Komplett helseoversikt per 2014
Faktorene i tabellen er de som anses som mest sentrale for en komplett helseoversikten. Kategoriene a) – g) er obligatoriske jf.
folkehelseforskriften.
Forkortelser/forklaringer:
FK = Fredrikstad kommune
Innb. = Innbyggere
SSB = Statistisk sentralbyrå
FHI = Folkehelseinstituttet
MSIS = Meldingssystem for smittsomme sykdommer ved Folkehelseinstituttet
KOSTRA = Kommune-Stat-Rapportering
K13 = Kostragruppe 13, som er de største kommunene i landet unntatt de fire største, totalt 45 kommuner
ASSS-kommunene = Aggregerte styringsdata for samarbeidende storkommuner, de 10 største kommunene i landet
EU 60 = inntekt under 60 % av nasjonal medianinntekt, beregnet etter EU-skala
BOSO = Boligsosial handlingsplan, Fredrikstad kommune
Ungdata = et kvalitetssikret og standardisert system for lokale spørreskjemaundersøkelser i ungdomsskole/videregående. Gjennomført i
ungdomsskolene i Fredrikstad i 2013
Østf.u.s./Østfoldundersøkelsen = Østfold Helseprofil 2011. En spørreundersøkelse gjennomført i Østfold, av Østfoldhelsa, som del av det
internasjonale prosjektet HEPROGRESS
Innvandrerbefolkning - landbakgrunn: EU etc: EU/EØS, USA; Canada, Australia og New Zealand. Asia, Afrika etc: Afrika, Asia, LatinAmerika, Oseania unntatt Austr. og New Z. og Europa utenom EU/EØS.

Kategori
Faktorer / hva måler vi
a)

Tall

Utvikling siste
4-8 år

Kilde(r)

Bemerkninger

SSB

Pr 1. juli 2014.
FK 1,5% av Norges
befolkning, og 27,2 % av
befolkningen i Østfold.
Innb.tall forventet å øke
med om lag 1 prosent årlig.

Befolkningssammensetning

Innbyggere

77 849 pers.

Alders-/kjønnsfordeling
- andel 80 år og over
-

andel i yrkesaktiv alder (16-66 år)

SSB
4,6 %
16-66 år: 5 419
(66,3%)

Andelen barn (0-17) med enslig forsørger

17,4 %

Stabilt 17-18 % siste
8 år.

FHI

Befolkning med innvandrerbakgrunn
(Innvandrere og norskfødte med
innvandrerforeldre)

Innvandrerandel
14,9 %.

2013: 14,3 %

SSB

-

landbakgrunn

Ca 2/3 har
landbakgrunn fra
Asia, Afrika etc.
Største landgrupper:
Irak, vel 16 % av
innvandrerbefolkning
en
Polen , vel 11 %
Somalia, vel 8 %

Andelen eldre i
befolkningen vil øke
framover. I SSBs
hovedalternativ (MMMM) vil
andelen 80 år + øke til 6,0
% i 2030 og 7,4 % i 2040.
I dag er det ca 5 personer i
arbeidsfør alder per
pensjonist. Med middels
økning i levealder, vil
antallet synke til ca 2,5 i
2040 og 2,1 i 2100.
2010-12-gjennomsnitt.
Landsgjennomsnittet har
gått ned fra 16,1 – 15,8 %
siste 8 år. I Sarpsborg har
andelen økt fra 18,9 – 19,7
% i samme periode.
2014-tall.
Andelen er omtrent som
landssnittet, men lavere enn
for større byer.
Prognoser anslår en økning
i innvandrerandelen til ca 20
% for Nedre Glomma i løpet
av få tiår.
I årene 2010-12 har
innvandrere og deres barn
stått for nesten 80 % av
befolkningsveksten i FK,
blant annet på grunn av
lave fødselsoverskudd i
kommunen.

Kategori
Faktorer / hva måler vi
b)

Tall

Utvikling siste
4-8 år

Kilde(r)

Bemerkninger

Andel av nyfødte med
hjemmebesøk innen to uker etter
hjemkomst
Årsverk jordmødre (funksjon 232)
Årsverk helsesøstre (funksjon 232)

82 %

86 % i 2008

KOSTRA

2013-tall
K13: 86 %

2,6
26,2

KOSTRA

2013-tall

Årsverk totalt på helsestasjonen pr
1000 innbyggere 0-5 år

3,58

Helsestasjonstjenest
ene i Fredrikstad har
vært lavest prioritert
av alle ASSSkommunene i lang
tid, men er nå på
ASSS-snitt, etter en
økning i ressursbruk
siste par år.

