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1. Bakgrunn  

 
I følge Folkehelseloven (2012) skal kommunen ha skriftlig oversikt over helsetilstanden i 

befolkningen og de positive og negative faktorer som kan virke inn på denne. Oversikten skal 

identifisere folkehelseutfordringene og ressursene i kommunen og vurdere årsaksforhold og 

konsekvenser. Kommunen skal særlig være oppmerksom på trekk ved utviklingen som kan 

skape eller opprettholde sosiale eller helsemessige problemer eller sosiale helseforskjeller. 

Oversiktsdokument skal utarbeides hvert fjerde år og det skal ligge til grunn for det 

langsiktige systematiske folkehelsearbeidet. Dokumentet skal foreligge ved oppstart av 

arbeidet med kommunal planstrategi og danne grunnlag for fastsettelse av prioriteringer i 

kommunens folkehelsearbeid. Kommunen skal samarbeide og utveksle informasjon med 

fylkeskommunen i arbeidet med oversiktsdokumentet. Kommunen skal også ha et løpende 

oversiktsarbeid hvor informasjon oppdateres fortløpende ettersom ny kunnskap blir 

bekjentgjort. 

Oversikten baseres på:  

 opplysninger fra statlige helsemyndigheter og fylkeskommunen 

 kunnskap fra de kommunale helse- og omsorgstjenestene  

 kunnskap om faktorer og utviklingstrekk i miljø og lokalsamfunn som kan ha 

innvirkning på befolkningens helse  

 

Befolkningens helse påvirkes av en rekke ulike faktorer som for eksempel utdanning, og 

dermed må oversikten ha et bredt spenn for å kunne gi et helhetsbilde av helsetilstanden i 

kommunen. Oversikten skal bidra til folkehelselovens mål om en samfunnsutvikling som 

fremmer folkehelse og utjevner sosiale helseforskjeller ved å definere utfordringer og 

ressurser i kommunen.  

 

Hovedelementene i oversikten er: 

 befolkningssammensetning 

 oppvekst – og levekårsforhold  

 fysisk, biologisk, kjemisk og sosialt miljø  

 skader og ulykker  

 helserelatert adferd   

 helsetilstand     
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2. Informasjon om oversikten 
 

Oversiktsdokumentet inneholder statistikk, tabeller og informasjon. Dette er hentet fra blant 

annet: 

 Folkehelseinstituttet  

 Kommunehelsa 

 Statistisk sentralbyrå  

 Ungdata 

 Sør- Trøndelag fylkeskommune  

 Befolkningsprognose for Trondheimsregionen 2015 

 Kommunen  

  

Dokumentet er bygd opp med statistikk og/eller tabeller på ulike områder etter hvilken 

informasjon som er tilgjengelig, samt hva som er ansett som relevant. Deretter er det gjort en 

vurdering av informasjonen i forhold til om dette er en utfordring eller ressurs for kommunen 

og hva dette kan komme av og føre til. Ved vurdering av årsaker og konsekvenser er det tatt 

utgangspunkt i den kunnskap som eksisterer om hvilke bakenforliggende forhold som kan ha 

ført til den situasjonen som foreligger. I tillegg baseres vurderingene på lokale erfaringer, 

kunnskap om kommunen og innspill fra kommunens ledelse.  

 

Det kan ofte være flere årsaker til en gitt statistikk. Vurdering av årsakssammenhenger vil 

derav være tolkninger. Utfordringer med små kommuner kan være blant annet hensyn til 

personvern og lite datagrunnlag. Dette gir rom for at tilfeldige variasjoner kan gi store utslag. 

Ved sammenligning av datamateriell i denne oversikten må det tas høyde for at forskjeller kan 

skyldes tilfeldig variasjon.  

 

3. Sammendrag 
 

Folkehelse måles gjennom å: 

 kjenne befolkningen 

 se på oppvekst og levekår 

 ha innsikt i miljøet innbyggerne lever i  

 se på skader og ulykker 

 se på helseadferd 

 se på helsetilstand 

 

Hovedoverskrifter: 

 befolkningssammensetning 

 oppvekst- og levekårsforhold 

 fysisk, biologisk, kjemisk og sosialt miljø 

 helserelatert adferd 

 helsetilstand 
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Oversikt over større utfordringer og forslag til tiltak 
  

Befolkningssammensetning Forslag til tiltak 

 
Aleneboere kan være en gruppe som føler 
seg ensomme og derfor mer utsatt for 
psykiske helseutfordringer. 

  
Etablerere prosjekt som kartlegger aleneboeres 
opplevelse av ensomhet samt hva som eventuelt 
savnes av tilbud. 

  
Integrering. Det er utfordrende for 
kommunen å tilrettelegge for god integrering 
i lokalsamfunnet for 
innvandrere/minoritetsspråklige. 
 

  
Etablere prosjekt som skaper aktivitet - og 
møteplasser for nettverksbygging og språktrening for 
gruppen. 

  
 

Oppvekst og levekårsforhold Forslag til tiltak 

  
Mange uføre og en kraftig økning av antall 
langtidsmottakere av økonomisk sosialhjelp. 

