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Forord 

 

                                     

Øvre Eiker kommune har et mål om at alle innbyggerne skal 

ha mulighet til god helse og trivsel. For å lykkes må vi 

ha et godt samarbeid og medvirkning, og skape forståelse for 

innbyggernes helse og levekår i tråd med vår visjon. 

 

Generelt sett er folkehelsen i Norge god. Helse er  

viktig for alle mennesker, men forutsetningene for å oppnå 

god helse er ulike. Foruten påvirkning fra samfunn  

og miljøet rundt oss, er sosiale forhold knyttet til oppvekst, 

utdanning, jobb, hva vi spiser og mulighetene til trening  

og fysisk aktivitet, avgjørende for helsen vår. 

 

Folkehelsen påvirkes av så vel samfunnsforhold, som 

kunnskaper og holdninger hos den enkelte. Vi er avhengig 

av en allianse mellom den enkelte og kommunen – der begge 

parter tar ansvar og bidrar.   

 

Dette innebærer en dreining av folkehelsearbeidet fra et sykdomsperspektiv til et forebygnings- og 

påvirkningsperspektiv. Alle kommunens virksomheter skal arbeide for å fremme helsen til 

innbyggerne i Øvre Eiker. Spesielt viktig er det å bygge gode helsefremmende lokalsamfunn, legge til 

rette for at innbyggerne kan treffe sunne valg og etablere gode holdninger. Øvre Eiker tar 

utgangspunkt i de lokale folkehelseutfordringene og satser spesielt på barn og unge og på den 

enkeltes opplevelse av egen mestring og tiltak mot mobbing for å forebygge psykiske problemer. 

Folkehelseloven gir kommunen som helhet ansvar for folkehelsearbeidet, ikke kun 

kommunehelsetjenesten som tidligere. Dette innebærer at alle kommunale sektorer har betydning 

for og medvirker i arbeidet med samfunnsutvikling, herunder folkehelse. Gjennom å ha god oversikt 

over helsetilstanden i befolkningen, skal vi legge til rette for at både kommunen, den enkelte 

innbygger, næringsliv og det frivillige kan bidra på sin måte til en samfunnsutvikling som gir god 

folkehelse i Øvre Eiker. 

Det overordnede mål for folkehelsearbeid er flere leveår med god helse i befolkningen som helhet. 

 

 

Hokksund,        Ann Sire Fjerdingstad 

                  ordfører 
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1. Innledning

Folkehelseloven og føringer gitt i andre lov- og 

forskrifter forplikter kommunene til å arbeide 

systematisk og målrettet for å bedre 

befolkningens helse, trivsel, gode sosiale og 

miljømessige forhold, samt forebygge skader 

og psykisk og somatisk sykdom.  

Et helsefremmende lokalmiljø preget av 

trivsel, inkludering, integrering og gode 

relasjoner er viktig for god folkehelse i 

befolkningen. Aktiviteter, gode møteplasser 

og kulturtilbud er viktig i et lokalmiljø. Natur 

og friluftsliv er for mange en kilde til å 

opprettholde god helse.  

Folkehelsearbeidet skal bidra til å bedre 

levekår og god helse i befolkningen. Verdien 

av opplevd god helse øker muligheten for den 

enkeltes medvirkning og livsutfoldelse, og kan 

være en forutsetning for å nå andre mål; som 

deltakelse i arbeidsliv, fritidsaktiviteter og 

frivillig arbeid.  

Kommuneplanens samfunnsdel sier en god del 

om hvilken samfunnsutvikling Øvre Eiker 

ønsker i fremtiden. I tillegg har kommunen 

valgt å utarbeide denne strategiplan for 

folkehelsearbeidet som skal være verktøyet 

for å systematisere arbeidet og gjennomføre 

de tiltak som er viktige for å skape et 

helsefremmende lokalsamfunn med god 

folkehelse i befolkningen.  

Strategiplanen skal inneholde en handlingsdel 

og fornyes hvert 4. år i forbindelse med ny 

kommunestyreperiode og ny kommuneplan. 

Strategiene og prioriteringene skal være 

basert på oversiktsdokumenter som skal 

revideres hvert 4. år. Oversiktsdokumentene 

ligger vedlagt denne planen.  

1.1 Formål med meldingen 
Formålet med folkehelsemeldingen er å bedre 

folkehelsen i Øvre Eiker kommune. Planen skal 

oppfylle kravene i folkehelseloven som 

forplikter kommunen til å drive 

folkehelsearbeid på en langsiktig og 

systematisk måte. Det innebærer å ha oversikt 

over helsetilstanden i befolkningen, og 

samordne og videreutvikle folkehelsearbeidet 

mot nye tiltak.  

Et mål med folkehelsemeldingen er at den skal 

vise sammenheng i folkehelsearbeidet ved å 

uttrykke prioriterte mål basert på de reelle 

utfordringene som kommer frem i 

oversiktsdokumentet og gjennom kunnskap 

og dokumentasjon fra tjenesteområdene.  

Folkehelsearbeidet er et stort felles ansvar 

som berører hele befolkningen og alle 

samfunnssektorer. Folkehelseplanen er en 

overordnet strategisk plan som skal bidra til å 

samordne folkehelsearbeidet i og mellom 

seksjonene. Alle seksjoner skal implementere 

folkehelsemålene og tiltakene i sine 

handlingsplaner.  

 

 
Foto: Aktiv Eiker 
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2. Sammendrag 
Som grunnlag for folkehelsemeldingen ligger 

dokumentet “Oversikt over folkehelsa i Øvre 

Eiker kommune 2015”. Oversiktsdokumentet 

vil bli revidert hvert 4. år og ligge til grunn for 

kommuneplan og folkehelsemeldingen.  