Oppvekst- og levekårsforhold

Oppvekst/helsestsjon
-

-

-

-

Tillit til foreldre; andel av 13-15
åringer som stoler på foreldrene
Utdanning

95 %

Ungdata

KOSTRA
-

Barnehagetilknytning totalt, andel

1-5 år: 89 %
3-5 år: 96 %

-

Barnehagetilknytning blant
minoritetsspråklige, andel (av alle
minoritetsspråklige barn 1-5 år)

1-5 år: 68 %

ASSS-snitt: 3,56

Totalt ser vi en
økning i bhgdeltakelsen over
de siste 8 år
(stabilt siste 4)
Andel
minoritetsspråkli
ge i bhg er igjen
på 2009-nivå
(65,5 %) etter
en nedgang til
55,8 % i 2011.

2013-tall
Landsgj.snitt (uten Oslo): 91
% (1-5 år)

Fredrikstad ligger lavest av
ASSS-kommunene, der
snittet er 77 %.
Landsgj.snitt (uten Oslo): 73
%

-

-

-

-

-

Barnehager kommunale/private,
antall barn
Barhehagekvalitet
o Driftsutgifter kommunalt
(netto) per innbygger 1-5 år,
barnehager
o Andel assistenter med
barne- og
ungdomsarbeiderfag,
barnehagelærer- eller annen
pedagogisk utdanning
o Andel styrere og
pedagogiske ledere med
godkjent
barnehagelærerutdanning
Midler fra staten til språkopplæring
av minoritetsspråklige barn i
barnehage

Komm: 1334
Priv: 2610

KOSTRA

1 790 000,504 barn, dvs
3 550,-/barn

2008: 1 715 000,345 barn, dvs
4 970,-/barn

Ansatte tospråklige assistenter i
barnehagene, for språkopplæring
Skolekvalitet
o Driftsutgifter til grunnskole,
per elev i grunnskolen
(KOSTRA202/konsern)
o Andel lærere med
univ/høgskole og
pedagogisk utdanning
SFO-kvalitet
o Driftsutgifter til SFO
(KOSTRA 215), per elev
o Avtalte årsverk, SFO
Skoletrivsel, i andel av 7. (og 10.)
klassinger som trives godt på skolen

3,20 årsverk

2008: 10,40 årsverk

74.993,-

KOSTRA
108.146,-

Økt siden 2007.

2013-tall
ASSS-snitt: 121.947,-

34,4 %

K13: 27,6 %

97,6 %

K13: 89,4 %

Seksjon for
utdanning og
oppvekst

2013-tall

KOSTRA
Økt siden 2007.

2013-tall
ASSS-snitt: 77.026,-

93 %

Stabilt siden 2010

Sarpsborg: 89 %

24.155,-

Fra 22.766,- i 2007

KOSTRA

Sarpsborg: 26.040,-

113 (= 0,05/elev)
88,2 % (86 %)

Ned fra 116 i 2010.
Bedring fra året før

FHI

Sarp: 81 (= 0,05/elev)
Landsgjennomsnittet er
87,1 % (83,5 %)

-

-

-

13-15 år; trives nokså/svært godt på
skolen
Elevprestasjoner, andel med
leseferdighet på laveste
mestringsnivå, 5. (og 8.) trinn
Deltakelse i videregående
opplæring
o Totalbefolkningen 16-18 år,
andel
o Norskfødte med
innvandrerforeldre fra Asia,
Afrika etc., andel
o Innvandrere med
landbakgrunn Asia, Afrika
etc., andel

96 %

Frafall i vg skole (= ikke oppnådd
yrkes- eller studiekompetanse i
løpet av 5 år)

28,8 %

o

-

Kostnader knyttet til frafall

Andel med høyere utdanning
o 30-39 år, i forholdstall der

27,6 % (8,2 %)

Ungdata
Bedring siste to år

FHI

Landsgj.snitt:26,2 % (7,6 %)
Østfold: 28,9 % (8,9 %)

SSB

2012-tall

92 %
96 %

Landsgj.snitt: 91 %
Økning i deltakelse
for gruppene med
innvandrerbakgrunn

Landsgj.snitt: 91 %

83 %

Landsgj.snitt: 71 %

2010: 31,7 %
2007: 25,1 %

FHI

(For innvandrere
med landbakgrunn
Asia, Afrika etc. er
frafallet 51 % (SSB))

Undersøkelser viser at ca
1/3 står fortsatt utenfor
utdanning og arbeidsliv 510 år etter ikke-fullført
videregående

Min. 11-14 mill. kr

90

2010-12-tall.
Landsgj.snitt: 25 %

UTANFÖRSKAPETS
EKONOMISKA
SOCIOTOPER.
Ingvar Nilsson &
Anders
Wadeskog, SEE
AB 2012-11-20
SSB
Var 88 i 2005

Det er gjort forsøk på å
beregne hvor mye en dropout koster kommunen,
økonomisk sett, og tallene
det er snakk om er i
gjennomsnitt minimum 1114 millioner kroner fra dropout til 65 års alder
2012-tall
Def. høyere utdanning:

landsgjennomsnittet = 100
o

25-54 år, andel av
totalbefolkning

35 %

Landsgj.snitt: 40 %

o

25-54 år, andel av
innvandrere med bakgrunn
fra Asia, Afrika etc

25 %

Landsgj.snitt: 29 %
Av norskfødte med
innvandrerbakgrunn er
imidlertid en stor andel (1924 år) i høyere utdanning;
Landbakgrunn EU etc: 67
%, Afrika etc: 40 %
(Totalbef: 28 %)