  
Etablere prosjekt der NAV med arbeids- og næringsliv 
jobber med å finne ordninger for å gi uføretrygdede 
og mottakere av økonomisk sosialhjelp en viss 
tilknytning til arbeidslivet. 

 
Mobbing i barnehagen. Forskning viser at 
dette gjelder 1 av 10 barn.  

  
Regjeringen har varslet kunnskapspakke for 
barnehagene og skolene som skal gi ansatte 
spesialkompetanse for å motvirke mobbing.  

  
 

Fysisk, biologisk, kjemisk og sosialt miljø Forslag til tiltak 

 
Foreldre som kjører barn unødig til skolen 
kan hindre barns behov for fysisk og sosial 
aktivitet. 

  
Danne prosjekt som gjennom systematisk 
kampanjearbeid stimulerer barn til å gå og sykle til 
skolen. Det må tas høyde for trafikksikkerhet i 
prosjektet. 

  
 

Helserelatert adferd Forslag til tiltak 

 
Barn og unge er for lite fysisk aktive. 

  
Tilrettelegge for økt aktivitet i barnehage og skole. 
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Helsetilstand Forslag til tiltak 

 
Tannhelsen for 12-åringene er 
bekymringsfull. Jevnt over har 12-åringene i 
kommunen over flere år hatt mer sykdom i 
tennene enn landsgjennomsnittet. Tilveksten 
av hull skjer i alderen 6-12 år.  

  
Etablere et samarbeidsprosjekt mellom 
tannhelsetjenesten, barnehage/skole, helsetjenesten, 
NAV og foreldre/barn for å finne tiltak som kan 
forebygge dårlig tannhelse.  

 
Overvekt og fedme hos barn og unge og  
voksne. 

  
Iverksette systematisk arbeid med livsstilsendring. 
Kostholdsveiledning til sunnere kosthold for gruppen. 
Innføre sundt skolemåltid. 
 

 

4. Helsetilstand og påvirkningsfaktorer 
 

4.1  Befolkningssammensetning 
4.1.0  Fremskrevet befolkning  

 

Innbyggerne totalt i Rissa kommune fordelt på 10-års aldersgrupper, 2005-2026 

 
Kilde: Befolkningsprognose for Trondheimregionen 2015, middels alternativ (TR2015-17b) 

 

 Innbyggertallet øker og tendensen vil trolig fortsette. 

 I 2015 var det 744 unge (20-29 år), 2584 voksne (30-59år), 1346 eldre (60-79år), 357 

(80-90år +) 

 

Oversikten under viser en forsiktig positiv befolkningsutvikling, hvor de eldre gruppene øker 

mest.  

Vekst i befolkningen påvirker kommunens inntekter og arbeidskraft. 
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Under fremstilles utviklingen med prosentvis endring: Grønn skrift betyr positiv utvikling og 

rød negativ. Bygden med størst andel av samlet befolkning er sterkt gul. Stedene er markert 

med gul iht innbyggertall. De med sterk gul har størst befolkning.  

 

Innbyggere I Rissa, 2015 – 2026 

 

Skaugdalen Fevåg/Hasselvika Stjørna/Råkvåg Stadsbygd Rissa sentrum Hele kommunen 

 

2015 2026 2015 2026 2015 2026 2015 2026 2015 2026 2015 2026 

Barn og ungdom 0-19 128 134 132 132 171 145 561 585 653 685 1645 1681 

Unge 20-29 51 47 68 58 71 61 176 197 378 305 744 668 

Voksne 30-59 år 184 195 249 226 269 248 759 799 1123 1283 2584 2751 

Eldre 60-79 88 97 164 166 191 210 309 369 594 705 1346 1547 

Gamle 80 + 12 26 39 55 57 71 86 95 163 211 357 458 

 Sum befolkning  463 499 652 637 759 735 1891 2045 2911 3189 6676 7105 

Andel av befolkning i % 7 % 7 % 9,8 % 9 % 11,4 % 10,3 % 28,3% 28,8% 43,6% 45 % 100 % 100 % 

 Forventet endring 2015-

2027, absolutt 36 -15 -24 154 278 429 

Forventet endring 2015-

2027, relativt 8 % -2 % -3 % 8 % 10 % 6 % 

Kilde: Befolkningsprognose for Trondheimregionen 2015, middels alternativ (TR2015-17b) 

 

 

 Rissa sentrum og Stadsbygd, har økende innbyggertall, både i nær fortid og fremtid. 

 Stjørna - Råkvåg har nedgang i innbyggertallet, i nær fortid og fremtid. 

 Skaugdalen har hatt nedgang i innbyggertallet de siste årene, men fremtidsbildet er 

positivt. Det knytter seg usikkerhet til fremtidstallene. Dette fordi Skaugdalen har hatt 



Folkehelseoversikt Rissa kommune 2016 Side 6 

flere positive prognoser de siste årene, men faktum er at det har blitt en negativ 

folketallsutvikling.  

 Fevåg-Hasselvika har redusert innbyggertall og svak prognose. 

Det knytter seg usikkerhet til fremtidstallene. Hasselvika har hatt flere infrastruktur-

satsinger de siste årene for å styrke samfunnet og tiltrekke seg nye innbyggere. Det er 

usikkert om satsingen fører til tilflytting. 

