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Forord  

Folkehelselovens pålegger alle kommuner å ha oversikt over folkehelsa og jobbe for å bedre den. 

Befolkningens helse har stor betydning for kommunens sosiale og økonomiske bærekraft, derfor må 

kommunen vite hva som er de viktigste utfordringene, og hvordan den må jobbe for å møte disse.  

Helseoversikten, som skal legges frem hvert 4. år, skal tjene som beslutningsgrunnlag for bærekraftig 

utvikling og ligge til grunn for kommunal planlegging, strategier og prioriteringer kommende periode.  

Helseoversikten for Fredrikstad 2019, er todelt: 

I dette dokumentet, Tall og fakta, presenteres lokal statistikk og erfaringer, om befolkningens 

helsetilstand og dens påvirkningsfaktorer. Dette er et relativt rikholdig dokument med mye statistikk 

og en del grunnleggende folkehelsekunnskap. Dokumentet er et viktig kommunalt 

kunnskapsgrunnlag i seg selv, og et grunnlag for å definere utfordringsbildet for Fredrikstad;  

I Vi i Fredrikstad – utfordringer og muligheter diskuteres, defineres og prioriteres kommunens 

utfordringer per i dag. Det notatet skal tjene som beslutningsstøtte på strategisk nivå, inkludert 

planstrategien, og være et grunnlag for det strategiske folkehelsearbeidet kommende 4-årsperiode. 

 

For styrket bærekraft må vite hvor vi er, hvordan det er lurt å gå videre, og bevege oss den veien, sammen!  

 

Fredrikstad, februar 2020. 
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Sammendrag  
Fredrikstad skårer sterkt på tillit, trivsel og trygghet, også i forhold til landsgjennomsnittet. Dette er en svært 

viktig ressurs og et godt fundament for å jobbe mer med det vi trenger å endre. Av andre positive forhold er 

at vi de siste årene har en økende gjennomføring i videregående opplæring, og at byfergene fortsatt har 

økning i passasjertall. 

I forhold til landsgjennomsnitt har vi, som tidligere, en høyere andel sosialt utenforskap og utenforskap 

knyttet til sysselsetning. Vi ligger også dårligere enn landsgjennomsnittet på en lang rekke indikatorer på 

fysisk og psykisk uhelse. Og det ser ut til at vi beveger oss i negativ retning på de fleste områder. Den synlige 

årsaken til dette er utviklingen i helserelatert atferd, men de bakenforliggende årsakene finner vi oppvekst- 

og levekårsforhold.  

For alle folkehelsefaktorer finner vi stor grad av sosial ulikhet. Det vil si at grupper med lavere utdanning 

eller som står utenfor yrkeslivet, har et dårligere utgangspunkt for god helse.  

Det å bidra til at alle barn får en god oppvekst er det klart viktigste innsatsområdet for å bedre folkehelsa og 

samfunnets sosiale og økonomiske bærekraft. 

Hovedtrekk fra helseoversikten:  

Befolkning 
- I forhold til landsgjennomsnittet har vi en stadig økende andel eldre i befolkningen, og en noe lavere 

andel i aldersgruppen 0-17.  

- Andelen innvandrere er stadig økende og litt over landsgjennomsnittet.  

Oppvekst og levekår 
- Andelen barn (1-5 år) som går i barnehage er rundt 90 %. Andelen minoritetsspråklige barn som går i 

barnehage er nå ca 80% og har økt sterkt. 

- En økende andel av 5. klassinger presterer på laveste mestringsnivå i lesing og regning. 

- Noen færre faller fra i videregående opplæring, men frafallsandelen er fortsatt rundt 24 %. Men 

gjennomføringen har økt for elever med lavt utdannede foreldre.  

- Trivselen i Fredrikstadskolen er noe fallende siste 5 år, men fortsatt høyere enn 

landsgjennomsnittet.  

- Fysisk samvær blant barn og unge går ned, samtidig som tid brukt på skjermaktiviteter går opp 

- Rapporter om endring i forståelsen av foreldrerollen og økt individualisering. 

- Økt opplevelse av stress og press både blant barn og unge og voksne. 

- Andelen sysselsatte synker, forklares delvis av økning i uføre og lav sysselsetting av invandrere. 

- Andelen barn i lavinntektsfamilier har økt til 19 %. I nasjonale undersøkelser fremkommer at dette i 

størst grad gjelder barnefamilier med innvandrerbakgrunn og knyttes til lav sysselsetting. 

- Den økonomiske tilgjengeligheten til boliger er fallende. 

Miljøet rundt oss 
- Svært høy andel fullvaksinerte i barnevaksinasjonsprogrammet, andelen er høyere enn 

landsgjennomsnittet. 

- Lav dekning på influensavaksinen, kun 1/3 av innbyggere over 65 år vaksinerer seg årlig. 

- Svært godt drikkevann – hygienisk kvalitet = 100 %. 

- 25-30 % av befolkningen plages av støy, dette er mest knyttet til veitrafikk.  

- Luftkvaliteten har blitt stadig bedre, mye knyttes til fuktigere vintre. 

- Økende forskjeller mellom levekårssonene i kommunen. 

- Andelen som går og sykler ligger på det laveste nivået i landet per 2018.  
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- Tilretteleggingen for sykling kan se ut til å være noe dårligere enn i sammenlignbare kommuner. 

- Passasjertallet til byfergene var i 2019 1,47 millioner og har økt med nær 400 % siden 2012. 

- Tilgangen til rekreasjonsarealer oppleves som relativt god, mens mange opplever å savne sosiale 

møteplasser.  

- Fredrikstadbefolkningen rapporterer fortsatt høyt på indikatorer for tillit, trivsel og trygghet. 

Skader og ulykker 
- Skadeomfanget er høyere enn det burde vært, og høyere enn landsgjennomsnittet, og er en viktig 

uhelsefaktor i alle aldersgrupper.  

- Antall hoftebrudd ligger stabilt høyt, med rundt 165 per år. 

- Narkotikarelaterte dødsfall har gått betydelig ned siste 5-10 år, og mer ned enn på landsbasis. 

- Selvmord blant menn har gått noe ned, men rammer fortsatt rundt 10 menn årlig. Selvmord blant 

kvinner har økt fra ca. 5 til 7 hvert år. 

Helserelatert atferd 
- Røyking er fortsatt høy blant voksne i Fredrikstad, spesielt i grupper med lavere utdanning. 

- Flere unge på videregåendetrinnet i Fredrikstad snuser sammenlignet med landsgjennomsnittet. 

- Alt for få oppfyller anbefalingene knyttet til kosthold. Og som for de andre atferdsfaktorene, ligger 

Østfold og Fredrikstad noe dårligere enn snittet i landet. 

- Andelen ungdom i Fredrikstad som trener regelmessig, ligger nå på landssnitt. Men fra tjenestene 

rapporteres en bekymring om utseende som drivkraft. Andelen helt inaktive ungdom er høyere enn 

landsgjennomsnittet.  

- Blant ungdom går tiden de bruker fysisk sammen med noen ned. Tid brukt på skjerm og sosiale 

medier øker. 

- Bruken av cannabis i ungdomsskole og videregående har økt fra hhv 2 til 4 % og 14 til 17 %. 

Fredrikstad ligger samlet sett høyere enn landsgjennomsnittet i bruk av cannabis. 

Helsetilstand 
- Stadig flere av innbyggerne lever med fysisk og psykisk sykdom. Noen sykdomsgrupper øker mer enn 

på landsbasis (eks. type 2 diabetes og kreft). Dette er trolig koblet til helserelatert atferd. 

- I aldersgruppen 18-66 år er 12,9 % uføre. Det er en økende andel som blir varig uføretrygdet, både i 

yngre og eldre aldersgrupper. 

- 40 % av befolkningen har nå en KMI over 25 (overvekt og fedme) og overvekt er en økende 

utfordring. 

- Rundt 10 % av ungdom på videregåendetrinnet rapporterer om daglige fysiske plager, 21 % bruker 

reseptfrie legemidler hver uke. 

- En liten andel ungdom (1-5 %) ser ut til å slite på veldig mange områder i livet – med familie, 

venner/fritid og skole. 

- 15-25 % av ungdommene svarer at de er plaget av depressive symptomer. For noen indikatorer (eks. 

bekymring og slit) oppgir hele 30-50 % av ungdommene å være mye plaget. 

- Søvnproblematikk øker hos både voksne, barn og unge. 
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1. Innledning  
Med folkehelseloven fra 2012 er kommunen gitt et tydeligere ansvar for å fremme befolkningens helse og 

trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold og bidra til utjevning av sosiale helseforskjeller. Det er særlig §5, 

§6 og §7 som særlig beskriver dette: 

§ 5. Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer i kommunen: Kommunen skal ha nødvendig oversikt 

over helsetilstanden i befolkningen og de positive og negative faktorer som kan virke inn på denne. 

Oversikten skal blant annet baseres på: 

a) opplysninger som statlige helsemyndigheter og fylkeskommunen gjør tilgjengelig etter §§ 20 og 25 

b) kunnskap fra de kommunale helse- og omsorgstjenestene, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 3-3 

og 

c) kunnskap om faktorer og utviklingstrekk i miljø og lokalsamfunn som kan ha innvirkning på 

befolkningens helse. 

§ 6. Mål og planlegging: Oversikten etter § 5 annet ledd skal inngå som grunnlag for arbeidet med 

kommunens planstrategi. En drøfting av kommunens folkehelseutfordringer bør inngå i strategien, jf. plan- 

og bygningsloven § 10-1. 

Kommunen skal i sitt arbeid med kommuneplaner etter plan- og bygningsloven kapittel 11 fastsette 

overordnede mål og strategier for folkehelsearbeidet som er egnet til å møte de utfordringer kommunen 

står overfor med utgangspunkt i oversikten etter § 5 annet ledd. 

§ 7. Folkehelsetiltak: Kommunen skal iverksette nødvendige tiltak for å møte kommunens 

folkehelseutfordringer, jf. § 5. Dette kan blant annet omfatte tiltak knyttet til oppvekst- og levekårsforhold 

som bolig, utdanning, arbeid og inntekt, fysiske og sosiale miljøer, fysisk aktivitet, ernæring, skader og 

ulykker, tobakksbruk og alkohol- og annen rusmiddelbruk. 

  

Figur 1. Modell for koblingen mellom folkehelseloven og de ulike plannivåene i plan- og bygningsloven og kommuneloven. 

 

 

Med de klare mål og strategier Fredrikstad har for sosial bærekraft i Kommuneplanens samfunnsdel, er 

helseoversikten også en oppfølging av dennes innsatsområde Å leve i Fredrikstad. 
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Bærekraft 
Det er nasjonal og internasjonal enighet om at samfunnsutviklingen ikke er bærekraftig. Bærekraft er derfor 

et overordnet mål for samfunnsutviklingen globalt og lokalt.  

I realiseringen av målet om en bærekraftig utvikling, er god helse i befolkningen en viktig forutsetning. 

Befolkningens helse, trivsel, mestring og samfunnsdeltakelse er helt sentralt for både sosial og økonomisk 

bærekraft, som igjen avhenger av et miljø vi kan leve med og av. Siden tilnærmet alle samfunnsarenaer og 

alle fagområder påvirker folks helse, er tverrfaglig samarbeid og innsats helt avgjørende innen folkehelse- og 

sosialt bærekraftarbeid. Dette siste går også som en tråd gjennom alle FNs bærekraftsmål og 

innsatsområder. 

 

Sosial bærekraft handler om hvordan innbyggerne har det og hvordan byen og lokalsamfunnene fungerer. 

Det handler om oppvekst, levekår, atferd og helse, om arealbruk og sosial sammensetning i nabolag, om 

robuste lokalsamfunn og rettferdig tilrettelegging. Å fremme sosial bærekraft handler om å bedre folkehelsa 

og alt som påvirker den, med mål om god livskvalitet for flest mulig og en attraktiv, økonomisk bærekraftig 

kommune. Å fremme folkehelse og sosial bærekraft dreier seg altså i stor grad om det samme. 

Folkehelse, sosial ulikhet og samfunnsfloker 
Helse i folkehelsesammenheng, er mer enn fravær av sykdom og plager. Det handler også om trivsel, 

fellesskap og livskvalitet, om å mestre livet sitt med de muligheter og begrensinger som finnes.  

Noe uhelse finnes i enhver befolkning, og ikke alt er ønskelig eller mulig å påvirke. Det vi i folkehelse-

sammenheng snakker om å påvirke, er de sykdommer og belastninger det er mulig og ønskelig å forebygge.  



9 
 

Helse/uhelse er resultat av direkte årsaker (eksempelvis røyking) som igjen henger sammen med mer 

grunnleggende årsaker (eksempelvis oppvekst, utdanning og levekår). I tillegg påvirkes vi av omliggende 

samfunnsforhold og miljøforhold. Årsakskjeden (se figur 2 ) er en illustrasjon av hvordan ulike forhold henger 

sammen, på befolkningsnivå, og er et godt utgangspunkt for å få oversikt over hvilke utfordringer 

kommunen står overfor, og se viktigheten av å iverksette flere typer tiltak samtidig for å kunne endre 

resultatet. 

 

Figur 2. Årsakskjeden i et livs- og samfunnsperspektiv. Hvilke faktorer og forhold som påvirker folkehelsa. 

 

Slik vi omtaler og håndterer folkehelse og sosial bærekraft i Fredrikstad, er psykisk helse en integrert del av 

dette. Det er også i stor grad de samme grunnleggende årsaksforholdene bak psykisk som fysisk helse, selv 

om spesifikke påvirkningsfaktorer og tiltak finnes. Derfor er også arbeidet for å bedre psykisk helse i 

befolkningen, en del av det generelle folkehelsearbeidet. 