-

Grunnskole som høyeste
utdanningsnivå, 30-39 år, andel
Økonomi
-

Andel lavinntektshusholdninger (og
andel barn i
lavinntektshusholdninger)

-

Inntektsnivå, i forholdstall der
landsgjennomsnittet = 100
o Totalbefolkningen
o Innvandrere fra EU etc
o Innvandrere fra Asia, Afrika
etc
Sosialhjelpsmottakere, antall

-

universitet/høyskole

20 %

Sunket fra 22 i 2007

11,4 % (13,8 %)

Relativt stabilt siste
5 år, men noe
økende andel barn
som lever i lavinnt.h.
(11,7 % i 2006)

Landsgj.snitt: 17 %

FHI

SSB

2011-tall
Def. lavinntekt: Samlet
husholdningsinntekt lavere
enn EU 60
Landsgj.sn: 9,6 % (9,5 %)
Østfold: 10,7 % (12,9 %)
2011-tall

KOSTRA

2013-tall

96
78
65
2470 personer
(hvorav 631 med
forsørgerplikt for
barn)

I antall har omfanget
av sosialhjelp økt,
fra 2129 (593) i 2010

-

Andel av aldersgrupper

-

Andel av innvandrere fra EU etc
Andel av innvandrere fra Asia,
Afrika etc.
Arbeidsforhold
-

Sysselsetting
o Totalt, som andel av
arbeidsstyrken (15-74 år)

FHI

2012-tall.
Landsgj.snitt: 5,8 og 3,3 %

SSB

2012-tall.
(Totalbefolkningen som
referanse: 2,8 %)

SSB
63 %

Andel av 25-54 år, menn
Andel av 25-54 år, kvinner

81 %
76 %

o

Andel av 25-54 år,
innvandrer-menn fra EU etc
Andel av 25-54 år,
innvandrer-kvinner, EU etc

83 %

Andel av 25-54 år,
innvandrer-menn fra Asia,
Afrika, etc
o Andel av 25-54 år,
innvandrer-kvinner fra Asia,
Afrika, etc
Uføretrygd, andel av 18-44 år (og i
forholdstall, landsgjennomsnittet =
100)

54 %

o

I % av befolkningen
har omfanget av
sosialhjelp blitt
mindre siden 2005

2,0 %
11,6 %

o
o

o

-

18-24 år: 6,4 %
25-66 år: 4,0 %

Falt jevnt siden 2007
(67 %)

2013-tall
Andel, Norge: 68,6 %
2012-tall
Sammenlignet med
landsgjennomsnittet er
færre menn og kvinner i
totalbefolkningen sysselsatt.
For innvandrere for Asia og
Afrika-etc-er
sysselsettingsandelen
svært lav i Fredrikstad . En
høyere andel av
innvandrere fra EU etc er
sysselsatt.

80 %

49 %

3,3 % (136)

Andelen
uføretrygdede i
Fredrikstad har
ligget jevnt/lett
stigende siden 2005,
mens den har vært
jevnt/lett fallende i

FHI

2012-tall.
Andelen uføretrygdede har
økt både i totalpopulasjonen
(18-66 år) og i yngre og
eldre aldersgrupper (1844/45-66 år).

landet som helhet.
Derfor har
forholdstallet vært
stigende siden 2005
(da det var 111)
-

Arbeidsledighet
o Andel av totalt (15-74 år)
o

Økende 2008-10,
fallende 2010-12
Som over.

FHI

2012-tall
Landsgj.snitt totalt: 1,7 %

FHI

Landsgj.snitt 15-29: 2,2 %

Andel av 15-29 år

3,4 %

Andel av
innvandrerbefolkning med
landbakgrunn Asia, Afrika,
etc.
Sykefravær, legemeldt, tapte
dagsverk i %

18 %

Jevnt økende siden
2008 (da det var 11
%)

SSB

2013-tall

6,4 %
(Menn: 5,1 %
Kvinner: 7,9 %)

Utvikling begge
kjønn, 2011-2014:
6,7 - 6,1 - 6,2 - 6,4

NAV Østfold,
Arbeidslivssenter

Pr 2. kvartal 2014
Tilsvarende tall for:
Sarpsborg: 6,5 %
Moss: 5,7 %

o

-

2,3 %

Landsgjennomsnittet har
tilsvarende vært fallende for
alle disse tre gruppene.

