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Steg 2: Klargjøre kunnskapsgrunnlaget
God kunnskap om befolkningens helsetilstand – «Oversiktsdokumentet»
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Oversikt over helsetilstand
Evaluering
§§ 30 og 5

Oversikt §5

Tiltak

Planstrategi § 6
første ledd

§§ 4 og 7

Fastsette
mål i plan
§ 6 andre
ledd

Innsamlet data og opplysninger om temaområdene:
a) befolkningssammensetning
b) oppvekst- og levekårsforhold
c) fysisk, biologisk, kjemisk og sosialt miljø
d) skader og ulykker
e) helserelatert atferd
f) helsetilstand

Kunnskapsbasert folkehelsearbeid
Det er et mål å få bedre oversikt over helse og påvirkningsfaktorer. Kunnskapen om
effektive folkehelsetiltak skal blant annet styrkes gjennom forskningsbaserte evalueringer
•
•
•

God kunnskap om befolkningens helsetilstand
God kunnskap om årsakssammenhenger
God kunnskap om effekten av forebyggende og helsefremmende tiltak

Et bærekraftig folkehelsearbeid må bygge på et vitenskapelig fundament. Programmets mål
er å gjøre folkehelsearbeidet mer kunnskapsbasert. En sterkere faglig forankring av
folkehelsearbeidet skal bidra til bedre resultater og mer effektiv ressursbruk.

Løfte og tydeliggjøre psykisk helse i
folkehelsearbeidet.
Flere skal oppleve god psykisk helse og
trivsel, og de sosiale forskjellene i
psykisk helse skal reduseres.

Løfte blikket ut over helse- og
omsorgstjenesten og rette
oppmerksomheten mot andre
påvirkningsfaktorer som levekår,
barnehager, skole- og læringsmiljø,
arbeid og arbeidsmiljø, frivillig deltakelse
og forhold i nærmiljøet.

En ny tilnærming i Folkehelsearbeidet

Miljøet vi lever i
påvirker helsa på godt
og vondt

Lokale
utfordringer

Nærmiljø og stedsutvikling

Nærmiljø er en viktig gjennomføringsarena
• Nærmiljø består av et fysisk rom, som: boligområder, plasser, veier, natur, inkluderende institusjoner
barnehager, skoler, Kulturskolen, sykehjem.
• Nærmiljø består også av psykososialt rom; opplevelse av trygghet, sosiale møtesteder, estetisk
kvaliteter, stolthet og identitetstilknytning.

Arbeidet med kunnskap om barn og unges psykiske helse og rus
Hvordan organisere arbeidet med oversiktsarbeidet
•
•
•
•

Forankring av arbeidet (folkehelseloven og PBL)
Få til gode prosesser i Kommunen
Involvering, medvirkning, eierskap, felles forståelse.
Struktur og omfang

Hva skal vi ha oversikt over?
•
•
•
•
•
•
•
•

Barn og unge psykisk helse rus
Faglig utvikling
Beskyttende faktorer vs risikofaktorer- Det målbare -hva er lett å måle.
Hvor finner vi data/ statistikk/ undersøkelser
Indikatorutvikling
Hva med kunnskap om de aller minste?
De mellom 5-7 år?
Analyse

Og hvorfor gjør vi dette?

Mer kunnskapsbasert
Bedre resultat
Mer effektive tiltak

Pedagogisk

Eksempel på en prosess fram til et ferdig dokument
1

Avklare
innhold og
disposisjon for
dokumentet.
Rammer og
forventninger
til arbeidsprosessen
Lage en plan
for arbeidet.

2

Samle data og
opplysninger

3

Faglige vurderinger,
årsaksforhold og
konsekvenser

4

Drøfte og analysere
sammenhenger,
utviklingstrekk og
trender

Ferdig
oversiktsdokument

Hva må vi vite og hvor mye må vi forstå for å velge gode indikatorer?