 Kommunen har i hovedsak positiv prognose for alle aldersgruppene, særlig for de 

eldre gruppene.  
 

Utfordringer: 

 Nedgang i befolkningen i bygdene kan gi innbyggerne bekymring om bygdas 

framtidige liv. 

 Flere eldre gir økt behov for seniorpolitikk som bidrar til god folkehelse i tidlig 

fase. 

 

4.1.1  Aleneboere 

 

 

Kilde: Folkehelseinstituttets kommunedata (2014). Personer som bor alene, Kommunehelsa statistikkbank.  

 Kun historiske tall, ingen prognose framover mot 2025 eller lenger. 

 Befolkningsframskrivingen 45 år + er særdeles stabil på ca 23 %, og den kan brukes 

på prognosetall for 2020/2030. 

 Folkehelseprofilen 2016 viser at personer som bor alene, 45 år + utgjør 23,4 % i 

kommunen, fylket 25,3 % og på landsbasis 25,6 %. Kommunens andel er lavere enn i 

fylket og på landsbasis. 

 75 år +, synker litt. 

 
Utfordringer: 

 Aleneboere kan være en utsatt gruppe - både økonomisk, helsemessig og sosialt. 

 Aleneboere kan i enkelte tilfeller være mer utsatt for psykiske helseutfordringer. 

 Tilrettelegging for god integrering i lokalsamfunnet er utfordrende. Det handler 

om å skaffe arenaer for nettverksbygging og naturlig språktrening. 
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4.1.2 Innvandrere / minoritetsspråklige 

 

 

Kilde: NAV 

 Totalt antall flyktninger inkl. familiegjenforening som er bosatt i kommunen de 5 siste 

årene.  

Pr i dag er det bosatt ca. 80 flyktninger. Til sammen er det ca 30 morsmål i 

kommunen. 

Utfordringer: 

 Flyktningene kommer fra land med ulike kulturer. De er i en spesiell 

familiesituasjon med mangel på nære relasjoner og nettverk. Det krever god og 

helhetlig integrering i lokalsamfunnet, med flere arenaer for nettverksbygging og 

naturlig språktrening. 

 I 2016 avslutter ca 20 av flyktningene introduksjonsprogrammet. Ut fra de 

opplysninger en er kjent med pr i dag, vil kun 3-4 av disse være arbeidssøkere 

(melde seg til NAV).  De resterende ønsker å gjennomføre videregående 

utdanning. 

 Flere bedrifter (offentlig og privat) bør kunne nyttiggjøre seg denne 

arbeidskraften/ressursen. 

Arbeidssøkende innvandrere pr 31.01. 2016: 

Innvandrere fra OECD- land: 17 

Innvandrere fra ikke OECD-land: 19 

Totalt: 36 personer 
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4.2 Oppvekst- og levekårsforhold 
4.2.0 Boligutvikling 

 

Boligpotensial 2015 – 2019 

Boligpotensialet framkommer ved å legge til grunn boligfeltbasen pr 06.10.2015 og 

boligbyggeforutsetningene som ligger i befolkningsprognosen TR2015M. 

 
Kilde: Trondheimsregionen. Boligbyggeforutsetninger. Konkurransemodell_TR2015_20151006 

 

 Med bakgrunn i de siste 10 årene forventes det bygd 433 nye boenheter i perioden, 

d.v.s 80 – 90 enheter per år 

 Det har blitt bygd mest i Rissa sentrum, Stadsbygd, samt Fevåg-Hasselvika 

 

Oversikten under illustrerer den samme situasjonen.  

 

 
 

Boligtypefordeling per bygd, prognose for perioden 2015 – 2019. Bygd = grend. 
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 Rissa kommune har mest frittliggende boliger, ca 70 %, noen rekkehus ca 20 % og få 

blokker, ca 10 % 

 Rissa sentrum har størst andel rekkehus/lavblokker 

 

Boligtypefordelingen kan endre seg noe i fremtiden.  

 

Nasjonale retningslinjer  

Fokuserer på samfunnsøkonomisk effektiv ressursutnyttelse, miljømessig gode løsninger, 

trygge lokalsamfunn og bomiljø, god trafikksikkerhet, effektiv trafikkavvikling, langsiktig og 

bærekraftig perspektiv, gode regionale helhetsløsninger på tvers av kommunegrenser, 

kompakt utvikling av byer og større tettsteder, reduserte transportbehov, styrket grunnlaget 

for klima- og miljøvennlige transportformer. 

Kommentar: 

 Nasjonale retningslinjer kan ses på som ytre rammer for den boligpolitiske utviklingen 

i Rissa kommune. Retningslinjene vektlegger økonomisk, sosial og miljømessig 

bærekraft med kompakt utvikling av tettsteder og tilrettelegging for reduserte 

transportbehov. Det vil si at lokalsamfunn som allerede har en rimelig god 

infrastruktur og transportlinjer skal utvikles.  

 

Utfordringer: 

 Det må undersøkes nærmere om fremtidens boligbehov og hvilke boligtyper som 

etterspørres. 

 
4.2.1 Inntekt 

Inntekt og økonomi er grunnleggende påvirkningsfaktorer for helse. Forskning viser at det er 

en sammenheng mellom inntektsnivå og helsetilstand. Lav inntekt øker sannsynligheten for 

dårlig selvopplevd helse, sykdom og for tidlig død. Jfr. bl.a. HUNT-undersøkelsene. 