Goder og muligheter er systematisk skjevfordelt avhengig av sosioøkonomisk status. I tråd med årsakskjeden 

ser vi at grupper i befolkningen med lengre utdanning, tilknytning til yrkeslivet og god inntekt, har bedre 

helse enn de med lavere grad av dette. De med enda «høyere» har enda «bedre» og så videre. Dette gjelder 

alle dimensjoner av helse, stort sett alle årsaksforhold, og kalles sosial ulikhet i helse eller sosiale 

helseforskjeller.  

Sosiale helseforskjeller er i stor grad samfunnsskapte; de er et resultat av at utdanning og yrkesdeltakelse i 

påvirker økonomi, bo-muligheter, sosialt miljø, helserelatert atferd og helse.  

Folkehelseutfordringer er komplekse og sammensatte, og tett sammenvevd med andre utfordringer. 

Utfordringene kan ikke løses med innsats på ett enkelt samfunnsområde eller fagfelt, eller gjennom 

enkelttiltak. Skal vi lykkes, må mange offentlige organisasjoner, seksjoner og virksomheter, og også 
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næringsliv og sivilsamfunn bidra over tid. Og vi må ha innsats samtidig på mange arenaer, med stor innsats 

på de mest grunnleggende årsaksforholdene.  

Dokumentene 
Forrige helseoversikt er fra 2015, den gang som del av kommunens første folkehelseplan. Årets helseoversikt 

er todelt, med et omfattende dokument med statistikk, erfaringer og grunnleggende kunnskap om 

årsakssammenhenger, og et mer kortfattet notat der kommunens utfordringsbilde diskuteres og 

presenteres.  

Tall og fakta tar for seg statistikk og erfaringer innen alle de kategoriene loven pålegger kommunen å ha 

oversikt over og som vi anser det sentral å ha oversikt over for å kunne følge folkehelsa og den sosiale 

bærekraften i Fredrikstad. Kunnskap om årsakssammenhenger presenteres i hvert kapittel for å sette 

informasjonen inn i en sammenheng. Dokumentet skal kunne tjene som kunnskapsgrunnlag og tallgrunnlag 

generelt, og som grunnlag for å definere kommunens utfordringsbilde.  

I Vi i Fredrikstad – utfordringer og muligheter diskuteres, defineres og prioriteres kommunens 

utfordringsbilde innen folkehelse/sosial bærekraft, med utgangspunkt i grunnlagsdokumentet og kunnskap 

om årsaker, konsekvenser og handlingsrom. Dette dokumentet skal tjene som kunnskapsgrunnlag og 

strategisk beslutningsstøtte for kommunens planlegging og prioriteringer kommende 4-årsperiode. 

I arbeidet med helseoversikten har det vært gjort erfaringsinnhenting fra sentrale deler av 

kommuneorganisasjonen og sivilsamfunnet, og fagkunnskap er oppdatert og oppsummert.  

Covid-19 
Covid-19 pandemien har medført store endringer. I Fredrikstad har vår hverdag også blitt endret med 

mindre sosial kontakt, både på jobb og fritid.  

Det er sannsynlig at konsekvensene etter pandemien vil påvirke samfunnet i lenger tid og vil legge føringer 

for prioriteringer og samfunnsutviklingen i fremtiden. Vi ser allerede tegn på at pandemien har ført til økt 

psykisk uhelse og økte sosiale forskjeller. Flere enn tidligere står utenfor arbeid, og dette kan påvirke vår 

sosiale, mentale og fysiske helse. Digitale plattformer har i økende grad blitt en del av manges hverdag, i 

tillegg til at mobilitetsbehov og reisevaner er endret – kanskje for godt.   

Helseoversikten beskriver situasjonen slik den så ut før pandemien, den gir fortsatt et godt bilde av 

situasjonen, men utfordringene i Fredrikstad har økt til dels betraktelig i 2020. Dette er noe vi i Fredrikstad 

må være bevisst på under planleggingen av fremtiden i «vår lille verdensby». Vi må tenke helhetlig og bygge 

under de mange gode kvaliteter kommunen vår har. 

Helseoversikt– både statistikk og lokale erfaringer 

Folkehelseloven og forskrift om oversikt over folkehelsen, setter krav til helseoversiktens innhold og hvilke 

forhold som minimum bør vurderes og diskuteres. Fredrikstad kommunes helseoversikt har tatt 

utgangspunkt i forskriftens forslag til innhold, men tilpasset den lokale erfaringer og behov.  

Til grunn for helseoversikten ligger kommunens statistiske helseoversikt, som består av nær 100 faktorer. På 

de neste sidene presenteres en betydelig del av statistikken, egnet til å illustrerer de mest sentrale 

utfordringene og ressursene i Fredrikstad på strategisk nivå.  

Barometeret – et overblikk 
Hvert år utgir Folkehelseinstituttet et folkehelsebarometer for alle landets kommuner. Dette inneholder 

færre, og noen andre, faktorer enn de vi har med i Fredrikstads folkehelseoversikt. Barometeret er nyttig for 
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et raskt overblikk/inntrykk av utfordringsbildet for Fredrikstad. Barometeret viser det vi går nærmere inn på i 

utfordringsbildet; at sosial ulikhet er hovedutfordringen i Fredrikstad; for mange har oppvekst- og levekår 

som gir et dårligere utgangspunkt for aktiv samfunnsdeltakelse, helserelatert atferd og god helse.  

Hvorfor så mange «røde» tall i Fredrikstad? 
En del av forklaringen på den helsemessig negative utviklingen i Østfold og Fredrikstad, ligger i historisk 

sosiale og økonomiske strukturer og endringene i disse. Det er dette som beskrives som Fredrikstad sin 

overgang til et post-industrielt samfunn. I Fredrikstad var det en lang tradisjon for å lære seg yrke og 

håndverk gjennom praktisk opplæring. I dag er det akademisk utdanning og kunnskap som gir fortrinn både 

når det gjelder yrkesdeltakelse og helserelaterte valg. Fredrikstads historiske arv finner vi igjen i statistikken i 

form av lavere utdanningsnivå, dårligere helserelatert atferd, mer uføre og dårligere helse. Dette er 

Fredrikstadsamfunnets store folkehelseutfordring i dag. Men vi finner også igjen den gode sosiale arven; 

med sterke sosiale bånd, tillitt og fellesskap. Fredrikstad skårer bedre på indikatorer for tillit og trivsel enn 

landsgjennomsnittet.  

I statistikken finner vi at det innenfor samme sosioøkonomiske grupper er forskjell i levealder mellom 

Fredrikstad og landsgjennomsnittet. Det vil altså si at høyt utdannede i Fredrikstad lever litt kortere enn høyt 

utdannede ellers, og så videre.  

Sosiale forskjeller belyses i statistikken der vi har informasjon om dette.  
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Folkehelsebarometer Fredrikstad, 2019. Kilde: Folkehelseinstituttet. 

 

 

Forklaring farger og symboler: 

Landsgjennomsnittet er illustrert som en rød strek og de grå, 

liggende søylene er variasjonen mellom kommuner i Østfold. Grå 

diamant er gjennomsnitt i Østfold.  

Prikkene viser om Fredrikstad ligger:  

   bedre enn landsgjennomsnittet (grønt),  

   dårligere (rødt) eller  

   nokså likt (gule).  

   Hvite prikker = der tallet ikke kan sies å være bedre/verre. 
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2. Befolkningen 
Kjennetegn ved befolkningen er viktige i folkehelsesammenheng fordi de er med å forklare de ressurser og 

utfordringer vi ser. For eksempel vil en annerledes aldersfordeling enn det som er vanlig ellers i landet, gi 

andre tall for sykdomsandel. En høy innvandringsandel vil påvirke levekårsstatistikken. Dette er forhold vi må 

ha med oss i beskrivelsen av utfordringsbildene.  

Levealder og forskjell i levealder 
Forventet levealder er et viktig «oppsummerende» mål på helsetilstanden i en befolkning. Forventet 

levealder er den levealderen de som blir født i dag kan forvente å nå. Forventet levealder har steget med 

nesten 25 år i løpet av de siste 100 årene. Økningen i levealder skyldes i stor grad bedre levekår, men også 

endring i livsstil og bedre medisinsk forebygging og behandling. Forskjellen i levealder mellom kjønnene 

skyldes primært genetikk, men atferd spiller også inn. 

Levealderen har økt for begge kjønn, men der menn ser ut til å ligge stabilt litt under landssnittet de siste 15 

år, har kvinner i Fredrikstad hatt en gradvis mindre positiv utvikling enn landssnittet. Helserelatert atferd og 

sykdomsbildet, spesielt relatert til røyking, er en del av forklaringen på dette. 

  
 

Figur 3. Utviklingen i forventet levealder ved fødsel. Kilde: Folkehelseinstituttet (FHI)/SSB 

 
 

At levealderen i Fredrikstad (81 år) ligger noe under landsgjennomsnittet (81,7 år) kommer i hovedsak av 

den påvirkningen sosioøkonomisk bakgrunn har på helse og levealder. Siden vi har en lavere andel høyt 

utdannede i Fredrikstad (og Østfold), er levealderen noe kortere her. 

De med høy utdanning lever tilnærmet like lenge i Fredrikstad som tilsvarende grupper ellers i landet, og det 

samme for gruppene med lavere utdanning. Utviklingen i levealder innen disse gruppene følger også det 

nasjonale mønsteret; alle grupper har fått høyere levealder, men forskjellen mellom gruppene har økt noe 

de siste 30 årene.  

I dag kan barn i Fredrikstad som etter hvert gjennomfører en høy utdanning, forvente å leve til de er nesten 

85 år, mens tilsvarende for de som gjennomfører laveste utdanningsnivå er 78 år. Forskjellen er 6,5 år 
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mellom høyeste og laveste utdanningsgruppe, og forskjellen er enda større når det gjelder hvor mange friske 

leveår uten sykdom de ulike gruppene kan forvente. 

 

Figur 4. Utviklingen i forventet levealder ved fødsel etter utdanning. Kilde: FHI/SSB 

 

 

Antall innbyggere og alderssammensetning 
Selv om alle alderstrinn representerer ulike ressurser og helseutfordringer, er det viktig i et 

velferdsperspektiv å ha en viss balanse i alderssammensetningen. Alderssammensetningen i Fredrikstad 

preges av at vi har færre innbyggere under 35 år og flere over 35 år, enn det som er vanlig fordeling på 

landsbasis. Dette er en ubalanse som kan representere en velferdsutfordring i seg selv, hvis dagens mønster 

varer ved.  

Figur 5. Hvordan Fredrikstad er over- eller underrepresentert innen ulike aldersgrupper i forhold til landet (stiplet linje). Kilde: SSB 

 

Personer med innvandrerbakgrunn  
Andelen innvandrere og norskfødte med innvandrerbakgrunn, har økt jevnt over flere år. Andelen er i dag 

18,3 %, omtrent som landsgjennomsnittet.  
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Sammenlignet med totalbefolkningen har en større andel av innbyggerne med innvandrerbakgrunn, 

levekårs- og helseutfordringer. Som for befolkningen ellers finner vi forklaringen på det først og fremst i 

oppvekst- og utdanningsforhold. I tillegg kommer forhold som spesifikke hendelser og traumer og 

utfordringer koblet til språklig og kulturell forståelse, kultur og diskriminering.  

Det er imidlertid stor variasjon avhengig landbakgrunn, og ikke minst kjønn. Det er totalt sett større 

variasjon mellom ulike innvandrergrupper enn mellom innvandrere og resten av befolkningen.  

Levekårsutfordringene er størst blant innvandrere fra land i Asia og Afrika. I dag har nær 10 % av 

innbyggerne i Fredrikstad bakgrunn fra land utenfor Europa (samt Tyrkia).   

 

Figur 6. Landbakgrunn, innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, til Fredrikstad. De 10 land med høyest antall. Kilde: SSB 

 

 

 

Nasjonale undersøkelser om innvandring, viser at spesielt det å være i jobb og ha egen inntekt, er relatert til 

god helse. Utdanningserfaring spiller mindre rolle. God integrering og inkludering er uttalte nasjonale mål for 

å forebygge utfordringer som kan henge sammen med innvandring. Dette gjelder også bosetting og 

boforhold. I levekårskartleggingene for Fredrikstad ser vi at forskjellen mellom soner med hensyn til 

innvandrerandel har økt jevnt siden 2012. I dag har 5 soner en innvandrerandel på under 5 %, mens 6 soner 

har over 25 %.  
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3. Oppvekst og levekår 

Å bidra til at alle barn får en god oppvekst er det absolutt viktigste innsatsområdet for å bedre folkehelsa og 

samfunnets sosiale og økonomiske bærekraft. Nobelprisvinner i økonomi, James Heckman, har sagt det slik: 

«Barn er bedre enn bank og børs».  

Oppveksten gir grunnleggende rammer og utgangspunkt for livssjanser og veien videre i livet; for valg og 

mestringsstrategier som direkte påvirker helsa, og for utdanning og levekår som indirekte påvirker helse og 

livskvalitet.  

Allerede før skolestart etableres grunnleggende ferdigheter og egenskaper. Familie og foreldremestring står 

derfor i en særstilling i folkehelsearbeidet. Samtidig vet vi at barnehager med god kvalitet kan virke 

kompenserende og beskyttende der familiearenaen ikke strekker til. Gode barnehager til alle trekkes ofte 

frem som kommunens viktigste folkehelsetiltak og samarbeidet med foreldrene er svært viktig. 

Har man et godt grunnlag for læring og skoleløpet, og gjennomfører en utdanning, har man også en viktig 

inngangsbillett til jobb, inntekt og bolig. Utdanning gir ferdigheter og kompetanse, og styrker evnen til å 

omdanne helseinformasjon til helsebringende atferd som sunt kosthold, fysisk aktivitet og røykfrihet. Jobb 

og økonomi gir valg og valgmuligheter, både knyttet til atferd, sosial deltakelse, miljø og helse. – For 

enkeltpersoner og for barna. Å bli stående utenfor yrkeslivet gjennom voksen alder, og oppleve sosialt og 

økonomisk utenforskap, har for de fleste negative konsekvenser for både psykisk og fysisk helse, livskvalitet 

og levealder. Samfunnskostnadene knyttet til dette er store. 