Risiko- og helsefremmende faktorer

Beskyttendefaktorer og risikofaktorer

Indikatorer

Nasjonale oppsummeringer om barn og unges helsetilstand på Nasjonalt nivå
Trøndelag og kommunenivå

Nasjonale tall

De fleste barn under 16 år deltar i
organiserte fritidsaktiviteter

Deltakelse i fritidsorganisasjoner reduseres utover i ungdomsårene.
Blant gutter på 8. trinn var 69 % aktive, mens andelen hadde gått ned
til 49 % siste året på videregående. 67 % av jenter i 8. klasse var aktive,
og i 3. klasse på videregående hadde andelen gått ned til 39 %.

Mindre andel barn i lavinntektsfamilier deltar i organiserte
fritidsaktiviteter

Barn og ungdom i lavinntektsfamilier deltar i mindre
grad i organiserte fritidsaktiviteter enn andre (Dahl
2014, Kjelvik 2011, Sandbæk & Pedersen 2010).
Ungdata-undersøkelsen, viser at nesten 1 av 4 unge med
lavest sosioøkonomisk bakgrunn ikke har vært medlem
av noen fritidsorganisasjon etter at de fylte 10 år. Blant
unge med høyest sosioøkonomisk status gjelder det
samme 6 %, både blant gutter og jenter.
Særlig ungdom i lavinntektsfamilier med ikke-vestlig
innvandrerbakgrunn deltar i lavere grad i organiserte
fritidsaktiviteter enn andre unge (Dahl 2014, Kjelvik
2011, Sandbæk & Pedersen 2010).

SSB har delt husholdningene som deltok i Levekårsundersøkelsen 2009, inn i 4 grupper ut fra samlet
inntekt. Av barna fra gruppa med lavest inntekt, var det 36 % som ikke deltok i fritidsaktiviteter, mens det
kun var 14 % fra gruppa med høyest inntekt som ikke deltok (Kjelvik 2011).

Foreldres sosioøkonomiske status har betydning for hvilke
fritidsaktiviteter barna driver med

Hvordan ser Trøndelag ut?

Ung Hunt- Spørreskjema (blant annet)

SSB
KOSTRA
FHI

Barne-befolkningen i Trøndelag

Hovedpunkt
•
•
•
•

Barn under 18 år utgjør 21,5% av befolkningen i Trøndelag
Lav andel barn i flere distriktskommuner.
Høy andel barn i de fleste kommunen i aksen OrkdalTrondheim –Steinkjer.
Befolkningssammensetningen i Trondheim skiller seg fra
resten av Trøndelag. Studenten resulterer i at det blir
mange unge voksne i kommunen samtidig som andelen
barn er under snittet i Trøndelag. Barnefamiliene finner
man i nabokommunene.

Hvordan velger vi å vise data

Andel av befolkningen
under 18 år i 2016

Det er en klar sentrum periferi fordeling mellom
kommunen i forhold til hvor stor andel av
befolkningen som er under 18 år
Det er noen geografiske områder som peker seg
ut med lav andel barn, slik som øvre del av
fosen, med Osen Roan, og Flatanger, og
Fjellregionen, med Røros, Tydal og Holtålen
Det er stort sett en høy andel barn i de fleste
kommunen i aksen Orkdal-Trondheim –
Steinkjer. Men det er
i nabokommunene til Trondheim og ikke i
Trondheim man finner kommunene med de
høyeste andelene av barn i befolkningen . Blant
annet Klæbu, med 27,1 % av befolkningen
under 18 og Skaun hvor 26,1 % av befolkingen
er under 18 %. En forklaring på dette er
barnefamilier som velger å bosette seg utenfor
byen. Student befolkningen i Trondheim er også
en del av forklaringen.