Likhet i fordelingen av økonomiske ressurser påvirker antakelig andre samfunnsmessige 

forhold positivt. Man kan anta at stor økonomisk ulikhet i et samfunn kan lede til økt 

kriminalitet, kulturelle forskjeller og politiske konflikter mellom ulike grupper i samfunnet.  

 

I Rissa kommune er det få familier/personer med lav inntekt, andelen er minkende. (lav 

inntekt defineres som under 60 % av nasjonal gjennomsnittsinntekt ).  Per 2016 er 

gjennomsnittsinntekten i Sør- Trøndelag kr 423 000 etter skatt). 

Stor inntektsulikhet i en kommune kan være en pekepinn på at det også er store sosiale 

helseforskjeller i kommunen. De siste 30 årene har alle inntektsgrupper i landet fått bedre 

helse, men helsegevinsten har vært størst for personer med lang utdanning og høy inntekt. 

Denne gruppen har blant annet høyere forventet levealder enn personer med kortere utdanning 

og lavere inntekt. Særlig de siste ti årene har helseforskjellene økt, det gjelder både fysisk og 

psykisk helse, hos både barn og voksne.  

Utjevning av sosiale helseforskjeller er en viktig målsetting i folkehelsearbeidet.  

I Rissa kommune er det en tendens til økning av inntektsforskjellene. Det er viktig med 

kunnskap om sammenhenger og eventuelle behov for tiltak. 

Kilde: Kommunehelsa statistikkbank 
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Utfordringer: 

 Det kan være sammenheng mellom fattigdom og sosiale helseforskjeller. 

 Enkelte barn av foreldre med lavinntekt går glipp av muligheter for stimulans 

gjennom aktiviteter og sosiale møteplasser. 

 Barn av foreldre med lavinntekt bør stimuleres til å delta på aktiviteter. 

 

4.2.2 Arbeidsmarkedet 

Sysselsatte etter næring: 2015  1624 Rissa Sør-Trøndelag 

Jordbruk, skogbruk og fiske 7,5 % 2,9 % 
Bergverksdrift og utvinning 0,9 % 1,6 % 
Industri 18,2 % 8,0 % 
Elektrisitet, vann og renovasjon 1,4 % 1,0 % 

Bygge- og anleggsvirksomhet 11,4 % 8,4 % 

Varehandel, motorvognreparasjoner 11,3 % 12,7 % 
Transport og lagring 4,9 % 4,8 % 

Overnattings- og serveringsvirksomhet 1,8 % 3,4 % 
Informasjon og kommunikasjon 1,0 % 3,1 % 
Finansiering og forsikring 1,4 % 1,9 % 

Teknisk tjenesteyting, eiendomsdrift 3,3 % 8,0 % 
Forretningsmessig tjenesteyting 3,2 % 5,3 % 
Offentlig administrasjon, forsvar, 
sosialforsikring 5,3 % 5,4 % 
Undervisning 7,3 % 10,1 % 
Helse- og sosialtjenester 18,3 % 19,5 % 
Personlig tjenesteyting 2,6 % 3,4 % 
Uoppgitt 0,4 % 0,4 % 
Samlet 100 % 100,0 % 
Antall sysselsatte 3 248 160765 
 

 De fleste sysselsatte i kommunen jobber innen helse- og sosialtjenester og industri.  
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Ledighet per 1. jan. 2016: 

 

HL = helt ledige 

 Ledigheten er ganske labil. Den svinger i takt med ordretilgang i de største bedriftene.  

Utfordringer: 

 Usikkerhet knyttet til ordretilgang og bemanning ved Fosen Yard med 

underleverandører påvirker ansatte. Lengre ledighet kan gjøre at folk forlater 

kommunen for å skaffe seg inntekt. Det igjen medfører at spesialkompetanse kan 

forsvinne. 

 

Ledighet etter yrke: 2016 

 
Personer 

Akademiske yrker 2 

Barne- og ungdomsarbeid 7 

Butikk- og salgsarbeid 22 

Bygg og anlegg 31 

Helse, pleie og omsorg 12 

Industriarbeid 27 

Ingeniør- og ikt-fag 5 

Ingen yrkesbakgrunn eller uoppgitt 5 
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Jordbruk, skogbruk og fiske 8 

Kontorarbeid 6 

Ledere   

Meglere og konsulenter 4 

Reiseliv og transport 11 

Serviceyrker og annet arbeid 20 

Undervisning 4 

Sum 164 

 

 Det er mest ledighet i bygg og anleggsbransjen. Deretter kommer industriarbeid, 

butikk- og salgsarbeid. 

4.2.3 Uføre 

Uføretrygdede 31.12.15: 

År 18 - 19 20 – 24 25 – 29 30 – 34 35 – 39 40 – 44 45 – 49 50 – 54 55 – 59 60 – 64 65 - 67 

I alt 
481 

2 
 

10 12 13 20 23 64 62 102 121 52 

 

 Den største andelen uføre er i gruppen fra 45 – 64 år. 

