeidsplasser befinner seg innen kommunal sektor, Hadsel 

videregående skole og Nordlandssykehuset Vesterålen.  

• Næringslivet preges hovedsakelig av fisk og havbruk. Største bedrifter er 

Nordlaks, Skretting, Lerøy Norway Seafoods.  

• Flere pendler ut av Hadsel enn inn. I Vesterålen er det kun Sortland som har 

flere som pendler inn enn ut av kommunen. 

 

 

Diagram: sysselsetting 
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3.2.3      Arbeidsledighet 

 

Mulige årsaker til arbeidsledighet kan være: manglende kompetanse tilpasset 

arbeidsmarkedet, lite differensiert arbeidsmarked, nedsatt arbeidsevne, mange 

arbeidsplasser som er sesongbetont. 

 

Arbeidsledigheten i Hadsel har stort sett fulgt konjunkturene i landet som helhet de 

siste årene.  

 

Statistikk fra NAV, publisert i oktober 2019, over andelen av arbeidsledige, viser at 

Hadsel har 1,7 % ledige (69 personer) av arbeidsstyrken. I Vesterålen er dette den 

laveste andelen arbeidsledige i prosent av arbeidsstyrken. Hadsel har 7 % nedgang i 

arbeidsledighet sammenlignet med samme tid i fjor. Øksnes har størst andel 

arbeidsledige i prosent av arbeidsstyrken (3,6 %). Andelen arbeidsledige har gått ned 

for Hadsel og Andøy kommune. For øvrige Vesterålskommuner har det vært økning i 

antall arbeidsledige sammenlignet med samme tidspunkt i fjor.  

 

I oktober 2019 er det 2 227 helt ledige i Nordland, dette er 4 % færre helt ledige enn 

på samme tid i fjor. Dette tilsvarer en arbeidsledighet på 1,8 %. I Norge for øvrig er 

arbeidsledigheten 2,1 %, en nedgang på 3 % fra samme tid i fjor.  

 

For ungdom i Hadsel i alderen 18-30 år er ledigheten økt fra 35 personer pr. oktober 

2018 til 38 personer pr. oktober 2019. 

 

 
 
 

Folkehelseinstituttets begrunnelse for valg av indikator: Arbeidsledige antas å 

være en utsatt gruppe, både økonomisk, helsemessig og sosialt. Personer som står 

utenfor arbeidsliv og skole har oftere dårligere psykisk helse og mer usunne levevaner 

enn personer som er i arbeid.  

 

Å arbeide har en egenverdi for å opprettholde god psykisk helse. Arbeid gir glede, 

selvfølelse, mening og tilhørighet, og i dagens samfunn er identiteten vår i større grad 

enn før knyttet opp mot det arbeidet vi gjør. Det gir evne til å forsørge seg selv og 

andre ‐ og slik en følelse av kontroll over eget liv. Kilde: Folkehelserapporten 2014 

 

 

Tabell: Statistikk over arbeidsledige i Vesterålen publisert av NAV okt 2019: 

 

 Antall Prosent av 
arbeidsstyrken 

Endring fra i fjor 
Antall 

Endring fra i fjor 
Prosent 

I alt Nordland 2227 1,8 -102 -4 

Hadsel 69 1,7 -5 -7 

Bø 35 3,1 11 46 

Øksnes 81 3,6 33 69 

Sortland 111 2,0 16 17 

Andøy 27 5,0 7 35 

Lødingen 27 2,8 3 13 
 
Kilde: NAV 
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3.2.4       Sykefravær 

 

 

Det er noen svingninger i sykefraværet i Hadsel. Målt over perioden 2014-2018 viser 

tall fra SSB at Hadsel har hatt et legemeldt sykefravær (begge kjønn) som varierer fra 

5,6 % til 7,9 %. 

 

Sykefraværet i Hadsel er høyere enn landsgjennomsnittet. Statistikk fra SBB for 1. 

kvartal 2018 viser et legemeldt sykefravær (for begge kjønn i den yrkesaktive 

befolkningen) på 7,1 % av arbeidstakerne. Landsgjennomsnittet for samme periode 

var på 6,3 %. En større andel kvinner enn menn er sykemeldte. For 1. kvartal 2018 

var det 8,5 % kvinner med legemeldt sykefravær, mens det for menn var 5,8 %. 

Dette kan i stor grad skyldes et kjønnssegregert arbeidsmarked. En større andel 

kvinner har deltidsstillinger og har fysisk krevende stillinger bl.a. innen 

omsorgssektoren.  

 

For 2. kvartal 2019 viser tall fra NAV at Hadsel har færre med gradert sykemelding. 

Andel av alle sykemeldte som er noe i jobb tilsvarer 26,6%. I Nordland er andelen 30 

%, og landet for øvrig 27,7 %. 

 

Årsakene til sykefravær og uføretrygd er komplekse og sammensatte: fysisk og 

psykisk sykdom, belastninger i livssituasjon, livsstilsfaktorer, usikker eller økte krav i 

arbeidssituasjon, utdanningsnivå, holdninger til og praksis i forbindelse med 

sykemeldinger og uføretrygd, jobbtilbud i området og bortfall av arbeid for innbyggere 

uten høyere utdanning. Ved langvarig sykefravær øker risikoen for frafall fra 

arbeidslivet – med de negative konsekvenser det medfører for den enkelte og 

samfunnet. 

 
 

Muskel- og skjelettlidelser er den største enkeltårsaken til sykefravær og utgjorde 33 

prosent av alle sykefraværstilfellene i 2. kvartal 2019. Muskel- og skjelettsykdommer 

er samlet sett mer vanlig hos middelaldrende og eldre, men det er store forskjeller 

mellom de ulike underdiagnosene. Nakkesmerter er mest vanlig hos yngre kvinner, 

men ryggplager er like vanlig hos begge kjønn. Psykiske lidelser står for 22,4 prosent 

av de tapte dagsverkene, og det har vært en liten økning i angst og depressive 

lidelser. Internasjonal forskning har vist at psykiske lidelser ofte er underrapportert 

som årsak til sykmelding, og at det derfor er grunn til å tro at den reelle andelen 

sykefravær med psykiske plager er langt høyere. Lettere psykiske lidelser har hatt en 

økning de siste årene, og dette er ofte sykefravær med lang varighet. Kilde: NAV 

Nordland.  

 

Gradering av sykemeldinger anses som hensiktsmessig for å opprettholde kontakten 

med arbeidsplassen for igjen å hindre at man faller utenfor arbeidslivet. For den 

enkeltes helse antas det å være ugunstig med langvarige passive trygdeytelser. I 

behandling av for eksempel hjerneslag, hjertelidelser og muskel- og skjelettlidelser 

legges det nå større vekt på aktivitet og tidlig opptrening enn tidligere.  

 

Samtidig kan det ikke sees bort i fra at det å komme for tidlig tilbake i jobb også kan 

utgjøre en helserisiko på sikt. Bruk av graderte sykemeldinger kan også føre til en 

såkalt «innlåsningseffekt» som innebærer at innsatsen for å komme tilbake i full jobb 

reduseres og at terskelen for å få sykemelding senkes. Kilde: Arbeid og velferd nr. 3, 

2011: Gradert sykemelding - omfang, utvikling og bruk (NAV) 
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Diagram: legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent) 2014-2018  

 

 

 

 

 

Legemeldt sykefravær i Nordland 2. kvartal 2019

Nordland: 5,9 %Sykefravær
per kommune:

Under 4,9 prosent

4,9-5,9 prosent

Over 5,9 prosent

Høyest:

Ballangen 9,4 %

Lavest:

Herøy 4,0 %

40,9

22,9

8,2

6,8

4,8

4,8

3,8

3,8
3,7 0,3

Muskel-/skjelettlidelser    40,9 % Psykiske lidelser               22,9 %

Andre lidelser                       8,2 % Allment og uspesifisert       6,8 %

Sykdommer i nervesystemet 4,8 % Sykdom i fordøyelsesorganene 4,8 %

Hjerte- og kar sykdommer   3,8 % Svangerskapssykdommer   3,8 %

Sykdommer i luftveiene        3,7 % Ukjent                                       0,3 %

Diagnoser:
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3.2.5         Arbeidsavklaringspenger og uføretrygd  

 

I Hadsel har andelen uføretrygdede i aldersgruppen 18-67 år økt over tid. I perioden 

2017-2019 økte andelen fra 12,0 % til 13,6 % av arbeidsstyrken for nevnte 

aldersgruppe. Pr. september 2019 er det 668 personer med hel eller delvis uføretrygd i 

kommunen. Hadsel med 13,6 % i andel uføretrygdede er like stort som fylkesnivået på   

13,5 %, men høyere enn landet for øvrig på 10,2 %. Hadsel og Nordland har hatt en 

økning med 0,6 % og landet for øvrig med 0,4 %, fra september året før. 

I Hadsel ble det utbetalt 172 millioner i uføretrygd fra folketrygden i 2018, mot 159 

millioner i 2017. 

 

Andelen mottakere av arbeidsavklaringspenger har gått ned over hele landet. Dette 

skyldes til dels innstramminger i regelverket, og gjør seg også gjeldende i Hadsel. 216 

personer mottar arbeidsavklaringspenger per oktober 2019, ifølge tall fra NAV. Det 

tilsvarer 4,4 % av total andel 18-67 år. 

 

Kilde: Nav.no 

 
 

Folkehelseinstituttets begrunnelse for valg av indikator: Arbeid gir tilgang til 

viktige helsefremmende ressurser som sosiale relasjoner, identitet, personlig vekst og 

økonomisk trygghet. Høy sysselsetting der personer med redusert arbeidsevne har et 

arbeid å gå til, vil være positivt for folkehelsen. Gruppen som mottar uføreytelser, er 

en utsatt gruppe helsemessig (fysisk og psykisk) og materielt. Hvor mange som mottar 

uføreytelser er en indikator på helsetilstand, men må ses i sammenheng med 

næringslivet, utdanningsnivået og jobbtilbudet i kommunen.  

 

Grupper som står utenfor arbeidsliv og skole har oftere dårligere psykisk helse og mer 

usunne levevaner enn de som er i arbeid. De siste ti årene har andelen som får 

sykmelding og uføretrygd vært høyere i Norge enn i andre OECD-land. Økte 

helseproblemer i befolkningen kan ikke forklare dette. Årsakene til sykefravær og 

uførepensjon er vanskelige å fastslå. Ofte er de sammensatte, og forhold som usikker 

arbeidssituasjon, nedbemanninger og livsstilsfaktorer kan påvirke sykefraværet og 

andelen som søker om uføreytelser. Flertallet av sykemeldinger og langvarige 

trygdeytelser gis for muskel- og skjelettlidelser og psykiske lidelser som angst og 

depresjon.  

 

 

3.2.6       Mottakere av sosialhjelp 

 

Hadsel har hatt en gradvis økning i antall søknader og kostnader av  

økonomisk sosialhjelp fra 2016 til 2018. Tall fra Kostra viser for 2018 at 5,1 % av alle 

i alderen 20-66 år mottok sosialhjelp i Hadsel, mens tallet på landsbasis var 4,7 %. 

Flere har familie, og statistikk viser at 172 barn i Hadsel var berørt. 

 

Andelen sosialhjelpsmottakere i alderen 18-24 år var 8,6 %, mot 5,9 % i Norge. 

Det er gitt råd og veiledning i 55 gjeldssaker i 2018, og en opplever økte  

gjeldsutfordringer i Hadsel som landet for øvrig. 

 
Statistikk fra SSB viser en økning fra 225 sosialhjelpsmottakere i 2016 til 242 i 2018. 

Av disse har 31,8 % sosialhjelp som hovedinntektskilde. 
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Folkehelseinstituttets begrunnelse for valg av indikator: Mottakerne av 

sosialhjelp er en utsatt gruppe psykososialt og materielt. De har ofte en mer marginal 

tilknytning til arbeidsmarkedet, kortere utdanning og lavere bostandard enn 

befolkningen ellers. Det er også vist at det er langt større innslag av helseproblemer 

blant sosialhjelpsmottakere enn i befolkningen ellers, og særlig er det en stor andel 

med psykiske plager og lidelser.  

 

Utbredelsen av sosialhjelp i totalbefolkningen er et uttrykk for pågangen på det 

kommunale hjelpeapparatet fra personer som for kortere eller lengre tid er avhengig 

av økonomisk støtte til livsopphold. Lang tids avhengighet av sosialhjelp kan bl.a. 

gjenspeile et lokalt vanskelig arbeidsmarked, men også at sosialtjenesten legger ulik 

vekt på aktivisering av den enkelte og på tverrfaglig samarbeid. Kilde: 

Folkehelseinstituttet 

 

Diagram: Antall sosialsøknader Hadsel, 2017-2019 

 

 

 

 
 
Kilde: NAV 
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3.2.7    Boliger 

 

Bolig er en grunnleggende faktor for den enkeltes helse og trivsel og er en 

forutsetning for samfunnsdeltakelse. Både den fysiske og mentale helsen blir påvirket 

av kvaliteten på bolig og boområder. 

 

Kommunale boliger leies ut til personer som ikke selv greier å skaffe seg egnet bolig, 

midlertidig eller permanent. Hadsel Eiendom KF har ansvar for vedlikehold og 

forvaltning av 181 kommunale utleieboliger inkludert omsorgsboliger og vedlikehold og 

forvaltning av 7 boliger på vegne av Hadsel Boligstiftelse. Det er normalt 10-15 

personer på venteliste for kommunal bolig.  

 

Årsaker til behov for kommunal bolig kan være økonomiske, sosiale og helsemessige 

forhold. 

 

Kommunen har en utfordring i forhold til manglende egnet botilbud til de yngste 

brukerne i aktiv rus eller med annen utagerende atferd. 

 

Det vises for øvrig til Hadsel kommunes Strategisk boligplan 2013-2017. Ny strategisk 

boligplan er under utarbeidelse, jf. vedtatt planprogram i formannskapet oktober 

2018. 

 

 

En eventuell diskrepans mellom dagens situasjon og hvilke ønsker innbyggerne i 

kommunen har for fremtidig bolig, er interessant for boligplanleggingen. 

 

 

3.2.8    Eneforsørgere  

 

Eneforsørgere er ingen ensartet gruppe. For noen kan det utgjøre en økonomisk 

belastning. 

 

Hadsel har en signifikant høyere andel barn av enslige forsørgere enn landet som 

helhet. Andel barn av enslige forsørgere utgjør i perioden 2016-2018 17,9 % i Hadsel. 

For landet som helhet er andelen 14,9 %, fylket 16,6 %. 

 

Folkehelseinstituttets begrunnelse for valg av indikator: Barn av eneforsørgere 

antas å være en potensielt utsatt gruppe, både økonomisk og sosialt.  

 

Det er en del risikofaktorer knyttet til det å vokse opp med en eneforsørger. 