Positive folkehelseområder i Øvre Eiker: 

 Over 240 frivillige organisasjoner som er 

en stor bidragsyter til folkehelsa 

 Mange bedrifter i kommunen som driver 

med helserelatert virksomhet 

 Samarbeidet med Buskerudbyen legger til 

rette for økt bruk av sykkel og gange 

istedenfor bruk av bil 

 Godt utbygd sykkelveinett 

 Flere turområder i nærområdet 

 Nærhet til natur 

 God og trygg drikkevannsforsyning 

 Godt utbygd kloakksystem 

 Høy vaksinasjonsdekning 

De største utfordringer i Øvre Eiker: 

 Stort frafall blant elever i den 

videregående skole 

 Gjennomsnittlige grunnskolepoeng ligger 

lavere i Øvre Eiker enn i landet forøvrig 

 Lavere andel elever i 10. trinn som trives 

på skolen 

 Overhyppighet av elever i 10. trinn som 

opplever mobbing i skolen 

 Lavt gjennomsnittlig utdanningsnivå 

 Andelen av arbeidsledige er høyere enn i 

landet forøvrig 

 Andelen av uføretrygdede er høyere enn i 

landet forøvrig 

 Høy andel eneforsørgere  

 Høyere andel unge sosialhjelpsmottakere 

enn i landet forøvrig 

 Høy skadefrekvens 

 16 % av ungdommene spiser sjeldent eller 

aldri frokost 

 Høyere andel kvinner med overvekt og 

fedme enn i landet forøvrig 

 Større andel som røyker 

 Flere med psykiske symptomer og lidelser 

 Flere med hjerte- og karsykdommer 

 Høyere dødelighet på grunn av kreft enn i 

landet forøvrig 

 Flere med KOLS og astma 

 Flere med muskel- og skjelettlidelser 

Kommunens prioriterte oppgaver er: 

1. Arbeide med å begrense mobbing på 

skolen 

2. Øke elevenes trivsel på skolen 

3. Utarbeide årlig beskrivelse av 

satsingsområde innen folkehelse 

4. Tilrettelegging for aktivitet og 

mestring. 

3. Overordnet del  

3.1 Regelverket og føringer 
 

Folkehelsearbeidet er underlagt en rekke 

nasjonale føringer i form av lovverk, forskrift, 

rundskriv og stortingsmeldinger. I tillegg 

kommer kommunalt og regionalt planverk.  

 

Her er en kort opplisting av de viktigste 

lovverk og føringer som er direkte førende for 

arbeidet med folkehelseplanen: 

 Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) 

Formålet med loven er å bidra til en 

samfunnsutvikling som fremmer helse, 

herunder utjevne sosiale helseforskjeller. 

Loven skal sikre at kommuner, 

fylkeskommuner og statlige helsemyndigheter 

setter i verk tiltak og samordner sin 

virksomhet i folkehelsearbeidet på en 

forsvarlig måte. Folkehelseloven løfter frem 

fem grunnleggende prinsipper for 
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folkehelsearbeid: prinsippet om å utjevne 

sosiale helseforskjeller, “helse i alt vi gjør”, 

bærekraftig utvikling, føre-var-prinsippet og 

medvirkning.  

 

Forskrift om oversikt over folkehelsen  

I forskrift tas det utgangspunkt i følgende 

temaer som kommunen skal ha løpende 

oversikt over: 

 Befolkningssammensetning 

 Oppvekst- og levekårsforhold 

 Fysisk, biologisk, kjemisk og sosialt 

miljø 

 Skader og ulykker 

 Helserelatert atferd 

 Helsetilstand 

Disse kravene er besvart i planen og i 

oversiktsdokumentet som ligger vedlagt.  

Statlige føringer: 

 Folkehelseloven 

 Plan- og bygningsloven 

 Lov om Helse- og omsorgstjenester 

 Samhandlingsreformen 

 Folkehelsemeldingen 

 Nasjonale mål og prioriteringer på 

helse- og omsorgsområdet i 2015  

Regionale føringer: 

 Regional planstrategi for Buskerud 

2013-2016  

 Strategi for folkehelse i Buskerud 2010 

– 2014  

Visjon for Buskeruds strategi for folkehelse er 

“gode og aktive dager – for alle i Buskerud”. 

De overordnede mål er:  

 Flere leveår med god helse 

 Utjevne sosiale ulikheter i helse 

Overordnet strategi: “å fremme god helse 

for å reparere mindre”.  

 

 

 

Kommunale føringer: 

 Kommuneplan 2010 – 2022 – 

Samfunnsdelen 

Folkehelseplanen i Øvre Eiker er en 
strategiplan i kommunens planhierarki. 
Hensikten med å lage en strategiplan for dette 
området er å gjøre det så tydelig som mulig at 
arbeidet med folkehelse i vår kommune skjer 
innen alle kommunale tjenester.  
Kommuneplanen peker på folkehelsearbeidet 
som et satsingsområde for hele kommunen. 
Strategiplanen om folkehelse beskriver 
hvordan arbeidet med folkehelse skal 
innarbeides i alle underliggende planer under 
kommuneplanen.  
 
Handlingsplanen vil i stor grad peke tilbake til 
de tiltak kommunens tjenester selv driver eller 
planlegger å sette i verk.  
 
Oversikt over planer som inneholder noe om 
folkehelse ligger vedlagt planen.  
 
 
 
 
 

 

Foto: Øyvind Langum 
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3.2 Folkehelsearbeid – et langsiktig og varig samarbeid 
 
Arbeidet med å bedre helse og trivsel til innbyggerne i kommunen er en langsiktig innsats fra alle 
innbyggerne; kommunale tjenester, frivillige organisasjoner og næringer.
 