For sosial bærekraft er det viktig å tilstrebe god blanding av boligtyper og –prisnivåer i alle områder. Blant 

annet fordi barn som vokser opp i sosialt sammensatte nabolag har bedre livssjanser enn barn som vokser 

opp i nærmiljøer preget av opphopning av levekårsutfordringer. Også for voksne vil et bo- og nærmiljø 

preget av et mangfold av grupper etter sosioøkonomisk status, etnisitet og alder, være helsefremmende.  

Familieressurser  
Foreldres/voksenbefolkningens utdanningsnivå, yrkesdeltakelse og økonomi påvirker barns livssjanser 

direkte og indirekte, og dette er forhold vi kan måle og følge. Disse forholdene henger erfaringsmessig 

sammen med foreldremestring og viktige ting som oppdragerstrategi og stress, – forhold vi ikke har direkte 

tall eller målinger for.  

Andelen barn i Fredrikstad som vokser opp i familier med dårlig økonomi (lavinntektshusholdninger målt ved 

EU 60), har økt jevnt de siste drøye ti årene. Siden 2013 har økningen i Fredrikstad vært større enn 

landsgjennomsnittet. Andelen i Fredrikstad var i 2018 19,1 %, mot 12,8% i landet.  

Fra Statistisk sentralbyrå har vi nasjonal, detaljert informasjon om lavinntekt blant barnefamilier, som kan 

overføres til lokale forhold: I 2015 fant man at 5,4 % av barn uten innvandrerbakgrunn tilhørte en 

husholdning med vedvarende lavinntekt, mens 38 % av innvandrerbarn levde i en lavinntektsfamilie. I 2015 

utgjorde innvandrerbarn 53,4 % av alle barn i husholdninger med vedvarende lavinntekt. 
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Figur 7. Andel barn, 0-17 år, som bor i lavinntektshusholdninger (EU 60). Kilde: FHI 

 

Selv om økt innvandring utgjør hoveddelen av økningen i lavinntekt blant barn de siste årene, har det etter 

2011 også blitt flere barn uten innvandrerbakgrunn i husholdninger med vedvarende lavinntekt. Fra 2011 til 

2015 økte dette antallet fra i underkant av 40 000 til nesten 46 000 barn på landsbasis. Mye av dette 

forklares med at flere barn i lavinntektsgruppen kun har én forsørger. 

Ungdommens opplevelse av egne foreldre finner vi ulike mål på i Ungdata-undersøkelsen. 85 % oppgir at de 

er fornøyd med egne foreldre, en økning fra 83 % i 2013, og ett prosentpoeng høyere enn 

landsgjennomsnittet. Ungdom oppgir at de liker å være sammen med foreldrene sine (89 %) og at foreldrene 

stort sett vet hvor de er og hvem de er sammen med på fritida (96 %).  

Når det gjelder «observert» foreldremestring og oppvekstmiljø, altså hvordan ansatte i kommunale 

virksomheter og fastleger opplever foreldregenerasjonen i dag, rapporteres det om utfordringer med 

grensesetting, om engstelse for å falle utenfor «normalen», både på egne og barnas vegne, og bekymring 

rundt «curling» - at foreldre rydder unna alle negative erfaringer fra barnas hverdag. Tjenestene nevner 

spesielt følgende bekymringer og trekk: 

 

- Utagerende barn/barn med reguleringsproblemer 

- Individualistisk tenkning – «meg og mitt barn», uten tanke for fellesskapet 

- Prinser og prinsesser (mange barn vokser opp som «verdens beste») 

- Foreldre som ikke er vant til å ta «fighten» - sliter med utydelige grenser og foreldrerolle 

- Overbeskyttende foreldre som vil rydde bort alt det «negative» - også det normale 

- Søvnproblemer og skolevegring (skjermaktiviteter nevnes ofte som en utfordring for læring) 

- Flere overvektige barn 

- Dårlig matkultur – stadig færre som sitter regelmessig samlet rundt bordet ved måltider 

- Mange familier med veldig små eller manglende sosiale nettverk der de bor 

- Mye jobb og foreldreinteresser, mindre dugnad 

- De familiene som trenger støtte, trenger gjerne mye støtte – ofte mye som må jobbes med for i det hele 

tatt å ha grunnlag for å jobbe med læring 
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Barnehage  
Barnehager av god kvalitet fremmer tillit, mestring og ferdigheter og kan kompensere og redusere effekten 

av negative forhold i familien. Denne effekten øker ved godt samarbeid barnehage – hjem/foreldre. En god 

barnehage fremheves av professor A. Holte fordi den kan ivareta fysisk aktivitet, sunn mat, foreldrestøtte, 

har tilfredsstillende strukturell kvalitet og gode prosessuelle kvaliteter/god relasjonskompetanse. 

Vi har ikke tall vi kan følge når det gjelder barnehagekvalitet. Men vi har oversikt over en viktig forutsetning; 

barnehagedeltakelse. Vi ser at i underkant av 90 % av 1-5-åringer går i barnehage. Dette er et par 

prosentpoeng færre enn på landsbasis. Med tanke på at vi har flere innbyggere med lav utdanning og yrkes-

deltakelse i Østfold og Fredrikstad, har vi mål om å ligge høyere. Andelen av minoritetsspråklige barn som 

går i barnehage har vært lav i Fredrikstad, men har økt betydelig på ti år, og nærmer seg landssnitt (82,8 %).  

 

Figur 8. Barnehagedeltakelse i %, for totalpopulasjonen 1-5 år og minoritetsspråklige 1-5 år, mot landssnitt. Kilde: SSB. 

 

Skole og utdanning 
Mestring på skole- og utdanningsarenaen er viktig for veien videre i livet. For å måle og følge dette har vi tall 

for trivsel og ferdigheter i grunnskolen, samt frafall i videregående skole. Når vi ser på disse tallene er det 

viktig å huske at det grunnlaget barn har med seg fra førskolealder, i stor grad påvirker hva de mestrer i 

skolen. Elevenes karakterer i grunnskolen har sterk sammenheng med foreldrenes utdanningsnivå, og 

tallene må tolkes som en oppsummering av førskoletid og skolens innsats. 

Trivsel i skolen er en av de faktorene Fredrikstad skårer godt på. En større andel 

ungdom i Fredrikstad enn på landsbasis, både på 7. og 10. trinn, oppgir at de 

trives på skolen. Det er likevel verd å merke seg at nær 10 % ikke trives på denne 

svært viktige mestrings- og erfaringsarenaen.  

For lese- og regneferdigheter ser vi at Fredrikstad ligger godt under landssnittet, - 

vi har flere elever på laveste mestringsnivå (30-32 % mot 23 % på landsbasis). 

Utviklingen fra år til år skal foreløpig tolkes med forsiktighet, da årlige variasjoner 

kan forekomme og vi kun har 3-5 år med sammenlignbare prøvesett. Det er likevel verdt å merke seg de 

tallene vi har og spesielt forskjellen i leseferdigheter mellom gutter og jenter. Nær 37 % av guttene og 24 % 

av jentene leser på laveste ferdighetsnivå. 
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Figur 9. Leseferdigheter; andel hhv gutter og jenter som har leseferdigheter på de ulike mestringsnivåene, der 1 er det laveste, i %. 

Kilde: Skoleportalen/Udir. 

 

 

Frafallet i videregående er stadig lavere – betydelig flere gjennomfører. Frafallet totalt sett er nå på 24 % 

mot et landsgjennomsnitt på 21 %. De siste fem årene har det vært en spesielt positiv utvikling i gruppen 

ungdom med lavt utdannede foreldre, der frafallet er størst. For gruppene med middels og høyere 

utdannede foreldre, er også frafallet på vei ned. Likevel ligger frafallet i disse gruppene klart høyere enn 

landssnittet.  

 

Figur 10. Frafall i videregående opplæring, i %, etter foreldrenes høyeste fullførte utdanning. Kilde: FHI. 
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Ser vi på utviklingen i utdanningsnivået i Fredrikstad-befolkningen i et 30-årsperspektiv, er det klart flere 

med videregående eller høyere utdanning nå. Til tross for denne positive utviklingen, ser vi at det totale 

utdanningsnivået i befolkningen har gått noe ned igjen de siste 8-10 årene. Dette er antakelig knyttet til 

økningen i innvandring i samme periode, og er noe vi finner igjen nasjonalt. At vi ligger lavere i Fredrikstad 

enn landsgjennomsnittet når det gjelder utdanningsnivå, er også knyttet til historisk og sosial arv. 

 

Figur 11. Utdanningsnivå i befolkningen, ut fra hva som er høyeste fullførte utdanning, i %. Kilde: FHI. 

 

Levekår; Jobb, økonomi og bolig 
Arbeidslivet har stor betydning for livskvalitet, helse og velferd i befolkningen. Tilgang til arbeid eller 

arbeidslignende aktivitet er avgjørende for å bedre folkehelsa og redusere sosiale helseforskjeller. Arbeid er 

viktig for psykisk helse, er med på å sikre personlig økonomi, gir struktur i hverdagen, skaper tilhørighet og 

gir økt selvfølelse. I en landsdekkende spørreundersøkelse svarte hele 96 prosent at arbeid er viktig for deres 

psykiske helse. Bare hjem og nær familie ble ansett som viktigere.  

Østfold er i gruppen fylker med lavest sysselsetting. De siste 10-15 år følger Fredrikstad den nasjonale 

utviklingen med nedgang i sysselsettingen, men nedgangen har vært større i Fredrikstad enn på landsbasis. 

Vi ligger nå, for begge kjønn og aldersgrupper, 4-6 prosentpoeng under landssnittet, mot 3-4 prosentpoeng i 

2005. 

Andelen sysselsatte må ses i sammenheng med flere forhold, blant annet innvandring. Mange innvandrere 

kommer med lavere utdanningsnivå eller utdanning som ikke er tilpasset det norske arbeidsmarkedet. I 

tillegg kommer forhold som blant annet språk, kultur og diskriminering. Den mer negative utviklingen i 

Fredrikstad enn på landsbasis, må spesielt ses i sammenheng med utviklingen i antall uføre. En stadig 

økende andel av befolkningen går over i varig uføretrygd, mange fra ung alder. Over 4 % av innbyggerne i 

Fredrikstad i 18-44-års alder er nå uføretrygdet.  
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Figur 12. Utviklingen i sysselsetting i Fredrikstad for hhv menn og kvinner, sett opp mot landsgjennomsnittet. Kilde: SSB 

 

 

 

 

 

Flere forhold påvirker andelen uføre i en befolkning; sykdoms- og plageforekomst, spesielt psykisk uhelse og 

symptomer/lidelser i muskel- og skjelettsystemet, men også lokal tradisjon/kultur, fastlege- og NAV-forhold, 

og arbeidslivet. Blant annet påvirker lengden på sykemeldingen, risikoen for å til slutt ende ut med en 

uføretrygd, uavhengig av type eller grad av sykdom; etter 12 uker i sykemelding, kommer kun 50 % noen 

gang tilbake i jobb. NAV, fastleger, arbeidsgivere og befolkningen må sammen bidra for å møte denne 

utfordringen.  Den betydelig kraftigere økningen i uføretrygd de senere årene, må ses som en kombinasjon 

av alle ovennevnte forhold.  
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Figur 13. Mottakere av varig uførepensjon, kjønn samlet, 18-44 år, i %. Kilde: FHI/SSB 

 

 

Nær 1 av 10 innbyggere i Fredrikstad bor nå i husholdninger med lav inntekt, definert som mindre enn 60 % 

av generelt inntektsnivå i landet. Andelen lavinntektshusholdninger har økt jevnt siste ti år. Denne økningen 

henger spesielt sammen med økende uføretrygd og fallende sysselsetting.  

Arbeidsledigheten ligger på landssnitt, rett over 2 %, og har fulgt den samme positive utviklingen som ellers i 

landet. 

Tilgang til bolig og gode nærmiljø er viktig for menneskers livskvalitet og særlig for barns livssjanser. 

«Sykepleierindeksen» - hvor stor andel av boligomsetningen en singel sykepleier med normal lønn kunne 

kjøpt et gitt år, viser at det de siste ti årene er en stadig mindre andel av boligmassen som er tilgjengelig for 

«folk flest». Fra 59 % tilgjengelige i 2010, er andelen nå 40 %. Trolig betyr dette at det er stadig flere 

geografiske områder hvor det ikke er mulig å finne bolig til rimelig pris.  

Tilgang på bolig for innbyggere med lav inntekt, er også mulig å følge gjennom levekårskartleggingene, ved 

blant annet å se på opphopning av lavinntekt.  Levekårskartleggingene i Fredrikstad peker i retning av en 

tydelig skjevhet i tilgang på ulike typer og prisklasser av bolig, i ulike soner. Andelen leide boliger varierer 

mellom 9 og 44 % i sonene, mens andel barn i lavinntektshusholdninger varierer mellom 4 og 46 %. Ser man 

på geografisk opphopning av lavinntekt, er det ingen klare tegn til utjevning, heller økte forskjeller over en 4-

årsperiode.  
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Figur 14. Andel leide boliger og andel barn i lavinntektshusholdninger i ulike soner. Kilde: Levekårskarlegging Fredrikstad 2018 
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4. Miljøet rundt oss 

Miljøet kan fremme god helse og beskytte mot sykdom og ulykke, eller det kan i større eller mindre grad 

være en risiko. Det finnes mange fysiske, biologiske, kjemiske og sosiale miljøfaktorer som kan påvirke helsa. 

Det er verken mulig eller hensiktsmessig å måle eller følge alle disse. Lokalt er det likevel noen sentrale 

forhold vi bør og skal ha oversikt over, fordi de er viktige og fordi vi har handlingsrom til å påvirke dem.   