 

 Det var en svak nedgang fra 2011 til 2013. 2015 ligger på samme nivå som 2011. 
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AAP – Arbeidsavklaringspenger 

 Oversikten viser at det er en svak nedgang i antall AAP-mottakere  

 

Utfordringer: 

 Utnytte restarbeidsevne ved å få flest mulig i arbeid. 

 Arbeidsledighet kan redusere muligheten for uføre og andre til å få brukt sin 

restarbeidsevne. 
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4.2.4 Antall brukere som mottar økonomisk sosialhjelp 

 

 

 Tabellen over viser en markant økning de siste årene for alle grupper 

 

 Tabellen over viser en kraftig økning av langtidsmottakere av økonomisk sosialhjelp. Det 

er vel her den største folkehelseutfordringen ligger. 

Per april 2016 er det ca 600 brukere som følges opp av NAV: 

329 arbeidssøkere, omfatter alle som er uten arbeid med dagpenger og på AAP, de som 
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har en deltidsjobb men søker større stilling og de som er i jobb men søker nytt/annet 

arbeid. 

391 som ikke er arbeidssøkere, omfatter de som er sykmeldt (over 200 personer), de som 

er på AAP og utredning, og de som har varig nedsatt arbeidsevne etc. 

 

 

Utfordringer: 

 Høye boligpriser og lav tilgang på enkle, rimelige leiligheter. 

 Usikkerhet og svingninger på arbeidsmarkedet medfører varierende inntekt, og 

reduserer muligheten for å benytte arbeidsmarkedet som tiltaksarena gjennom 

NAV. 

 Tilgjengelige tiltaksplasser kan hindre at utsatte innbyggere får redusert 

livskvalitet. 

 

4.2.5 Sykefravær 

 

Kilde: NAV 

 Tabellen viser at legemeldt sykefravær var i underkant av 5,0 % fra 2. kvartal 2012 og 

en stigning til 6,5 % 2 kvartal 2014. Det er per dags dato ikke nyere tall.  
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Ansatte Rissa kommune 

Årstall Sykefravær 
                2012 9,20 
 

 

       2013 9,00 
        2014 9,53 
        2015 8,14 
        

          

          

 

 

        

          

          

          

          

          

          

          

                            

      

 
 
 
 

            

I 2013 hadde Rissa kommune en omfattende nedbemanningsprosess. Under prosessen økte ikke  

sykefraværet i særlig grad. 

Som grafen viser gikk den heller litt ned fra året før.  
     I 2014 da nedbemanningsprosessen var over økte fraværet med en halvprosent.  

Spesielt kan det se ut som om overgangen og starten til 2014 var en tøff tid.  
     

     I 2015 ble det også satt i gang en satsning som skal sette fokus på arbeidsmiljø.  

Tillitsvalgte, ledere og personal har gjennomført et mer systematisk arbeid rettet mot arbeidsmiljøet  

som også kan forklare nedgangen i sykefraværet i 2015. 
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I Rissa kommune er sykefraværet høyest i helse- og omsorgssektoren. Det er ikke gjennomført undersøkelser i denne sektoren som kan gi svar på hvilke faktorer som påvirker sykefraværet i Rissa kommune, men det kan 

trekkes paralleller mellom arbeidslivsforskning og Rissa kommune. 

Johnsson m.fl. 2006 viser til ulike faktorer som karakteriserer langtidsfriske. De er: 

1. trives svært godt på arbeidsplassen 

2. har færre antall fysiske og psykiske plager  

3. opplever fysisk belastning som mindre plagsomt enn kontrollgruppen  

4. ser positivt på arbeidet sitt  

5. er mindre nedtrykte 

6. er mindre plaget av søvnforstyrrelser 

7. er ikke bekymret for helsen sin 

8. er fremtidsoptimister 

9. opplever god stemning på arbeidsplassen 

10. trimmer men enn fem ganger i uken 

11. føler tilhørighet 

En svensk studie fra Arbetslivsinstitutet som undersøkte hva som karakteriserte langtidsfriskes arbeidsvilkår fant følgende 

 (Aronsson og Lindh, 2004):  

 Langtidsfriskhet følger den tradisjonelle arbeidsmarkedsstrukturen hvor andelen  

med flest langtidsfriskhet jobber innenfor teknologi, IKT og kontor og andelen  

med lavest langtidsfriskhet jobber innenfor omsorg, skole og industri. 

 Langtidsfriskhet kan knyttes til faktorer på arbeidsplassen slik som at man: 

o Er i riktig yrke og på rett arbeidsplass  

o Får støtte fra sjefen 

o Har passe med tidspress 

o Har høy grad av kontroll 
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o Opplever å ha nok ressurser til å gjøre en god nok jobb 

o Opplever å være fornøyd med kvaliteten på den jobben man gjør 

Funnene fra den norske, svenske og danske forskningen viser at faktorer på samfunns-,  

virksomhets- og individnivå kan bidra til å forklare sammenhenger og årsaker til sykefravær:   

 

 Det er forskjeller mellom sektorer, yrker og profesjoner der kommunal sektor  

gjennomgående har høyere sykefravær enn privat sektor. Ansatte innenfor helse-  

og sosialsektoren særlig er utsatt for sykefravær.  