To største
diagnosegrupper
(kjønn samlet):
- Muskel/skjelettlidelser (42,4 %*)
- Psykiske lidelser
(19,6 %**)
-

Sykefravær, legemeldt, fordelt på
yrker, tapte dagsverk i %

Adm.ledere og
politikere: 5,7 %
Akademiske yrker:
5,7 %
Håndverkere: 5,7 %
Kontoryrker: 6 %
Lager- og transport:
21,4 %
Prosess-og maskin:*

NAV Østfold,
Arbeidslivssenter

NB! Et inkluderende
arbeidsliv medfører også et
høyere sykefravær
* Halvparten av disse er
«andre lidelser»
** Halvparten av disse er
«lettere psykiske lidelser»
Gjennomsnitt for årene
2010-2012
* mangelfulle tall

Husholdning og
restaurant: 10,7 %
Pleie- og
omsorgspersonale:
9,7 %
Rednings-/vaktyrker:
7,1 %
Kortere
høyskole/univ: 7,2 %
Yrker uten krav til
utd: 11,8 % (bud,
dørvakter o.l: 18,4
%)
Militære og andre:
3,4 %
Boforhold
-

Bostedsløse, antall

88

-

Kommunalt eide boliger, antall

-

-

-

Boligavd. Ved
tildelingskontoret

Pr 30.09.2014

954

BOSO

2013-tall

Kommunalt disponerte boliger per
1000 innbyggere

16

KOSTRA

2013-tall
K13: 20

Komm. disp. boliger tilgjengelige for
rullestolbrukere, andel
Individuelle bostøtte-søknader,
antall

67 %

KOSTRA

Individuelle mottakere av bostøtte,
pr 1000 husstander
Husstander i midlertidig bolig, antall

76

3846

136

2010: 60
2011: 70
2012: 96
2013: 116

Variert, men noe
høyere nivå nå enn i
2005 (3604)
Økt siden 2005 (70)

NAV

2013-tall
K13: 51 %
2013-tall

Har ligget rundt 80
siden 2007, men

BOSO

2013-tall

opp til 127 i 2012
-

Antall enslige 80 år og over

Kategori
Faktorer / hva måler vi

2375 (= 66 % av de
80 år +)

Tall

Falt fra 69 % i 2007

KOSTRA

Andelen eldre som bor
alene antas å synke frem
mot ca 2030, for så å øke
igjen

Utvikling siste
4-8 år

Kilde(r)

Bemerkninger

FHI

Landstall og Østfoldtall
ligger på 95,9 og 98,7 %.

c) Fysisk, biologisk og kjemisk miljø
Drikkevannskvalitet, andel tilfredsstillende
analyseresultater mht E.coli
Radon forekomst

Luftkvalitet, antall døgnoverskridelser
(svevestøv) pr år
Vesentlige ROS-områder i FK?

Antall støyplagede

100 %
Ca 40% av alle
målinger som er
gjort i boliger i
Fredrikstad ligger
over 200 Bq/m3.
37

Stabilt bra siden
start (2006)

Virksomhet
miljørettet
helsevern
(MHV)/ Statens
strålevern
MHV
Beredskapssjef i
administrasjonsavdelingen

24000 personer i
Fredrikstad (31 %)
er utsatt for
veitrafikkstøy over
55dB ved sin bolig
5700 personer (7,5
%) er utsatt for
veitrafikkstøy over

MHV

2013-tall
Beredskapssjefen melder at
det ikke er spesielle
risikoforhold i Fredrikstad.
ROS-analysen ligger i
Kvalitetssystemet. Siste fra
juni 14.
2013-tall
55 dB er grenseverdi for
oppføring av nye boliger

65 dB ved sin bolig
Infeksjonsepidemiologiske forhold
(smittevernloven § 7-1 og 2)

Smittevern-KOL
/ MSIS

2013-tall (med 2003-tall i
parantes)

Kilde(r)

Bemerkninger

Til sammen 19
drukningsulykker i
Østfold i 2012/13
Østfold:
2012: 0,35
2013: 1,79

Norsk folkehjelp

Eldre med tjenester; røykvarslere koblet til
trygghetsalarmen

200

Brannvesenet

Hofte-/lårbensbrudd, antall per år (og i
forholdstall, landsgjennomsnittet = 100)

191 (103)

Fall fra land/brygge: 6
Under bading: 4
Fritidsbåt: 2
Brannvesenet melder at
brann er en større risiko i
spesielt gruppene eldre og
innvandrere.
2012-tall. I 2012: ca 30
utrykninger, hvorav 7-8 helt
klart forhindret brann.
2013-tall.
Nasjonale tall angir at
gj.snittsalder for hoftebrudd
er 80 år.
Nasjonale beregninger viser
at ca 24 % skjer i sykehjem.
Prosjekt i gang i FK for fallregistrering i sykehjem.

Kategori
Faktorer / hva måler vi

Campylob: 68
Salmonella: 16
Kikhoste: 33
E.coli: 0
MRSA-inf: 9

(40)
(25)
(5)
(0)
(3)

Tall

Utvikling siste
4-8 år

d) Skader og ulykker (Risikoatferd = under e) helserelatert atferd)
Drukningsulykker

Brann, omkomne per 100.000 innbyggere

-

Kostnader

191 hoftebrudd vil i
følge beregninger ila
det første året koste
kommunen totalt 51

Direktoratet for
sikkerhet og
beredskap (dsb)

160-192 årlig siden
2010
(Forholdstall:
varierende mellom
103-109 over en 4årsperiode.)