Drikkevannskvalitet, luftkvalitet, støy og smittevern er eksempler på miljøforhold som har direkte effekt på 

helsa, med potensielt store konsekvenser. Vi vet nå at luftforurensning og støy gir helseplager og sykdom 

ved langt lavere nivåer enn tidligere antatt. Vi vet også at belastninger knyttet til miljøforhold er sosialt 

skjevfordelt og ofte kommer på toppen av dårligere bokvalitet og nabolag med levekårsutfordringer.  

Videre vil forhold som sykkel- og gangveinett, kollektivtransport, byrom og tilgang til tjenester og 

møteplasser påvirke hvordan vi oppfører oss og har det. Arealbruk, bygde strukturer, tilrettelegging for aktiv 

transport og generell infrastruktur gir rammeverk for helse ved å påvirke fysisk og sosial atferd, trivsel og 

tillit. I tillegg er det viktig å jobbe for mobilisering av menneskelige ressurser i nærmiljøene. Spesielt er 

lokalmiljø og nabolag viktig for barn, eldre og mennesker som står utenfor yrkeslivet, som oppholder seg 

mye lokalt. 

Sosialt miljø og sosial støtte dreier seg om i hvilken grad man opplever å ha nære relasjoner, noen å spørre 

om hjelp og være en del av nærmiljøet. Sammenhengen mellom grad av sosial støtte og tilhørighet, og fysisk 

og psykisk helse er godt dokumentert.  

Drikkevann  
Tilgang til rent vann har stor betydning for folks helse, spesielt små barns helse. Fredrikstad har stabilt svært 

god vannkvalitet, langt over landsgjennomsnitt, med en hygienisk kvalitet på 100 %.  

Radon  
Radon er en radioaktiv edelgass som kontinuerlig dannes fra uran i bakken, og kommer inn i bygninger fra 

byggegrunnen. Med ca. 300 tilfeller årlig i Norge, er radon nest viktigste årsak til lungekreft etter røyking. 

Forekomst av radon er ikke noe kommunen måler systematisk, men har et aktivt forhold til gjennom 

regulerings- og byggeplan-arbeid og 

tilsyn med spesielt skoler og 

barnehager. Radon er et viktig miljø-

tema i Fredrikstad fordi det er spesielt 

høy naturlig forekomst av radon i 

grunnen her.  

 

Figur 15. Kart som viser angitt aktsomhetsnivå med tanke på radon. Kilde: 

norgeskart.no/geonorge 
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Støy 
Et lydnivå på 55 desibel utenfor bolig er angitt som øvre grense med tanke på å forhindre alvorlige plager og 

sykdom. Veitrafikk er den viktigste kilden i Norge til plagsom støy. Ut fra støykartleggingene (som gjøres 

hvert 5. år siden 2012), ser det ut til at andelen som er utsatt for høye støynivåer i Fredrikstad, er stabil, men 

relativt stor. 30 % opplever støy over 55 desibel og 8 % over 65 desibel.  

I Østfoldundersøkelsen svarer 24 % at de opplever forstyrrende støy, noe som bekrefter anslaget over. 

Støy kan forstyrre samtaler, hvile og søvn. Utilstrekkelig hvile og søvn påvirker psykisk og fysisk helse. Blant 

annet er det funnet sammenhenger mellom for lite søvn og angst, depresjon, fedme og hjerte- og 

karsykdom. Og støy er en av miljøfaktorene som er særlig sosialt skjevfordelt.  

Luft 
Frisk luft er en grunnforutsetning for helse, på linje med rent vann. Lokal luftkvalitet handler om den lufta vi 

daglig puster i. Luftas innhold av ulike stoffer avgjør om luftkvaliteten er god eller dårlig.  Lufta i Fredrikstad 

er vanligvis lite forurenset og fri for støv. Men i perioder, spesielt i vinterhalvåret, opplever vi likevel 

moderat høye til svært høye forurensningsnivåer også i Fredrikstad. I Fredrikstad er det i hovedsak svevestøv 

(PM2,5 og PM10) og noe nitrogendioksid (NO2) fra biltrafikk og vedfyring som forurenser lufta og gir dårlig 

luftkvalitet. I tillegg kommer utslipp fra industri og forurensning transportert langveisfra.   

Nasjonale myndigheter har angitt grenser for hva som er å regne som helsemessig god luftkvalitet og en 

juridisk grense for når kommunen må gjøre tiltak for å få ned forurensningsnivåene. Den juridiske grensen er 

noe høyere enn helse-grensen. I Fredrikstad har vi hovedmålestasjonen i St. Croix-krysset og en 

«bakgrunns»-målestasjon på taket på rådhuset (Nygaardsgata). Vi ser av de siste 10 års målinger at 

luftkvaliteten har blitt bedre. Dette henger mest sannsynlig sammen med en blanding av tiltak, både 

forebyggende og reparerende, og at været har blitt våtere.  

 

Figur 16. Luftkvalitet i Fredrikstad, målt ved PM10 (grovt svevestøv); antall døgn over fastsatt grenseverdi for helsefare (0-pkt i grafen), 

og juridisk grenseverdi (rød linje). Målepunkter St. Croix og Nygaardsgata. Kilde: luftkvalitet.info 
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Smitte og smittevern  
Vaksinasjonsdekningen i kommunen har direkte 

betydning for helse/sykdom og levealder. Dette gjelder 

både barnevaksinene og influensavaksinen som er 

anbefalt for risikogrupper og eldre.  

Vaksinasjonsdekningen blant barn ligger svært høyt i 

Fredrikstad, og over landsgjennomsnittet. Andelen er 

over det nivået som nasjonalt og internasjonalt anbefales 

for at gruppen barn og unge skal være godt beskyttet.  

Når det gjelder influensavaksinen er dekningen dårligere, både 

sett opp mot landsgjennomsnittet og anbefalinger. Det er 

positivt at andelen har økt jevnt siste tre år, men kun 1/3 av 

innbyggerne over 65 år vaksinerer seg per nå årlig mot 

influensa.  

Det har ikke vært spesielle hendelser med 

folkehelsekonsekvenser, knyttet til smittsomme sykdommer 

siste 4-årsperiode, men det er en bekymring at forekomsten av 

multiresistente bakterier fortsetter å øke her som ellers i landet. Dette er først og fremst knyttet til 

antibiotikabruk – lokalt, nasjonalt og internasjonalt.  

Tilrettelegging for hverdagsaktivitet 
For å få flere til å velge andre transportmidler enn bil, altså bidra til aktiv transport, er reguleringer og fysisk 

tilrettelegging nødvendige minimumstiltak. Men vi mangler ofte treffsikre måter å måle selve 

tilretteleggingen på. Vi kan likevel ane noe om tilrettelegging ved å se på aktivitetsnivået i befolkningen (se 

helserelatert atferd) og måle bruken av ulike transportmidler.  

Bruken av kollektivtransport i Nedre Glomma har gått opp i 2018 mot tidligere år, men ligger fortsatt godt 

under de fleste andre byområder. Andelen som går og sykler ligger på det laveste nivået i landet, og trenden 

for sykling er, ifølge målestasjonene, nedadgående. Bilandelen vår er den nest høyeste i landet, og vi er også 

byområdet som har flest biler per husholdning. 

97,4 % 

av alle 9-åringer følger barne- 

vaksinasjonsprogrammet. 

Dette er flere enn på landsbasis (96,9 %). 

29,5 % 

av de over 65, som anbefales 

influensavaksinering, vaksinerer seg. 
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Figur 17. Transportmiddelfordeling. Se under. 

 

 

Byfergene er et lokalt eksempel på hvordan tilrettelegging bidrar til atferdsendring. Fergepassasjertallet har 

vært jevnt stigende siden 2012, etter at ferga ble gratis f.o.m. 2013 og antall fergeruter og avganger har økt. 

Økningen har fra 2012 til 2019 vært på nær 400 %, med over 1,4 millioner turer sist år. 
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Figur 18. Fergepassasjertallet per år. Kilde: kommunens Parkering og transport 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Av de indikatorer vi har, for å vurdere tilretteleggingen for sykling, ser det ut til at Fredrikstad ligger bak 

sammenlignbare byområder. Blant annet er kun 9 % av kommunale veier oppgitt å være tilrettelagt for 

sykling. Dette er en nedgang siden 2015/16, og langt under en del andre kommuner. 

Figur 19. Andel av kommunal vei som er tilrettelagt for sykkel i ulike kommuner sett opp mot landet, i %. Kilde: SSB/Kostra. 

 

 

Sosialt miljø, rekreasjons- og møteplasser 
Når det gjelder arealbrukens påvirkning på folkehelse/sosial bærekraft, trekker fagkunnskapen spesielt frem 

sosial sammensetning i nærmiljøene og tilgangen til sosiale møteplasser, som svært viktig.  

Rekreasjons- og møteplasser 
Tilgang for alle til offentlige møteplasser, parker og rekreasjonsområder, er et viktig tiltak for å styrke sosial 

bærekraft. Urbane grøntområder øker fysisk aktivitet på fritida, fremmer sosiale møter, fremmer stabilitet 

og trygghet i boområder og virker direkte positivt på mental helse. Det er altså tydelig sammenhenger 

mellom hvordan vi former det fysiske miljøet, livskvalitet og sykdomsforekomst. I forbindelse med fortetting 

og utbygging, er dette svært viktig å ivareta – med reell tilgang for alle, på tvers av sosiokulturelle 

kjennetegn, og plass nok.   

Fra fylkesundersøkelser ser vi at anslagsvis 85 % av voksenbefolkningen, opplever tilgangen på grøntområder 

og rekreasjonsområder som god (og 5 % «vet ikke»), men bare 55 % opplever tilgangen til sosiale 

møteplasser som bra (28 % har oppgitt «vet ikke»).  
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Sosialt miljø og nærmiljø 
Sosial kapital og fellesskap i en befolkning har stor effekt på både livskvalitet for innbyggerne og økonomisk 

utvikling. Det regnes som en av de sentrale faktorene i sosial bærekraft. 

Tillit til hverandre er en kjernefaktor i sosial kapital. Tillit kan måles 

direkte eller indirekte. Et eksempel på det siste er vaksinasjonsdekning 

blant barn og unge. Denne indikerer stor tillitt i foreldrepopulasjonen i 

Fredrikstad. Fra Østfold-undersøkelsene har vi et direkte mål; over 70 % 

av befolkningen mener at «folk flest er til å stole på». Dette ser ut til å 

være stabilt siden 2011, og er absolutt en ressurs. Kun 4 % mener at 

man «ikke kan være for forsiktig» når man har med andre å gjøre. Her 

har vi ikke nasjonale tall til sammenligning. Også tillit varierer avhengig 

av sosioøkonomiske kjennetegn; Mens over 80 % av de med høyskole- eller universitetsutdannelse mener at 

«folk flest er til å stole på», mener kun 59 % av de med grunnskoleutdanning dette.  

Fritid og nærmiljø er viktige arenaer for sosial kompetanse og kontakt på tvers, tilhørighet/fellesskap, 

frivillighet, følelse av å få bidra og bety noe, mestring, med mer. Ekstra viktige er fritidsarenaene for barn og 

unge som faller utenfor andre fellesarenaer, som skolen. I løpet av tre år har andelen unge som opplever å 

ha tilgang på gode treffsteder økt fra 43 % til 51 %. Dette er en gledelig økning, og er nå på landssnitt, men 

fortsatt mener ca. halvparten av ungdomsskoleungdom at de mangler slike steder. Kun 30 % av 

videregåendeelevene i Fredrikstad opplever tilbudet av treffsteder som bra, mot 34 % på landsbasis. Fra 

tjenestene kommer det frem utfordringer med utenforskap knyttet til foreldres levekår og dagens press om 

utstyr, foreldrebetaling og –deltakelse. Oversikt over muligheter og eventuelt alternative arenaer, oppleves 

også av mange som vanskelig tilgjengelig, både rent faktisk og for noen på grunn av språklige barrierer.  

64 % av ungdom er fornøyd med lokalmiljøet der de bor, noe som er tilsvarende landsgjennomsnittet. 

Å bidra i frivillige lag og foreninger virker helsefremmende både for andre og for en selv. Undersøkelser 

tyder på at rundt 52 % av voksne i Fredrikstad deltar i frivillighet eller er med i lag/foreninger. For Østfold 

som helhet er andelen 55 %. Lignede, landsomfattende undersøkelser viser 61 % i Østfold og 64 % i landet. 

Trygghet er en viktig faktor med tanke på fritid og bruk av 

nærmiljøet, spesielt for barn og unge. Med unntak av Cicignon 

skole, som ligger i sentrum, oppgir kun 2-5 % av elevene på alle 

ungdomsskolene i kommunen at de føler det utrygt å ferdes ute 

på kveldstid. Resten har svart «trygt» (86 %) eller «usikker». På 

Cicignon opplever 7 % det som utrygt.  

I voksenbefolkningen oppgir 89 % at de føler seg trygge i sitt 

nærmiljø og 91 % at de trives i nærmiljøet. Kun 7 % opplever i 

liten grad tilhørighet. Men dette varierer avhengig av geografisk område og sosioøkonomisk gruppe. For 

eksempel varierer «liten tilhørighet» mellom 4 % i noen områder og 13 % i andre, og oppgitt «god eller 

veldig god trivsel» i nærområdet varierer mellom 88 og 95 % avhengig av utdanningslengde.  

  

De aller fleste ungdomsskoleelever  

i Fredrikstad føler seg 

trygge 

i sitt lokalmiljø, også på kveldstid. 