 Det er geografiske forskjeller i sykefravær hvor fraværet generelt er høyere i  

rurale områder.  

 Det er forskjeller i fravær knyttet til demografi (kjønn, utdanning og alder).  

 Det er større sannsynlighet for at tidligere sykemeldte blir sykemeldt igjen,  

blir arbeidsløse eller førtidspensjonert.  

 Det er kjønnsforskjeller i sykefravær, der kvinner har større fravær enn menn.  

 

På virksomhetsnivå viser forskningen at det er sammenheng mellom:  

 Høye emosjonelle krav og sykefravær  

 Opplevelse av stress og sykefravær 

 Sykefravær og liten innflytelse og kontroll i arbeidet  

 Økt risiko for langtidssykefravær, jo mer belastende arbeidet er  

 Sykefravær og faktorer i det fysiske arbeidsmiljøet  

Kilde: Labriola m.fl. 2007, Osborg Ose m.fl. 2011, Osborg Ose m.fl. 2006, Vaez og Voss 2009,  

Mikkelsen 200812, Szücs m.fl.2003, Foss og Skyberg 2008, Knudsen m.fl. 2009, Tveito 2007. 
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Figur 2 Krav-kontroll-modellen (Karasek & Theorell, 1990). 

Arbeid i omsorgssektoren har relativt liten grad av selvbestemmelse sammenlignet med for eksempel administrative yrker.  

Dersom vi tar utgangspunkt i at ansatte i omsorgssektoren befinner seg nederst til høyre i modellen overfor,  

med høye krav og liten grad av kontroll, viser forskning at denne gruppen har større sannsynlighet for å  

oppleve stress og senere fysisk sykdom.    

Det er rimelig å anta at ansatte i omsorgssektoren fyller mange av kriteriene listet opp ovenfor: 

 Liten innflytelse og kontroll i arbeidet 

 Høye emosjonelle krav 

 Opplever høy grad av stress 

 Det er høyere andel kvinner i omsorgssektoren 

 Svært lav ledertetthet kan bidra til at ansatte opplever å ikke få god nok støtte fra sin leder 
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4.2.6 Utdanning 

Utdanningsnivå i Rissa, 2015 

Skoler Personer 16 år og eldre  Prosent 

Grunnskole 1608 29,9  % 

Videregående skole 2684 49,9 % 

Universitets- og høyskoleutd. 1084 20,2 % 

Totalt 5394 100,0% 

Kilde: Statistisk sentralbyrå - KommuneProfilen 

 

 

Tabellen viser at den voksne befolkningen i hovedsak har fullført grunnskole/videregående 

skole. Dvs ca 80 % av befolkningen. Ca 20 % har fullført høyskole - /universitetsutdanning.  

Det er dokumentert sammenheng mellom utdanningsnivå, materiell levekår og helse.  

4.2.7 Frafall i videregående skole 

Frafall i videregående skole (vgs) handler om tre forhold, og man er definert inn i den 

statistikken dersom man ikke har fullført i løpet av 5 år.  

1. Elever som slutter mens de er elever ved skolen på VG1, VG2 eller VG3. Dette er 

definert som skoleavbrudd. Siden 2009 ligger dette tallet på 2 % ved Rissa VGS. Siste 

år var tallet 2,34 %. Målet SFK (Sør-Trøndelag fylkeskommune) har satt seg er            

3,8 %. Norge ligger på 16 %, nedgang fra 18 %. 

2. De som ikke får bestått vitnemål/ kompetansebevis får status som fullført, men ikke 

bestått.  

3. De som avbryter løpet som lærekandidat eller lærling før de har fått tatt fagbrev.  

 

I statistikk for frafall for en skole, havner alle elever med hjemmeadresse tilhørende 

nærskolen. Det vil si at en elev som har postnummer 7100, og som slutter i VG2 på for 

eksempel Strinda VGS, havner i vår frafallstatistikk, men i Strindas statistikk for 

skoleavbrudd. Vi har ansvar for alle elevers ve og vel fram til de fyller 21 år, uansett hvor de 

bor og hva de gjør dersom de har bostedsadresse i vårt nærskoleområde. Dette følges opp av 

oppfølgingstjenesten ved skolen. 

Rissa VGS arbeider systematisk med alle 3 punkter for å redusere frafall til et minimum. Som 

hovedregel kan man si at frafall er større på yrkesfag (YF) enn på studiespesialisering (ST). 

Vår skole har større andel elever på YF enn gjennomsnittet for skoler. Vår statistikk for 

gjennomføring viser at vi har en gjennomføring på 77 % etter 5 år. For STFK ligger tallet på 

78 %. Da er det ikke justert for at vi har en overvekt av YF-elever. For Norge ligger tallet på 
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70,8 %.  

Vi vet at frafall og gjennomføring henger sammen med utdanningsnivå i befolkningen. I Rissa 

er utdanningen lavere enn landsgjennomsnittet. Vår oppgave som skole, er å kompensere for 

dette i størst mulig grad.  

Utfordringer: 

 Frafall i videregående skole er en viktig folkehelseutfordring. 

 

4.2.8 Barnehage  

Barnehage for alle: Barnehage er det billigste forebyggende tilbudet som virker (ifølge 

professor Arne Holte). 