Eneforsørgere har ofte mindre ressurser i form av dårligere økonomi og mindre tid til 

barna. Dette kan føre til at barna ikke kan delta i sosiale aktiviteter og at tiden med 

tilgang på en voksen er mindre. I tillegg er det økt forekomst av psykiske 

helseproblemer blant eneforsørgere, som videre kan virke inn på foreldreferdigheter og 

dermed barna. Forhold mellom foreldre som ikke lever sammen kan være preget av 

økt konfliktnivå som kan gå ut over barna og føre til emosjonelle problemer og 

atferdsproblemer.  

 

Likevel kan det være vanskelig å skille effekten av det å vokse opp med eneforsørgere 

fra andre faktorer som kan henge sammen med dette. For eksempel er eneforsørgere - 

spesielt alenemødre - ofte unge og har lavere utdannelsesnivå.  
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Diagram: Barn av eneforsørgere, 1995-2018 

 

Andelen barn 0-17 år som det utbetales utvidet barnetrygd for, i prosent av alle barn 0-17 år som det utbetales 
barnetrygd for. Statistikken viser 3 års glidende gjennomsnitt (dvs. gjennomsnitt for overlappende 3-
årsperioder).  Indikatoren viser andelen av barn i alderen 0-17 år med mor eller far som er eneforsørger. Som 
eneforsørger regnes personer som mottar utvidet barnetrygd (barnetrygd for ett barn mer enn de faktisk har) 
etter lov om barnetrygd. Dette inkluderer også noen samboere. Kilde: kommunehelsa statistikkbank, 
http://khs.fhi.no 

 

3.2.9    Utdanningsnivå 

 

Utdanningsnivået i Nordland er lavere enn i landet som helhet. Hadsel hadde i mange 

år en gradvis reduksjon i andel personer med grunnskole som høyeste fullførte 

utdanningsnivå. Andelen har igjen en liten økning etter 2010. I 2017 var andelen i 

alderen 30 til 39 år som har videregående eller høyere utdanning som høyeste 

utdanning på 72 %. Dette er signifikant lavere enn landet som helhet på 81%. 

 

 

Folkehelseinstituttets begrunnelse for valg av indikator: Det er veldokumenterte 

sammenhenger mellom utdanningsnivå, materielle levekår og helse.  

 

De fleste grupper i samfunnet har fått bedre helse i løpet av de siste 30 årene. Men 

helsegevinsten har vært størst for dem som allerede hadde den beste helsen - gruppen 

med lang utdanning, god inntekt og som lever i parforhold. Helsegevinstene har ikke 

økt like mye for gruppen med lav utdanning og inntekt. Derfor har forskjellene i helse 

økt, særlig de siste ti årene.  

 

Utdanningsnivå henger også sammen med risikofaktorer for hjerte- og karsykdommer: 

røyking, BMI, blodtrykk og kolesterol. Forskjellene er uavhengig av alder.  

 

Levekår har betydning for motivasjon og evne til å opprettholde helsebringende 

levevaner som regelmessig fysisk aktivitet, sunt kosthold, avhold eller måtehold i bruk 

av tobakk og andre rusmidler. 

 

 

http://khs.fhi.no/
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Diagram: Videregående eller høyere utdanning, 30-39 år, 1994-2017 

 

 

Andel personer med videregående eller høyere utdanning som høyeste fullførte utdanning i prosent av de med 
oppgitt utdanningsinformasjon. Årlige tall. Kilde: Kommunehelsa statistikkbank, http://khs.fhi.no 
 
 

3.2.10   Frafall videregående skole 

 

Generelle årsaker til frafall kan f.eks. være psykiske eller psykososiale problemer, 

manglende motivasjon, skoletretthet, feilvalg, fysisk sykdom. Foreldrenes utdanning 

påvirker også barna:  

 

Frafallet i videregående skole for elever fra Hadsel var på 25 % i perioden 2015-2017 

(årlig gjennomsnitt). For samme periode var frafallet i Nordland fylke på 25 % og for 

landet som helhet på 21 %. Hadsel har lavest frafall i Vesterålen. Siste statistikk viser 

en reduksjon på 2% sammenlignet med forrige periode 2014-2016. Statistikken viser 

også at andelen som dropper ut er størst blant ungdom som har foreldre med 

grunnskole som lengste fullførte utdanning. 

 
 

Folkehelseinstituttets begrunnelse for valg av indikator: Det er veldokumenterte 

sammenhenger mellom utdanningsnivå, materielle levekår og helse. Personer som ikke 

har fullført videregående utdanning antas å være vel så utsatt for levekårs- og 

helseproblemer som de som har valgt å ikke ta mer utdanning etter fullført 

ungdomsskole. 

Utdanning, og særlig det å fullføre en grunnutdanning, er en avgjørende ressurs for 

sikre god helse gjennom livsløpet. Undersøkelser har vist at det er sosial ulikhet i 

frafall fra videregående skoler i Norge. Dette vises for eksempel ved at blant ungdom 

som har foreldre med grunnskole som lengste fullførte utdanning, er andelen som 

dropper ut større enn blant ungdom som har foreldre med videregående eller lengre 

utdanning.  Kilde: Helsedirektoratet 

 

 
 
  

http://khs.fhi.no/
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Diagram: Frafall i videregående skole, 3-års glidende gj.snitt, 2010-2017 
 

 
Frafall i videregående skole totalt. Frafallet inkluderer personer som startet på grunnkurs i videregående 
opplæring for første gang et gitt år og som har gjennomført VKII eller gått opp til fagprøve, men som ikke 
har bestått ett eller flere fag og derfor ikke har oppnådd studie- eller yrkeskompetanse etter 5 år, samt 
elever som startet opp dette året, men som sluttet underveis. Andelen blir beregnet ut fra prosent av alle 
som startet grunnkurs i videregående opplæring det året. Personer som etter 5 år fortsatt er i 
videregående skole, regnes ikke som frafalt. Det er tatt utgangspunkt i personens bostedskommune det 
året han eller hun fylte 16 år. Statistikken viser 3 års glidende gjennomsnitt. Kilde: Kommunehelsa 
statistikkbank, http://khs.fhi.no 

 

Diagram: Frafall i videregående skole og foreldrenes utdanningsbakgrunn, 

2015-2017 
 

 
 

Frafall i videregående skole totalt og etter foreldrenes utdanningsnivå, andel (prosent), standardisert. Frafallet 
inkluderer personer som startet på grunnkurs i videregående opplæring for første gang et gitt år og som har 
gjennomført VKII eller gått opp til fagprøve, men som ikke har bestått ett eller flere fag og derfor ikke har 
oppnådd studie- eller yrkeskompetanse etter 5 år, samt elever som startet opp dette året, men som sluttet 
underveis. Andelen blir beregnet ut fra prosent av alle som startet grunnkurs i videregående opplæring det 
året. Personer som etter 5 år fortsatt er i videregående skole, regnes ikke som frafalt. Det er tatt utgangspunkt 
i personens bostedskommune det året han eller hun fylte 16 år. Statistikken viser 3 års glidende gjennomsnitt, 
standardisert. Kilde: kommunehelsa, statistikkbank, http://khs.fhi.no 
 

http://khs.fhi.no/
http://khs.fhi.no/
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3.2.11   Barnehagedekning  

 

Hadsel har full barnehagedekning. Det er 3 kommunale og 9 private barnehager. Som 

hovedregel får alle barnehageplass når de søker om det. Andelen barn i Hadsel 1-5 år 

med barnehageplass var i 2018 på 98,2 %. For Kostragruppe 11 andelen 9,5 og for 

landet som helhet uten Oslo 91,7%. Kilde: SSB 

 

Nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetaling og gratis kjernetid er regulert i 

forskrift til Barnehageloven, om foreldrebetaling i barnehager, og omfatter både 

kommunale og private barnehager. I 2019 er det rundt 40 familier i Hadsel, som har 

innvilget vedtak om redusert foreldrebetaling. 

 
 

Barnehagen er en sentral arena for lek, læring, mestring og samhandling, og er 

dermed en viktig sosial og pedagogisk institusjon. Den gir en god forberedelse for 

skolen og sikrer et godt utgangspunkt i livet generelt. Barnehagen kan dessuten bidra 

til å utjevne sosiale forskjeller ved at flere vil lykkes i utdanningssystemet og 

yrkeslivet (St.meld. nr. 41:2008-2009, NOU 2009:10). 

Barnehagen framheves også som et viktig integreringspolitisk virkemiddel fordi barn 

med innvandringsbakgrunn får bedre språkkunnskaper når de går i barnehage, og 

dermed stiller sterkere ved skolestart (St.meld. nr. 17:1996-98; St.meld. nr. 49:2003-

2004; NOU 2011:14; Drange og Telle 2011) 

 

Diagram: Andel barn med barnehageplass 1-5 år, 2015-2018 
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3.2.12   Barnevern 

 

Vesterålen barnevern mottok 338 meldinger og iverksatte 248 nye undersøkelser i 

2018. Antallet ligger lavere enn tidligere år. Færre meldinger medfører automatisk 

færre undersøkelser. Det er også en reduksjon i barn som mottok hjelpetiltak og barn 

under omsorg i 2018. Det kan bety at Vesterålen barnevern i stadig større grad jobber 

med de barna som trenger barnevernets tiltak mest. 

 

Vesterålen barnevern opplyser at Hadsel ikke har spesielle utfordringer eller faktorer 

som skiller seg ut fra øvrige kommuner i Vesterålen. 

 

 

Jo tidligere en klarer å identifisere disse risikofaktorene og sette i verk tiltak, jo større 

sannsynlighet er det for at barna klarer seg bra. En indikasjon på tidlig identifisering 

kan være at helsestasjon, barnehage, skole eller NAV melder sin bekymring om et 

barn til barnevernet. Hvem er barna som kalles «barn i risiko»? Vi vet at risikofaktorer 

kan være foreldres psykiske sykdom eller rusmiddelmisbruk, vold i hjemmet, foreldre 

som er langtidsledige/trygdemottakere, fattigdom i familien osv. Jo flere av disse 

faktorene som et barn utsettes for, jo større sannsynlighet for skjevutvikling. Kilde: 

Helsedirektoratet, Folkehelsepolitisk rapport 2012, Helsedirektoratet 

 

 

 

Ser man andelen meldinger opp mot andelen barn i hver kommune, ser vi at Vesterålen 

barnevern har mottatt forholdsvis mange flere meldinger angående barn fra Lødingen og 

Sortland, og forholdsvis færre meldinger angående barn fra Andøy og Hadsel, når vi 

sammenligner andelen meldinger i prosent av barnebefolkningen. For øvrig er tallene 

rimelig godt avstemt med den prosentvise barnebefolkningen i hver kommune. 

  

(Barnebefolkningen 0-17 år var 6375 pr. 1.1.2018. I prosent utgjør dette for Hadsel 24,8 

%, Andøy 15 %, Bø 6,6 %, Lødingen 5,6 %, Øksnes 13,8 %, Sortland 35,1 %).  
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Diagrammet viser at det er svært store forskjeller mellom kommunene når det gjelder 

hvor stor andel av barna det blir gjennomført en barnevernundersøkelse. Denne 

forskjellen er klart knyttet til andelen bekymringsmeldinger som er mottatt vedr. barn fra 

samme kommuner. Samtidig ser man at Vesterålen barnevern totalt sett ligger på 

gjennomsnittet for Nordland. 

 
Kilde: Årsmelding 2018 Vesterålen barnevern 
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3.3.     Fysisk, biologisk, kjemisk og sosialt miljø 

 

Miljøforhold har effekt på helsa. Eksempel på dette kan være drikkevannskvalitet, 

luftkvalitet, grad av støy, sykkelveinett og kvaliteter ved nærområdet som tilgang til 

friområde. Med begrepene fysisk, biologisk, kjemisk og sosialt miljø refereres det til kap. 

3 i folkehelseloven. 

 

 

Nærmiljøene der vi lever og bor kan enten fremme eller hemme mulighetene for god 

helse. Helsefremmende nærmiljøer legger til rette for deltakelse og sosiale 

møteplasser, aktivitet og trygghet.  

 

Et viktig virkemiddel for å påvirke til sunn helseatferd er gjennom planlegging og 

tilrettelegging av de fysiske omgivelsene. Det gjelder både tilrettelegging for gange og 

sykling, men også ved at lokale tjenester og tilbud er tilgjengelig i rimelig nærhet slik 

at det er mulig å være aktiv i nærmiljøet. Videre er det viktig at en i nærmiljøutvikling 

legger til rette for fysisk aktivitet gjennom grønne områder, gang- og sykkelveier, 

lekeplasser og liknende. Kilde: Samfunnsutvikling for god folkehelse. Rapport om 

status og råd for videreutvikling av folkehelsearbeidet i Norge. Helsedirektoratet 2014. 

 

Kommunen har økt sin innsats de siste par årene innenfor de nevnte områdene, 

spesielt innenfor etablering av nye boligfelt. Også gang eller gang/sykkelveier er høyt 

prioritert, noe trafikksikkerhetsplanen vitner om. 

 

3.3.1.   Drikkevannskvalitet 

 

Statistikk for 2017 viser tilfredsstillende analyseresultater for 96,4 % av personene 

som var tilknyttet statistikken (se tekst til diagram). Drikkevannskvalitet vurderes ikke 

å være et risikoområde for Hadsel.  

 

Som følge av føringer i vannforskriften er det utarbeidet en Regional plan for 

vannforvaltning i vannregion Nordland og Jan Mayen (2016-2021). Denne er førende 

for den lokale vannforvaltningen, herunder forholdet til drikkevannskilder. Planen har 

høynet kommunens arbeid innenfor området. Videre kan nevnes at i skrivende stund 

utarbeides en hovedplan for vann og avløp.  

 

Folkehelseinstituttets begrunnelse for valg av indikator: Indikatoren har som 

formål å formidle situasjonen for befolkningen med hensyn til deres tilgang på trygt 

vann. Informasjon om drikkevannskvalitet finnes kun for den delen av befolkningen 

som er tilknyttet vannverk som forsyner minst 50 personer. I vurderingen av 

befolkningens drikkevannskvalitet, må det derfor tas hensyn til hvor stor andel av 

befolkningen som er tilknyttet slike vannverk og som man da har informasjon om (se 

tabell «Forsyningsgrad»). 

 

Drikkevann fritt for smittestoffer er en vesentlig forutsetning for folkehelsen, og E. coli 

er en av de mest sentrale parametere for kontroll. E. coli er en tarmbakterie som 

indikerer fersk fekal forurensing. 

 

Ikke-planlagte avbrudd er brudd i vannforsyningen som oppstår uten varsel. Et ikke-

planlagt avbrudd vil innebære at trykket på ledningsnettet faller og 

vannforsyningssystemet ikke lenger er beskyttet mot innsug av forurenset vann fra 

grøften ledningen ligger i, dersom trykket i vannledningen blir lavere enn vanntrykket 
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på utsiden av vannledningen. Brudd på ledningsnettet (trykkløse forhold) kan føre til 

at befolkningen kan bli utsatt for vann som ikke er helsemessig betryggende. 