Alderssammensetning 1-årig aldersgruppering.
Trondheim, Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag eks
Trondheim per 1 januar 2016
«Sneglediagrammet» viser hvor mage
prosent av den totale befolkningen hver
enkelt 1-årig aldersgruppe utgjør i
Trondheim, Nord-Trøndelag og SørTrøndelag uten Trondheim.
Grunnen til at man ser på Trondheim og SørTrøndelag uten Trondheim er at
alderssammensetningen blant i
trøndelagsfylkene er veldig like når man ser
bort fra Trondheim som på grunn av mange
studenter har en unormalt stor andel med
unge-voksne. En lignede
befolkningsstruktur finner man også i de
andre store universitetsbyene i Norge.

Personer under 18 i privathusholdninger med årlig inntekt
etter skatt per forbruksenhet, under 60% av medianinntekten.
EU-skala 2014

Barn som lever i relativ fattigdom har økt de siste årene. Tall
fra SSB viser at det i perioden 2012–2014 i Norge var 92 000
barn i familier med vedvarende lavinntekt, tilsvarende 9,4 %
av befolkningen . I perioden 2011–2013 var det 84 000 barn i
familier med vedvarende lavinntekt tilsvarende 8,6 % av
befolkningen .

I Trøndelag var det perioden 2012–2014 6400 barn i familier
med vedvarende lavinntekt. 4 100 I Sør-Trøndelag tilsvarende
7,1 % av befolkningen og 2 300 i Nord-Trøndelag tilsvarende
8,5 % av befolkningen. Dette er en øking fra 3700 og 6,5 % i
2011-2013 for Sør-Trøndelag og 2 100 og 7,8 % for NordTrøndelag
Andelen som lever i relativ fattigdom i enkelt år er noe høyere
enn den andelen som lever i vedvarende fattigdom. I 2014
levde 8,5 % av befolkingen i Sør-Trøndelag og 11,5 % av
befolkningen i Nord-Trøndelag i relativ fattigdom.
Kartet viser hvor stor andel av befolkningen i kommunene i
Trøndelag som lever i familier med årlig inntekt etter skatt
forbruksenhet på under 60 % av medianinntekten i 2014. Det
er store forskjeller mellom kommunene i Trøndelag, med 3
kommuner med mer enn 20 % av de unge som lever i relativ
fattigdom og 3 kommuner hvor mindre enn 6 % lever i relativ
fattigdom.
Kilde: SSB tabell 08764

Hovedpunkt
•
•
•

Lav andel barn i relativ fattigdom i Trøndelag sammenlignet med en del andre fylker
Likevel stor forskjell mellom kommuner i Trøndelag.
Barn og unge økte sin andel i lavinntektsgruppen fra under 40 prosent midt på 2000-tallet til over
50 prosent i 2013.

Gjennomsnittlige grunnskolepoeng. 2015
Karakternivået fra grunnskolen påvirker sannsynligheten
for å fullføre videregående.

Det er flere faktorer som påvirkere skoleprestasjonene
knyttet til både arv og miljø. Forskning viser at elevenes
skoleprestasjoner blir bedre jo lengre utdanning
foreldrene har.

Kilde: SSB tabell: 06410

Grunnskolepoengene kan ses på som et samlemål for alle karakterene. De oppsummerer alle elevens resultater i forskjellige fag, og er med på å danne grunnlaget for opptak til
videregående skole. Poengene blir regnet ut på følgende måte: Poengsummen får en ved å summere alle tallkarakterene (standpunkt eller eksamenskarakter) og deretter dele på antall
karakterer. Dette gjennomsnittet, med to desimaler, multipliseres med 10.