>70 % 

av befolkningen mener at  

«folk flest er til å stole på». 
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5. Skader og ulykker 
Til tross for en betydelig nedgang i dødelighet som følge av skader og ulykker, er dette fortsatt den største 

dødsårsaken for personer under 45 år.  En rekke studier har funnet at det er en sammenheng mellom 

sosioøkonomisk status og ulykkesskader, og for dødelighet ved ulykker. Østfold er da også blant de fire 

fylkene med flest personskader (2014) og Fredrikstad noe over landsgjennomsnittet når det gjelder skader 

totalt, hoftebrudd og dødelighet ved ulykker.  Skader og ulykker har store menneskelige og økonomiske 

kostnader.  

Skader og dødelighet totalt 
Antall skader behandlet på sykehus, i Fredrikstad-befolkningen har gått noe ned, fra 16,4 skader per 1000 

innbyggere årlig, til 15,6. Tilsvarende utvikling finner man i landet for øvrig, der gjennomsnittet nå er 13,7 

skader per 1000 innbyggere. Vi har ikke mer spesifikk informasjon om skader, på lokalt nivå, men fra annen 

statistikk vet vi at over 90 % av alle skader er ulykkesskader (færre er voldsskader og villet egenskade), og at 

flest skader skjer i bolig- og boligområde (spesielt i eldre år), etterfulgt av vei/gate (spesielt middelaldrende), 

idrettsområder og utdanningssteder (spesielt yngre). Over 50 % av alle skader skjer på grunn av fall, rundt 20 

% skjer etter sammenstøt/påkjørsel. 

For skader og ulykker generelt, men spesielt for dødsfall på 

grunn av ulykke, er det tydelige kjønnsforskjeller. I 

aldersgruppen 0-44 år, er det 18,4 dødsfall per 100 000 

menn og 7,6 dødsfall per 100 000 kvinner. Dette tilsvarer at 

7-8 gutter/menn og 3 jenter/kvinner, i alderen 0-44 år, dør i 

Fredrikstad hvert år på grunn av en ulykke. 

  

Hoftebrudd 
Hoftebrudd er en type skade som har store konsekvenser for den enkelte, for deres pårørende og for bruk av 

samfunnsressurser.  

Forskning viser at hoftebrudd generelt følges av store smerter og lidelser og 1/3 av alle med hoftebrudd dør 

innen et år etter ulykken. Mange får gjentatte hoftebrudd og eller sterkt redusert livskvalitet. Økonomisk 

utgjør eldre med hoftebrudd en stor pasientgruppe med store behov for tjenester fra sykehus og kommune-

helsetjenesten. Antall hoftebrudd ventes å øke i framtiden fordi antall eldre i befolkningen øker. Hvert 

hoftebrudd vil i gjennomsnitt koste kommunen en halv million kroner, og legge beslag på mange 

sykehjemsplasser.  

De fleste brudd skjer etter fall i hjemmet. Risikofaktorer er, utover å være kvinne, økt falltendens og 

benskjørhet. Disse risikofaktorene følger av økt alder, men andre forhold kan i tillegg øke risikoen: inaktiv 

livsstil, røyking, bruk av medikamenter, diabetes og opphopning av benskjørhet i familien. ¾ av alle 

hoftebrudd skjer i aldersgruppen over 75 år, mens resten skjer i gruppen 45-75 år. Rundt 165 mennesker i 

Fredrikstad brekker hvert år hofta. Andelen har ligget stabilt i mange år, litt høyere enn landsgjennomsnittet.  

Andre spesifikke dødsårsaker 
Narkotikautløste dødsfall i aldersgruppa 15-64 år, har gått kraftig ned fra 16,5 dødsfall per 100 000 i 2010, til 

5,9 i 2017. Fredrikstad har de siste 3-4 årene ligget lavere enn landsgjennomsnittet (som har gått moderat 

ned fra 8,1 til 7,3). Selvmord har vist positiv nedgang blant menn, som nå ligger lavere enn landet for øvrig. 

Men for kvinner har andelen selvmord økt både i landet og lokalt, med en kraftigere økning i Fredrikstad.  

Hvert år dør 

10-11 unge 

i Fredrikstad som resultat av en ulykke. 

De fleste er gutter og menn. 
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Figur 20. Antall narkotikarelaterte dødsfall og antall selvmord, per 100 000. Kilde: FHI. 
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6. Helserelatert atferd  

Helserelatert atferd er valg vi tar og ting vi gjør som har innvirkning på helsa. På befolkningsnivå ser vi at 

atferden vår spesielt påvirker forekomsten av overvekt, type 2 diabetes, hjerte- og karsykdommer, muskel- 

og skjelettlidelser, en rekke former for kreft, søvn, psykisk helse, egenverdi, selvfølelse og trivsel.  

Atferd påvirker helsa gjennom hele livet, fra fødsel til død. Variert fysisk aktivitet i tidlige leveår er for 

eksempel viktig for at barn skal kunne utvikle fin- og grovmotorikk, muskelstyrke og kondisjon, og den 

tidligste læringa foregår gjennom bevegelse. Og sosial atferd, styrke- og koordinasjonstrening betyr mye for 

helse og ulykkesrisiko i eldre år.  

Helserelatert atferd er viktig å følge fordi det er de forhold som mest direkte forklarer helsestatus. De fire 

største risikofaktorene for dødsfall før fylte 70 år, er atferds-forhold: Tobakksrøyk, kosthold, bruk av alkohol 

og andre rusmidler, lav fysisk aktivitet.  

Noen av disse risikofaktorene/vanene har enorm betydning; så mye som 70 % av forskjellen i levealder 

mellom høyt og lavt utdannede, er anslått å skyldes røykevaner (fordi røyking er svært sosialt skjevfordelt). 

Og anslag for fysisk aktivitet viser at hvis man kunne eliminere fysisk inaktivitet fra befolkningen, ville dette 

tilsvare en reduksjon på ca. 9 % av alle dødsfall før 70 år. Verdens helseorganisasjon har beregnet at 

endringer i kosthold, fysisk aktivitet og røykevaner kan forebygge rundt 80 % av alle hjerteinfarkt, 90 % av 

type 2 diabetes og over 30 prosent av kreft. Endrede solingsvaner vil kunne forhindre 90 % av alle 

hudkrefttilfeller. 

 

Figur 21. Rangerte risikofaktorer for å dø før 70 års alder. Kjønn samlet. Kilde: FHI/Senter for sykdomsbyrde. 
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De valg vi gjør rundt sosial deltakelse, hva vi bruker fritida på og eventuelt risikoatferd, har også betydning 

for helse og livskvalitet gjennom livet. 

Et kjennetegn ved helserelatert atferd er at den er betydelig sosialt skjevfordelt. Mennesker med høyere 

utdanning, eller som har foreldre med høyere utdanning, har (som gruppe) mer helsefremmende atferd på 

så og si alle områder. Helserelatert atferd påvirkes derfor også i størst grad gjennom å påvirke 

bakenforliggende årsaker som oppvekst, utdanningsforhold og levekår.  

Men atferd påvirkes også direkte, gjennom justering av tilgang og tilrettelegging (av hva?), og dette er 

avgjørende å ha på plass. Forbud/påbud og tilrettelegging har også størst effekt for de som i utgangspunktet 

har mest å hente. Dette i motsetning til for eksempel informasjonskampanjer, som oftere forsterker de 

sosiale forskjellene. Vaner/atferd etableres tidlig og har en tendens til å bestå. Det er derfor adskillig lettere 

å påvirke vaner i forkant enn å forsøke å endre eller reparere konsekvenser, i etterkant. 

Fysisk aktivitet 
Voksne anbefales å være i fysisk aktivitet minst 30 minutter daglig for å holde fysisk form og helse ved like. 

For barn og ungdom er anbefalingen 60 minutter daglig. En rekke undersøkelser viser at de fleste barn, om 

lag halvparten av de unge og kun 20 – 30 % av voksne oppfyller rådene om fysisk aktivitet. Det er et mål å få 

flere til å oppfylle kriteriene, men det antakelig viktigste målet med tanke på folkehelsa, er å redusere 

andelen absolutt ikke-aktive. En nasjonal undersøkelse og oppsummering fra 2007, viser at ca. 21 % av 

befolkningen ikke er aktive i det hele tatt. Men ca. ¾ av disse ønsker å bli aktive.  

Samfunnsøkonomisk er det beregnet en gevinst (i reduserte helsekostnader) på 63 kroner per kilometer 

gange, og 24 kroner per kilometer sykling. Økt andel syklende og gående, vil altså kunne gi enorme 

gevinster. I tillegg er disse sosialt rettferdige transportformer, da de er tilgjengelige relativt uavhengig av 

økonomi. Å legge til rette for aktiv transport i hverdagen er en av de viktigste tingene vi kan gjøre for å øke 

andelen fysisk aktive.  

Vi har ikke gode regionale eller lokale tall for fysisk aktivitet i voksenbefolkningen, men vi har tall for aktivitet 

og inaktivitet, blant ungdom.  

Andelen unge i Fredrikstad som trener en eller flere ganger i uka, ser ut til å ha økt noe og ligger på 

landsgjennomsnittet. En viktig tilleggsopplysning når det gjelder trening, er at skolene rapporterer om en 

trenings-trend blant ungdom som i stor grad dreier seg om utseende, og ikke om transport eller fysisk 

kapasitet. Dette er en bekymring i tillegg til den relativt betydelige andelen som beveger seg svært lite.  
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Figur 22. Andel inaktive ungdomsskoleelever (fysisk aktive sjeldnere enn hver 14. dag) i landets fylker, landet som helhet og i 

Fredrikstad, i %. Kilde: FHI. 

 

Kosthold  
Helsedirektoratet har klare anbefalinger om hva et godt 

kosthold bør bestå av, som blant annet inkluderer grove 

kornprodukter, fisk, grønnsaker og bær, og i mindre grad 

sukker og kjøtt. Kostholdsvaner er viktige fordi de 

påvirker en rekke helseforhold. Utviklingen over tid har 

vært positiv på noen områder (f.eks. noe økning i inntak 

av frukt/grønt og fisk siste årene) og negativ på andre. 

Oppsummert er det slik at alt for få oppfyller 

anbefalingene knyttet til kosthold. Og som for de andre faktorene, ligger Østfold og Fredrikstad noe 

dårligere an enn snittet i landet på dette området.  

Røyking og snusbruk 
Tobakksrøyking er en av de viktigste årsakene til redusert helse og levealder. Omtrent halvparten av de som 

røyker daglig over mange år, dør av sykdommer som skyldes tobakk. Andelen røykere i befolkningen har gått 

kraftig nedover siden rundt tusenårsskiftet, en utvikling vi også har hatt i Fredrikstad og Østfold. Utviklingen i 

Østfold følger likevel ikke den samme gode utviklingen som i landet totalt sett, noe som gjør at vi i dag ligger 

dårligere an enn landsgjennomsnittet. Egne tall for Fredrikstad er mer usikre, men antas å følge Østfold.  
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Figur 23. Dagligrøyking i Østfold, mot landsgjennomsnittet, etter alder, i %. Kilde: FHI. 

 

Det er en markant sosial gradient når det gjelder røyking, og forskjellene har økt i takt med redusert total-

røyking. Dette er nok også forklaringen på hvorfor tallene for Østfold (over) har utviklet seg som de har. I 

Østfold røyker nå 8 % av de med høyest utdannelse, mens blant de lavest utdannede røyker 32 %.  
 

Figur 24. Dagligrøyking i Østfold, mot landsgjennomsnittet, etter utdanningsnivå, 25 – 74 år, i %. Kilde: FHI. 

 

Mens røykeandelen går ned, går andelen som snuser opp. 

Trenden er særlig tydelig blant unge. Mens 2 % av 

videregåendeelevene røyker daglig, snuser drøyt 15 %. Flere unge 

på videregåendetrinnet i Fredrikstad snuser sammenlignet med 

landsgjennomsnittet. 

23 % av gutter 
i vg skole i Fredrikstad  

snuser daglig, 
 16 % av jentene gjør det samme. 
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Alkohol 
Alkoholbruken blant ungdom har gått ned de siste 10-15 år, i Norge og i Fredrikstad. På videregåendetrinnet 

ligger Fredrikstad på snitt med landet for øvrig, med en andel rundt 40 % som drikker alkohol månedlig eller 

mer (ca. 10 % drikker hver uke). På ungdomsskoletrinnet er bruken av alkohol lavere i Fredrikstad enn både 

Østfoldsnitt og landsgjennomsnitt, og kun 2 % (mot tidligere 4 %) oppgir at de får lov av foreldrene sine til å 

drikke alkohol.  

I voksenbefolkningen er skadelig bruk eller avhengighet av alkohol den vanligste rusbrukslidelsen. Dette 

gjelder i stor grad også eldre. Skadelig bruk innebærer at bruken har gitt påvisbare fysiske og psykiske 

helseskader og uheldige sosiale konsekvenser. Alkohol er årsak til betydelig helsemessige og sosiale 

problemer i samfunnet, men vi har dårlige tall for å følge dette. Fra tidligere undersøkelser vet man at menn 

drikker oftere og i gjennomsnitt dobbelt så mye alkohol som kvinner og at grupper med lavere utdanning 

og/eller dårlig økonomi rammes av skadelige virkninger i større grad enn andre (selv om totalt forbruk ikke 

nødvendigvis følger det samme mønsteret). 

Venner og fritid 
Flere forhold rundt barn og unges tidsbruk følges i Ungdata-undersøkelsene fordi også slike forhold er antatt 

å ha betydning for helse og livskvalitet. Av beskyttende faktorer for barns livskvalitet og utvikling finner vi, 

utover søvn, mat og aktivitet, blant annet gode sosiale bånd. Fysisk samvær er antatt å være en viktig faktor 

for utvikling av sosial kontakt og for god psykisk helse. Det er stadig mer forskning som peker i retning av at 

tid brukt på skjerm og sosiale medier, tross noen positive sider, totalt sett ikke fremmer helse og livskvalitet 

når bruken går ut over andre gunstige aktiviteter.  