Leveringsstabilitet er et mål på hvor godt organisert vannverket er til å sørge for at 

trykkløse hendelser blir raskt ivaretatt. Her er det valgt å se på hvor lenge (i tid) de 

enkelte vannverk har ikke-planlagte avbrudd som et uttrykk for leveringsstabiliteten til 

kommunen. Ikke-planlagte avbrudd er beregnet som kundetimer, dvs. lengden totalt 

hver forbruker er berørt av avbruddet/avbruddene. Prinsipielt ligger det til grunn at jo 

kortere tid av ikke-planlagte avbrudd, jo mindre er forbrukerne eksponert for 

forurenset vann i ledningsnettet. 

 

Trygg vannforsyning er avhengig av en sikker desinfeksjon og gode beredskapsrutiner 

for å sikre kontinuerlig tilfredsstillende vann til forbrukeren. Sikker drift og gode 

beredskapsrutiner er begge verktøy kommunen har for å hindre avbrudd i 

vannforsyningen. Dette utgjør et forebyggende aspekt som er helt sentralt for å kunne 

levere trygt drikkevann. 

 

 

Diagram: drikkevannskvalitet – hygienisk kvalitet og leveringsstabilitet, 

prosent, 2017 

 

 

Andelen personer tilknyttet vannverk (vannforsyningssystem) med ulik kvalitet på drikkevannsforsyningen med 
hensyn til E. coli og leveringsstabilitet (ikke-planlagte avbrudd i vannforsyningen) i prosent av befolkningen 
tilknyttet vannverk som forsyner minst 50 personer. Tallene er årlige og omfatter både private og kommunale 
vannverk. 
Tilfredsstillende resultater: 
 
- For hygienisk kvalitet mht. E. coli må vurderingsgrunnlaget være tilstrekkelig i henhold til 
drikkevannsforskriften for å kunne klassifisere i God/Usikker vannkvalitet. Det vil si at det må være foretatt 
minst 4 drikkevannsanalyser mht. E. coli. Videre må minst 95 % av de analyserte prøvene være 
tilfredsstillende, dvs. under grenseverdien i drikkevannsforskriften på 0 E. coli pr 100 ml. 
- For leveringsstabilitet er tilfredsstillende her definert som lik eller under 30 minutter ikke-planlagte avbrudd i 
året per tilknyttet innbygger. 
- For samlekategorien må begge parameterne, både hygienisk kvalitet og leveringsstabilitet, være 
tilfredsstillende. Kilde: kommunehelsa statistikkbank, http://khs.fhi.no 

http://khs.fhi.no/
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3.3.2 Støy 

                  
 

De fleste av Hadsels innbyggere bor utenfor støysoner. Eksempler på støysoner er 

fylkesvei over Børøya og Stokmarknes sentrum. Nye bygg i sentrum krever 

støyanalyse. 

 

En god del innbyggere bor langs Fv. 82 og er utsatt for støy fra denne. En eventuell 

Hadselfjordtunnel i fremtiden vil øke trafikken vesentlig, og vil kunne medføre behov 

for støydempende tiltak. 

 

Det er krav om støykartlegging der det skal etableres støyende virksomheter, f.eks. 

masseuttak. Her er det krav om avbøtende tiltak for å dempe støynivået. 

 

 

Støy defineres som uønsket lyd og kan betraktes som en uspesifikk stressfaktor. Støy 

kan virke negativt på trivsel, prestasjonsevne, søvn, kommunikasjon og sosial atferd, 

samt bidra til stressrelaterte sykdommer. Kraftig støy kan forårsake hørselsskade. Det 

er store individuelle forskjeller i følsomhet og sårbarhet overfor støy.  Søvnforstyrrelser 

er trolig den største helseplagen som følge av trafikkstøy. Kilde: Folkehelseinstituttets 

temasider om hørsel og støy, 2014 

 

 

 

3.3.3  Miljøforurensning og svevestøv 

 

Miljøforurensning for kommunen er kartlagt og registrert i statlige baser. Hadsel har få 

og lokale utfordringer. Marin forsøpling er et økende problem, som for resten av 

landet. 

 

I Norge er konsentrasjonen av svevestøv høyest om vinteren. I store byer er 

vegtrafikk den viktigste kilden. Hadsels luftkvalitet anses som generelt god. 
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3.3.4   Kulturtilbud og sosiale møteplasser 

 

 

Kulturaktiviteter er og har alltid vært viktig for folks helse og trivsel. Forskning viser at 

de som er utøvere innen mange av kulturlivets aktiviteter scorer høyt på god generell 

helse. Det gjelder både utøvere, støtteapparatet rundt med dugnader og publikum på 

kulturelle opplevelser. Kjerneverdier som fellesskap, mestring, glede, inkludering, 

sosiale nettverk og gode møteplasser er kjerneverdier både for kultur og 

folkehelsearbeid. 

 

Hadsel kommunestyre erklærte Hadsel som kulturkommune2 i 1999, og i kommunens 

overordnede mål er kultur viktig for utvikling, bolyst og god folkehelse. Kulturenheten 

har mange viktige samarbeidspartnere både i det frivillige kulturliv, i regionen og i 

fylket for å kunne bidra til et godt og bredt kulturtilbud. Kulturenheten jobber både for 

gode oppvekstforhold, kultur og eldre og å skape bolyst og god folkehelse generelt.  

Arrangement, satsinger og gode samarbeidspartnere 

Gjennom oppfølging av kommunale, regionale og nasjonale satsinger på kulturfeltet 

innenfor kunst, kulturformidling, kulturvern, frivillige arbeid, engasjeres både 

profesjonelle kulturutøvere og frivillige amatører. Det skapes mange gode 

møteplasser, felles løft og identitet og som gir gode arrangement og tilbud innen 

mange felt. Kommunen har tre museum, flere dugnadsgrupper som ivaretar parker og 

kommunens kulturhistorie. Kunstformidling gjennom et flott galleri som driftes på 

dugnad med litt støtte fra kommunen, flere mindre private kunstgalleri og en regional 

orkesterforening. 

 

Hurtigrutens hus som inneholder Vesterålen kulturhus har flere ganger i uken gode 

kinotilbud for alle aldersgrupper, flere flotte teaterforestillinger fra Riksteatret og andre 

konserter av høy kvalitet.  

 

Idrettsanleggene til kommunen er organisert i Hadsel hallpark og her er ukentlig 

mange ulike tilbud bl.a. innen håndball, fotball, badminton, turn, drill, taekwondo, 

minityrskyting og utendørs flotte skianlegg med aktive skigrupper og en aktiv 

turorienteringsgruppe.   

 

Hadsel kommune har registrer nærmere 200 lag og foreninger, men ikke alle er like 

aktive. Samarbeid med kommunen stimuleres bl.a. med frie kulturmidler og 

synliggjøres gjennom utdeling av kulturpris. Kulturenheten har et godt samarbeid med 

det frie kulturliv. 

 

 
LoVe-orkesterforening                     Elvelangs og bekk imellom           Friluftsskolen 

 

Den kulturelle skolesekken og spaserstokk gir gode og utviklende 

møteplasser 

 
2 En kulturkommune er en kommune som jobber med hele bredden av kulturlivets utfordringer og muligheter, 

der både offentlige, frivillige og private aktører har sin plass og rolle i et helhetlig lokalt kulturliv. 
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Gjennom skolesekken får skolene tilbud om teater, kino, kunstnerbesøk, 

fortellerstunder og kunstverksteder rundt om på skolene og i kulturhuset. 

Spaserstokken gir bl.a. ti Kulturfredager i Hurtigrutens Hus, som er et veldig populært 

tiltak for pensjonister i hele kommunen. Distriktsmusikerne har også vært på turne 

rundt om i kommunen i samarbeid med sykehjem, skoler og bygdehus. 

 

Bibliotek i folkehelseperspektiv 

I lov om folkebibliotek er det slått fast at alle kommuner skal ha et folkebibliotek. 

Biblioteket har rundt 20.000 besøkende og rundt 17.000 utlån. Mange besøker 

biblioteket for å lese aviser, magasiner og å være med på arrangement. Biblioteket 

skal være en god møteplass for de gode diskusjoner i lokalsamfunnet. Et gratis 

lavterskeltilbud for alle aldersgrupper i kommunen. Biblioteket inviterer til 

arrangement i biblioteket og har også hatt lesing ute i naturen i anledning Bokåret 

2019. Ukentlige strikkekafeer for pensjonister. Biblioteket har et godt samarbeid med 

skolebibliotekene med bl.a. sommerles, og leverer bokkasser til 8 barnehager i 

kommunen. Dette var en ordning man begynte med etter nedlegging av bokbussen.    

 

 
 

Barne- og ungdomsarbeid 

Fritidsklubben er et fristed og en spennende møteplass for ungdom mellom 13 og 18 

år og trygge voksne. Formål med fritidsklubben er at den er et uforpliktende møtested 

på brukernes premisser og skal arbeide aktivt forebyggende i forhold til rus, vold, 

mobbing og rasisme. Ungdom med ulike forutsetninger og livssituasjon skal ha et 

likeverdig tilbud. Ungdom uten annen organisasjonstilknytning er viktig å rekruttere. 

Ungdomsklubben UK Canari er etablert i underetasjen på Hurtigrutens Hus i nye 

moderne lokaler med biljard og diverse spill. De har åpent tre ganger i uka. Tirsdag og 

fredag er det kveldsåpent, onsdag er det «etter skoletid» med enkel servering. Det 

ordnes med å få fri skyss hjem fra klubben til Sandnes og Melbu på fredagene. 

Ungdomsklubben på Melbu har leid lokaler i LHL bygget, men disse er sagt opp fra 

2020 

 

 

 
Kulturskolen 

De kommunale kulturskolene har en viktig rolle i det norske opplæringssystemet og i 

lokalt kulturliv. Kulturskolene har en sterk utvikling og vekst, og en viktig rolle i 

lokalsamfunnet. Hadsel kulturskole har ca. 200 elevplasser og selger dirigenttjenester 

til fem kor og ett korps. Ukentlig får 200 barn og 100 voksne en god møteplass med 
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sang og musikk i fokus, og årlig arrangeres ca. 50 små og store konserter med disse 

utøverne.  

Kulturskolen har også distriktsmusikerutøvere som er finansiert i samarbeid med 

Nordland fylkeskommune, som opptrer både på felles konserter med lag og foreninger, 

egne ukentlig konserter på sykehjemmet og turne rundt i kommunen.  

 
Planarbeid og utforming av fysisk miljø:  

I planarbeidet og i utformingen av det fysiske miljøet er det fokus på sosiale 

møteplasser for lek og opphold, samt tilgang til gode rekreasjonsområder og kulturelle 

tilbud. Det stilles krav om universell utforming av utearealer og krav til lekeplasser i 

boligområder (bl.a. tilgjengelighet og trafikksikkerhet). Det er gjennomført 

Barnetråkkregistreringer ved 3 av 5 skoler i Hadsel. Barnerepresentanten i kommunen 

skal ha en viktig rolle for å påse at hensyn til barn og oppvekstmiljø ivaretas i 

planarbeidet.  

 

 

Frivillig sektor representerer en betydelig ressurs og bidrar til engasjement, 

meningsfulle aktiviteter og utfører viktige samfunnsoppgaver. Et rikt og mangfoldig 

organisasjonsliv er av stor betydning for demokrati, fellesskap og velferd. Frivillighet er 

viktig som folkehelseressurs, og kan knyttes til blant annet livskvalitet, psykisk helse, 

friluftsliv og idrett, trivsel og aktivitet i nærmiljøene. Mennesker som deltar i frivillig 

arbeid, ser ut til å ha bedre tilfredshet med livet og bedre mestringsfølelse enn de som 

ikke deltar. Kilde: Samfunnsutvikling for god folkehelse. Rapport om status og råd for 

videreutvikling av folkehelsearbeidet i Norge. Helsedirektoratet 2014. 

 

Ved å sammenligne opplysninger om deltagelse i kulturelle aktiviteter med 

helseopplysninger, fant forskerne som gjennomførte HUNT-undersøkelsen 

(Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag) at alle som konsumerte kultur i en eller annen 

form, opplevde bedre helse, var mer tilfreds med livet sitt og hadde mindre 

forekomster av angst og depresjon, sammenlignet med folk som ikke var så opptatt av 

kultur. Det vil si at enten du er korpsmusikant, spiller i rockeband, er ivrig 

kulturfestivaldeltager eller rett og slett fotballsupporter, så er den kulturaktiviteten du 

bedriver, helsebringende. Kilde: Bedre helse med kultur. En artikkel fra NTNU 
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3.3.5 Natur og nærområder 

 

 

I Hadsel har vi lett tilgjengelige friluftsområder som kan brukes av alle aldersgrupper. 

82 % av bosatte i tettsteder i Hadsel har trygg tilgang til nærturterreng og 70 % til 

rekreasjonsareal. Dette er en høyere andel sammenlignet med både fylket og landet.  

 

Hadsel har deltatt i et regionalt prosjekt for Vesterålen som gikk på kartlegging og 

verdisetting av viktige friluftsområder. Områdene er lagt inn i Miljødirektoratets 

naturbase https://www.miljodirektoratet.no/verktoy/naturbase/ 
 

Det finnes etter hvert godt merkede turløyper med varierende vanskelighetsgrad. 

Vesterålen friluftsråd jobber aktivt med å skilte og merke turløyper i regionen. I 

sammenheng med dette ble TellTur åpnet i 2015 med mulighet for digital 

turregistrering. Det er også tilrettelagt nærturområder som er godt tilrettelagt for 

personer med nedsatt funksjonsnedsettelse. 

 

Gang og sykkelveier er tiltak som bidrar til økning av hverdagsaktivitet. Forholdende 

for gående og syklende i Hadsel er ikke optimale. I kommuneplanens arealplan og 

kommunedelplan for trafikksikkerhet prioriteres etablering av gang- og sykkelvegnett i 

tettstedene og i de nye boligområdene. Et langsiktig mål er å anlegge gang- og 

sykkelveier eller fortau langs alle fylkesveier i kommunen. 

 

I sentrumsområdene på Melbu og Stokmarknes er det et visst press på de helt nære 

friluftsområdene som er innen gangavstand for små barn. Også for boligområdet på 

Børøya er det etter hvert lite nærareal igjen. Sentrumsarealene på Melbu og 

Stokmarknes mangler tilrettelagte oppholds- og lekearealer for barn. Kommunen har 

som mål å bevare strøtomter, parkområde og eksisterende skog/friluftsområde som 

ligger i eller i randsonen av eksisterende bebyggelse. 

 

 

 

Tabell: Andel bosatte i tettsteder med trygg tilgang til rekreasjonsareal og 

nærturterreng (prosent) Hadsel, Nordland fylke og landet:  

 2018 

Andel med trygg tilgang til rekreasjonsareal  

 

Hadsel 70 

Fylket 67 

Landet 59 

Andel med trygg tilgang til nærturterreng Hadsel 82 

Fylket 62 

Landet 46 
Kilde: SSB 

 

 

 

 

 

https://www.miljodirektoratet.no/verktoy/naturbase/
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3.3.6 Fornøyd med lokalmiljøet 

 

Ungdata viser at de fleste ungdommene er litt eller svært fornøyd med lokalmiljøet 

sitt. Men det er også en del som ikke er så godt fornøyd. I løpet av årene på 

ungdomsskolen synker andelen som er fornøyd med stedet de bor. Dette gjelder 

spesielt jentene. Prosentandelen som svarte at de er fornøyde med lokalmiljøet er 

lavere enn ved forrige Ungdataundersøkelse: 57 % var fornøyde med lokalmiljøet i 

2017 mot 53 % i 2019. 