Fig. 1 Dahlgren og Whiteheads viftemodell (Dahlgren & Whitehead, 1991)  

Whitehead og Dahlgren viser i sin viftemodell at det er mange faktorer som påvirker helsa. Disse 
spenner fra personlige egenskaper som alder og kjønn, til samfunnsforhold som kultur, arbeid, bo- og 
nærmiljø, utdanning og sosiale nettverk. De bakenforliggende faktorene kan fremme helsa, eller det 
motsatte; øke risikoen for sykdom. Dette gjør at arbeid med folkehelse krever en helhetlig innsats 
over lang tid. (Dahlgren & Whitehead, 1991) 
 
Professor Peter Hjort illustrerte forholdet mellom den enkeltes innsats og samfunnets innsats slik: 

 

Figur 2: Samfunnet kan gjøre bakken mindre bratt og lettere for innbyggerne å få god helse 

Alle bidrag som er med på å utvikle våre innbyggeres helse i positiv retning er velkomne og viktige. 

Allsidigheten er nødvendig. Allikevel er folkehelsearbeidet så omfattende og vidtrekkende at det er 

nødvendig å gjennomføre prioriteringer og valg for å tydeliggjøre og øke innsatsen der det er viktigst. 
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3.3 System for oppfølging 
Øvre Eiker kommune legger opp til to systemer for løpende oppfølging av oversikt over folkehelsa og 

arbeidet med dette.  

Folkehelseplanen skal sikre grunnlaget for et planstyrt folkehelsearbeid. Folkehelsearbeidet skal 

være en naturlig del av kommunens planarbeid: 

Oversiktsarbeidet skal rulleres årlig med en grundig gjennomgang hvert fjerde år. Den fjerde årlige 

gjennomgangen samkjøres med rullering av kommuneplanen. 

Det konkrete oversiktsarbeidet skal være en del av års hjulet i kommunen. Det opprettes ingen egne 

prosesser for oversiktsarbeidet, men det kreves at hver tjeneste i kommunen innarbeider 

folkehelsetiltakene i årsplan, budsjett og årsrapport. Kommuneoverlegen skal være ansvarlig for å gi 

en årlig tilbakemelding om status for innbyggernes folkehelse ved presentasjon av 

Folkehelsebarometeret til Folkehelseinstituttet sammen med Ung data oversikten de år den 

gjennomføres. 

Folkehelseloven krever et system for årlig oppfølging av folkehelsa i kommunen med større 

gjennomganger hvert fjerde år. Vi legger opp til følgende system:  
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Figur 3: Årshjul for å sikre et løpende oversiktsarbeid 

4. Prioritering og valg av indikatorer i Øvre Eiker 
I Folkehelseinstituttets kommunehelseprofil er det listet opp 34 indikatorer som peker på forhold 

som virker inn på innbyggernes helse. Det finnes langt flere områder som kan måles og følges opp. 

Folkehelsebegrepet er svært omfattende og nesten alle tjenester, frivillige organisasjoner og private 

næringer jobber med sider av folkehelsearbeidet.  

 

For at vi skal kunne få bedre oversikt og kunne gjøre en innsats i det forebyggende og 

helsefremmende arbeidet ble det tidlig i arbeidet med Folkehelseplanen bestemt at vi vil forsøke å 

retningsstyre noe av folkehelsearbeidet ved å fokusere på noen få områder ad gangen.  

Kommunestyret behandlet en egen sak og vedtok å begrense indikatorene som skal følges opp i 

denne tidsperioden til 20 og at hovedfokus rettes mot de øverst prioriterte.  Notatet om dette 

arbeidet er vedlagt planen.  

Prioritering av indikatorer: 

Prio Indikator Beskrivelse 
1 Mobbing Andel elever i 10. trinn som opplever mobbing 
2 Trives på skolen Andel elever i 10. trinn som trives på skolen 
3 Årlig beskrivelse av satsingsområde 

for neste år 
Beskrivelse av kommunens satsingsarbeid innen folkehelsearbeid i 
kommuneplan, langtidsbudsjett, årsbudsjett og årsmelding. 

4 Frafall i videregående skole Andel elever som ikke fullfører videregående utdanning  
5 Høy utdanning Andel av befolkningen som har videregående eller høyere utdanning  
6 Uføretrygdede Andelen uføretrygdede  
7 Kommunal støtte til lag og 

foreninger 
Kommunens økonomiske bidrag til frivillige lag og foreninger 

8 Antall kommunale 
folkehelseprosjekter 

Antall prosjekter som bidrar til folkehelsearbeidet (Årsmelding) og 
hvor innbyggerne har deltatt og bidratt. 

9 Tjenestenavn og viktige bidrag En beskrivelse av tjenestens viktigste bidrag til folkehelsearbeidet 
10 Uorganisert aktivitet Tilrettelegging av uorganiserte aktiviteter 
11 Muskel og skjelett Utbredelse av muskel- og skjelettlidelser i primærhelsetjenesten 
12 Kolesterol, hjerte-kar, KOLS Forekomst av hjerte- og karsykdommer i spesialisthelsetjenesten. 

Brukere av legemidler mot KOLS/astma.  
Brukere av kolesterolsenkende midler.  