Av statistikken ser vi nå at skjermbruken går opp og fysisk samvær er redusert. Endringen i fysisk samvær er 

den største endringen vi har i Ungdata-statistikken fra 2013 til 2019. Det blir diskutert om dette går ut over 

blant annet utvikling av sosiale ferdigheter og selvfølelse. En stor andel ungdom oppgir å spille dataspill 

nattestid. Disse tallene må ses i sammenheng med funnene rundt fysisk og psykisk helse blant barn og unge. 

Det rapporteres også en bekymring fra tjenestene knyttet til konsekvenser av skjermbruk, spesielt spill og 

sosiale medier. Dette knytter seg både til søvn og skoleprestasjoner og –trivsel. 

Figur 25. Andel som bruker mer enn to timer hver dag på skjerm-aktiviteter (spesielt dataspill og sosiale medier), utenom skoletid, i %. 

Kilde: Ungdata. 
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I tillegg observerer skolene at et økende antall ungdom ser ut til å havne utenfor på fritida. Det er stadig 

flere arenaer å falle utenfor på, fordi fritidsarenaene er i endring og kravet til betaling, utstyr og ressurser 

øker; «Enten er du med i idrett, eller så er du utenfor», «Hva gjør du når ikke har råd til å være med 

skolevennene dine til sentrum for å sitte og drikke kaffe?».  

Cannabis 
Cannabis er fellesnavnet på hasj, marihuana og cannabisolje. Hasj er den vanligste formen for cannabis i 

Norge og er det mest utbredte av alle de ulovlige narkotiske stoffene. Analyser av Ungdata-statistikk viser at 

det er sammenheng mellom bruk av cannabis og psykiske plager og negative helsemessige og sosiale 

konsekvenser, både akutte og langvarige. Fra tidligere undersøkelser har man også sett at de som oppgir 

bruk, også oppgir å drikke oftere, og har flere høykonsumsituasjoner enn de som oppga ikke å ha brukt 

cannabis.  

Fra 2016 til 2019 har vi utviklingstrekk som peker mot høyere 

bruk av cannabis i Fredrikstad. På ungdomstrinnet er det en 

økning fra 2 til 4 % i hvor mange som har brukt cannabis en eller 

flere ganger. På videregående fra 14 til 17 %. Bak 

gjennomsnittstallene ligger til dels store forskjeller; adskillig 

flere gutter enn jenter har brukt cannabis, så mange som 34 % 

av guttene på Vg3. Og på noen skoler er det klassetrinn som 

skiller seg kraftig ut. Fredrikstad ligger samlet sett høyere enn landsgjennomsnittet i bruk av cannabis, med 

for eksempel en «har prøvd»-andel på videregående på 17 % mot 12 % på landsbasis.  

 
  

17 % av unge 
på videregående-trinnet, har prøvd  

cannabis. 
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7. Helsetilstand 
Med helsetilstand menes befolkningens fysiske og psykiske helse, målt ved for eksempel forekomst av 

sykdommer som kan forebygges, ved psykisk helse/uhelse og mestringsressurser, eller ved mer indirekte mål 

som legemiddelbruk og sykefravær.  

En del sykdommer oppstår alene på bakgrunn av genetikk eller tilfeldigheter. Disse faller utenfor 

forebyggings-delen av folkehelsearbeidet. De største sykdomsgruppene i dag er derimot såkalt 

forebyggbare, det vil si at de i stor grad oppstår på grunn av miljøbelastning og eller vaner/atferd/valg – 

faktorer som kunne vært annerledes, altså forebygget. Disse sykdommene og plagene er resultater av 

sammensatte årsaker som henger tett sammen med helserelatert atferd, som igjen mest grunnleggende 

henger sammen med oppvekstforhold og levekår. Derfor finner vi også store sosiale ulikheter i helsetilstand. 

Og primært derfor har vi høyere sykdomsbyrde i Østfold og Fredrikstad, enn på landsbasis.  

Helse og livsmestring hos barn og unge  
Når det kommer til fysiske plager, svarer en relativt stor andel 

ungdom at de har fysiske plager daglig og/eller ukentlig. På 

videregåendetrinnet svarer hver tredje til fjerde ungdom at de ofte 

har hodepine, nakke- og skuldersmerter og magesmerter. Rundt 

10 % har dette daglig. 21 % av ungdommene bruker reseptfrie 

legemidler som Paracet og Ibux, hver uke. Blant jenter er det 26 %.  

Overvekt hos barn og unge henger i stor grad sammen med 

helserelatert atferd i familien, spesielt kosthold. Fødselsvekta i Fredrikstad ligger drøyt 10 % over 

landsgjennomsnittet, mens overvekt-andelen i 8 års alder ligger rundt 25 % høyere enn i landet totalt. Her 

kan også erfaringer fra skole og barnehage være interessant; de rapporterer om et økende antall familier 

som ikke spiser sammen (der familiemedlemmene spiser etter hverandre på grunn av dårlig tid), og barn 

som jevnlig får middag servert i sofaen, til serier eller annet på TV. Slike forhold henger erfaringsmessig 

sammen med dårlig matkvalitet og mengderegulering, i tillegg til at familien mister en svært viktig sosial 

arena. 

Tannstatus kan være en indikator på familievaner og foreldremestring, men også tannlegeoppfølging. 

Tannstatus har vi bare fylkestall på, og her ligger andelen med «null hull» på 60 % i Østfold, rett under 

landsgjennomsnittet.  

Når det gjelder psykisk helse og robusthet, ser vi fra Ungdata-tallene at en liten del av ungdommen (1-5 %) 

ser ut til å slite på veldig mange områder i livet – med familie, venner/fritid og skole. Disse oppgir også 

betydelig større grad av negative faktorer som rus og psykiske plager. Denne ungdomsgruppen er i stor risiko 

for å bli stående utenfor yrkesliv og samfunn i voksen alder, med dårlig fysisk og psykisk helse. Skolene 

rapporterer også om en liten andel barn og unge som har alvorlige psykiske problemer, og at denne typen 

problematikk er stor og omfattende rundt de det gjelder. De som trenger hjelp, trenger mye. Mange sliter på 

veldig mange områder i livet. 

I tillegg oppgir en nokså stor og økende andel ungdom, utfordringer knyttet til psykisk 

helse/stemningsleie/livskvalitet og fremtidshåp uten at dette henger sammen med klassiske risikofaktorer 

ellers. I disse tallene finnes nok alle grader av psykiske plager og lidelser og hverdagsutfordringer, men det er 

ikke skilt på dette i statistikken for barn og unge. Blant annet oppgir 15 % av alle på ungdomstrinnet og 24 % 

på videregåendetrinnet, at de ofte er plaget av depressive symptomer (bekymring, tristhet, håpløshet, mm). 

30 % av videregåendeelevene i Fredrikstad er mye plaget av ensomhet og 25 % svarer at de siste uke har 

vært veldig mye plaget av for stor bekymring om ting. Dette er alt sammen tall som er rett i overkant av 

landsgjennomsnittet. 

21 % av unge 
på videregåendetrinnet, bruker 

reseptfrie legemidler hver uke. 



39 
 

Figur 26. Andel ungdom på videregåendetrinnet i Fredrikstad, som oppgir depressive symptomer, i %.  Kilde og figur: Ungdata 

 

 

Det gjenstår et stykke arbeid for å bli sikrere på hva dette representerer. Uansett peker informasjon fra 

tjenestene på generell samfunnsutvikling som en brikke i dette, med noen viktige punkter: 

- Generasjon prestasjon; Det er generelt store forventninger til barn og unge, uansett utgangspunkt, om å 

klare «alt» og være «perfekte» på alle områder. Mange ungdommer opplever mye press både på skolen, 

for karakterer, og utenom – knyttet til utseende, popularitet og aktiviteter. Og «alle» vet, via sosiale 

medier, om du lykkes eller ikke. 

- Forventninger til livet; Flere trekker frem bekymring rundt hvorvidt vi har klart å gjøre barn og ungdom 

robuste nok, om de har realistiske forventninger til livet og seg selv; om ulike ressurser og utfordringer, 

at opp- og nedturer og ubehagelige følelser er en naturlig del av et vanlig liv. Ungdom i dag oppleves å 

ha få hverdagstermer rundt følelser – det er enten lykke eller angst og depresjon.  

- Dagens ungdoms «normalitet» virker å være svært snever, og mye blir oppfattet som unormalt eller 

sykt. Det oppleves å være mindre rom for den store menneskelige variasjonen som vi faktisk er. 

Nok søvn er viktig for helse og mestring. Det kan samtidig være en indikator på at andre forhold ikke er ok, 

og må ses i sammenheng med funnene over. En stabil andel på rundt 25 % av ungdomsskoleelevene oppgir å 

være ganske eller mye plaget med søvnvansker. Dette må også ses i sammenheng med helserelatert atferd 

som skjermbruk, da en stor andel ungdom oppgir å bruke mye tid på sosiale medier og mange spiller 

dataspill og lignende nattestid. Fra tjenestene rapporteres mye problematikk knyttet til søvn og søvnmangel 
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spesielt etter ferier og helger, noe som angis å henge sammen med spill/skjermbruk og mangel på god 

grensesetting. Søvnvansker vet vi har kobling mot blant annet psykiske og fysiske plager og sykdom, 

skolefravær, lavere karakterer og ulykker. 

Mobbing er også alltid en viktig faktor. Statistisk har det vært lite mobbing i Fredrikstadskolen sett opp mot 

landssnittet, men dette ser ut til å ha endret seg. På 10.trinn oppgir nå 6,1 % at de opplever mobbing, mot et 

landsgjennomsnitt på 4,7 %. Mobbing foregår over alt, også i barnehagen. Kunnskap om risiko, 

beskyttelsesfaktorer og tiltak, hos alle som møter og jobber med barn og unge, er viktig. Dette er ellers 

forhold som må følges videre.  

Sykdomsbyrde i voksenbefolkningen 
Ut fra levealder og dødelighet før 75 år, ser vi at graden av sykdom i befolkningen i Fredrikstad er høyere enn 

på landsbasis. Og ser vi på ulike sykdomsgrupper, finner vi at vi i Fredrikstad har flere tilfeller av alle 

hovedgrupper av sykdom; overvekt og fedme, type 2 diabetes, hjerte- og karsykdom, muskel- og 

skjelettplager, kreft og lungesykdom. Fra andre undersøkelser vet vi at dette i hovedsak henger sammen 

med utdanningsnivået i befolkningen, men ikke bare.  

Av lokale tall og utvikling er det spesielt bekymringsfullt at andelen type 2 diabetes ser ut til å øke nokså 

betydelig og det øker mer enn i landet for øvrig. Diabetes er en av de store folkesykdommene som i stor grad 

er kostholdsrelatert og forbundet med alvorlige komplikasjoner. Nærmere 5 % av innbyggerne i Fredrikstad 

bruker nå legemidler mot type 2 diabetes.  

Figur 27. Brukere av legemidler for type 2 diabetes, per 1000 innbyggere, i Østfold og Fredrikstad mot landet. Kilde: FHI. 

 

Andelen nye krefttilfeller i Fredrikstad har alltid ligget høyere enn landsgjennomsnittet, men de siste årene 

har avstanden økt ytterligere. Ser man på kjønn og enkelte kreftsykdomsgrupper kan det se ut til at mye kan 

forklares av økningen i prostatakrefttilfeller hos menn og lungekreftutviklingen. Ut fra hva man vet om både 

prostatakreft og kreft generelt, er det all grunn til å tro at den høyere andelen, og økningen, har med 

helserelatert atferd (kost, aktivitet, røyk, alkohol, mm) å gjøre.   
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Figur 28. Antall nye krefttilfeller, kjønn samlet, per 1000 innbyggere, i Østfold og Fredrikstad mot landet. Kilde: FHI. 

 

 

Uføreandelen er større i Fredrikstad enn på landsbasis. De to store lidelses- og sykdomsgruppene bak disse 

trygdeytelsene er muskel- og skjelettplager og psykiske plager. Fredrikstad og Østfold ligger tydelig høyere 

enn landet for disse lidelsene: 

For muskel- og skjelettplager og -lidelser ligger Fredrikstad litt høyere enn landssnittet, med en andel på 

rundt 33 % av befolkningen. Landsgjennomsnittet er ca. 32 %. Noe under halvparten av dette er 

sykdommer/lidelser, inkludert brudd og skader. Resten er plager og symptomer.  

Forekomsten av psykiske lidelser og plager er betydelig høyere i Fredrikstad enn på landsbasis. Vi ligger 5-20 

% høyere enn landsgjennomsnittet for de ulike aldersgruppene. Det er vanlig å skille mellom plager 

(symptomer) og lidelser (sykdommer). 10 % av yngre og 13 % av eldre innbyggere får årlig en psykiske 

symptomer-diagnose hos fastlegen. I tillegg får 9 % yngre og 9 % eldre en sykdoms-diagnose. Psykisk uhelse 

er altså et veldig sentralt tema når vi snakker helse og trivsel i befolkningen, både hos ungdom og voksne.  

Spesielt om sosial ulikhet i helse 
Som beskrevet er det stor forskjell i sykdomsbyrde avhengig av forhold som utdanning og yrkestilknytning. 

En måte å følge disse forskjellene på, er å følge «egenvurdert helse» for ulike utdanningsgrupper. 

Egenvurdert, eller selvopplevd, helse henger tett sammen med faktisk fremtidig sykelighet, dødelighet og 

forbruk av helsetjenester. Nasjonalt ser vi at forskjellene i selvopplevd helse mellom de høyest og lavest 

utdannede har økt siste 30 år.  

Tall fra Fredrikstad fra 2019 indikerer at nær 80 % av de med høyere utdanning vurderer helsa si som «god», 

mens under 60 % av de med lavest utdanning opplever den som «god». Enda større forskjeller er det knyttet 

til sysselsettingsstatus. Dette ser ut til å være relativt stabilt siden 2010. 
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Figur 29. Egenvurdert helse, ulike sosioøkonomiske grupper. Vurderer helsa si som ganske/svært god, i %. Kilde: Østfoldhelsa. 