 

Av de som svarte på Ungdataundersøkelsen (2019), på 8.-10. trinn i Hadsel, syntes 

følgende andel det var svært bra eller nokså bra i forhold til: 

 

• Idrettsanlegg: 64 % 

• Lokaler for å treffe andre unge på fritida: 31 % 

• Kulturtilbudet: 58 % 

• Kollektivtilbudet: 31 % 

 

Folkehelseinstituttets begrunnelse for valg av indikator: Tilhørigheten til 

nærmiljøet har betydning i menneskers liv. Ulike lokalmiljøer kan gi ulike muligheter 

for utfoldelse og sosialt samvær. 

 

Tilbudet av organisasjoner, fritidstilbud og kulturtilbud påvirker individuell utfoldelse og 

bidrar samtidig til å skape identitet og tilhørighet til lokalmiljøet. Det samme gjelder 

tilgangen på åpne møteplasser, rekreasjonsområder og urørt natur. 

 

Barn og unge bruker lokalmiljøet i større grad og på en annen måte enn voksne. 

Trygge og sunne lokalmiljøer er derfor særlig viktig for denne aldersgruppas velferd. 

Barn og unge kan også ha andre meninger enn voksne om hva som gir livskvalitet på 

hjemstedet. 

 

 

Diagram: ungdoms opplevelse av lokalmiljøet, 2019 

 

Kilde: Ungdataundersøkelsen 2019 
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3.3.7   Skolemiljø – opplevelse av trivsel og krenkende adferd 

blant ungdom  

 

Årsaker: 

Mobbing: Sammensatte og komplekse forklaringer – avhengig av skolemiljøet, 

læringsmiljøet, hjemmemiljøet og individuelle faktorer. Mobbing kan føre til fysiske og 

psykiske plager, reduksjon av funksjonsevne og tap av livskvalitet  

Konsekvens: Mobbing kan føre til fysiske og psykiske plager, reduksjon av 

funksjonsevne og tap av livskvalitet 

 

Ved vurdering av trivsel og mobbing, ser vi på data fra Elevundersøkelsen 2019.  

 

Opplevelse av trivsel på skolen:  

På en skala fra 1 til 5, der 1 er dårligst og 5 er best, oppnås et snittskår på 4,2 på 

trivsel. 89 % av elevene oppgir at de trives svært godt eller godt. 

 

Opplevelse av mobbing:  

Elevundersøkelsen gir svar på mobbing på en skala fra 1 til 5, der 1 er dårligst og 5 er 

best. Det oppnås et snittskår på 4,8 på mobbing i skoletida. Mobbingen er både digital 

og av andre elever på skolen. I Ungdataundersøkelsen oppgir 12 % at de blir utsatt for 

plaging, trusler eller utfrysing av andre unge på skolen eller i fritida. Tallene viser at vi 

på kommunenivå ligger på et noe høyere nivå enn kommunegruppe 11, fylket og 

nasjonalt. Aktuelle enheter er oppmerksom på utfordringen og hva dette gjør med 

læringsmiljøet for de elevene det gjelder. Skolene har forebyggende tiltak integrert i 

den daglige driften både på systemnivå og i det direkte møtet mellom elever og 

personell. Det er nødvendig på nytt å vurdere om rutinene er tilstrekkelig til å fange 

opp problemene, og om de tiltakene vi i dag benytter oss av er tilstrekkelige. At vi 

ligger høyere enn andre er en indikasjon på at vi har en utfordring som må ivaretas 

bedre. 

 

Det er et mål å få ned omfang mobbing i skolene. Hadsel kommune har nulltoleranse 

for mobbing og det må kontinuerlig arbeides mot mobbing i skolen. Kilde: 

Tilstandsrapport for grunnskolen i Hadsel kommune 2018/2019 

 
 

Folkehelseinstituttets begrunnelse for valg av indikator: Økt trivsel er et sentralt 

mål for folkehelsearbeidet. For barn og unge er skolen en svært viktig sosial arena. 

Trivsel på skolen er en av en rekke faktorer som påvirker elevenes motivasjon for å 

lære, og dermed deres evne til å mestre de utfordringene skolehverdagen gir (Øia 

2011). Trivsel kan på lengre sikt ha betydning for frafallet blant elever i den 

videregående skolen, hvor hull i kunnskapsgrunnlaget fra ungdomsskolen er en viktig 

medvirkende årsak til frafall. Videre kan skoletrivsel knyttes til livstilfredshet, spesielt 

for jenter (Danielsen m.fl, 2009). 

 

Mobbing er en vesentlig individuell risikofaktor for psykiske lidelser (Fosse 2006). Barn 

som mobbes har opptil sju ganger høyere risiko for psykiske plager som engstelse, 

depresjon, ensomhet og rastløshet, enn barn som ikke mobbes. Blant barn og unge 

som mobbes er også kroppslige helseplager som hodepine, ryggsmerter, «vondt i 

magen» og svimmelhet, dobbelt så vanlig som blant andre barn. Jo oftere et barn blir 

mobbet jo større er risikoen for helseplager (Nordhagen 2005). Sammenhengen 

mellom mobbing og helseplager understreker at det er viktig å forebygge mobbing i 

skolen. Det er dessuten viktig å følge med på statistikk over andelen som har vært 
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utsatt for mobbing for å si om hvordan iverksatte tiltak fungerer, og for å kunne drive 

lokalt kvalitetsforbedringsarbeid. 

 

 

 

 

Diagram: Trivsel på skolen, prosentandel elever 
 
 

 

Kilde: Elevundersøkelsen 2019 

 

Diagram: mobbing, skala fra 1 til 5 

 

 

 

 

Kilde: Elevundersøkelsen 2019 
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3.3.8 Sosial støtte   

 

Det er positivt når Ungdata viser at de fleste ungdommer har venner å være sammen 

med. Det er samtidig bekymringsfullt at hver tiende ungdom i Norge mangler venner 

de kan stole på og som de kan snakke med om alt mulig.  

 

Av de som svarte på Ungdataundersøkelsen på 8.-10 trinn i Hadsel, oppga 88 % at de 

helt sikkert hadde eller trodde de hadde minst en venn som de kunne stole fullstendig 

på og betro seg til om alt mulig. Prosentandelen av skoleelever som oppgir å ha en 

fortrolig venn er litt høyere i 2019 enn ved ungdataundersøkelsen i 2017 - 

prosentandelen var da 86 %.  

 
 

Folkehelseinstituttets begrunnelse for valg av indikator: Ungdomstiden 

beskrives ofte som en fase i livet der de jevnaldrende er særlig viktig. Venner er for de 

fleste en kilde til lek, glede, støtte, samhørighet og bekreftelse. På lengre sikt har 

samspillet med de jevnaldrende betydning for utvikling av selvbilde og sosial 

kompetanse. Mange knytter også vennskap som varer livet ut i denne perioden. 

 

Hvilken rolle de jevnaldrende vennene spiller i hver enkelt ungdoms liv varierer. For 

mange vil kvaliteten på vennskapene likevel bety mer enn antallet. 

 

Sosial støtte fra venner beskytter mot psykiske og fysiske helseplager blant barn og 

ungdom. Det å ha et velfungerende nettverk av personer man kan spørre om råd og 

hjelp, gir et godt utgangspunkt for å håndtere utfordringer i livet (Bø, 2007; Sandnes, 

2013). Sosiale nettverk er viktige fordi de representerer en kilde til hjelp og støtte fra 

andre. Sosial isolasjon og marginalisering dreier seg blant annet om det å falle utenfor 

sosiale nettverk (Berkman, 2000). 

 

Sosial støtte påvirker risikoen for både hjerte- og karsykdommer, 

infeksjonssykdommer og depresjon. 

 
 

Diagram: venner - fortrolige, 2019 

Prosentandel av ungdomsskoleelever i Hadsel og Norge som har, eller ikke har, minst en 

venn som de kan stole fullstendig på og kan betro seg til om alt mulig: 

 

 
 
Indikatoren er målt gjennom spørsmålet: "Har du minst én venn som du kan stole 

fullstendig på og kan betro deg til om alt mulig?". 
 
Kilde: Ungdataundersøkelsen 2019 
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3.4                 Skader og ulykker 

 

3.4.1    Sykehusinnleggelser etter skader/ulykker 

 

Det har vært små svingninger mht totalt antall (per 1000) innleggelser på sykehus 

pga. personskader fra 2012 til 2017 (3 års glidende gjennomsnitt). I perioden 2015-

2017 ble det lagt inn 103 personer fra Hadsel etter ulykke/skade (årlig gjennomsnitt). 

15 av innleggelsene skyldtes hoftebrudd og 18 hodeskader. 

 

Folkehelseinstituttets begrunnelse for valg av indikator: Selv om dødeligheten 

av skader og ulykker har gått nedover siden 1950-tallet er ulykkesskader fortsatt et 

helseproblem, spesielt blant barn, unge og eldre. Blant eldre er hoftebrudd spesielt 

alvorlig fordi det kan medføre redusert funksjonsevne og behov for hjelp, og dermed 

redusert livskvalitet. Blant ungdom og unge menn forårsaker trafikkulykker både 

redusert helse og tapte liv. Det er et betydelig potensial for forebygging av skader og 

ulykker. Sykehusbehandlede personskader viser kun omfanget av de alvorligste 

skadene. 

 

 

Diagram: sykehusinnleggelser skader, 3 års glidende gj.snitt, 2012-2017 

 

 

 
Antall pasienter innlagt (dag- og døgnopphold) i somatiske sykehus per 1000 innbyggere per år, standardiserte 
tall. Dersom en person legges inn flere ganger i løpet av kalenderåret med samme sykdom/ lidelse, telles 
vedkommende kun én gang. Statistikken viser 3 års glidende gjennomsnitt (dvs. gjennomsnitt for overlappende 
3-årsperioder). Kilde: Kommunehelsa statistikkbank, http://khs.fhi.no 
 

 

http://khs.fhi.no/
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3.4.2    Trafikkulykker 

 

I perioden 2004-2018 har det vært 6 dødsulykker i Hadsel. I samme periode ble 123 

registrert skadet i trafikken. 

 

Kommunedelplan for trafikksikkerhet 2016-2026 for Hadsel kommune har som 

hovedmål at all ferdsel i Hadsel skal skje på en trafikksikker og miljøvennlig måte. I 

handlingsprogrammet er det både fysiske og holdningsskapende tiltak.  

 

Trygge skoleveier er høyt prioritert i skolen og i det kommunale planarbeidet. Både 

barnehager og skoler har holdningsskapende tiltak, og forholder seg til kriterier 

knyttet opp mot at Hadsel kommune er trafikksikker kommune3. 

 

 

Ulykker som fører til personskade, er en stor utfordring for folkehelsen. Personskader 

som følge av ulykker er nesten i samme størrelsesorden som kreft i Norge målt i tapte 

leveår. Spesielt for ulykker med personskader er at det tar relativt mange unge liv, og 

det er den største dødsårsaken for personer under 45 år. Kilde: Ulykker i Norge. 

Nasjonal strategi for forebygging av ulykker som medfører personskade 2009-2014. 

 

Tabell: Antall omkommet og skadede i trafikken i Hadsel 2004-2018 

År Drepte Skadde 

2004 0 9 

2005 1 5 

2006 0 8 

2007 1 5 

2008 0 14 

2009 0 10 

2010 1 13 

2011 0 9 

2012 1 15 

2013 1 6 

2014 0 12 

2015 1 7 

2016 0 1 

2017 0 3 

2018 0 6 

Sum 6 123 
 

Kilde: SSB 

 

 

 

 
3 Jf. Kriterier fastsatt på regionalt nivå. 
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3.4.3 Risikoatferd, vold og kriminalitet 

 

 

Vesterålen lensmannskontor har de siste årene hatt et ganske jevnt antall volds-, 

sedelighets- og narkotikasaker, jf. statistikken nedenfor over registrerte anmeldelser 

for Hadsel. Det som bekymrer politiet er en økning i antall sedelighetssaker. Dette kan 

tilskrives flere forhold som større åpenhet om temaet, et hjelpeapparat som er flinkere 

til å sende bekymringsmeldinger til politiet og barnevernet og ikke minst at det har 

blitt jobbet planmessig over flere år for å avdekke seksuelle overgrep. 

 

Saker med «vold i nære relasjoner» og sedelighet, hvor barn har vært involvert, er 

svært arbeidskrevende. Det kreves gjerne ekstern bistand i tillegg til en omfattende 

etterforskning. Mye av dette er regulert i instruks og lov. De ser også noe familievold 

hvor kulturbakgrunn kan være en av årsakene til hendelsene. Det bør bemerkes at det 

tar i gjennomsnitt 17-18 år før et seksuelt overgrep blir meldt til politiet av 

fornærmede.  

 

Kommunene i Vesterålen arbeider nå med en ny interkommunal plan mot vold i nære 

relasjoner 2020-2030. Hver kommune skal utarbeide sitt eget handlingsprogram som 

skal vise kommunens innsats innenfor området. 

 

Tallene for narkotika gir ikke et klart bilde på situasjonen; det har alltid vært slik at jo 

mer ressurser politiet bruker på feltet, desto flere saker blir avdekket. Det som er 

bekymringsfullt, er at det virker som at brukerne blir yngre og yngre og politiet har 

registrert flere brukere i ungdomsskolealder. Hasj, tabletter og amfetamin er som 

tidligere de dominerende illegale stoffene. 

  

Alkoholmisbruket har vært, og er nok fremdeles klart det mest problematiske, og 

synlig i forhold til vold, sedelighet, promillekjøring og sosiale problemer. 

 
 
 

Folkehelseinstituttets begrunnelse for valg av indikator: Vold og mishandling 

har et betydelig omfang og er et alvorlig samfunns- og folkehelseproblem. Nesten en 

tredjedel av befolkningen (44% av menn og 22% av kvinnene) har blitt utsatt for 

alvorlig vold en eller annen gang i løpet av livet. Rundt fem prosent har blitt utsatt for 

alvorlig vold i løpet av oppveksten. 

 

Det finnes ulike former for vold. Voldsbegrepet omfatter både fysisk vold, seksuelle og 

psykiske overgrep og omsorgssvikt. Vold i nære relasjoner omfatter vold og overgrep 

som er rettet mot familiemedlemmer. 

 

Konsekvensene av å bli utsatt for vold er mangfoldige og omfatter alt fra ulike 

alvorlighetsgrader av fysiske skader til død. Psykiske plager som angst, depresjon eller 

post traumatisk stress lidelse er vanlig. Vold øker også risikoen for fall i 

skoleprestasjon og frafall fra utdanningsløp og arbeidsliv. 