10 
 

13 Antall medlemmer i lag og 
foreninger 

Samlet medlemstall i lag og foreninger  

14 Antall lag og foreninger Kulturkontorets oversikt over lag og foreninger 
15 Antall helsenæringsbedrifter Antall helse- og kulturrelaterte næringsbedrifter. Variasjon - 

gruppering 
16 Antall nye helsenæringsbedrifter Antall nyetablerte bedrifter som er helse- eller kulturrelatert 
17 Røyking Andel kvinner som røyker ved svangerskapets begynnelse 
18 Psykisk sykdom Andel personer med psykiske symptomer og lidelser i 

primærhelsetjenesten  
19 Barn til enslige Andel barn av eneforsørgere  
20 Kreft Nye tilfeller av kreft, dødelighet kreft  

 

Det er viktig å understreke at variasjonen, mengden og bredden i folkehelsearbeidet er den 

grunnleggende styrken i vårt arbeid for innbyggernes helse. Allikevel vurderer vi at noen 

områder er viktigere enn andre.  

 

 

Oversiktsarbeidet skal grunnlegges på:   

 Folkehelseinstituttets kommunehelseprofil 

 Ung data undersøkelsen 

 Egne spørreundersøkelser til befolkningsgrupper ut fra satsingsområde 

 Tilbakemeldinger fra kommunale tjenester 

 Innspill fra frivillige organisasjoner og privat næringsliv 

Temaområdene er valgt ut fra kjente folkehelseutfordringer, og omfatter data og vurderinger om 

befolkningen, levekår, miljø, skole, levevaner og helse og sykdom. 

4.1 Status over folkehelsearbeidet 2015 
Som ledd i arbeidet med folkehelseplanen ble det i 2013 laget en spørreundersøkelse med spørsmål 

om hva slags folkehelsearbeid som blir utført i kommunale tjenester, frivillige organisasjoner og 

næringsliv definert som helse- eller kulturrelatert. 

Svarprosenten på undersøkelsen ble lav (25 %) og gir ikke et grundig innblikk i status for 

folkehelsearbeidet i kommunen.  

Kommunale tjenester ble spurt om hvilke 3 områder de prioriterte mest i dag. Her fordelt på 

seksjoner: 

Seksjon 1. Prioritet 2. Prioritet 3. Prioritet 

Helse- og 
omsorg 

 Høy utdanning 

 Antall folkehelse 
prosjekter 

 Psykisk sykdom 

 Barn av enslige 
foreldre 

 Årlig beskrivelse av 
innsatsområde 

 Frafall i videre- 
gående skole 

 Muskel og skjelett 
 

 Trivsel på skole 

 Uføretrygdede 

 Blodtrykk, hjerte-kar, 
KOLS 

 Røyking 

 Kreft 

Teknisk seksjon  Mobbing 

 Årlig beskrivelse av 
satsingsområde 

 God drikkevanns- og 

 Muskel og skjelett 

 Trivsel på skolen 
 

 Uorganisert aktivitet 
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vannkvalitet  

Skole og 
barnehage 

 Mobbing 

 Trivsel på skolen 

 Årlig beskrivelse av 
innsatsområde 

 

 Barn av enslige 
forsørgere 

 Frafall i videreg. skole 

 Uorganisert aktivitet 

 Høyere utdanning 

 Muskel og skjelett 

 HMS 
 

Kultur  Årlig beskrivelse av 
satsingsområder 

 Kommunal støtte til lag 
og foreninger 

 Antall medlemmer i 
foreninger 

 Antall kommunale 
folkehelse-prosjekter 

 Muskel og skjelett 

 Uorganisert aktivitet 

 Mobbing 

 Blodtrykk, hjertekar 

Seksjon 
Samfunns-
utvikling 

 Psykisk sykdom 

 Årlig beskrivelse av 
innsatsområder 

 Muskel og skjelett 

 Mobbing 

 Uorganisert aktivitet 

 Frafall i videreg skole 

 Antall nye helse-
næringsbedrifter 

 Trivsel på skolen 

 Antall nye folke-
helseprosjekter 

 Kreft 

 Røyking 
 

5. Viktigste utfordringer for 

Øvre Eiker 2015 – 2019 
Forskrift om oversikt over folkehelsen 

beskriver følgende for en oversikt over 

folkehelsa i kommunen: 

§ 3: … Oversikten skal inneholde faglige 

vurderinger av årsaksforhold og konsekvenser 

og identifisere ressurser og 

folkehelseutfordringer lokalt og regionalt 

I merknadene til § 3: 

… Oversikten skal inneholde opplysninger om 

befolkningssammensetning, oppvekst- og 

levekårsforhold, fysisk, biologisk, kjemisk og 

sosialt miljø, skader og ulykker, helserelatert 

atferd og helsetilstand. Alle kommuner og 

fylkeskommuner skal ha kunnskap om disse 

tematiske områdene. 

I dette kapittelet gis en oversikt over disse 

forholdene. Oppsummeringen er basert på 

dokumentet “Oversikt over helsetilstanden i 

Øvre Eiker 2015” som er Øvre Eikers 

oversiktsdokument som skal ligge til grunn for 

kommunens arbeid i planperioden 2015-2018, 

også sett i sammenheng med ny 

kommuneplan 2015-2027. 

Oversiktsdokumentet vil bli revidert med 4 års 

mellomrom i forbindelse med nytt 

kommunestyre og ny planperiode for 

kommuneplanen. 

 

 
Foto: Espen Rasmussen  

 

5.1 Befolkningssammen-

setning 
 Øvre Eiker kommune har en 

gjennomsnittlig levealder for kvinner 

og menn og alderssammensetningen 

er også ganske lik resten av Buskerud 

og landet. Det er ikke noen 
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overrepresentasjon i aldersgruppen 

over 80. 

 Antall fødsler er stabilt gjennom 

mange år og ligger på mellom 170 – 

212.  

 Befolkningsveksten har vært større i 

Øvre Eiker enn i fylket og landet. Det 

har vært stor innflytting. Vi har ikke 

god oversikt over hvilke sosiale 

grupper som flytter inn til kommunen. 