Mndl
hoftebruddstatistikk,
Sykehuset
Østfold

Trondheim Hip
Fracture Trial
(THFT)

THFT: Etter to år er 32 %
av pasientene døde og
totalkostnaden for de
gjenlevende er doblet.

Mottakere av trygghetsalarm

Fysioterapitimer pr. uke pr. beboer i
sykehjem
Personskader behandlet i sykehus, antall
per 1000 (og i forholdstall,
landsgjennomsnittet = 100)
Spesielle ulykkesstrekninger eller –steder

Kategori
Faktorer / hva måler vi
e)

millioner kroner + 35
ekstra, permanente
sykehjemsplasser
473 personer
(tilsvarer 6/1000
innbyggere)

Økt fra 344 i 2007

0,25
14,4 (109)

Tall

KOSTRA

KOSTRA
Økende fra 13,5
(101) over en 4årsperiode.

Utvikling siste
4-8 år

FHI

2013-tall.
Sarp: 690 pers. (tilsvarer
13/1000 innbyggere)
Drammen: 1265 pers.
(tilsvarer 19/1000
innbyggere)
2013-tall
K13: 0,38
2012-tall

Veivesenet

Kart finnes for hver
kommune med
kartkoordinater, for ulykker
med bil involvert. Flest
ulykker skjer i sentrum.

Kilde(r)

Bemerkninger

FHI / Ungdata /
Østf.u.s.

Røykeandelen varierer i
betydelig grad avhengig av
sosioøkonomisk status (925 %)
Vi ønsker å få tak i bedre
tall på alkoholforbruk og
skader som resultat av
alkoholbruk dersom det er
mulig å fremskaffe
Variable skjenketider
(sommer/vinter,

Helserelatert atferd, inkl tilbud

Røyk/snus/rusmidler
- Røykeandel, daglig, 13-15 år (og
voksne)
- Snusandel, daglig, 13-15 år
Alkohol

-

Skjenkesteder/åpningstider

2 % (13-14 %)
4%

98 skjenkesteder.
Skjenking fra 08:00

Administrasjons
-avdelingen

-

Alkoholkonsum, egenmeldt

-

Antall innbyggere med vedtak om
kommunale tjenester pga
rusproblem
Kosthold / fysisk aktivitet
-

Fysisk aktivitet

til normalt sett 01:30
el 02:00.
20,8 % av
befolkningen oppgir
å drikke 2 gg/uke el
oftere. 4,1 % drikker
4 gg/uke el mer.
48,8 % oppgir å
oftest drikke 3
enheter el mer når
de drikker.

hverdag/helg).
Østf.u.s.

4 % av 13-15åringene oppgir å
drikke alkohol minst
månedlig.
395

56 % av 13-15åringene oppgir å bli
anpusten/svett minst
3 gg/uke.
38,2 % av voksne
oppgir å
mosjonere/være
fysisk aktiv minst 4
gg/uke.

Jf. nasjonale tall har
alkoholkonsumet vært klart
økende siste par tiår.
Flere med høy utdanning
enn med lav utdanning
drikker 2 gg/uke el oftere.
For mengde har vi ikke
sammenligninger mellom
sosioøkonomiske grupper.

Ungdata

Nasjonale tall viser
at det har vært en
kraftig reduksjon i
aktivitetsnivået over
få tiår.

Brukerplan

Sept 2014-tall.
264 av disse har samtidig
psykisk lidelse

Ungdata

Anbefalingene for fysisk
aktivitet er å bli
anpusten/svett minst 60 min
daglig for barn og 30 min
daglig for voksne.
Nasjonale tall viser at 90 %
av 6-åringer, 50 % av 15åringer og 30 % av voksne
oppfyller rådene om fys.akt.
Andelene er ujevnt fordelt,
basert på sosioøkonomiske
kjennetegn, og er en del av
bildet på sosial ulikhet i
Fredrikstad.

Østf.u.s.

-

Overvekt --> se f)

-

Andel som oppfyller frukt/grønt-råd

-

-

Andel 13-15 åringer som daglig
spiser
o Frokost
o Lunsj/niste
o Kveldsmat
Brukere av idrettsanlegg, antall

-

Andel som går/sykler til skolen

-

Reisemiddelfordeling
o Andel reiser foretatt med
sykkel
o Andel reiser foretatt til fots
o Andel reiser foretatt med
kollektivtransport
Sykkelbruk
o Passeringer mellom
Fredrikstad sentrum og
Kråkerøy (pr en dag i juni)

-

o

Passeringer ved tellepunkt
Steffensjordet / FV 109

Spiser frukt 2 el fl
gg/dag: 24,5 %
Spiser grønnsaker 2
el fl gg/dg: 14,3 %

Østf.u.s.