Frafall videregående etter
bostedskommune 2013-2015
Frafallet inkluderer personer som har startet på
grunnkurs i videregående opplæring for første gang et
gitt år og som har gjennomført VKII eller gått opp til
fagprøve, men som ikke har bestått ett eller flere fag
og derfor ikke har oppnådd studie- eller
yrkeskompetanse etter 5 år, samt elever som startet
videregående opplæring, men som sluttet underveis.
Personer som etter 5 år fortsatt er i videregående
skole, regnes ikke som frafalt.
For flere mindre kommuner kan ikke tall på frafall fra
videregående rapporteres grunnet personvernhensyn.
Dette gjelder for 4 kommuner i Trøndelag for kullet
2013/2015. For de mindre kommunene hvor det kan
rapporteres så er det viktig å være oppmerksom på at
tall fra disse vil kunne svinge mer fra kull til kull enn
for større kommuner.

Kilde. FHI

De første to leveårene bor 88 prosent av barna sammen med begge foreldrene. Denne andelen
synker gradvis til 62 prosent blant 17-åringene. Foreldrenes samlivsbrudd ser ut til å ha
sammenheng med både psykiske helseplager, skoleproblemer og frafall fra skolen hos barna
(Amato, 2010; Størksen, 2007; Størksen, 2006; Sun, 2002).

Kilde. SSB Tabell: 06239

Snitt 2012-2014:
Sør-Trøndelag: 14,6 %
Nord-Trøndelag: 15,6%
Norge: 15,2 %

Kilde: FHI/kommunerhelsa

Andel som er fornøyd med
lokalmiljøet der de bor
I spørreskjemaet fikk ungdommene følgende spørsmål: «Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med ulike sider av livet ditt?» Ett av
forholdene de skulle vurdere var «lokalmiljøet der du bor» - og de ble bedt om å krysse av for om de var «svært fornøyd», «litt
fornøyd», «verken fornøyd eller misfornøyd», «litt misfornøyd» eller «svært misfornøyd».

Andel som er «fornøyd med lokalmiljøet» er her definert som andel av ungdommene som har svart «svært fornøyd» eller «litt
fornøyd»
Totalt 94,7 prosent av ungdommene har svart på dette spørsmålet. Figuren over viser hvordan ungdommenes svar fordeler seg på et
hypotetisk spørsmål, der de ble bedt om å ta stilling til om de ville la egne barn vokse opp der de selv bor.
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Andel elever (brukere) i grunnskolealder i
kommunens musikk- og kulturskole, av
antall barn i alderen 6-15 år. 2015

Sammenhengen mellom oversikt (helsetilstanden) på et gitt tidspunkt og
måling av effekt?

Effekt måling
Når det er snakk om effekter, er det viktig å skille mellom aktiviteter, resultater og effekter. Det er ofte
langt tidsspenn mellom aktivitet, resultater og effekter, og dessuten kan effektene variere med lokale
omstendigheter og samfunnets sammensatthet som gjør at det kan være mange forhold som virker
inn

Hva trenger vi til dette programmet
Hva skal dette programmet utvikle

Kunnskapsbasert folkehelsearbeid
Kunnskap om forutsetninger

Fellesforståelse
Forankring
Kontekst
Organisasjon
Strukturer

Kilder

Oversikts dokument
FHL §5 a-f
Barn og Unge psykisk
helse og rus

Indikatorer/ påvirkningsfaktorer
Økonomiske levekår
Oppvekst (barneh/skole)
Sosial støtte, deltagelse og medvirkning
Hva med de under 12 år

Kunnskap om årsakssammenhenger

Risiko- og beskyttelses
faktorer

Settingstilnærming/ domener/ arenaer
Familie, barnehage, skole
Samhørighet, mestring, autonomi

Kunnskap om effekten av
forebyggende og helsefremmende
tiltak

Hva er effekt i denne
sammenheng
Hvordan vet vi at dette
virker
Hvorfor virker ikke noen
tiltak? Skyldes det mer
forutsetninger enn tiltak?

Kunnskap om befolkningens helse
Her psykisk helse og rus – barn unge
Flere steg

Flere steg

Resultatevaluering
Effektevaluering
Prosessevaluering

SSB
Kostra
Ungdata
HUNT
Osv.

Noe kan telles

Noe må fortelles