 

En oversikt over antall anmeldte tilfeller av vold og mishandling kan gi kommunen en 

oversikt over omfanget av voldsproblematikken som kan være nyttig i det 

forebyggende arbeidet. 
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Tabell: Registrerte straffesaker – Hadsel 2015-2018 

 
 

2015 2016 2017 2018 

ANNEN 37 23 32 36 

ARBEIDSMILJØ 2   1   

MILJØ 7 3 4 1 

NARKOTIKA 33 13 35 26 

SEDELIGHET 5 3 16 14 

SKADEVERK 14 16 18 20 

TRAFIKK 52 43 52 63 

UNDERSØKELSESSAKER 11 12 10 10 

VINNING 80 33 43 41 

VOLD 26 24 35 31 

ØKONOMI 15 18 14 16 

Totalsum 282 188 260 258 

 

Kilde: Pal for Strasak (søkt 27.11.2019) 
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3.5     Helserelatert atferd (levevaner) 

 
Med helserelatert atferd menes helseatferd som har vist seg å ha innvirkning på et 

helseutfall. Dette kan være for eksempel fysisk aktivitet, ernæring og bruk av tobakk og 

bruk av rusmidler. Helserelatert atferd er ulikt fordelt i befolkningen og følger bestemte 

sosioøkonomiske mønstre. Røyking, fysisk inaktivitet og fedme er f.eks. mer utbredt i 

grupper med lav utdanning. Generelt er det lite kvantitative data på kommunenivå om 

levevaner, men ungdataundersøkelsen kan bl.a. si noe om ungdommenes levevaner.  

 

3.5.1        Fysisk aktivitet 

 

 

Ungdataundersøkelsen viser at svært mange unge trener på fritiden. I Hadsel i 2019 

svarer 59 % av ungdomsskoleelevene at de trener 3 ganger eller mer i uka. 27 % 1-2 

ganger i uka eller sjeldnere, 15 % aldri eller sjelden.  

 

Foreldrenes sosioøkonomiske status har betydning for barnas aktivitetsnivå. Det kan 

tyde på at dersom foreldre har høyere utdanning har barna høyere aktivitetsnivå enn 

dersom foreldre har lavere utdanning. Dette gjelder særlig for fritidsaktiviteter 

(Rapport: Barn, miljø og helse 2016). Da Hadsel har en stor andel med lavinntekts- og 

lavutdannede familier, kan det være mye å tjene på å øke aktiviteten i skolen for å 

utjevne de sosioøkonomiske ulikhetene. Andre årsaker til inaktivitet er mer tid foran 

skjerm, kjøring til og fra skole/aktiviteter og mindre hverdagsaktivitet. 

 

Etablering av gode vaner for fysisk aktivitet fra tidlig alder er en av de viktigste 

tiltakene for forebygging av overvekt og kroniske sykdommer. Barnehager og skoler er 

derfor viktig arenaer. Oppvekstsektoren har etablert helsefremmende barnehager og 

skoler, hvor ett av kriteriene er at alle barnehagebarn skal være fysisk aktive minst 90 

minutter hver dag, alle skoleelever skal være fysisk aktive minst 60 minutter hver 

dag.  

 

 

Folkehelseinstituttets begrunnelse for valg av indikator: Regelmessig fysisk 

aktivitet i barne- og ungdomsårene er viktig for normal vekst og utvikling. Det virker 

også positivt på den psykiske helsen, konsentrasjon og læring. Regelmessig fysisk 

aktivitet i ungdomsårene ser også ut til å være viktig for å skape gode vaner for resten 

av livet. 

 

Fysisk aktivitet er viktig i forebygging av en rekke plager og sykdommer som overvekt 

og fedme, type 2-diabetes, hjerte- og karsykdommer, muskel- og skjelettplager og 

enkelte kreftformer. Overvekt og fedme er i ferd med å bli et stort helseproblem i de 

fleste land, også i Norge. Erfaring viser at det for de fleste er vanskelig å oppnå varig 

vektreduksjon når man først har blitt overvektig. Forebygging av overvekt er derfor av 

stor betydning. 

 

Følgende anbefalinger gjelder for barn og unge: 

· Minimum 60 minutter fysisk aktivitet hver dag, alternativt fordelt utover uken. 

Aktiviteten bør være variert og intensiteten både moderat og hard. 

· Fysisk aktivitet utover 60 minutter daglig gir ytterligere helsegevinster. 

· Minst tre ganger i uka bør aktiviteten være med høy intensitet, og inkludere 

aktiviteter som gir økt muskelstyrke og styrker skjelettet. 

 

Det er også utarbeidet egne anbefalinger for å redusere tiden vi sitter i ro. 
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Diagram 17: Trening, prosentandel av ungdomsskoleelever i Hadsel og Norge 

«Hvor ofte trener du?» 

 

Kilde: Ungdataundersøkelsen 2019 

 

3.5.2      Kosthold                                                                 

 

 

Resultat fra ungdataundersøkelsen for 8. – 10. trinn i 2019 i Hadsel, viser at det er 

stor variasjon i ungdoms kosthold. Det var f.eks. 21 % som spiste grønnsaker og 

salater hver dag, 8 % mindre enn én gang i uka. Flertallet av ungdommene spiser fisk 

til middag eller som pålegg minst en gang i uka. 9 % drakk energidrikk 4 ganger eller 

mer i uka og 31 % 1-3 ganger i uka.  

 

Kommunen arbeider med å implementere retningslinjer/kriteriene for helsefremmende 

barnehager og skoler. Retningslinjene følger de nasjonale retningslinjene for kost. 

 

 

 

Å spise sunt og variert, kombinert med fysisk aktivitet er bra både for kropp og 

velvære. Med riktig hverdagskost kan sykdom forebygges. Ofte kan det å ta små grep i 

hverdagen ha stor betydning for helsen. Matvarer merket med Nøkkelhullet er et 

hjelpemiddel for å ta de små, sunne grepene i hverdagen. Det anbefales bl.a. å spise 

minst fem porsjoner grønnsaker, frukt og bær hver dag. Kilde: Helsedirektoratet. 

Kostholdsråd.  

De fleste trenger påfyll av energi om morgenen for at kroppen skal fungere. Det kan 

være vanskeligere å konsentrere seg, og både humør og arbeidslyst kan bli dårligere 

når frokosten droppes. Mange barn får i seg for mye sukker gjennom brus eller saft. 

En halv liter brus eller saft inneholder cirka 50 gram sukker. Det tilsvarer 25 

sukkerbiter. Kilde: Matportalen.no, Helsedirektoratet 

Virkemidlene for å fremme sunne valg ligger i all hovedsak utenfor helsesektoren, og 

samarbeidet med andre sektorer, frivillige organisasjoner og private aktører er viktig. 

Dette er en felles oppgave. Ansvaret på tvers av sektorer må i større grad 

synliggjøres. Kilde: Meld.St.34 Folkehelsemeldingen 2012-2013. God helse – felles 

ansvar 
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3.5.3     Røyking og snus 

 

Ungdataundersøkelsen for Hadsel 8.-10. trinn 2019, viser at røyking er mer eller 

mindre helt ut, i hvert fall på ungdomstrinnet. Svært få røyker daglig og det er heller 

ikke så mange som røyker ukentlig. Det store flertallet har aldri røykt. Det er heller 

ikke så mange som bruker snus, men det er flere som snuser enn røyker: 

• 2 % røyker daglig/ukentlig i 2019 mot 3 % i 2017 

• 5 % snuser daglig/ukentlig. Prosentandelen for 2019 er lik prosentandelen for 

2017. 

 

Kilde: Ungdataundersøkelsen 2019 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Tallene for røyking blant gravide brukes her til å gi informasjon om røyking generelt i 

befolkningen, ettersom det ikke finnes gode data på resten av befolkningens 

røykevaner. Som trenden viser ellers i landet er andelen røykere i Hadsel på vei ned. 

Årsaken til nedgang i røyking kan være mange, bl.a. strengt regelverk og høye 

avgifter kombinert med informasjonstiltak, kampanjer og avvenningstilbud. 

 

Gjennomsnittet for overlappende 5-årsperiode 2014-2018 var andelen røyking blant 

gravide på 7,0. Dette er høyere enn andelen for landet som helhet på 5,0 %.  

 

 

Folkehelseinstituttets begrunnelse for valg av indikator: Røyking er ansett å 

være en av de viktigste årsakene til redusert helse og levealder. Omtrent halvparten 

av gruppen som røyker daglig i mange år, dør av sykdommer som skyldes tobakken. I 

tillegg rammes mange av sykdommer som fører til vesentlige helseplager og redusert 

livskvalitet. Studier viser at gruppen som røyker daglig, i snitt dør 10 år tidligere enn 

ikke-røykere, og at 25 prosent av dagligrøykerne, dør 20-25 år tidligere enn 

gjennomsnittlig levealder for ikke-røykere. 

 

Det er en markant sosial gradient for dagligrøyking. Jo kortere utdanning, desto 

høyere andel dagligrøykere. Denne gradienten gjelder også for røyking i 

svangerskapet. Utjevning av sosiale helseforskjeller er et viktig mål i 

folkehelsearbeidet. 

 

Andelen røykere i befolkningen er på vei ned, men blant ungdom og unge voksne ser 

det ut til at snus har overtatt noe for røyking. Snus er ikke like helseskadelig som 

sigaretter, men er svært avhengighetsskapende og inneholder helseskadelige og 

kreftfremkallende stoffer. Vi har foreløpig ikke tall på snusbruken på kommunenivå. 

Medisinsk fødselsregister har tall på snusbruk, men disse opplysningene er 

underrapportert og derfor ikke egnet til statistikkformål. 
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Diagram 18: Røyking, gravide kvinner, gjennomsnitt 5-års perioder, 1999-2018   

 

 

Andel fødende som oppga at de røykte ved første svangerskapskontroll i prosent, standardisert, av alle fødende 
med røykeopplysninger. Statistikken viser gjennomsnitt for overlappende 5-årsperioder. På grunn av teknisk 
feil ved innrapportering av elektronisk melding om fødsel i 2006 og 2007, er disse årene ekskludert fra 
datagrunnlaget og for periodene det er laget glidende gjennomsnitt over. Eksempel: Gjennomsnittet for 
perioden 2005-2009, er et gjennomsnitt over de tre årene 2005, 2008 og 2009. Kilde: Kommunehelsa 
statistikkbank, http://khs.fhi.no 

 

 

3.5.4 Alkohol og andre rusmidler 

 

Voksne drikker i dag mer alkohol enn tidligere, men de unges bruk av alkohol har 

flatet ut og har fra årtusenskiftet vist en tydelig nedgang.  

 

Ungdataundersøkelsen i 8.-10. trinn i Hadsel 2019 viser at det store flertallet oppgir at 

de ikke har vært tydelig beruset siste året: 

• 19 % hadde drukket så mye at de hadde følt seg tydelig beruset minst en gang 

siste år. Dette er en økning på 4 % i forhold til Ungdataundersøkelsen i 2017. 

 

Ungdata viser at relativt få elever på ungdomstrinnet har erfaring med hasj og 

marihuana. Det er imidlertid en liten økning, på 1 %, i forhold til 

Ungdataundersøkelsen i 2017.  

 

• 2 % har brukt hasj eller marihuana en gang i løpet av siste år 

• 2 % har brukt hasj eller marihuana to eller flere ganger i løpet av sist år. 

 

Kilde: Ungdataundersøkelsen 2019 

 

Bruk av alkohol og andre rusmiddel er forbundet med en rekke sosiale og 

helsemessige konsekvenser i form av sykdommer, skader og psykiske plager og 

lidelser. For alkohol er det ingen skarp grense mellom bruk og skadelig bruk. Mest 

utsatt er de som har et stort alkoholinntak over tid og/eller store inntak per gang 

(beruselsesdrikking). Det totale alkoholforbruket i befolkningen er en viktig faktor for 

forekomsten av alkoholrelaterte sykdommer og skader. Når det totale forbruket i 

samfunnet øker, øker både andelen storforbrukere og andelen som ligger i «gråsonen» 

mot et helseskadelig forbruk. 

http://khs.fhi.no/
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Risikoen for kroniske sykdommer knyttet til alkoholbruk øker gradvis. Hos 

storforbrukere er risikoen høy. For enkeltpersoner i «gråsone-gruppen» er risikoen 

lavere, men fordi denne gruppen er stor, vil den likevel bidra med mange personer til 

de samlede helseproblemene i samfunnet. 

 

Helseskadene ved alkohol blir først og fremst bestemt av den totale mengden alkohol 

som kroppen blir utsatt for. Alkoholskader kan derfor utvikle seg selv om en person 

ikke har vært synlig beruset. Skader som skyldes ulykker og vold er ofte knyttet til 

beruselsesdrikking, uten at det foreligger et generelt storforbruk. 

 

Cannabis er det vanligste narkotiske stoffet. Om det å prøve hasj eller marihuana - 

isolert sett - er farligere enn å debutere tidlig med alkohol er i dag omdiskutert. Det at 

alkohol er et legalt og sosialt akseptert rusmiddel, mens hasj er forbudt, utgjør 

uansett en viktig forskjell. Både rusmiddelbrukerens egen forståelse og omverdenens 

fortolkning og reaksjon, påvirkes av om stoffet er lovlig eller ikke. 

 

Sammenliknet med alkohol er eksperimentering med narkotiske stoffer et mer entydig 

ungdomsfenomen. Likevel blir noen hengende igjen i et misbruksmønster også i 

voksen alder. 

 

Kilde: Folkehelseinstituttet 

 

Rusmiddelarbeid i kommunen omfatter blant annet forvaltning av alkoholloven, 

rusmiddelforebygging og tidlig intervensjon. Det er spesielt viktig å forebygge overfor 

barn og unge for på den måten å hindre risikofylt eller skadelig rusmiddelbruk senere i 

livet. Kommunen har også et ansvar for behandling og oppfølging i samarbeid med 

spesialisthelsetjenesten og andre aktører. Mange med rusmiddelproblemer har også 

samtidige psykiske lidelser, og kommunene har en sentral rolle i kartlegging, 

behandling og oppfølging av disse. Kilde: Helsedirektoratet. Rusmiddelarbeid i 

kommunene. 

 
 

Diagram 19: Bruk av alkohol, tydelig beruset, prosentandel av 

ungdomsskoleelever 

 

 

Kilde: Ungdataundersøkelsen 2019 
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Diagram: Brukt hasj eller marihuana i løpet av siste år, Prosentandel av 

ungdomsskoleelever 

 

 

 

Kilde: Ungdataundersøkelsen 2019 
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3.6        Helsetilstand 
 

                                                 Med helsetilstand menes befolkningens helse målt ved 

like mål, f.eks. risikofaktorer, forebyggbare 

sykdommer, trivsel og mestringsressurser eller mer 

indirekte mål som sykefravær. For et par generasjoner 

siden var ernæringssituasjonen og leveforholdene for 

de mest fattige betydelig dårligere enn i dag. 

Sykdomsbildet endret seg, og levestandarden for 

lavere sosiale lag er dramatisk forbedret. Likevel er 

mønsteret det samme; grupper med lav 

sosioøkonomisk posisjon har fortsatt dårligere helse og 

høyere dødelighet enn grupper med høyere sosial 

posisjon. Helseforskjellene danner en såkalt gradient; 

jo høyere en kommer på den sosiale rangstigen, jo 

bedre er helsen. 