Type boliger som tilbys påvirker dette 

i stor grad. 

 Vi ligger langt under fylkes- og 

landssnittet i andel innvandrere. 

 Andel personer som bor i en-

personhusholdninger er lavere i Øvre 

Eiker enn i Buskerud og landet. Dette 

er positivt da aleneboende antas å 

være en potensielt utsatt gruppe - 

både økonomisk, helsemessig og 

sosialt. 

5.2 Oppvekstvilkår  
De ressurser og egenskaper man får med 

seg gjennom de første leveårene har 

avgjørende betydning for muligheter, valg 

og mestringsstrategier gjennom livet. Ett 

resultat av disse grunnleggende 

egenskaper er i hvilken grad man klarer å 

skaffe seg utdanning. Gjennom 

intellektuell, språklig, emosjonell og sosial 

stimulering får barn muligheter til å 

videreutvikle ferdigheter og mestring, og 

en grunnleggende tillit til seg selv og 

andre. Det er et godt grunnlag for helse.  

De fleste barn, og alle fra seks års alder, 

har to hovedarenaer i oppveksten: 

familien og barnehage/skole.  

Øvre Eiker: 

 Ungdom har gode økonomiske 

oppvekstforhold i kommunen 

 Det er lavere andel elever i 10. trinn 

som trives på skolen enn i Buskerud 

og landet som helhet. Ung data og 

kommunehelseprofilen viser litt 

forskjellige verdier. Ung data har en 

høyrere tilfredshet.  Årsaken er 

sannsynligvis forskjellige grupper 

ungdommer som er spurt. Ung data er 

fra 2013, mens kommunehelseprofiler 

er fra perioden 2006-2015. Dette viser 

at tallene må følges videre. Heldigvis 

er det mange som har gode venner å 

betro seg til. 

 Tallene fra kommunehelseprofilen 

viser en overhyppighet av mobbing i 

skolene i Øvre Eiker. Ung data peker 

på lavere andel. Tallene bekymrer og 

dokumenterer behov for aktiv innsats.  

 Frafallet i videregående skole er 

høyere enn i landet som helhet. Dette 

bekymrer oss. 

Statistikken må følges opp over tid. Den 

viser en svak positiv trend til at både 

trivsel i skole, mobbing og frafall fra 

videregående bedres. 

Det er mange gode tilbud til ungdom i 

Øvre Eiker.  Mange og varierte fritidstilbud 

innen alt fra fysisk aktivitet til kulturelle 

tilbud. Det er lett tilgang til arenaer for 

fysisk aktivitet og nærhet til natur og 

friluftsområder. Det er mange sykkelveier 

og stort sett trygg skolevei til skolene. 

 

 
Foto: Torbjørn Tandberg 
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Mobbing er en vesentlig individuell 

risikofaktor for psykiske lidelser. Barn som 

mobbes har opptil sju ganger høyere risiko 

for psykiske plager enn barn som ikke 

mobbes. (Folkehelseinstituttet, 2011) 

Sammenhengen mellom mobbing og 

helseplager understreker at det er viktig å 

forebygge mobbing i skolen.  

For barn og unge er skolen en svært viktig 

sosial arena. Godt læringsmiljø er det 

beste tiltaket mot mobbing som også 

fører til god trivsel. Trivsel på skolen er en 

av en rekke faktorer som påvirker 

elevenes motivasjon for å lære, og 

dermed deres evne til å mestre de 

utfordringer skolehverdagen gir. (Øia, 

2011) Trivsel kan på lengre sikt ha 

betydning for frafallet blant elever i den 

videregående skolen, hvor hull i 

kunnskapsgrunnlaget fra ungdomsskolen 

er en medvirkende årsak til frafall. Videre 

kan skoletrivsel knyttes til livstilfredshet, 

spesielt hos jenter.  

 

5.3 Levekår 
Det er godt dokumentert at 

sosioøkonomisk status, i form av 

utdanning, jobb og økonomi er avgjørende 

for folks helse, trivsel og 

samfunnsdeltakelse.  

Øvre Eiker har lavere andel 

lavinntektsfamilier i kommunen og 

spennet mellom de som tjener mye og de 

som tjener lite er mindre enn 

gjennomsnittet. Dette er positivt for 

folkehelsa.  

Dessverre scorer kommunen dårligere på 

andre faktorer som virker sterkere inn på 

innbyggernes helse: 

 Høyere andel av arbeidsledighet, 

uføretrygdede, eneforsørgere og unge 

sosialhjelpsmottakere enn 

landsgjennomsnittet. 

 Andelen med videregående eller 

høyere utdanning er lavere enn 

landsgjennomsnittet.  

Studier viser at levevaner ofte følger 

utdannings- og inntektsnivå. Det betyr at 

grupper med lengre utdanning og høyere 

inntekt i gjennomsnitt har gunstigere 

levevaner og bedre helse enn grupper 

som har kortere utdanning og lavere 

inntekt.  

 

 

 

Øvre Eiker har mulighet til å påvirke den 

ujevne fordeling av levekårsfaktorer 

gjennom innsats i tidlige leveår, men også 

gjennom direkte å påvirke levekårene til 

mennesker som av ulike grunner har 

dårligere muligheter.   

5.4 Fysisk, biologisk og 

sosialt miljø  
I Øvre Eiker har det vært god vannforsyning 

gjennom mange år. Dette er svært viktig 

folkehelsearbeid som sikrer at befolkningen 

får nok og godt drikkevann.  
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Det er få eller ingen biologiske farer i 

kommunen. Vi kjenner ikke til at det er 

kjemiske farer i kommunen. 