Anbefalingene for
frukt/grønt er å spise totalt
minst 5 porsjoner hver dag.
Andelene er ujevnt fordelt,
basert på sosioøkonomiske
kjennetegn

Ungdata
J: 59 / G: 72 %
J: 54 / G: 61 %
J: 38 / G: 51 %
Mangler foreløpig

Virksomhet
idrett,
Fredrikstad
kommune

Mangler tall for
Fredrikstad

Virksomhet idrett jobber
sammen med de 6 andre
største kommunene fra
ASSS om å få på plass en
oversikt.
Det er ønskelig å ha
jevnlige kartlegginger av
dette.

Klimaindikatorer
(FK)

5%
..
..

Gangbrua +
Kråkerøybrua: 619

Økt fra 597 i 2013.

Manuelle
tellinger.
Framtidens byer

2014-tall
Totale passeringer økte fra
559 i 1993 (1 bru) til 799 i
2013 (3 bruer)

304

Økt fra 202 i 2009

Statens
vegvesen

2011-tall.
ÅDT (årsdøgntrafikk)

o

Passeringer Nygaardsgata /
Mosseveien, mndl gj.snitt
2013 og -14

Sykkelvegnett; kommunale gang-, tur- og
sykkelveier
Driftsmidler per løpemeter gang- og
sykkelvei ( Brutto driftsutgifter i kr pr. km
kommunal vei og gate )
Tilgang til friområder og friluftsområder

16 240 / 14 948

61 km (2013) = 8 km
per 10 000
innbyggere
164 195

Tellestolper, FK

Fra 54 km i 2004.
Bygd i 2013: 0,4 km.

KOSTRA

KOSTRA

Tilgang til nettside ecovisio.
Fom nov’13 tom sept’14.
Kommer flere tellestolper
fremover.
Gj.snitt per 10 000
innbyggere i K13: 40.
2013-tall
K13: 169 531

78,7 % svarer at det
er god tilgang til
sportsarenaer og
turstier (15,9 % nei)

Østf.u.s.

Andel dispensasjonssøkn. for nybygg i 100m beltet langs saltvann innvilget

100 %

KOSTRA

Tilgang til anlegg for organisert og
egenorganisert aktivitet, antall anlegg per
innbygger

Under utarbeidelse,
tall klare i 2015

Norsk
idrettsindeks,
anleggsregister

Tilbud og tilgjengelighet til kollektivtransport

50,9 % svarer at det
er et godt tilbud
(37,6 % nei)
92,8 % (3,4 % nei)

Østf.u.s.

13-15 år: 72 %
fornøyd med
nærområdet

Ungdata

Landgj.snittet: 69 %

7-9 % av gutter og
5-6 % av jenter (1315 år) oppgir å ha
blitt skadet av vold.

Ungdata

2013-tall
Der 7 % av
Fredrikstadungdom oppgir å
ha blitt skadet av vold,

Opplevelse av nærområdet som trygt og
rolig

Vold og mobbing

2013-tall
K13: 83 %

Østf.u.s.

gjelder dette 10 % på
landsbasis. Tilsvarende er
tall for nasking, slåssing og
trusler lavere i Fredrikstad
enn landsgjennomsnittet.

9-12 % av 13-15åringene oppgir å
være offer for
plaging/utfrysing
månedlig el oftere.

Seksualtrender ungdom – eks bruk av
kondom; Indirekte indikator: genital
klamydia, som registrerte årlige tilfeller

Vaksinasjonsrater (andel som har tatt
MMR-vaksine v/ 2 og 9 år)

7,9 % (10.trinn)
oppgir å bli mobbet.

FHI

2007-12-tall

Blant voksne oppgir
3-4 % mobbing el
trakassering på
arb.plassen og 3,5
% vold, overgrep el
hærverk.

Østf.u.s.

2011-tall

Registrert voldsutsatte ved legevakt:
159
425

KOSTRA

2013-tall

Økt siste 8 år:
2005: 276
2009: 348

MSIS

2013-tall

Dekningen har gått
litt opp og litt ned
igjen for 2-åringer,
men økt fra 94,8 %
for 9-åringene siste
fireårsperiode.

FHI

94,5 og 96,2 %

425 tilfeller betyr 1 tilfelle
per 183 innbyggere. Til
sammenligning har
Sarpsborg 1 tilfelle per 272
innbyggere, Drammen 1 per
261 innbyggere.
Sarpsborg: 95,6 og 96 %
Landsgj.sn: 93,2 og 94,4 %

Kategori
Faktorer / hva måler vi
f)

Tall

Utvikling siste
4-8 år

Kilde(r)

Bemerkninger

Ganske/svært god:
73,6 % av voksne

Østfoldu.s.