Status om barnehagene: 11 barnehager totalt. Hovedopptak for 2016: 315 barn totalt.  

Barn som fyller ett år i september og oktober har rett på plass i barnehage fra den måneden de 

fyller ett år. 

Utgangspunkt for HØYKVALITETSBARNEHAGEN: 

«Barnehager av høy kvalitet er et av de viktigste psykisk helsefremmende og forebyggende 

tiltakene vi har for barn i førskolealder. Men dette gjelder bare dersom barnehagene holder 

den nødvendige kvaliteten. Fra et folkehelseperspektiv kjennetegnes barnehager med høy 

kvalitet ved at de har små barnegrupper, tilstrekkelig, og godt utdannet og personlig egnet, 

stabilt voksen personell. Dette er barnehager med høyt kvalifisert personell, som ser barnas 

emosjonelle og relasjonelle behov og møter dem på en individuelt tilpasset måte. Slike 

barnehager har enkel tilgang på veileder-, utrednings og tiltakskompetanse i kommunen. 

Slike barnehager bidrar til å utjevne sosial ulikhet og skaper trygge barn, som i større grad 

våger å utforske verden, tiltar seg læring av alle former, og dermed klarer seg bedre i livet.» 

 

Barnehagene har utfordringer ift voksentetthet. Dette skyldes barnehagenes lange åpningstid, 

planleggingstid til pedagoger og assistenter, møter og pauseavvikling. 

Foreldreundersøkelse 2016 viser at foreldrene er gjennomgående fornøyde i forhold til 

kriteriene trivsel, brukermedvirkning, respektfull behandling, tilgjengelighet, informasjon, 

fysisk miljø og helhetsvurdering.  

Det er utfordringer ift kapasitet i Rissa sentrum. 

Mobbing i barnehagen er på landbasis et økende problem. Forskning viser at 1 av 10 barn blir 

mobbet i barnehagen. Grunnlaget for denne forskningen er gjort knyttet til utestenging i lek 

o.l. 

I Rissabarnehagene jobbes det med mobbing, men det er ingen systematisk felles jobbing, Det 

er litt mer tilfeldig og varierer fra barnehage til barnehage. 

Alle barnehagene jobber med det sosiale miljøet – styrking av sosial kompetanse/det å være 

en god venn/inkludere osv.  Bruker «Steg for steg». 

Det er ikke satt fokus akkurat på mobbing, sånn reaktivt, men det jobbes heller 

proaktivt/forebyggende. 
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Utfordringer: 

 Kapasitet i Rissa sentrum, pedagogtetthet, voksentetthet og god nok kompetanse. 
 

4.2.9 Grunnskole: Mestring og trivsel   

Mestring 

Lokale mål: 

Skolene har elever som får faglige utfordringer tilpasset deres evner og forutsetninger, og 

som opplever mestring på skolen hver dag.  

Indeksen viser elevenes opplevelse av mestring i forbindelse med undervisning, lekser og 

arbeid på skolen. Skala: 1-5. Høy verdi betyr positivt resultat. 

Mestring Rissa 
kommune 

Kommune-
gruppe 11 

Sør-Trøndelag  Nasjonalt 

Resultat 7. trinn 3,9 4,1 4,1 4,1 

Resultat 10. trinn 4,0 4,0 3,9 4,0 

Kilde: Elevundersøkelsen høst 2014 

 

Våre elever opplever egen mestring omtrent på gjennomsnittsnivået. Resultatet på 7. trinn er 

også på dette punktet noe lavere enn forventet. Elevene uttrykker at de stort sett får lekser de 

greier å gjøre på egen hånd. Det er i tråd med de retningslinjene skolene jobber etter. Lærerne 

skal gi elevene lekser i stoff som er gjennomgått på forhånd. Leksene skal oppleves som 

relevante og forståelige, og bidra til at elevene opplever mestring.  

Folkehelsebarometret viser at laveste mestringsnivå i lesing 5.trinn ikke er forskjellig fra 

landet, men når det gjelder regning for samme trinn, ligger kommunen dårligere an enn landet 

som helhet. 

Mobbing: 

Lokale mål: 

Antall elever som blir mobbet på skolene, er lavt og synkende. Målet er at ingen barn i Rissa-

skolen opplever mobbing. Alle elever har voksne og medelever på skolen som de kan betro 

seg til hvis de har behov. Skolene gjennomfører kvalitetssikring i henhold til Olweus-normen 

og er sertifisert som Olweus-skoler. 

Gjennomsnittsverdien for indikatoren Mobbing på skolen er beregnet ut fra hvor mange som 

svarer bekreftende på spørsmålet om de er blitt mobbet på skolen de siste månedene. Verdien 

gir ikke antall elever som i snitt mobbes. En og samme verdi kan enten indikere at mange 

krysser av at de mobbes sjelden eller at færre krysser av at de mobbes hyppig. I Skoleporten 

tyder et gjennomsnitt ned mot verdien 1 på lite mobbing i skolen. Skala: 1-5. Lav verdi betyr 

positivt resultat. 
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Mobbing på skolen Rissa 
kommune 

Kommune-
gruppe 11 

Sør-Trøndelag  Nasjonalt 

Resultat 7. trinn 1,4 1,3 1,3 1,2 

Resultat 10. trinn 1,2 1,2 1,3 1,2 

Kilde: Elevundersøkelsen høst 2014 

Vurdering: 

Antall elever som blir mobbet er på eller dårligere enn nasjonalt snitt, og litt høyere enn i fjor. 

