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Hvorfor er det viktig å vite noe om 
helsetilstanden  - og det som påvirker den?

Dette kan du få svar på i dokumentet som du i sin helhet kan lese her: 

ww.fauske.kommune.no/folkehelse

Bakgrunn

Folkehelseloven 2012 kom med et krav at kommunen skal ha oversikt over 
helsetilstanden og påvirkningsfaktorer. 

Mål 

Fauske skal bruke kunnskapen aktivt som grunnlag i arbeidet med planer, 
strategier og tiltak.

Oversiktsdokumentet «Folkehelsa i Fauske» inneholder informasjon om: 
befolkningssammensetning, oppvekst – og levekårsforhold, fysisk, biologisk, 
kjemisk og sosialt miljø, skalder og ulykker, helserelatert atferd og helsetilstand. 

Ut fra «funn» som er gjort i arbeidet med oversiktsdokumentet, har Fauske 
kommune prioritert disse utfordringene: 

1. Sosiale ulikheter

2. Foreldre

3. Utdanning

4. Psykisk helse

5. Levevaner

6. Integrering

7. Aktiv aldring

8. Folkehelse på tvers

Statistiske målinger for Fauske sammenlignes i oversiktsdokumentet med 
gjennomsnittet for fylket og landet som helhet.



1. Sosiale helsehelseforskjeller
Forskjeller i helse skapes gjennom oppvekst og 
skolegang, inntekt og arbeidsliv, og øvrige levekår 

Helse i befolkningen er ulikt «fordelt». I Fauske ser vi:

• en økning i andelen barnefamilier med lav inntekt

• færre voksne som har videregående skole eller høyere utdanning



2. Foreldre
Vår viktigste ressurs  i arbeidet med å fremme barn 
og unges helse og utvikling, er foreldrene

• De fleste ungdommer i Fauske opplever 

foreldre som støttende

• Få ungdommer sier at de ikke har en 

fortrolig venn

• Ungdom i Fauske er svært aktive i sosiale 

medier



3. Utdanning
Forskning viser at barnehagen kan bidra til å 
motvirke frafall i videregående opplæring

• Mye tyder på at barnehager med høy kvalitet stimulerer viktige ferdigheter 
før skolestart

• De fleste ungdommer i Fauske trives på skolen

• Mange gir uttrykk for at de vil ta høyere utdanning eller fagbrev

• Det er sammenheng mellom foreldrenes utdanningsnivå og frafall i 
videregående skole



4. Psykisk helse
Flere sier de plages av ensomhet og depressivt 
stemningsleie. Jenter er spesielt utsatt

Ungdommene i Fauske er stort sett fornøyd med helsa si, selv om flere er plaget 
av ensomhet og depressivt stemningsleie sammenlignet med landet for øvrig. 

Fauske ungdomsråd vil ha psykisk helse på dagsorden i 2017.



5. Levevaner
Tar du ansvar for dine levevaner?

I Fauske finner vi: 

• lavere forekomst av type-2 diabetes og lavere dødelighet fra hjerte-kar 
sykdommer

• forventet levealder er noe høyere enn landet for øvrig

• arbeidsledigheten er stabil – under 3%

• høyere andel fysisk inaktive ungdommer, og overvekt blant 17 åringer

• flere bruker helsetjenesten når det gjelder psykiske symptomer/lidelser og 
muskel/skjelettlidelser

• andelen ungdomsskoleelever som oppgir at de er litt eller svært fornøyd med 
lokalsamfunnet er lavere enn landsnivået

Hvordan du lever,

sover, spiser og mosjonerer,

påvirker din helse



6. Integrering

På bakgrunn av det som er kommet fram i undersøkelsen rundt 
oversiktsarbeidet, ønsker vi at: 

• alle innvandrere og barna deres skal få bruke ressursene sine og bidra til 
fellesskapet

• alle innvandrerbarn går i barnehage

• voksne deltar i arbeidsliv og har gode norsk kunnskaper



7. Aktiv aldring
Vi blir flere og flere eldre, men denne gruppen er også 
mer aktive enn tidligere

For å utvikle et aldersvennlig samfunn trengs samhandling med bidrag fra 

både kommune, frivillige og privat sektor: 

• Tiltak for å fremme fysisk og sosial aktivitet blant eldre er viktige 

innsatsområder for å bidra til en frisk eldrebefolkning

• Bruk av teknologi kan være et godt supplement til andre helse og 

omsorgstjenester

• Fremtiden handler også om frivillig arbeid i helse - og omsorgssektoren



8. Folkehelse på tvers
Vår visjon: «Folkehelsekommunen der alle trives»

Innbygger - dame 78 år: - Hadde det ikke vært for «folkehelsekommunen» , 

hadde jeg ikke vært i bassenget jevnlig slik jeg er. Dette har ført til at jeg kan være 

med på Ti på topp-turene. Jeg får et dytt til å være aktiv.» 

Kommunens visjon «Folkehelsekommunen der alle trives», ble vedtatt 8.9.2011. 

«Folkehelsearbeid skal inngå som en viktig del av kommunens virksomhet på alle 

enheter og forankres både planmessig, organisatorisk, faglig og økonomisk.» 

Kommuneplanens samfunnsdel 6.1.1 Folkehelse. 



Oppsummering: 

Hvordan vi  sammen utvikler Fauske - samfunnet 
har betydning for helsen til hver og en av oss

Trivsel i Fauske-samfunnet skapes i relasjon mellom mennesker; foreldre, 
lærere, sykepleiere, politikere, frivillige, naboer, klassekamerater, familie og 
venner. 

Vi trenger en kommune som inkluderer alle. Der de frivillige, private aktører og 
det offentlige arbeider sammen. Folkehelsearbeidet er et lagarbeid.

Innsatsen de frivillige gjør har 
betydning for enkeltmennesker, men 

også for samfunnet



Hva nå?
Hvordan kan vi bruke kunnskapen vi har fått 
gjennom arbeidet med oversiktsdokumentet?

Kunnskapen skal brukes som grunnlag i kommunal planstrategi, 
og ellers i arbeidet med planer og tiltak. For eksempel
“Boligsosial handlingsplan” og “Samhandlingsplan for oppvekst
og kultur”. 

I 2017 skal det arbeides videre med tiltaksplan for Folkehelse. 

Hvilke valg vi tar i 

hverdagen, påvirker ikke 

bare deg selv, men hele 

samfunnet