78 % av gutter og 68
% av jenter (13-15
år) er litt el svært
fornøyd med helsa
J: 69 % / G: 91 %

Ungdata

Store sosiale variasjoner
mellom lengste og korteste
utdanningsgruppe (90 % vs
59 %) og mellom
yrkesaktive og yrkesinaktive
(87 % vs 34 %)

14,5 %

Ungdata

J: 16 % / G: 13 %

Ja: 72,3 %

Østf.u.s.

Varierer sterkt med alder
(18-29 år: 57,9 %) og
utdanning (gr.sk: 65,2 % vs
univ.høy: 80,4 %)
Landsgj.sn: 77,5 og 82,3 år
(økning: 2,9 og 1,7 år)

Helsetilstand, fysisk og psykisk

Selvopplevd helse

Stort sett fornøyd med seg selv, 13-15 år,
andel
Søvnproblemer; klarer ofte ikke å sovne før
kl 02, 13-15 åringer, andel
Tillit / om man kan stole på folk flest

Forventet levealder ved fødsel

M: 76,6 K: 81,8 år

Overdødelighet
(døde i alderen 0-74 år/100 000
innbyggere)

308,9
Utgjøres av bl.a:
Kreft: 117,1
Hjerte/kar: 68,8
Skader: 34,6
KOLS: 12,2

Forekomst av forebyggbare sykdommer
som:
- Psykiske lidelser

Antall som mottar
kommunale,
psykiske helsetj:
172.

Ungdata

(Økt med 2,7 og 1,6
år siste tiårsperiode)

FHI

Landsgj.sn: 285,6

KOSTRA

2013-tall

-

Psykisk stress, som
o Anspent eller oppjaget
o

Følelse av håpløshet

-

Hjerte- karsykdommer

-

KOLS

-

Type 2-diabetes

Andel av
befolkningen som pr
år får en psykisk
lidelse/symptomdiagnose hos
fastlegen: 15,0 %

FHI

7,9 % er mye plaget

Østfoldu.s.

Nasjonale tall anslår at 1520 % av barn og unge har
psykiske plager eller
lidelser.

8,6 % er mye plaget
(18-29 år: 17,6 %)
13-15 år:
12 % av gutter og 26
% av jenter
Andel av
befolkningen som pr
år får en hjerte-/kardiagnose hos
fastlegen: 11,7 %
Andel av
befolkningen (45-74
år) som bruker
legemidler mot
KOLS og astma:
12,0 %

Andel av
befolkningen (30-74
år) som bruker
legemidler mot dia

2012-tall
Landsgj.sn. er 13,6 %.

Sosiale variasjoner mellom
gruppen yrkesaktive og
yrkesinaktive (7,1 % vs 13,4
%)

Ungdata

Ingen utviklingstall
tilgjengelig

FHI

2012-tall
Landsgj.sn. er 10,4 %

Økende fra 11,0 % i
2005-07.

FHI

2012-tall.
Landsgj.sn. er 9,7 %
(økning fra 9,2 %)

Kraftig økende fra
2,7 % i 2005-07.

FHI

Behandlede i sykehus for
KOLS, viser samme forhold:
3,5/1000 i FK, 3,2/1000 i
landet.
2012-tall.
Landsgj.sn. er 3,3 %
(økning fra 2,6 %)

type 2: 3,6 %
-

Kreft, nye tilfeller per 100 000

Totalt: 611,1
Type-inndelt:
Fordøyelsesorg:
137,9
Lunge: 53,7
Prostata M: 179,6
Bryst Kv: 108,6

-

-

-

Andel av befolkningen som pr år får
følgende diagnose hos fastlegen:
o Muskel- og skjelettplager
o Muskel- og
skjelettsykdommer
Overvekt
o Menn på sesjon
o

Totalbefolkningen

o

Barn

Karies, andel barn med DMFT=0
(dvs ingen karies el fyllinger)

Sarpsborg: 3,9 %
1997-2006:
Totalt: 552,3
Type-inndelt:
128,3
45,7
124,6
104,7
Ingen utviklingstall
tilgjengelig

FHI

2002-11-tall
Landsgj.sn: 564,9

FHI

2010-12-tall
Landsgj.sn:
17,4 %
12,8 %

19,7 %
12,0 %

Gjennomsnittstall 2003-09
Landsgj.snitt: 25,5 %

26,8 % KMI>25
7,6 % KMI over 30
(fedme)
14,2 % oppgir KMI
over 30

FHI

Østfoldu.s.

Sosial gradient i fedmeforekomst mellom lengste
og korteste
utdanningsgruppe (8,7 % vs
17,3 %)

Tall foreligger ikke
annå
5 år: F: 82 % (Ø:
83)*
12 år: F: 63 % (Ø:
60)
18 år: F: 22 % (Ø:
24)

Helsestasjon

Høyde/vekt registreres hos
3. og 8.klasse lokalt.
* F = Fredrikstad
Ø = Østfold

Vært en positiv
utvikling for alle
aldersgrupper de
siste årene.