Innbyggere i Øvre Eiker er utsatt for radongass 

i større omfang enn mange andre steder. 

Oslofeltet, med skiferlag, går gjennom 

kommunen. Det har i mange år vært registrert 

radonmålinger og vi har god oversikt over 

områder med spesielt mye radon. Det har 

lenge vært krav til bygningsmessige 

tilpasninger for å forhindre innsiving av 

radongass når nye boliger bygges. (J.fr. Plan og 

bygningsloven). Det er vanskelig å se om 

denne økte belastningen har resultert i økt 

antall krefttilfeller som klart kan skyldes 

radongass. Lungekrefttilfeller er lavere enn i 

landet generelt. 

Befolkningen betegnes ved stor aktivitet i 

frivillige organisasjoner og dugnadsarbeid. 

Som visst tidligere er det over 240 frivillige 

organisasjoner i kommunen. Kommunen har 

tidligere vist å verdsette denne aktiviteten ved 

å dele ut en ildsjel pris. En positiv måte å sette 

pris på frivilliges innsats. Det er stort fokus på 

tettstedsutviklingen for å bygge opp om 

sosialt samhold og utvikle miljøet på disse 

stedene.  

I Buskerudby-samarbeidet fokuseres det på 

miljøvennlig byutvikling i samarbeid med 

nabokommunene. Det er fokus på å flytte 

transport over fra biler til kollektivtransport, 

sykling og gange.  

Øvre Eiker nyter godt av gode og effektive 

tekniske tjenester og scorer godt på 

drikkevannskvalitet og kloakk- og 

avfallshåndtering. Samtidig har vi en aktiv vei 

og parktjeneste. Disse tjenestene legger et 

viktig grunnlag for folkehelsa i kommunen. 

 

 
Foto: Gun Kjenseth 

 

Nærhet til naturen er et stort pluss for 

folkehelsa.  

Skader og ulykker 

Kommunen har over tid hatt en økende 

skadefrekvens og har ligget over fylkes- og 

landsgjennomsnittet. Landbruket er mye 

utsatt for ulykker som sammen med to store 

hovedveier gjennom kommunen som bidrar til 

ulykkesstatistikken.  

 Andelen personskade er høyere enn 

Buskerud og landet som helhet. Statistikk 

viser at det er en positiv utvikling med 

færre ulykker de siste årene.  

Ulykker og skader er et stort helseproblem. 

Forebygging av skader og ulykker er et 

tverrsektorielt arbeid som omfatter 

samfunnsområder som f.eks. trafikksikkerhet, 

brannvern og forebygging av drukning. 

Skadeforebyggende arbeid er tidskrevende, 

omfattende og krever ofte lange perspektiver.  

I Buskerudbysamarbeidet fokuseres det på 

miljøvennlig byutvikling i samarbeid med 

nabokommunene. Det er fokus på å flytte 
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transport over fra biler til kollektivtransport, 

sykling og gange.  

5.5 Helserelatert atferd 
Sammen med oversikten over frivillige 

foreninger viser statistikken at ungdom i Øvre 

Eiker har gode aktivitetstilbud og at de bruker 

dem i stor grad. 

Statistikken (Ungdata) viser at skolefrokost er 

et viktig tiltak i skolene for å sikre de 16 % 

elever som sjelden eller aldri spiser frokost. 

Det er fremdeles for mange ungdommer som 

bruker tobakk eller snus.  Det er 

bekymringsfullt at 49 % av ungdommene har 

smakt alkohol når de er under lovlig 

skjenkealder. At 5 % av dem får lov av sine 

foreldre bør reise varselsignal overfor voksnes 

holdninger til det rusmiddelet som skader 

aller flest i Norge. 

Dessverre er det flere som røyker i Øvre Eiker 

enn lands- og fylkesgjennomsnitt. Selv om det 

kun er gravide kvinner som er vurdert, viser 

Ungdataundersøkelsen at andelen ungdom 

som røyker fortsatt er en stor utfordring i vår 

kommune. Dette må sees i sammenheng med 

økte dødstall både av lungekreft og hjerte/kar 

sykdommer. 

 Høyere andelen kvinner med overvekt og 

fedme ved første svangerskapskontroll  

 Høyere andel gravide kvinner som røyker  

5.6 Helsetilstand 
Statistikken viser tydelig at Øvre Eiker har 

både mer psykiske lidelser og hjerte/kar 

sykdommer enn i Buskerud som igjen ligger 

høyt på landsbasis.  Flere enn gjennom snittet 

dør av hjerte/kar sykdom i vår kommune.  Det 

er mulig dette kan kobles til økt andel røykere 

i forhold til landsgjennomsnittet.  

Kreftstatistikken viser at det er flere som får 

kreft i Øvre Eiker enn landsgjennomsnittet, og 

det ser ut som om andelen øker.  

 For menn er det mest av prostatakreft og 

det er prosentvis mer enn 

landsgjennomsnittet.  

 For kvinner er brystkreft størst. Det er 

også høyere enn landsgjennomsnittet. 

 Nye tilfeller av lungekreft øker kraftig   

Det er ikke mulig å peke ut spesielle 

risikofaktorer i miljøet i vår kommune som kan 

forklare at vi ligger dårligere an enn landet for 

øvrig. 

 Plager og sykdommer knyttet til muskel- 

og skjelettsystemet er noe mer utbredt i 

Øvre Eiker enn i landet generelt. I en 

landbrukskommune er det naturlig at 

belastningslidelser på kroppen er 

hyppigere enn andre steder. Muskel- og 

skjelettlidelser er vanligere hos personer 

med sosioøkonomisk status.  