 

 

 

Helse i alderdommen 
Ut over tall for levealder, sykdomsforekomst og hoftebrudd, som i stor grad henger sammen med alderdom, 

har vi ingen statistikk å følge når det gjelder helse og funksjon i eldre år. Redusert funksjon, kraft, 

aktivitetsnivå og utholdenhet, samt vekttap, følger av å bli eldre. Medisinsk sett kalles dette for skrøpelighet. 

Skrøpelighet kan påvirkes og forsinkes ved at man er mest mulig aktiv både fysisk, mentalt og sosialt. Innsats 

på disse områdene er viktige gjennom at vi tilrettelegger samfunnet også med tanke på eldre, og gjennom 

tiltak rettet direkte mot eldre. Men også skrøpelighet henger mest grunnleggende sammen med det 

grunnlaget man har med seg fra oppveksten. Arbeid for at barn og unge skal bli fysisk og psykisk robuste, 

medvirker til å utsette skrøpelighet i eldre år.  
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Kilder 
Dokumentene er utviklet i samarbeid med alle sektorer, gjennom dialogmøter, diskusjoner i tverrsektoriell 

gruppe for folkehelse og levekår, og innspill fra kommunaldirektørene. Den grunnleggende 

folkehelsekunnskapen som ligger til grunn for utviklingen av både det strategiske folkehelsearbeidet i 

kommunen og disse dokumentene, er opparbeidet gjennom flere år, med en rekke ulike kilder. 

Noen hovedkilder: 

Statistikk:  
- Folkehelseinstituttet (FHI): kommunehelsa statistikkbank og norgeshelsa statistikkbank 

- Statistisk sentralbyrå (SSB)/Kostra statistikkbank 

- Ungdata-undersøkelsene: www.ungdata.no  

- Befolkningsundersøkelsen ‘Oss i Østfold 2019’ (Østfoldundersøkelsen) 

- Levekårskartleggingene, Fredrikstad kommune, 2014, -16 og -18. 

Kunnskap: 
- Folkehelse og bærekraftig samfunnsutvikling - Helsedirektoratets innspill til videreutvikling av 

folkehelsepolitikken (Rapport IS-2748) 

- Fortetting og folkehelse – Hvilke folkehelsekonsekvenser har den kompakte byen (NIBR-rapport 

2017:2) 

- Folkehelse og sosial bærekraft (NIBR-rapport 2017:15) 

- www.helsedirektoratet.no --> Folkehelsearbeid i kommunen, veiviser 

- Professor Arne Holte, blant annet: Syv prinsipper og tjueni grep for et psykisk sunnere Norge 

- Fra tidligere:  

o Sosial ulikhet i helse – En norsk kunnskapsoversikt 

o Marmot/University College London – diskusjoner og rapporter 

Symboler og figurer:  
- Der egenredigerte figurer: Ø. Nøstdal. Symboler, reviderte med utgangspunkt i: 

https://www.freepik.com/  

 

Vedlegg  
Komplett statistikk – se fra neste side. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.freepik.com/
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Kategori Faglig begrunnelse 

for at indikatoren er  

med. 

År (ved glidende gjennomsnitt brukes sluttåret/"inntil år…") 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

B
ef

o
lk

n
in

g 

Levealder, kjønn 

samlet, år 

Viktige utfallsmål: 

Levealder i forhold til 

landssnittet 

oppsummerer 

hvordan vi ligger an 

helsemessig. 

Forskjellen i levealder 

mellom 

utdanningsgrupper 

oppsummerer 

hvordan vi klarer å 

kompensere for ulike 

utgangspunkt.  

80 80,2 80,4 80,5 80,7 80,9 81     

Levealder, kvinner, år 81,9 82 82,1 82,3 82,4 82,5 82,6 82,7   

Levealder, menn, år 76,2 76,5 76,8 77,1 77,4 77,7 78,1 78,5   

Forskjell i levealder på 

bakgrunn av 

utdanning 

(videregående eller 

høyere, mot bare 

grunnskole), antall år 

forskjell 

5,1 5,1 5 5,1 4,9 5,2 5,1     

Antall innbyggere   73 638 74 579 75 583 76 807 77 591 78 159 78 967 80 121 80 977 

Befolkningsvekst, %   1,28 1,35 1,62 1,02 0,73 1,03 1,46 1,07 0,98 

Alderssammensetning; 

andel 80 år +, %  

 
4,8 4,8 4,7 4,6 4,6 4,5 4,5 4,4 4,5 

Innvandrerandel (def: 

innvandrere og 

norskfødte med 

innvandrerforeldre), 

alle land, andel av 

totalbefolkningen, % 

Har per i dag, som 

gruppe, større 

levekårsutfordringer, 

men dette avhenger 

sterkt av 

landbakgrunn og 

kvaliteten på inklu-

deringsarbeidet.  

11,6 12,5 13,5 14,3 14,9 15,4 16,2 17,1 17,7 

Innvandrerandel (se 

definisjon over) fra 

land utenfor Europa 

(Tyrkia regnes her som 

utenfor Europa), andel 

av totalbefolkningen, 

% 

Disse gruppene har 

erfaringsmessig større 

levekårs-utfordringer 

enn 

innvandrergrupper fra 

Europa (som ligger 

nær gjennomsnitts-

befolkningen). 

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

Utdanningsnivå i 

befolkningen ... 

Er også viktige befolknings-kjennetegn, selv om det også inngår i levekår. Se levekår. 

  

  

  

  

  

  

Sysselsettingsgraden i 

befolkningen ... 

Lavinntektshusholdnin

ger (EU 60), alle aldre.  

O
p

p
ve

ks
t 

o
g 

u
td

an
n

in
g 

Foreldremestring Helt grunnleggende og det antakelig mest avgjørende årsaksforholdet. Men vi har ikke statistikk på dette. 

Forhold til foreldrene, 

andel ungdom 

(ungdomsskoletrinnet) 

En viktig livskvalitets-

markør OG et 

grunnlag for tiltak 

      83     85     
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som er fornøyd med 

egne foreldre 

Barnehagetilknytning; 

andel av barn 1-5 år 

som går i barnehage, 

% 

Barnehage-tilknytning 

for alle (i bhg av god 

kvalitet) er vist å være 

et av de mest 

utjevnende tiltak som 

finnes, med tanke på 

sosiale ulikhet i helse. 

85,7 86,2 88,5 89 88,4 90 89,7 88,6 89,3 

Barnehagetilknytning 

minoritetsspråklige; 

andel  av minoritets-

språklige 1-5 år som 

går i barnehage, % 

57,6 55,8 61,7 66 63,8 73 68,6 71,8 79,3 

Barnehagekvalitet Se pkt. over. Har dog ikke statistikk på dette per i dag.  

  

Regneferdigheter, 

5.trinn, andel på 

laveste mestringsnivå 

(1), % 

Karakterer i 

grunnskolen er 

viktigste forutsetning 

for gjennomføring av 

videregående skole. 

Tall for regning (og engelsk) er 

sammenlignbare fra år til år, f.o.m. 

2014/15. Lesing f.o.m. 2016/17. 

27 24,6 25,8 26,5 

Leseferdigheter, 

5.trinn, andel på 

laveste mestringsnivå 

(1), % 

  24,7 25,2 

Leseferdigheter, 

5.trinn, andel på 

laveste mestringsnivå 

(1), etter foreldres 

utdanningsnivå 

(nasjonale prøver), % 

Erfaringsmessig har 

sosial bakgrunn/ 

foreldres 

utdanningsnivå vært 

noe av det mest 

avgjørende for barnas 

karakterer i 

grunnskolen. 

se kommentar 

Frafall i videregående 

skole (ikke bestått 

eller sluttet 

underveis), % 

Gjennomføring av 

videregående skole er 

en av de sterkeste 

statistiske 

prediktorene for helse 

og deltakelse 

gjennom livet.  

31 29 29 28 29 28 25 24   

Frafall i videregående 

skole (ikke bestått el 

sluttet underveis), 

blant elever med 

foreldre med 

grunnskole som 

høyeste utdanning, % 

55 53 52 53 50 50 43 40   

Trives godt på skolen, 

andel av elever på 

7.trinn, % 

Trivsel er en 

forutsetning for 

læring og god helse. 

87 88 92   94 94 90 93 92 
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Trives godt på skolen, 

andel av elever på 

10.trinn, % 

(Info om 10.trinn kan 

legges i statistikken 

inn under 7.trinn-

faktoren.) 

86 89 89   90 88 89 89 86 

Barn i 

lavinntektshusholdnin

ger (EU 60). Andel 

barn 0-17 år som bor i 

husholdning med 

inntekt under 60 % av 

nasjonal 

medianinntekt, % 

Sårbar gruppe på 

mange områder. 

Hvordan familie og 

samfunn klarer å 

kompensere for en 

slik situasjon, er 

avgjørende for helse 

og mestring gjennom 

livet.  

12,9 13,8 14,2 14,9 16,4 16,8 17,6 18,6 19,1 

Le
ve

kå
r 

(u
to

ve
r 

u
td

an
n

in
g)

 

A
d

 f
o

lk
 

Utdanningsnivå; andel 

av 30 - 39 år med 

grunnskole som 

høyeste fullførte 

utdanning, % 

Utdanning, yrkes-

deltakelse og 

økonomi henger klart 

sammen med helse 

gjennom livet. 

21 20 20 20 21 21 22 22   

Sysselsettingsgraden i 

befolkningen; andel av 

15-74 år som er 

sysselsatt, %  

64,1 63,9 63,6 63 62,7 60,8 60,7 61 61,4 

Lavinntektshusholdnin

ger, alle aldre. Andel 

innbyggere i hushold 

med inntekt under 60 

% av nasjonal median-

inntekt (EU 60), % 

7,5 7,9 8,5 8,7 9,2 9,4 9,5 9,8   

Mottakere av varig 

uførepensjon, andel av 

18-44 år, % 

2,9 2,9 3,1 3,4 3,7 3,9 4,2 4,3 4,5 

Registrert 

arbeidsledige, andel av 

30-74 år, % 

Indikator på 

årsaksforhold knyttet 

2,3 2,5 2,1 2,2 2,7 2,4 2,1 2,1   



47 
 

Arbeidsplasstilbudet 

vs arbeidserfaring/ 

kompetanse - over-

/underskudd? 

til sysselsetting og 

inntektsnivå. 

Bedrifter melder om mangel på folk med riktig kompetanse, dette gjelder noe 

spesialkompetanse og høyere utdanning, men per i dag mest mangel på 

yrkesfagutdannede. Mye etterspørsel i byggenæringene. Et generelt inntrykk at 

mange som har "feil" kompetanse havner ut i tiltak og uføretrygd.  

A
d

 o
m

rå
d

e/
n

æ
rm

ilj
ø

 

Tilgjengelighet til 

bolig; "sykepleier-

indeksen"; hvor stor 

andel av boligomset-

ningen kunne en singel 

sykepleier kjøpe et gitt 

år? I Fredrikstad/ 

Sarpsborg. I % 

Tilgjengelighet til 

bolig er en viktig 

folkehelsefaktor i seg 

selv (affordable 

housing), selv om 

nærmiljø og 

boligkvalitet også er 

avgjørende. 

59 53 58 55 57 56 53 47 50 

Andel utleieboliger i 

den sonen med størst 

andel som leier sin 

bolig, % 

Erfaringsmessig gir 

områder med stor 

andel leieboliger mer 

flytting, som igjen 

bidrar til mer ustabilt 

bomiljø - noe som er 

negativt for sosial 

bærekraft. 

    51,2   45,4   45,4   44 

Levekårssonen med 

høyest (og lavest) 

andel barn i 

lavinntektshusholdnin

ger, % 

En god og balansert 

sosial sammen-

setning er viktig for 

sosial bærekraft. Både 

spesielt høy og lav 

andel kan gi 

utfordringer for 

lokalmiljøet. 

    ikke 

smnli

gnbar 

  42 

(2,6) 

  50,1 

(4,6) 

  45,9 

(3,8) 

Levekårssonen med 

høyest (og lavest) 

andel innvandrere, % 

      29 

(1,9) 

  31,9 

(2,5) 

  33,0 

(2,4) 

M
ilj

ø
et

 r
u

n
d

t 
o
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 b
io
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g 
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ø
fa
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o
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Drikkevannskvalitet; 

andel innbyggere med 

tilfredsstillende 

vannkvalitet og 

leveringsstabilitet, % 

Reell helsefaktor     100 100 100 100 100 100   

Badevannskvalitet, 

andel 

badevannsprøver som 

tilfredsstiller 

kvalitetskravene, % 

Reel potensiell 

helsefaktor, samt 

trivselsfaktor og 

ressurs. 

100 100 99,9 98,6 94,4 100 96,6 90 100 

Luftforurensning; 

døgn med 

overskridelse av 

juridisk grenseverdi 

for grovt svevestøv 

(PM10/veitrafikk), 

St.Croix-gate, antall 

(døgn over helsebasert 

grenseverdi i 

parentes) 

Reelle helsefaktorer, 

samt en av de viktige 

forholdene med tanke 

på sosial bærekraft 

når det dreier seg om 

rettferdighet i 

miljøbelastning og 

helserisiko. 

0 (26) 2 (37) 0 (22) 2 (37) 0 (13) 0 (4) 0 (15) 0 (8) 0 (2) 

Støy; andel av 

befolkningen plaget av 

støy (veitrafikkstøy 

over Lden = 55 dB ved 

bolig), % 

    32         30   
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Vaksinasjonsdekning, 

andel 

influensavaksinerte 

over 65 år, % 

Influensa kan gi 

alvorlig sykdom og 

evt. dødsfall, spesielt i 

gruppen over 65 år.  

            22,8 26,1 29,5 

Vaksinasjonsdekning 

(9 år), andel 

fullvaksinerte, % 

Reell indikator for 

smittemotstand/-

risiko i befolkningen. I 

tillegg en forenklet 

indikator på tillit i 

voksenbefolkningen. 