 

 

 

3.6.1    Forventet levealder 

 

Forventet levealder ved fødsel har økt gradvis, og utviklingen i Hadsel følger 

utviklingen i landet som helhet. Den var i Norge 79,1 år for menn og 83,3 år for 

kvinner i årlig gjennomsnitt for perioden 2003-2017. I Hadsel var forventet levealder 

78,1 år for menn og 82,4 år for kvinner.  

 

Det er en jevn stigning i forventet levealder når utdanningsnivået øker: For personer i 

Hadsel med fullført videregående eller høyere utdanningsnivå var forventet levealder i 

perioden 2002-2016 (årlig gjennomsnitt) 84,8 år for kvinner og 81,3 år for menn. For 

personer med grunnskole som høyeste utdanning var den lavere, 82,1 år for kvinner 

og 77 år for menn.  

 

Forventet levealder, forskjellen mellom to utdanningsgrupper (forventet levealder 

mellom den delen av befolkningen som har videregående eller høyere utdanning og 

den delen av befolkningen som har grunnskole som høyeste utdanningsnivå) er 

mindre i Hadsel (3,5 år) enn fylket (4,1 år) og i landet for øvrig (5 år). 

 

Folkehelseinstituttets begrunnelse for valg av indikator: Forventet levealder kan 

gi informasjon om helsetilstanden i befolkningen. På lands- og fylkesnivå er dette en 

stabil og pålitelig indikator som gir informasjon om endringer over tid og om forskjeller 

mellom befolkningsgrupper. Indikatoren er informativ også på kommunenivå, forutsatt 

at det tas hensyn til betydningen av tilfeldige svingninger.  

 

De siste 30 årene har alle grupper i landet fått bedre helse, men helsegevinsten har 

vært størst for personer med lang utdanning og høy inntekt. For eksempel har denne 

gruppen høyere forventet levealder enn personer med kortere utdanning og lavere 

inntekt. Særlig de siste ti årene har helseforskjellene økt, det gjelder både fysisk og 

psykisk helse. Utjevning av sosiale helseforskjeller er en viktig målsetting i 

folkehelsearbeidet. 

 

Figur 1: Illustrasjon fra 
Gradientutfordringen (2005) 
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Diagram: Forventet levealder ved fødsel, kvinner og menn, gjennomsnitt for 

perioden 2003-2017 

 

Forventet levealder ved fødsel, beregnet ved hjelp av dødelighetstabell. Statistikken viser 15 års gjennomsnitt 
(dvs. gjennomsnitt for 15-årsperioder). Kilde: kommunehelsa statistikkbank Kilde: Kommunehelsa 
statistikkbank, http://khs.fhi.no 
 

 

Diagram: Forventet levealder, forskjell mellom to utdanningsgrupper  

 

Forskjell i forventet levealder mellom utdanningsgrupper. Indikatoren viser antall år forskjell i forventet 
levealder mellom den delen av befolkningen som har videregående eller høyere utdanning og den delen av 
befolkningen som har grunnskole som høyeste utdanningsnivå. Altså den forventede levealderen til den delen 
av befolkningen som har videregående eller høyere utdanning minus den forventede levealderen til den delen 
av befolkningen som har grunnskole som høyeste utdanning. Forventet levealder i gruppene er beregnet ved 
hjelp av dødelighetstabell. Statistikken viser 15 års gjennomsnitt (dvs. gjennomsnitt for 15-årsperioder). 
Kilde: Kommunehelsa statistikkbank, http://khs.fhi.no 
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3.6.2 Diabetes 

 

Diabetesmedisiner: Hadsel har hatt en gradvis økning i bruk av legemidler til 

behandling av type 2-diabetes fra 2005 til 2018. I perioden 2016-2018 var det årlige 

gjennomsnittet på 42,7 per 1000 dvs. 222 personer i alderen 30–74 år som brukte 

disse medikamentene. Økningen i medikamentbruk har vært høyere blant menn enn 

blant kvinner og flere menn enn kvinner bruker slike medikamenter. 

 

Hadsel har en klart større andel enn fylket og landet for øvrig av legemiddelbrukere 

type 2-diabetes. En av forklaringene kan være indikasjonen som vist fra andre 

indikatorer på at kommunen har en større andel med overvekt og kan derfor 

gjenspeile befolkningens levevaner. Risiko for diabetes 2 øker med alderen. Med en 

stadig større andel av eldre i befolkningen kan vi påregne økning av diabetes 2. 

 

Årsaker til diabetes kan være mange: overvekt og fedme, kosthold, manglende fysisk 

aktivitet, genetikk 

 

Folkehelseinstituttets begrunnelse for valg av indikator: Det anslås at totalt 190 

000 nordmenn har diagnostisert type 2-diabetes. Det er sosioøkonomiske og 

geografiske forskjeller i forekomst av diabetes type 2. 

 

Behandling av sykdommen varierer. Riktig kosthold, mosjon og vektreduksjon kan for 

noen normalisere blodsukkeret og holde sykdommen under kontroll. Rundt 70 % av 

pasientene må behandles med blodsukkersenkende legemidler. Bruk av legemidler til 

behandling av type 2-diabetes (ATC gruppe A10B) kan benyttes som en indikator på 

forekomsten av type 2-diabetes i befolkningen. En liten andel (< 10 %) av type 2-

diabetes pasientene behandles kun med insulin (ATC gruppe A10A). Insulin i 

kombinasjon med andre blodsukkersenkende legemidler er mer vanlig, og disse 

pasientene vil være inkludert i tallene (A10B). 

 

Overvekt er en viktig risikofaktor for utvikling av type 2-diabetes og forekomst av type 

2-diabetes kan derfor si noe om befolkningens kosthold og fysisk aktivitet. Røyking er 

også en risikofaktor for å utvikle diabetes. 

 

Diagram: Bruk av legemidler til behandling av type 2-diabetes, 3 års glidende 

gjennomsnitt, 2005-2018 
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Brukere av legemidler utlevert på resept til personer 30-74 år. Brukere defineres som personer  
som har hentet ut minst én resept i apotek. Dersom en bruker henter ut flere resepter på samme legemiddel 
telles vedkommende som bruker bare én gang. Statistikken viser 3 års glidende gjennomsnitt (dvs. 

gjennomsnitt for overlappende 3-årsperioder), per 1000, standardisert. Kilde: Kommunehelsa statistikkbank, 

http://khs.fhi.no 

 

3.6.3 Hjerte- og karsykdommer 

 

Medikamenter mot hjerte- og karsykdommer (unntatt kolesterolsenkende 

midler), brukere 0-74 år: I Hadsel har bruken av disse medikamentene vært økende 

frem til 2015.  Andelen som bruker medikamenter mot hjerte- og karsykdommer er nå 

omtrent på landsgjennomsnittet, men langt lavere enn fylket. Det er en større andel 

menn enn kvinner som brukte medikamentene, i årlig gjennomsnitt for 2016-2018, 

645 menn og 555 kvinner.  

 

Kolesterolsenkende medikamenter, brukere 0-74 år: Det har det vært en gradvis 

økning i bruk av kolesterolsenkende medikamenter frem til 2015. Fra 2015 har det 

vært en reduksjon. Andelen som bruker kolesterolsenkende medikamenter er nå 

omtrent på landsgjennomsnittet, men er høyere enn fylket. Andelen var høyere blant 

menn enn kvinner. I perioden 2016-2018 var det 729 personer – 406 menn og 323 

kvinner. 

  

Bruk av primærhelsetjenesten: I perioden 2016-2018 var 707 personer (årlig 

gjennomsnitt) fra Hadsel i kontakt med fastlege eller legevakt, grunnet en hjerte- og 

karsykdomsdiagnose. Hadsel har en lavere andel enn fylket og landet som kontakter 

fastlege eller legevakt, grunnet en hjerte- og karsykdom. 

 

Bruk av spesialisthelsetjenesten: 183 (årlig gjennomsnitt) fra Hadsel var innlagt 

på sykehus grunnet hjerte- og karsykdommer. Bruk av spesialisthelsetjenesten synes 

å ligge noe over både fylket og landet som helhet. 

 

Dødelighet, 0-74 år: Hjerte-kardødelighet i Hadsel har fulgt utviklingen i Nordland og 

landet som helhet. Det har vært en gradvis reduksjon over år. Nedgangen er særlig 

markant blant menn. Det kan imidlertid tyde på at Hadsel og Nordland fylke har en 

noe høyere forekomst av dødelighet pga. hjerte-karsykdom enn landet som helhet. 

Totalt døde rundt 5 personer under 75 år pga. hjerte-/ karsykdom i Hadsel i perioden 

2008-2017 i årlig gjennomsnitt. Statistikken må imidlertid tolkes i lys av at dette er 

lave tall. 

 

Årsaker til hjerte-karsykdommer kan være mange: røyking, høyt blodtrykk, diabetes, 

overvekt, stress, høyt kolesterolnivå, mangel på regelmessig fysisk aktivitet. 

 

 

Hjerte- og karsykdommene omfatter hjerteinfarkt, hjertekrampe (angina pectoris), 

hjertesvikt, hjerneslag og andre sykdommer i hjerte og blodårer. Sykdommene 

skyldes arvelige faktorer i samspill med miljøfaktorer som røyking, høyt blodtrykk, 

høyt kolesterolnivå og diabetes. Kilde Folkehelseinstituttet. 

 

Folkehelseinstituttets begrunnelse for valg av indikator: Utbredelsen av hjerte- 

og karsykdom kan gi informasjon om befolkningens levevaner. Det har vært nedgang i 

forekomst av hjerte- og karsykdom de siste tiårene, men utbredelsen av risikofaktorer 

som røyking, fysisk inaktivitet og et ugunstig kosthold tyder på at hjerte- og 

karsykdommer fortsatt vil ramme mange. Det er flere faktorer som kan øke risikoen 

for hjerte- og karsykdommer som for eksempel høyt blodtrykk og høyt kolesterol. 

Legemidlene brukes både til primær- og sekundær forebygging av hjerte og 

karsykdom. Legemiddelbruken gir et bilde av hvor mange som har etablert hjerte- og 

http://khs.fhi.no/
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karsykdom samt hvor mange som kan ha en økt risiko for å utvikle hjerte- og 

karsykdommer. 

 

Kolesterolsenkende: Høyt kolesterol er en risikofaktor for å utvikle hjerte og 

karsykdom. Kolesterolsenkende legemidler brukes både til primær- og sekundær 

forebygging av hjerte- og karsykdom. 

 

Diagram: Bruk av midler mot hjerte- og karsykdommer (unntatt 

kolesterolsenkende midler), 3 års glidende gjennomsnitt, 2006-2018 

 

 

Brukere av legemidler utlevert på resept til personer 0-74 år. Brukere defineres som personer som har hentet 
ut minst én resept i apotek. Dersom en bruker henter ut flere resepter på samme legemiddel telles 
vedkommende som bruker bare én gang. Statistikken viser 3 års glidende gjennomsnitt (dvs. gjennomsnitt for 

overlappende 3-årsperioder), per 1000, standardisert. Kilde: Kommunehelsa statistikkbank, http://khs.fhi.no 

 

 

Diagram: Bruk av kolesterolsenkende medikamenter, 3 års glidende 

gjennomsnitt, 2006-2018 

 

 

Brukere av legemidler utlevert på resept til personer 0-74 år. Brukere defineres som personer som har hentet 
ut minst én resept i apotek. Dersom en bruker henter ut flere resepter på samme legemiddel telles 
vedkommende som bruker bare én gang.  Statistikken viser 3 års glidende gjennomsnitt (dvs. gjennomsnitt for 

overlappende 3-årsperioder), per 1000, standardisert. Kilde: Kommunehelsa statistikkbank, http://khs.fhi.no 

 

 

 

http://khs.fhi.no/
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Diagram: Bruk av primærhelsetjenesten, hjerte- og karsykdommer, 3 års 

glidende gjennomsnitt, 2010-2018 

 

 

Antall unike personer 0-74 år i kontakt med fastlege eller legevakt per 1000 innbyggere per år. Alle 
kontakttyper er inkludert. Dersom en person har vært i kontakt med fastlege eller legevakt flere ganger i løpet 
av kalenderåret med samme sykdom/ lidelse, telles vedkommende kun én gang. Statistikken viser 3 års 
gjennomsnitt (dvs. gjennomsnitt for 3-årsperioder) per 1000, standardisert. Kilde: Kommunehelsa 
statistikkbank, http://khs.fhi.no 

 

Diagram: Bruk av spesialisthelsetjenesten hjerte- og karsykdommer, 3 års 

glidende gjennomsnitt, 2012-2018 

 

 

Sykehusinnleggelser, antall personer per 1000 innbyggere per år, alders- og kjønnsstandardisert. (dvs. 
gjennomsnitt for overlappende 3-årsperioder). Kilde: Kommunehelsa statistikkbank, http://khs.fhi.no 

 
 

 

 

http://khs.fhi.no/
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Diagram: Dødelighet hjerte-/karsykdommer, 3 års glidende gjennomsnitt 1993-

2017 

 

 

 
Dødelighet hjerte-karsykdom, per 100 000 innbyggere per år, alders- og kjønnsstandardisert. Statistikken viser 
10 års glidende gjennomsnitt (dvs. gjennomsnitt for overlappende 10-årsperioder). Kilde: Kommunehelsa 
statistikkbank, http://khs.fhi.no 
 

 

3.6.4        Overvekt og fedme 

 

 

Helsestasjonen har tallmateriale fra 2014 for 1. og 3. skoletrinn. Denne viser at det på 

1. skoletrinn er 23,6 % av elevene som har en overvekt som kvalifiserer til oppfølging 

av helsetjenesten. På 3. skoletrinn er det 24,7 % av elevene med overvekt som skal 

ha tilbud om oppfølging. Altså kan det tyde på at overvektprosenten stiger 

proporsjonalt med alder på elevene. Det er foreløpig ikke utarbeidet noen oversikt for 

2015 på de to klassetrinnene, men helsesøstrene gir tilbakemelding på at 

overvektproblematikken er økende 

 

Når det gjelder vekstvurderinger gjort ved 1. og 3. klassetrinn etter 2014 viser Iso-

KMI beskrivelsen av barn i skolealder variasjoner i henhold til barnekullene. 

Gjennomsnittlig viser tallene for 1. klassetrinn at for barn født i 2008-2010, har 22,4 

% en overvekt/fedme som kvalifiserer til oppfølging av helsetjenesten. For de samme 

årskullene viser målingene gjort i 3. klasse at 28,4 % av barna klassifiserer til 

oppfølging av helsetjenesten. Dette samsvarer med tidligere funn. 