 Høyere andel av hjerte- og karsykdommer  

 Flere brukere av legemidler mot KOLS og 

astma 

Utbredelsen av hjerte- og karsykdom kan gi 

informasjon om befolkningens levevaner. I 

den delen av befolkningen som har lav 

utdannelse og/eller lav inntekt, er hjerte- og 

kar dødeligheten samlet sett høyere enn blant 

dem som har høyskole- og 

universitetsutdanning.  

 Det er mer psykisk sykdom i vår 

kommune. Statistikken viser en 

overhyppighet både av diagnostisert 

sykdom og bruk av medisiner mot psykisk 

sykdom. Erfaringen fra tjenestene er også 

at det er et stort press med tunge psykiske 

problemer i befolkningen.   

Det er naturlig å koble både oppvekstsvilkår, 

mobbing på skole, trivsel på skole og økt 

frafall fra videregående som uheldige faktorer 
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som bygger opp mot økt andel psykisk sykdom 

hos voksne.  

Rus og psykiatri følges ofte ad. I Øvre Eiker er 

det også mange med avhengighetsproblemer i 

forhold til alkohol, medisiner og narkotika. 

Både fra rusteamet og fastleger oppleves 

dette som et stort og belastende problem.   

Mye tyder på at det er lettere å forebygge 

lidelser hos barn og unge hvis tiltakene settes 

inn tidlig i barndommen – før symptomene er 

blitt kroniske. Dette betyr at vi må hjelpe barn 

og unge som allerede har utviklet symptomer 

og i tillegg bedre oppvekstmiljøet til 

førskolebarn som vokser opp med mange og 

langvarige belastninger.  

Fra kommunens eldreomsorg kommer 
tilbakemeldinger om økende behov for 
behandling og hjelpetiltak blant eldre 
innbyggere. Det er stort fokus på tiltak for å 
behandle, pleie og hjelpe gamle med 
funksjonsnedsettelser. Tjenesten er i ferd med 
å intensivere arbeidet med hverdagsmestring 
og forebyggende tiltak overfor denne gruppa, 
for å bidra til å forhindre eller utsette behov 
for tjenester fra eldreomsorgen. 
 

 

 
Foto: Øyvind Langum 

 

 

 

6. Hovedutfordringer i Øvre 

Eiker 
Det er godt statistisk faglig grunnlag for å si at 

hovedutfordringen for Øvre Eiker er for lavt 

utdanningsnivå. Nesten alle 

utfordringsområdene i vår kommune kan 

påvirkes negativt av det lave 

utdanningsnivået: det er kjente 

sammenhenger hvor lavt utdanningsnivå øker 

faren for hjerte- og karsykdommer, psykiske 

sykdommer, røyking, overvekt, inaktivitet og 

flere enslige forsørgere. 

6.1 Utfordringer  
Øvre Eikers utfordringer innen 

folkehelsearbeidet er oppsummert i “Oversikt 

helsetilstand og påvirkningsfaktorer Øvre Eiker 

2015”. Kortlisten kan du lese her: 

 Andelen med videregående eller høyere 

utdanning er lavere enn landsnivået. 

 Andelen uføretrygdede under 45 år er 

høyere enn landsnivået. 

 Andelen barn med enslig forsørger er 

høyere enn i landet som helhet. 

 Andelen unge i 10-trinn som trives på 

skolen er lavere enn i landet som helhet. 

 Andelen unge i 10-trinn som mobbes på 

skolen er høyre enn i landet som helhet.  

 Frafallet i videregående skole er høyere 

enn i landet som helhet. 

 Røyking ser ut til å være et større problem 

enn i landet som helhet. 

 Andelen med psykiske symptomer og 

lidelser er høyere enn i landet som helhet. 

 Hjerte- og karsykdom ser ut til å være mer 

utbredt enn i landet som helhet. 

 Plager og sykdommer knyttet til muskel- 

og skjelettsystemet ser ut til å være mer 

utbredt enn i landet som helhet. 
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6.2 Positive forhold som styrker 

folkehelsa  
I folkehelsebarometeret for Øvre Eiker 

kommune blir det mye fokus på negative 

forhold i kommunen. Dette er det viktig at vi 

tar fatt i. Imidlertid er det mye i vår kommune 

som bygger opp under innbyggernes helse. 

Har skal nevnes noen av dem: 

 Det er over 240 frivillige organisasjoner 

registrert i Øvre Eiker. Frivillighetsarbeidet 

i alt fra kor til idrettsforeninger er til 

sammen den aller største positive 

bidragsyter til folkehelsa i kommunen. 

 Det er mange bedrifter i kommunen som 

driver helserelatert virksomhet.  

 Samarbeidet med Buskerudbyen legger til 

rette for økt bruk av sykkel og gange 

istedenfor bruk av bil 

 Godt utbygd sykkelveinett 

 Flere turområder i nærområder  

 Nærhet til natur 

 God og trygg drikkevannsforsyning 

 Godt utbygd kloakksystem 

 Høy vaksinasjonsdekning 

 

 

 

7. Mål for folkehelse 
Godt folkehelsearbeid skapes hovedsakelig 

utenfor helsesektoren. Mål for å oppnå gode 

folkehelsemål må derfor settes opp for en 

rekke fagområder og berører den enkelte, 

offentlig sektor, privat sektor og frivilligheten. 

Alle planer som utarbeides i kommunen skal 

inneholde en vurdering om hvordan planen 

påvirker folkehelsen (Plan og bygningslov § 

10-1 og FHL § 11). 

Øvre Eiker kommune er en visjons- og 

verdistyrt kommune. Visjonen ”Sammen 

skaper vi et livskraftig Øvre Eiker” inviterer til 

samarbeid og dialog om utvikling av lokal-

samfunnet.  