Fylkestannlegen
+ KOSTRA

Kategori
Faktorer / hva måler vi
g) Sosialt (MHV) og kulturelt miljø
Valgdeltakelse, andel (og i forholdstall,
landsgjennomsnittet = 100)

Organisasjonsdeltakelse, tilbud og aktivitet

Tall

Utvikling siste
4-8 år

Kilde(r)

Bemerkninger

her kunne vi kanskje ønske oss mer info gjennom kval u.s. / fokusgr.intervjuer?
61,8 % (98)
For innbyggere med
innvandrerbakgrunn:
totalt 52 % (mot et
landsgj.snitt blant
innvandrere på 43
%). Med en botid på
20 år eller mer er
gruppen mer
deltakende enn
totalbefolkningen.
29,8 % deltar 1
g/mnd el oftere, i
foreningsliv, styrer,
kveldsskoler eller
lignende i fritiden.
25 723 medl i
idretten (=1/3 av F’s
befolkning)
I bedriftsidretten:
2507 medl./Totalt
167 lag
Musikkrådet har 55
kor/korps og 1450
medl.
Speiderorg i F: 800
medl.

Siden 2005 gått ned
og opp mellom 96
og 99 i forhold til
landsgj.snitt.

SSB/KRD

Valget 2011.
Gruppene under 30 år er
minst delaktige.

Østf.u.s.

Vekst på 10 000
medl siden 1990

Frivillighetsmeldi 2011-12-tall
nga (FK)

DNT Nedre Glomma
(tilsluttet Den Norske
Turistforening)
hadde ved utgangen
av 2011, 2400
medlemmer.

Medlem i organisasjon, klubb, lag, forening,
13-15 år, andel
Andel (13-15 år) som oppgir kl 22-06 som
det tidspunkt de vanligvis spiller dataspill
Kulturtilbud
- Elever i Kulturskolen, antall

Frivillige barne- og
ungdomsforeninger:
39

Redusert fra 48 i
2009

KOSTRA

2013-tall
Sarpsborg: 64 (red fra 111)

Driftstilskudd til
lag/foreninger: 2,87
mill
61,5 %

Økning fra 2,13 i
2009

KOSTRA

Sarpsborg: 4,52 mill (opp
fra 3,27)

Ungdata

J: 3 % / G: 9 %

Ungdata

1025 (13/1000 innb.)

Økt fra 651 i 2010

Kulturetaten/
KOSTRA

-

Venteliste Kulturskolen, antall

514

Ned fra 624 i 2011

-

Besøk biblioteket, antall

186 564 (=2,4 per
innb.)

Økt fra 185 971 i
2009

-

Besøk kino, antall

266 414

-

Besøk fritidsklubber, antall

21 664

-

Arrangementer St.Croix-huset,
antall
Arrangementer Blå Grotte, antall

685

Lavere enn 2012,
men høyere enn
2011
Lavere enn tre
foregående år
Økt fra 424 i 2010

248

Relativt stabilt

-

2013-tall
Sarp: 789 (tilsvarer
14/1000)

K13: 4,3 besøk per innb.

Ressursbruk kultur og idrett
- Netto driftsutgifter kultursektor, pr
innb.

KOSTRA
1 476

Fra 1 360 i 2011

ASSS-snitt: 2 198
Dr*: 2 007 / Kr.s**: 2 392

-

Netto driftsutgifter kulturskole, pr
innb.

110

Fra 73 i 2011

ASSS-snitt: 233
Dr*: 149 / Kr.s**: 230

-

Netto driftsutgifter folkebibliotek, pr
innb.

191

Fra 186 i 2011

ASSS-snitt: 240
Dr*: 292 / Kr.s**: 313

-

Netto driftsutgifter idrett, pr innb.

509

Fra 456 i 2011

ASSS-snitt: 757
Dr*: 548 / Kr.s**: 418

Kulturtilbud, tilgjengelighet og utvalg, andel
som oppgir dette som bra

73 %

Østf.u.s.
KS

Sosiale møteplasser, tilgjengelighet, andel
som oppgir dette som bra
Sosial støtte
- Treffer venner og bekjente 1 g/uke
el mer
- Ingen nære personer å regne med
ved store personlige problemer
- Er ofte alene selv om man skulle
ønske å være sammen med andre
- 13-15 år; ingen venner for tiden
Nærmiljø - kvalitet

64,3 %

Østf.u.s.
Østf.u.s.

52 %
2,3 %

* Drammen ** Kristiansand
Gj.snitt i Østfold: 53,4 %
I KS sitt kommunebarometer scorer FK 2,3
(på en skala fra 1-6 der 6 er
best) på «Kultur».
Gj.snitt i Østfold: 63,2 %
Også på sosial støtte er det
store variasjon på bakgrunn
av utdanningslengde og
yrkesaktivitet

6,6 %
9,5 %

Ungdata
KS

I KS sitt kommunebarometer scorer FK 3,8
(på en skala fra 1 til 6, der 6
er best) på «Nærmiljø»