 

Det er vanskelig å finne god statistikk på antall voksne med overvekt inkl. fedme i 

Hadsel. I denne sammenhengen brukes tallene på overvekt blant jenter og gutter ved 

sesjon 1 til å gi informasjon om forekomsten av overvekt generelt i befolkningen, 

ettersom det ikke finnes gode data på resten av befolkningens vektstatus. Statistikk 

for 2014-2017 (4-års gjennomsnitt) viser at Hadsel ligger signifikant dårligere an enn 

landet som helhet. Andelen jenter og gutter med overvekt og fedme ved sesjon 1 er 

på 29,2 % for Hadsel, Nordland fylke på 27,9 % og 22,7 % for landet som helhet.  

 

 

 

http://khs.fhi.no/
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Folkehelseinstituttets begrunnelse for valg av indikator: Overvekt og fedme gir 

økt risiko for type 2-diabetes, hjerte- og karsykdommer, høyt blodtrykk, slitasjegikt i 

knær og hofter og enkelte kreftsykdommer som tykktarmskreft. Overvekt og fedme 

kan også ha alvorlige psykiske helsekonsekvenser. Det er ingen klar grenseverdi for 

KMI for når sykdomsrisikoen øker eller faller, overgangene er glidende.  

Fysisk aktivitet, særlig dagliglivets aktiviteter, har sunket, og vi har nå et energiinntak 

(kaloriinntak) som ikke er tilpasset dette. I en situasjon med redusert aktivitetsnivå og 

stor tilgang på energitette matvarer, er det lett å utvikle overvekt. Hos den enkelte 

personen vil også arvelige og psykiske faktorer spille en rolle. 

 

Diagram: Overvekt og fedme ved sesjon1, 2014-2017 
 

 
 
Andel gutter og jenter med overvekt (dvs. KMI tilsvarende 25-29,9 kg/m²), fedme (dvs. KMI tilsvarende over 

eller lik 30 kg/m²) eller overvekt inkludert fedme (dvs. KMI tilsvarende over eller lik 25 kg/m²), i prosent av 

alle som oppga høyde og vekt i den nettbaserte sesjon 1. Statistikken viser 4 års gjennomsnitt, andel (prosent, 

standardisert). Kroppsmasseindeks (KMI) er et uttrykk for vekt i forhold til høyde, og benyttes for å kunne måle 

og sammenligne helserisikoen ved blant annet overvekt i en befolkning.  

Når det gjelder vurdering av enkeltpersoners grad av overvekt og fedme, er ikke KMI alltid like egnet fordi flere 

andre faktorer spiller inn. En svakhet ved KMI er for eksempel at den ikke skiller mellom fett- og muskelmasse. 

For helsen har det dessuten betydning hvordan fettet er fordelt på kroppen. Kilde: Kommunehelsa 

statistikkbank, http://khs.fhi.no 

 

3.6.5 Kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) og astma 

 

Medikamenter mot KOLS og astma: Ut fra statistikken for Hadsel kan det se ut som 

det har vært noen svingninger. Det var en nedgang siste periode fra 2012 deretter en 

liten oppgang fra 2016. Det er flere kvinner enn menn per 1000 som bruker disse 

medikamentene. I perioden 2016-2018 ble det i årlig gjennomsnitt hentet ut minst en 

resept av 326 personer i nevnte aldersgruppe i Hadsel. Dette tilsvarer 98 personer pr. 

1000 innbygger (standardisert), noe som er lavere enn landet og Nordland fylke med 

henholdsvis 112 og 108 personer pr. 1000 innbygger. 

 

Bruk av spesialisthelsetjenesten: I perioden 2015-2017 var det – i årlig 

gjennomsnitt - ca. 16 personer over 45 år i Hadsel som årlig hadde dag-, eller 

døgnopphold i spesialisthelsetjenesten på grunn av KOLS. Innleggelser har vært jevn.  

 

http://khs.fhi.no/
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Befolkningsundersøkelser i Norge viser at forekomsten av astma har økt de siste 20 

årene, spesielt hos barn. Kilde: Nasjonal strategi for forebygging og behandling av 

astma- og allergisykdommer, Helse- og omsorgsdepartementet. 

 

Folkehelseinstituttets begrunnelse for bruk av indikator: Om lag 200 000 

nordmenn har trolig KOLS, og av disse har mer enn halvparten diagnosen uten å vite 

om det. Forekomsten er økende, særlig blant kvinner. Hovedårsaken er røyking som 

forklarer to av tre tilfeller, men arbeidsmiljø og arvelige egenskaper spiller også en 

rolle. Forekomst av KOLS øker med økende tobakksforbruk og antall røykeår, og kan si 

noe om befolkningens røykevaner. Legemiddelbruk kan ikke betraktes som synonymt 

med sykdomsforekomst, men kan være en indikator på sykdomsforekomst i 

befolkningen. 

 

Diagram: Brukere av KOLS og astmamedikamenter, 3 års glidende 

gjennomsnitt, 2005-2018 

 

 

Brukere av legemidler utlevert på resept til personer 45-74 år. Brukere defineres som personer som har hentet 
ut minst én resept i kalenderåret. Dersom en bruker henter ut flere resepter på samme legemiddel telles 
vedkommende som bruker bare én gang. Statistikken viser 3 års glidende gjennomsnitt (dvs. gjennomsnitt for 
overlappende 3-årsperioder) per 1000, standardisert. Kilde: Kommunehelsa statistikkbank, http://khs.fhi.no 
 

 

3.6.6 Smerter 

 

Tall fra Ungdataundersøkelsen 2019: 11 % av elevene på 8.-10. trinn i Hadsel 

brukte reseptfrie medikamenter minst en gang hver uke, men ikke daglig. 1 % brukte 

det daglig. De mest utbredte plagene er hodepine, magesmerter, nakke- og 

skuldersmerter. Flere jenter enn gutter oppgir at de har helseplager. 

 

Smertestillende medikamenter, brukere 0-74 år: Den totale bruken av 

smertestillende medikamenter på resept har vært relativt stabil siden 2014. Det er en 

langt høyere andel kvinner enn menn som tar ut resepter på smertestillende. Andelen 

er også størst for aldersgruppen 45-74 år. I perioden 2016-2018 (årlig gjennomsnitt) 

ble det hentet ut minst en resept av 1645 personer i kommunen. Ikke-reseptbelagte 

smertestillende er ikke med i denne statistikken. Dette tilsvarer for samme perioden 

216 personer pr. 1000 innbygger (standardisert). Dette er lavere enn fylket (228), og  

landet for øvrig (223). 

http://khs.fhi.no/
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Kroniske smertetilstander og psykiske lidelser er de viktigste årsaker til at menn og 

kvinner faller ut av arbeidslivet før pensjonsalderen. Anslagsvis 30 prosent av voksne 

har kroniske smerter i Norge i dag. Muskel- og skjelettplager er den vanligste årsaken, 

men en rekke andre lidelser kan også føre til kronisk smerte. Forekomsten er høyere 

enn i mange europeiske land. Betydelig flere kvinner enn menn sier at de har kroniske 

smerter, og kvinner er også i langt større grad enn menn sykemeldt og uføre som en 

følge av kronisk smerte. Kilde: Folkehelseinstituttet. 

 

Når det gjelder ikke-reseptbelagte medikamenter, viste en undersøkelse gjengitt i 

Tidsskrift for Den norske legeforeningen (Lagerløv P, Holager T, Helseth S et al. 2009) 

at ungdommens bruk av disse har økt. Undersøkelsen tydet på at smertestillende ble 

brukt mot «dagliglivets plager» som lett hodepine eller manglende væskeinntak. 

 

Diagram: Bruk av reseptbelagte smertestillende medikamenter, 3 års glidende 

gjennomsnitt, 2006-2018 

 

Brukere av legemidler utlevert på resept til personer i aldersgruppen 0-74 år. Brukere defineres som personer 
som har hentet ut minst én resept i apotek. Dersom en bruker henter ut flere resepter på samme legemiddel 
telles vedkommende bare én gang. Statistikken viser antall pr. 1000 (standardisert), 3 års glidende 

gjennomsnitt (dvs. gjennomsnitt for overlappende 3-årsperioder). Kilde: Kommunehelsa statistikkbank,  

http://khs.fhi.no 

Diagram: Bruk av reseptfrie medikamenter 

 

Kilde: Ungdataundersøkelsen 2019 
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3.6.7 Muskel- og skjelettlidelser  

 

Bruk av primærhelsetjenesten: 338 pr. 1000 innbyggere (standardisert) fra Hadsel 

var i kontakt med primærhelsetjenesten for muskel- og skjelettplager i årlig 

gjennomsnitt for 2016-2018. Andelen er signifikant høyere enn landet for øvrig (319 

pr. 1000 innbygger), men omtrent likt med Nordland fylke (341 pr. 1000 innbygger).  

 

Muskel- og skjelettlidelser er mer utbredt blant kvinner enn blant menn. Flere kvinner 

har kontakt med primærhelsetjenesten og har flere sykehusinnleggelser på grunn av 

muskel- og skjelettsykdom. Andelen med muskel- og skjelettdiagnoser og plager øker 

i takt med alderen. 

 

 

Muskel- og skjelettlidelser er en av de hyppigste årsakene til bruk av både tradisjonelle 

og alternative helsetjenester og –tilbud. Kilde: Tidsskrift for Den norske legeforening, 

nr. 23/2010. 

 

Muskel- og skjelettlidelser, sammen med psykiske lidelser, er den hyppigste årsaken til 

sykefravær i Norge. Fysisk aktivitet kan forebygge muskel- og skjelettlidelser. Kilde: 

Folkehelseinstituttet 

 

Folkehelseinstituttets begrunnelse for valg av indikator: Samlet sett er muskel- 

og skjelettsykdommer den diagnosegruppen som «plager flest og koster mest», selv 

om de fleste tilstandene ikke medfører betydelig overdødelighet (Lærum, 2013). I 

Norge er diagnosegruppen muskel- og skjelettsykdommer de vanligste årsakene til 

sykefravær og uførhet. Muskel- og skjelettskader, sykdommer og plager omfatter en 

lang rekke ulike tilstander som har det til felles at de er forbundet med smerte og 

eventuelt nedsatt funksjon knyttet til muskel- og skjelettsystemet. Risikofaktorer, og 

dermed også mulighetene for forebygging, avhenger av diagnose. Sett under ett har 

mange typer muskel- og skjelettsykdommer og -plager sammenheng med økende 

alder, stillesittende livsstil og til dels også overvekt. Muskel- og skjelettsykdommer er 

vanligere hos personer med lav sosioøkonomisk status. Det er mye som tyder på at 

barn som får muskel- og skjelettplager under oppveksten, har økt risiko for å få slike 

plager som voksne. Forebyggingsarbeidet bør derfor begynne i ung alder. Tiltak som 

forebygger skader og ulykker kan være viktige bidrag for å redusere omfanget av 

smertetilstander i muskel- og skjelett. Kilde: Folkehelseinstituttet 
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Diagram: Bruk av primærhelsetjenesten, muskel- og skjelettlidelser, 3 års 

gjennomsnitt, 2010-2018 

 

 

Antall unike personer i kontakt med fastlege eller legevakt (for muskel- og skjelettrelaterte 
plager/sykdomsdiagnoser inkluderes også kontakt med fysioterapeut og kiropraktor) per 1000 innbyggere per 
år, standardisert. Alle kontakttyper er inkludert. Dersom en person har vært i kontakt med fastlege eller 
legevakt flere ganger i løpet av kalenderåret med samme sykdom/ lidelse, telles vedkommende kun én gang. 
Statistikken viser 3 års gjennomsnitt (dvs. gjennomsnitt for 3-årsperioder). Kilde: Kommunehelsa 
statistikkbank, http://khs.fhi.no 

 

 

3.6.8 Psykiske helseplager og lidelser 
 

Helsestasjonen/skolehelsetjenesten: Økt tilstedeværelse av helsesykepleier i 

skolehelsetjenesten, muliggjort gjennom økning i stilling og prosjektmidler. Vi erfarer 

at dette utløser flere som tar kontakt og har behov for hjelp pga. psykiske plager. 

Erfaringen kan tyde på at det er jentene som har størst utfordringer med sin psykiske 

helse og at tendensen er økende med alder. Det må også nevnes at siden kommunen 

er vertskommune for videregående skole gir tjenesten også tilbud til elever fra andre 

kommuner. Helsesykepleierne har god kompetanse i å ivareta barn og unge med 

psykiske utfordringer og har lang erfaring med å koordinere og samarbeide tverretatlig 

der det er behov for dette. Kommunens helsesykepleiere har faste, månedlige 

samarbeidsmøter med BUP. I tillegg har kommunen en samarbeidsavtale med God 

Dialogklinikken for veiledning og felles oppfølging av målgruppen i forhold til psykisk 

helse.  

 

Det erfares at terskelen for å få tilbud hos BUP stadig har blitt høyere, med økte 

forventninger til hva som skal gjøres av tiltak i førstelinjetjenesten. Dette stiller helt 

andre krav til samarbeid og kompetanse i kommunens helsetjeneste. Det forventes at 

den økte satsningen på psykisk helse i barnehager og skoler kan gi mulighet til å 

forebygge og identifisere psykiske utfordringer langt tidligere, og med større mulighet 

til positiv helseeffekt enn hva som er tilfelle i dag.  

 

Ungdataundersøkelsen: De siste årene har vi sett en økning i andelen unge som 

rapporterer om lettere psykiske helseplager i spørreundersøkelser. Noen mener at økt 

individualisering i samfunnet og et sterkere prestasjonspress i for eksempel skolen, 

har bidratt til denne utviklingen. Andre mener at økningen kan skyldes større åpenhet 

og oppmerksomhet om denne typen plager. Her gir forskningen ingen klare svar. Det 

vi derimot vet er at depresjons- og angstsymptomer er de vanligste plagene blant 

ungdom. Jenter er mer plaget og oppsøker oftere hjelp enn gutter. Konfliktfylte forhold 

i hjemmet og liten grad av sosial støtte øker risikoen for slike plager. Flere 

http://khs.fhi.no/


64 
Folkehelseoversikt Hadsel/november 2019 

undersøkelser viser også en klar sammenheng mellom mobbing og dårlig psykisk 

helse.  

 

I Ungdata måles psykiske helseplager gjennom spørsmål som skal fange opp ulike 

former for depressive symptomer. Ungdommene som rapporterer om at de er mye 

plaget av flere slike symptomer, regnes som å ha et «høyt nivå». På landsbasis er det 

rundt 15 prosent av ungdomsskoleelevene som tilfredsstiller dette kriteriet. Mest 

utbredt er typiske stressymptomer. Tre av ti rapporterer om å være «ganske mye» 

eller «veldig mye» plaget av tanker om at «alt er et slit» eller at de «bekymrer seg for 

mye om ting». Jenter rapporterer langt oftere om alle de ulike psykiske plagene som 

måles.  

 

Ungdommene som rapporterer om at de er mye plaget av flere slike symptomer, 

regnes som å ha et «høyt nivå». På landsbasis er det rundt 15 % av 

ungdomsskoleelevene som tilfredsstiller dette kriteriet. Jenter rapporterer langt oftere 

om alle de ulike psykiske plagene som måles. I Hadsel var det 17 % av 

ungdomsskoleelevene som rapportere å være mye plaget av depressive symptomer i 

2019, og dette er på samme nivå som for Ungdataundersøkelsen i 2017. Flere 

ungdommer rapporterer at de er ensomme sammenlignet med 2017. 