Kommunens verdimanifest, utarbeidet av lag 

og foreninger og vedtatt av kommunestyret, 

fremhever felleskap, medmenneskelighet, 

respekt og toleranse. Øvre Eiker legger vekt på 

verdiene tilhørighet, samspill, respekt og mot. 

I Øvre Eikers kommuneplan er det pekt på sju 

satsingsområde: 

 Regional drivkraft 

 By- og stedsutvikling 

 Barn og unge 

 Levevilkår og livskraft 

 Miljø, klima og energi 

 Næringsliv, sysselsetting og 

kompetanseutvikling 

 Omdømme og attraktivitet 

 

Mål i kommuneplan: 

1. Øvre Eiker vil bidra aktivt i den regionale 

utviklingen og utnytte den regionale 

vekstkraften til å styrke knutepunktene og 

stedsutviklingen i kommunen. 

 

2. Utvikle bærekraftige kommunale tjenester 

gjennom samarbeid med nabokommuner  
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og andre miljøer som deler Øvre Eiker 

kommunes visjon og verdigrunnlag.  

 

3. Buskerudby-samarbeidet er en viktig 

arena for å knytte Øvre Eiker til en 

framtidsrettet infrastruktur.  

 

4. Øvre Eiker henter impulser og bygger 

kompetanse gjennom økt samhandling 

med miljøer utenfor Norge. 

 

5. Den enkelte innbygger engasjerer seg og 

har påvirkningsmulighet i sitt eget 

lokalmiljø. 

 

6. Hokksund by og tettstedene har vekst og 

utvikling forankret i historie og egenart. 

 

7. Hokksund og tettstedene tar vare på 

landskaps- og tettstedselementer. 

 

8. Innbyggernes trygghet og 

samfunnssikkerhet ivaretas i 

planleggingen. 

 

9. De kommunale tjenestene er, i nært 

samarbeid med innbyggerne, viktige 

aktører i å skape det gode liv i Øvre Eiker. 

 

10. Øvre Eiker kommune skal forvalte de 

økonomiske ressursene på en effektiv og 

målrettet måte. Ressursene skal benyttes i 

kommunens rolle som samfunnsutvikler. 

 

11. Bygge gode nærmiljøer og legge til rette 

for ei god og trygg barne- og ungdomstid. 

 

12. Gi barn og unge optimale betingelser for 

læring, leik og opplevelser. 

 

13. Medvirke til at barn og ungdom opplever 

en meningsfull hverdag i barnehage og 

skole -og i arbeid og fritid. 

 

14. Sørge for et allsidig og mangfoldig 

kulturtilbud med lav terskel og bred 

deltakelse. 

 

15. Sørge for at alle barn og unge, uavhengig 

av kulturbakgrunn, opplever at 

kommunen de bor i er en viktig del av 

verdenssamfunnet og samtidig tar vare på 

lokale tradisjoner. 

 

16. Videreutvikle attraktive kulturarenaene i 

Øvre Eiker, spesielt med tanke på 

opplevelse, deltagelse og læring for barn 

og unge. 

 

17. Forebygge mer for å reparere mindre og 

bygge allianser for folkehelse. 

 

18. Innbyggerne skal ha et trygt og stabilt 

boforhold slik at de settes i stand til å 

mestre sin hverdag. 

 

19. Medvirke aktivt i endringen av ny 

fremtidig kommunerolle innen helse og 

omsorg. 

 

20. Kulturlivet i Øvre Eiker skal preges av 

kvalitet, mangfold og et godt tilgjengelig 

kulturtilbud som kjennetegnes av samspill 

mellom aktører fra ulike sektorer og 

fagmiljøer. 

 

21. Øvre Eiker vil arbeide for en reduksjon på 

30 % CO² ekvivalenter innen 2025 med 

2006 som referanseår.  

 

22. Energiforbruk i kommunens 

bygningsmasse skal pr arealenhet i 

gjennomsnitt reduseres med 15 % innen 

2018, regnet i forhold til forbruk i 2008. 

 

23. Tilveksten i skogen i Øvre Eiker skal binde 

minst 30.000 tonn CO2/år. 
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24. Øvre Eiker kommune har en klimavennlig 

drift og forvaltning og legger til rette for at 

innbyggere og næringsliv også har det. 

 

25. Sikre naturressursene, det biologiske 

mangfold og økosystemene i sin helhet, 

samt ivareta og i større grad å 

tilgjengeliggjøre de gode kvalitetene i 

kulturlandskapet og naturlandskapet. 

 

26. Øvre Eiker vil på best mulig vis forebygge 

og tilpasse seg klimaendringer. 

 

27. Bygge næringspolitikken på å 

videreutvikle et nært samspill med 

næringene og bedriftene. 

 

28. Bidra til næringsutvikling i regionen og 

Øvre Eiker kommune gjennom et aktivt og 

forpliktende regionalt samarbeid.  

 

29. Fortsette satsingen på stedsutvikling, 

tjenester og kommunal service som et 

sentralt område for næringsutvikling.  

 

30. Videreføre satsingen på næringsutvikling i 

landbruket og kulturnæringene.  

 

31. Prioritere tilrettelegging av nye 

næringsarealer og dialog om utnyttelse av 

eksisterende arealer for næring.  

 

32. Øvre Eiker kommune har omdømme som 

en framtidsrettet, kompetent og 

inkluderende organisasjon.  

 

33. Øvre Eiker skal framstå som en moderne 

og attraktiv kommune for de som bor her, 

de som flytter hit, næringsliv og turister. 

 

34. Øvre Eiker har god beredskap mot 

aktuelle kriser og uønskede hendelser. 