96,4 96,4 96 96,1 96,9 97,1 96,9 97,4 97,4 

Smittevern, annen 

info. 

            Økende forekomst av multiresistente 

bakterier, som ellers i landet. 

So
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g 
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Tillit til andre, andelen 

som mener at folk 

flest stort sett er til å 

stole på, % 

Tillit er en 

kjernefaktor i sosial 

bærekraft, med stor 

effekt på livskvalitet 

for innbyggerne og 

økonomisk utvikling. 

Andre faktorer kan 

også si noe om nivået 

av tillit,  bl.a. 

vaksinasjonsdekning 

blant barn og unge. 

  72,3               

Deltakelse i frivillighet 

og/eller med i 

lag/forening o.l., andel 

av befolkningen, % 

Å bidra i frivillige lag 

og foreninger virker 

helsefremmende 

både for samfunnet, 

andre og for en selv.  

  ikke 

smnli

gnbar 

              

Opplevd trygghet i 

nærmiljøet, voksne, % 

Er viktig for reell 

utvikling i et område, 

og for sosial 

bærekraft. 

  92,8               

Trivsel i nærområdet 

voksne, andel som 

trives, % 

    ikke 

smnli

gnbar 

              

Tilhørighet til 

nærområdet, andel 

som i liten grad 

opplever tilhørighet, % 

    ikke 

sam

menli

gnbar 

              

Tilgang til sosiale 

møteplasser, andel 

"bra", % 

Tilgang for alle til 

offentlige 

møteplasser, parker 

og rekreasjons-

områder er viktige 

arealmessige tiltak for 

sosial bærekraft.  

  64,3               

Tilgang til 

grøntområder og 

rekreasjonsområder, 

andel "bra", % 

  ikke 

sam

menli

gnbar 

              

Arealregnskap 

grøntområder, areal 

Grønne områder, 

idretts- og 

sportsområder, kvkm 

Denne kan indikere 

noe om situasjonen, 

selv om total-tallet 

ikke sier noe om 

kvalitet eller de 

tetteste områdene.  

      1,2 1,23 1,34 1,34 1,43   
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Tilrettelegging for 

aktiv transport; andel 

km tilrettelagt for 

syklende, av 

kommunale 

veier/ansvar, % 

Indikator på 

tilrettelegging, og 

årsaksforhold knyttet 

til fysisk aktivitet (se 

"Helserelatert 

atferd") 

          13,4 14,1 9,1 9,1 

Bruk av kollektiv-

transport; reiser med 

kollektivtransport 

(fylkesnivå/Østfold), 

per 1000 innbyggere, 

antall 

          2 648 2 646 2 660 3 266 

Passasjerer på 

byfergene, i hele tusen 

370 340 358 825 956 969 1 235 1 336 1 388 

B
ar

n
 o

g 
u

n
ge

s 
n

æ
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ilj
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Opplevd trygghet i 

nærmiljøet 

(ungdomstrinnet); 

andel elever som 

opplever det som trygt 

å ferdes ute på 

kveldstid, % 

 

 

 

Er viktig for reell 

utvikling i våre 

områder, og for sosial 

bærekraft.  

            90     

Fritidsarenaen; lokaler 

får å treffe andre unge 

på fritida 

(ungdomstrinnet); 

andel som opplever 

tilbudet som bra, % 

Sentralt for sosial 

læring, mestring, mm! 

            43     

Lokalmiljø, andelen 

(videregåendetrinnet) 

som er fornøyd med 

lokalmiljøet der de 

bor, % 

Viktig med tanke på 

sosial aktivitet. 

Inkluderer lokaler for 

å treffe andre, 

fritidstilbud og 

kollektivtilbud. 

            62     

H
el

se
re

la
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rt
 a
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n
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g 
u

n
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Fysisk aktivitet 

(ungdomstrinnet), 

andel som er fysisk 

aktiv/andpusten eller 

svett minst en gang i 

uka, % 

Helserelatert atferd er 

den viktigste direkte 

årsaken til 

helse/uhelse. Vaner 

arves og etableres 

tidlig. 

      80     84     

Kosthold, andel 

(vg.trinnet) som spiser 

godteri minst fire 

ganger i uka, % 

Kostholdsspørsmål kom inn i Ungdata i 2017, på 

videregåendetrinnet 

    

Snusbruk 

(ungdomstrinnet), 

andel som snuser 

ukentlig eller oftere, % 

      5     3     
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Røyking 

(ungdomstrinnet), 

andel som røyker 

ukentlig eller oftere, % 

      2     1     

Alkohol 

(ungdomstrinnet), 

andel som har vært 

tydelig beruset siste 

år, % 

      12     8     

Sammen med venner 

hjemme hos en selv, 

andel 

(ungdomstrinnet) som 

oppgir en eller flere 

ganger siste uke, % 

Viktig å følge med på. 

Forskning til nå 

antyder at fysisk 

samvær og sosial 

kontakt er svært viktig 

for utvikling av 

selvfølelse, 

oppfatning av seg 

selv, etc. 

      69     61     

Skjermbruk, andel 

(ungdomstrinnet) som 

bruker to timer eller 

mer på skjerm utenom 

skolen, % 

            78     

Seksualatferd 

(vg.trinnet), andel 

med prevensjonsbruk 

ved første gangs 

samleie, % 

Risikoatferd bør 

kommunen ha 

oversikt over med 

tanke på behovet for 

tiltak. Både rusbruk 

og usikker sex kan få 

både direkte og 

langvarige 

helsefølger.  

                  

Bruk av cannabis 

(ungdomstrinnet), 

andel som har brukt 1 

eller flere ganger siste 

år, % 

      2     2     

V
o

ks
n

e
 

Dagligrøykere, 

kvinner, andel som 

ved første 

svangerskapskontroll 

oppgir å røyke, % 

Helserelatert atferd er 

den viktigste direkte 

årsaken til 

helse/uhelse. De 

største 

risikofaktorene for å 

dø før 70 år er; 

tobakksrøyk, 

kostholdsfaktorer, 

alkohol og rusmidler, 

og lav fysisk aktivitet. 

For alkoholbruk 

mangler god 

statistikk. 

 

(For fysisk aktivitet, se 

også Miljøet rundt 

oss.) 

11 11,2 11,2 10,9 9,6 9 7,7 6,4 5,7 

Dagligrøykere, kjønn 

samlet, andel, % 

  13-14               
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Ernæring/kost, 

voksne; andelen som 

spiser 

grønnsaker/salat 

daglig eller oftere, % 

  50               

Fysisk aktivitet; her 

ved: fysisk aktiv 

(andpusten/svett) 3 

timer eller mer per 

uke, % 

                  

H
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Psykisk uhelse, andel 

(ungdomstrinnet) som 

er ofte er plaget av 

depressive symptomer 

(følelse av slit, 

bekymring, tristhet, 

håpløshet, mm), % 

Det er foreløpig 

usikkert hvilke ting 

disse tallene er 

uttrykk for. Dette vil 

følges videre.  

      12     11     

Ungdom som oppgir 

utfordringer på 2 (og 

3) av 3 viktige 

livsarenaer (skole, 

venner, familie), % 

Barn og ungdom som 

sliter på alle eller de 

fleste av de viktige 

arenaene, har reell 

risiko for å utvikle 

uhelse.  

                  

Fysiske plager ungdom 

(videregåendetrinnet), 

andel som oppgir 

daglige fysiske 

helseplager (som 

hodepine, 

magesmerter, kvalme 

o.l.), % 

Kan antas å være 

indikatorer på 

opplevd 

overbelastning. 

Alternativt et 

handlingsmønster/ 

trekk ved dagens 

ungdom og/eller 

foreldregenerasjon. 

            18     

Legemiddelbruk 

ungdom (vg.trinnet), 

andel som bruker 

reseptfrie legemidler 

(Paracet, Ibux o.l.), 

minst ukentlig, % 

                  

Søvn ungdom 

(ungdomstrinnet), 

andel som siste uka 

var ganske/veldig mye 

plaget med 

søvnvansker, % 

Nok søvn er viktig for 

helsa. Det kan 

samtidig være en 

indikator på at andre 

forhold ikke er ok. 

      26     24     

Overvekt barn (3. 

klasse), andel med 

KMI over 25, % 

To forenklede, 

statistiske indikatorer 

på 

omsorg/foreldremestr

ing, samt reell helse. 

Vaner fra 

barndom/ungdom har 

          20,2     13,4 
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Karies barn (12 år), 

andel "null hull" 

(DMFT=0) i Østfold, % 

i tillegg en tendens til 

å vedvare inn i 

voksenlivet.  

54 58 59 60 62 61,3 59,4 59,6 59,5 

V
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n

e
s 

fy
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Dødelighet kvinner, 

tidlig død 0-74 år, per 

100 000 

Indikator på 

sykdomsgraden i 

befolkningen 

242,3 238,4 237,1 235,9 231,8 233,9 236,7 234,9   

Dødelighet menn, 

tidlig død 0-74 år, per 

100 000 

401,1 388,8 374,4 376 363,6 358,2 348 339,2   

Overvekt og fedme 

(KMI > 25) kvinner, 

ved svangerskapsstart, 

% 

Indikator først og 

fremst på kostvaner i 

befolkningen (også 

sammenheng med 

aktivitet), med klare 

helsekonsekvenser. 

37 38 38 39 37 35 38 39 40 

Type 2-diabetes 

(brukere av 

legemidler) 30-74 år, 

per 1000 

Ikke-smittsomme, 

forebyggbare 

sykdommer, som 

disse, henger sammen 

med alder og 

genetikk, men også i 

en viss andel sammen 

med helserelatert 

atferd - som kosthold, 

aktivitet, røyk og 

alkohol. Sykdommene 

har klare helse- og 

samfunnskonsekvens

er.  

33,5 35,2 36,4 37,7 39 40,6 42,2 44,3 45,9 

Hjerte-/karsykdom 

(brukere i 

primærhelsetjenesten) 

0-74 år, per 1000 

    116,7 117,6 117,8 119,2 119,6 118,6 116,4 

Muskel-

/skjelettsykdom og -

plager (brukere i 

primærhelsetjenesten) 

0-74 år, per 1000 

    316,7 325,8 330,8 334 335,7 335,3 334,2 

Kreft, nye tilfeller alle 

typer, kjønn samlet, 

per 100 000 

596,3 607,5 616,8 624,8 637,6 648 661,6 672,7   

Kreft, nye tilfeller 

LUNGEKREFT, kjønn 

samlet, per 100 000 

52,7 54 56 56 58,4 60,1 61,7 63,2   

Kreft, nye tilfeller 

PROSTATAKREFT, 

menn, per 100 000 

161,8 178,6 194,8 204,6 211,9 218,5 231,4 236,5   

Kreft, nye tilfeller 

BRYSTKREFT, kvinner, 

per 100 000 

110,8 108 107,4 109,8 112,8 115,4 115,7 117,9   

V
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en
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God selvopplevd 

helse, 18 år og 

oppover, Fredrikstad, 

% 

Egenvurdert helse i 

voksen alder, er vist å 

henge sammen med 

reell helse og 

levealder.  

  73,6             69 
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Egenvurdert helse 

etter utdanningsnivå 

(landet totalt sett); 

forskjell mellom de 

med grunnskole vs 

universitet/høyskole 

som høyeste fullførte 

utdanning, i %poeng 

Indikator som 

oppsummerer sosial 

ulikhet i helse. 

I 

2008: 

  

20 

   

 

 

24 

     

 

 

21 
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Søvn, andelen voksne 

som er ganske eller 

veldig plaget med 

søvnvansker, %  

Nok søvn er viktig for 

helse og mestring. Det 

kan samtidig være en 

indikator på at andre 

forhold ikke er ok. 

  12,5               

Psykiske symptomer 

og lidelser (brukere i 

primærhelsetjenesten) 

0-74 år, per 1000 

Psykisk uhelse henger 

sammen med 

genetiske forhold, 

men også 

samfunnsforhold og 

helserelatert atferd. 

De er dermed i noe 

grad forebyggbare. 

Spesielt gjelder dette 

for symptomer 

    150,2 154,1 158,4 163,6 166,7 167,5 167,5 

Ensomhet, her som: 

føler ofte eller svært 

ofte at man savner 

noen å være sammen 

med, % 

Ensomhet er vist å 

være en klar 

risikofaktor for fysisk 

og psykisk uhelse og 

for tidlig død. 

  6,6               

Opplevd ensomhet 

(savner ofte noen å 

være sammen med) 

på bakgrunn av 

utdanning;, 

grunnskole (eller 

univ./høgskole) som 

høyeste utdanning, % 

  8,2 

(5,9) 

              

Sk
ad
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g 
u
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Skader totalt, per 1000 Ulykkesskader er et 

reelt helseproblem, 

spesielt i gruppene 

barn, unge og voksne. 

    16,4 16,4 16,3 16,3 15,7 15,6   

Dødelighet som 

resultat av ulykke, 

0-44 år, per 100 000 

19,1 18,5 19,9 16,9 15,4 14,1 13,8 13,2   

Hoftebrudd, pr 1000 Hoftebrudd er svært 

kostnadsdrivende, 

helsesvekkende og i 

noe grad forebyggbart 

    2 2 1,9 2 2 2   

Selvmord, menn 0-74 

år, per 100 000 

Spesifikke skade-

dødsårsaker som 

genererer mye 

uhelse.  

15,9 17 16,5 17,5 15,2 15,9 14,8 13,2   

Selvmord, kvinner 0-

74 år, per 100 000 

6,6 5,4 6,2 7,3 6,9 6,9 7,9 8,7   
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Narkotikautløste døds-

fall 15-64 år, kjønn 

samlet, pr 100 000 

16,5 14,8 8,3 8,2 5,4 4 3,3 5,9   
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