 

Rus og psykisk helsetjeneste erfarer økning av antall brukere, spesielt innen rus, 

hvor diagnosene blir mer komplekse. Tjenesten har også fått flere unge brukere. Pr. 

november 2019 er det 105 brukere. Av disse er 53 kvinner og 52 menn. Aldersmessig 

fordeling: 

 

18-25 år: 11 

26-35 år: 31 

36-45 år: 20 

46-55 år: 12 

56-65 år: 20 

Over 65 år: 11 

 

Bruk av primærhelsetjenesten: Flere søker legehjelp på grunn av psykiske 

symptomer og lidelser. 1091 personer i alderen 0-74 år fra Hadsel kommune med 

diagnose psykiske symptomer eller lidelser var i kontakt med fastlege eller legevakt i 

årlig gjennomsnitt i perioden 2016-2018. Statistikken viser at det er færre pasienter 

per tusen (standardisert) i Hadsel med diagnosen psykiske symptomer eller lidelser 

som har tatt kontakt med fastlege/legevakt enn for fylke og landet for øvrig. Flere 

kvinner enn menn oppsøker primærhelsetjenesten pga. psykiske symptomer og 

lidelser. Det er størst økning i aldersgruppen 15-29 år, men ligger omtrent på samme 

nivå som landet som helhet. 

 

Bruk av medikamenter ved psykiske lidelser, brukere 0-74 år: Det har vært noe 

økning etter 2008, med en stabilisering siste årene. For 2016-2018 viser statistikken 

en svak reduksjon sammenlignet med 2015-2017 i bruk av både antipsykotika og 

antidepressiva. Statistikken kan også tyde på en noe mindre bruk av disse 

legemidlene sammenlignet med Nordland fylke og landet som helhet for aldersgruppen 

0-74 år.  

 

Statistikken kan videre tyde på at vi bruker mindre sovemedisiner og beroligende 

midler enn både fylket og landet som helhet. Bruken har stabilisert seg de siste årene, 

med en svak nedgang siste periode.  

 

Andelen kvinner som bruker medikamenter ved psykiske lidelser, sovemidler og 

beroligende midler er langt større enn andelen menn. Andelen er også langt større for 

aldersgruppen 45-74 år enn aldersgruppen 0-44 år.  
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Folkehelseinstituttets begrunnelse for valg av indikator: Psykiske lidelser er 

svært vanlig i befolkningen, men forekomsten er stabil. Ca. en tredel av voksne har en 

psykisk lidelse i løpet av et år (inkludert alkoholmisbruk), mens 8 % av barn og unge 

til enhver tid har en psykisk lidelse. Sett under ett er angstlidelser den vanligste 

psykiske lidelsen hos både barn, unge og voksne, fulgt av depresjon. Sykmeldinger, 

uførepensjon og økt dødelighet er noen av de viktigste følgene av psykiske 

sykdommer. 

 

Arveligheten for psykiske plager, depresjon, angstlidelser og personlighetsforstyrrelser 

er forholdsvis moderat. Det betyr at miljøforhold samlet er noe viktigere enn gener for 

disse lidelsene. Stort sett er det enighet om at en trygg tilknytning til 

omsorgspersoner i barndommen har betydning for senere psykisk helse. Gjennom hele 

livet gir sosial isolasjon og ensomhet økt risiko, mens sosial støtte og nærhet til andre 

mennesker beskytter. Traumatiske opplevelser, som alvorlige ulykker eller vold mot en 

selv eller ens nærmeste, kan gi varige psykiske skader. Daglige og vedvarende 

belastninger er vel så viktige som traumatiske hendelser. Flere belastningsfaktorer 

som virker sammen over lang tid, gir høy risiko, tilsynelatende høyere enn summen av 

risiko knyttet til hver enkelt faktor. Tilsvarende kan beskyttelsesfaktorer som for 

eksempel nære og trygge forhold til andre mennesker, gi ekstra beskyttelse mot 

hendelser eller belastninger som ellers ville ha medført høy risiko. En god selvfølelse, 

og spesielt følelsen av å kunne mestre utfordringer og problemer, har stor betydning 

for god psykisk helse. 

  

Tiltak for å utjevne sosial ulikhet vil trolig ha en effekt på utvikling av enkelte psykiske 

lidelser. Kilde: Folkehelseinstituttet. 

 

Sosial støtte og utviklet mestringsevne er de viktigste beskyttelsesfaktorene mot 

utvikling av psykiske lidelser. Kilde: Proposisjon til Stortinget (Folkehelseloven) 

 

Søvnvansker er et debutsymptom ved de fleste psykiske lidelser, men kan også opptre 

alene uten annen psykisk forstyrrelse. Søvnvansker er en av de vanligste helseplagene 

i befolkningen og kanskje det mest oversette folkehelseproblemet i Norge. De mange 

negative konsekvensene av kroniske søvnvansker er godt dokumentert: Flere norske 

undersøkelser har vist at søvnvansker er en sterk og uavhengig risikofaktor for både 

langtidssykefravær og varig uføretrygding. Kilde: Bedre føre var…Psykisk helse: 

Helsefremmende og forebyggende tiltak og anbefalinger. Rapport 2011:1, FHI 
 

 

Diagram: Prosentandel ungdomsskoleelever, mye plaget av depressive 

symptomer og ensomhet 2017 og 2019 

 

Kilde: Ungdataundersøkelsen 2019 
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Diagram: Bruk av primærhelsetjenesten, psykiske symptomer og lidelser, 3 års 

gjennomsnitt, 2010-2018 

 

 

 

Antall unike personer 0-74 og 15-29 år i kontakt med fastlege eller legevakt per 1000 innbyggere, 
standardisert, per år. Alle kontakttyper er inkludert. Dersom en person har vært i kontakt med fastlege eller 
legevakt flere ganger i løpet av kalenderåret med samme sykdom/ lidelse, telles vedkommende kun én gang. 
Statistikken viser 3 års gjennomsnitt (dvs. gjennomsnitt for 3-årsperioder). Kontakter med 
primærhelsetjenesten er klassifisert etter ICPC-kodeverket. Dataene er hentet fra: Kontroll og Utbetaling av 
HelseRefusjon (KUHR)-databasen i HELFO, Helsedirektoratet. Kilde: Kommunehelsa statistikkbank,  

http://khs.fhi.no 

Diagram: Bruk av legemidler ved psykiske lidelser, 3 års glidende gjennomsnitt, 

2006-2018 

 

 

Brukere av legemidler utlevert på resept til personer 0-74 år. Brukere defineres som personer som har hentet 
ut minst én resept i apotek. Dersom en bruker henter ut flere resepter på samme legemiddel telles 
vedkommende som bruker bare én gang. Statistikken viser 3 års glidende gjennomsnitt (dvs. gjennomsnitt for 
overlappende 3-årsperioder) per 1000, standardisert. Kilde: Kommunehelsa statistikkbank, http://khs.fhi.no 

 

 

 

http://khs.fhi.no/
http://khs.fhi.no/
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Diagram: Bruk av sovemidler og beroligende midler, 3 års glidende 

gjennomsnitt 2006-2018 

 

 

Brukere av legemidler utlevert på resept til personer 0-74 år. Brukere defineres som personer som har hentet 
ut minst én resept i apotek. Dersom en bruker henter ut flere resepter på samme legemiddel telles 
vedkommende som bruker bare én gang. Statistikken viser 3 års glidende gjennomsnitt (dvs. gjennomsnitt for 
overlappende 3-årsperioder), per 1000, standardisert. Kilde: Kommunehelsa statistikkbank, http://khs.fhi.no 

 

 

3.6.9 Kreft 

  

Nye tilfeller av kreft: I perioden 2008-2017 var det 52 personer i kommunen som 

fikk diagnosen kreft (nye tilfeller) i årlig gjennomsnitt. Det var flere nye tilfeller av 

krefttilfeller per år blant menn enn blant kvinner.  

 

Kreftdødelighet 0-74 år: I perioden 2008-2017 er det rapport 9 dødsfall i årlig 

gjennomsnitt i Hadsel. Det er svært få tall og statistisk vanskelig å sammenligne 

gjennom perioden 1990-2017. 

 

Årsaker til kreft: Minst ett av tre krefttilfeller har sammenheng med levemåte. 

Risikoen kan reduseres ved å unngå tobakksbruk, være forsiktig med alkohol og sol, 

mosjonere og ha et godt kosthold. Andre faktorer som miljø og arv kan øke risikoen 

for kreft. Kilde: Kreftforeningen 

 

Folkehelseinstituttets begrunnelse for valg av indikator: Kreft er ikke én enkelt 

sykdom, men en fellesbetegnelse for en rekke sykdommer som kan ha forskjellige 

risikofaktorer og ulik sykdomsutvikling. Det tar ofte lang tid fra eksponering til man 

utvikler kreft, og mange faktorer kan derfor medvirke til at sykdommen oppstår.  

 

Kosthold, fysisk aktivitet, røyke- og alkoholvaner er faktorer som har betydning for 

kreftforekomsten. Det anslås at ett av tre krefttilfeller henger sammen med levevaner. 

En endring i befolkningens levevaner har derfor et stort potensiale til å redusere 

risikoen for å utvikle kreft.  

 

 

 

http://khs.fhi.no/
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Diagram: Nye krefttilfeller, 10 års glidende gjennomsnitt, 1990-2017 

 

Nye tilfeller av kreft per 100 000 innbyggere per år. Statistikken viser 10 års gjennomsnitt (dvs. gjennomsnitt 

for 10-årsperioder), standardisert. Kilde: Kommunehelsa statistikkbank, http://khs.fhi.no 

 

 

Diagram: Dødelighet kreft, 10 års glidende gjennomsnitt, 1990-2012 

 

Antall døde i aldersgruppen 0-74 år, per 100 000 innbyggere per år, alders- og kjønnsstandardisert. 
Statistikken viser 10 års glidende gjennomsnitt (dvs. gjennomsnitt for overlappende 10-årsperioder) per 
100 000, standardisert. Kilde: Kommunehelsa statistikkbank, http://khs.fhi.no 

 

 

 

 

 

 

 

http://khs.fhi.no/
http://khs.fhi.no/
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3.6.10 Smittsomme sykdommer 

 

Vaksinasjonsdekning:  

Helsestasjonen opplyser at statistikk i perioden 2014-2018 viser følgende 

vaksinasjonsdekning i Hadsel (Kommunehelsa Statistikkbank): 

• 2-åringer 95,7 % (over fylkes- og landsgjennomsnittet) 

• 9-åringer 92,7 % (under fylkes- og landsgjennomsnittet) 

• 16-åringer 87,9 % (under fylkes- og landsgjennomsnittet).  

 

Vaksinasjonsdekningen som publiseres er minimumstall og den reelle dekningen, 

spesielt hos 9 og 16-åringene anslås som høyere. Folkehelseinstituttet gjennomfører 

kontinuerlig kvalitetssikring gjennom tett dialog med landets kommuner og 

helsestasjoner. Gjennom dette arbeidet ses det at de viktigste årsakene til at barn 

fremstår som uvaksinert, er utfordringer med elektroniske overføringer fra 

kommunene til SYSVAK. En annen årsak er manglende etterregistreringer av vaksiner 

som er gitt i utlandet og høy mobilitet i befolkningen som gjør at Folkeregisteret ikke 

alltid er oppdatert og som igjen kan påvirke beregningen av vaksinasjonsdekningen 

(Folkehelseinstituttet).  

 

Meldte smittsomme sykdommer: Det er totalt sett få smittsomme sykdommer som 

blir meldt til Folkehelseinstituttet (lovpålagte meldinger) i Hadsel. Unntaket er genital 

chlamydiainfeksjon. I 2018 var antallet 37. Kilde: MSIS 

 

For mange potensielt farlige sykdommer er vaksinasjon det mest effektive 

forebyggende tiltaket man kjenner. Tall på vaksinasjonsdekning kan være til hjelp i 

vurdering av smittevernet i befolkningen samt vaksinasjonsprogrammets effektivitet. 

Ved et effektivt vaksinasjonsprogram med høy vaksinasjonsdekning vil det sirkulere 

lite smitte i befolkningen, og det vil føre til at de uvaksinerte indirekte blir beskyttet. 

 

Smittsomme sykdommer er ikke lenger det største folkehelseproblemet i Norge, men 

for å holde disse sykdommene i sjakk, er det svært viktig å opprettholde et godt 

smittevern og et effektivt vaksinasjonsprogram. Kilde: Folkehelseinstituttet 
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3.6.11 Bruk av legetjenesten i Hadsel 

 

Eldre har gjennomsnittlig langt flere konsultasjoner enn yngre aldersgrupper hos 

fastlegen, en av tre har hatt minst fem konsultasjoner. Blant eldre 67 år og over var 

det særlig hjertesykdom og høyt blodtrykk som medførte mange konsultasjoner. For 

barn i alderen 0 til 15 år er vanligste konsultasjonsgrunn hos både fastlege og 

legevakt luftveisinfeksjoner inkl. ørebetennelser. Kilde: SSB 

 

Aldersfordelingen i befolkningen har derfor betydning for bruk av legetjenesten: I 

Hadsel utgjør personer over 67 år 20% av befolkningen, mens i landet for øvrig utgjør 

denne gruppen ca. 15% av befolkningen. Dette tilsvarer i praksis grovt sett et halvt 

legeårsverk ekstra sammenlignet om vi var på landsgjennomsnittet for aldersfordeling 

i befolkningen. 
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3.6.12 Tannhelse 

 

I Hadsel hadde 84,4 % av 5-åringene, 54,2 % av 12-åringene og 14,6 % av 18-

åringene ikke hatt behov for fyllinger i 2018.  

 

Folkehelseinstituttets begrunnelse for valg av indikator: Det har vært en 

betydelig bedring i tannhelsen de siste 30 årene. God tannhelse er viktig for den 

generelle helsen, for velvære og livskvalitet. I tillegg kan tannhelsen i befolkningen si 

noe om kosthold, munnhygiene og levevaner generelt. Uheldige kostholdsvaner, som 

høyt sukkerinntak, kan utgjøre en trussel mot bedringen i tannhelsen til barn og unge. 

Samtidig er det et potensial for forebygging, og informasjon om tannhelse kan derfor 

være nyttig kunnskap i det lokale folkehelsearbeidet. 

 
Tabell: Tannhelsestatistikk, Hadsel tannklinikk 2018 

 

RESULTAT 2018 

 Nordland  Hadsel tannklinikk 

Andel 5-åringer undersøkt 95,7 % 97,3 % 

Andel 12-åringer undersøkt 95,9 % 98,6 % 

Andel 18-åringer undersøkt 92,3 % 94,7 % 

Andel kariesfrie 5-åringer 83,5 % 84,4 % 

Andel kariesfrie 12-åringer 62 % 54,2 % 

Andel kariesfrie 18-åringer 23,7 % 14,6 % 

 

Kilde: Nordland fylkeskommune 

 

 