Når skolene sammenligner data de får gjennom Olweus-undersøkelsen og Elevundersøkelsen 

med informasjon de får gjennom elevsamtaler og foreldresamtaler, er det et sprik. Mobbing er 

et tema i alle formaliserte samtaler med elever og heimer og det rapporteres gjennom disse 

kanalene et langt lavere antall som blir utsatt for mobbing enn det spørreundersøkelsene viser. 

Olweus-undersøkelsen og Elevundersøkelsen tyder på at vi ikke fanger opp alle tilfellene av 

mobbing ved skolen gjennom samtaler. Skolene er også usikre på om de fanger opp de som 

blir utsatt for mobbing over lang tid gjennom samtalene. Hvis noen av disse elevene blir 

oversett, er det spesielt bekymringsfullt i og med at mobbing over lang tid er direkte 

helseskadelig. 

Iht Folkehelseprofilen 2016 er andelen 10. klassinger som trives på skolen høyere enn landet 

som helhet.  

Utfordringer: 

 Antall elever som blir utsatt for mobbing øker. 

4.2.10 Kultur 

I stortingsmelding 10 (2011-2012) – Kultur, inkludering og deltaking – står det at; 

«Deltakelse i kulturlivet har positive virkninger både for den enkelte og for samfunnet. Kunst 

og kultur gir opplevelser og mening i hverdagen, og legg grunnlag for utvikling og læring. 

Ved siden av arbeidsliv og skole er kulturlivet blant de arenaene som bidrar mest til utvikling 

av skaperevne og kompetanse». Videre står det at; «En inkluderende kultursektor er en sektor 

der alle har like muligheter til deltakelse og til å utvikle sine skapende ressurser, uavhengig 

av faktorer som sosioøkonomisk-, kulturell- eller religiøs bakgrunn eller funksjonsevne».  

Rissa kommune ønsker at samfunnet skal kjennetegnes av bærekraftighet, økt befolkning, 

folkehelse, miljø og estetikk. Som kommune jobber en bredt og mangfoldig når det gjelder 

kommunale tjenester på kulturfeltet som kulturskole, bibliotek og kultur&fritid. I tillegg har 

en et godt samarbeid med mange aktive lag og foreninger som bidrar sterkt i lokalsamfunnets 

mangfoldige kulturliv innen både teater, kunst, kor, korps og idrettslag m.m. En har som mål 

at kulturaktiviteten (inklusive idrett) skal binde befolkningen sammen på tvers av alder, 

kjønn, funksjonsnivå og bakgrunn. Alle skal ha anledning til å oppleve en meningsfull fritid.  

I stortingsmelding 26 (2011-2012) – Den norske idrettsmodellen – står det at; «Idrett er en 

viktig del av livet til svært mange nordmenn. Idrett engasjerer og begeistrer. Deltakelse i 
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idrett og fysisk aktivitet er en kilde til glede, overskudd og mestring. Idrett handler også om 

sosiale fellesskap, om gode oppvekstsvilkår og om god helse». 

For Rissa sin del, med utgangspunkt i Ungdata, ser en forbedringspotensial når det gjelder 

fysisk aktivitet blant ungdommer i ungdomsskole og videregående skole. Flere sier at de 

hverken har deltatt tidligere eller deltar på fysisk aktivitet. Det kan likevel være at denne 

gruppen er med på aktiviteter som skjer i uorganisert form gjennom nærmiljøanlegg og 

friluftssatsing. Det er kanskje et vesentlig element som Ungdata kanskje ikke helt har klart å 

ta høyde for.   

 I stortingsmelding 18 (2015-2016) – Friluftsliv – Natur som kilde til helse og livskvalitet – 

«Gjennom meldingen vil regjeringen bidra til at enda flere driver med friluftsliv, og får 

oppleve friluftsliv som en kilde til bedre helse og høyere livskvalitet. Meldingen omfatter tiltak 

og føringer innenfor både motivering og rekruttering til friluftsliv, og innenfor forvaltning av 

områder for friluftsliv. Regjeringen vil prioritere friluftsliv i nærmiljøet, slik at alle kan delta. 

Barn og unge er prioriterte målgrupper. Meldingen inneholder også blant annet tiltak og 

føringer for å ivareta arealer for friluftsliv i fjellområder med stort utbyggingspress».  

Kultur er folkehelse, og folkehelse er kultur! 

 

Utfordringer: 

 Få ildsjeler, organisasjoner og offentlige forvaltere til å inngå et sterkt og nært 

samarbeid hvor tiltak som fremmer kulturaktivitetens betydning for 

mellommenneskelige forhold, står i fokus. 

 Holde barn og unge i hele utdanningsløpet i fysisk aktivitet. 

 Mange innbyggere kjenner ikke til aktivitetstilbudene.  

 

4.2.11 Frivillighet 

Via deltakelse i organisasjoner og grupper utvikles gjensidige normer som binder mennesker 

sammen og siden skaper mellommenneskelig tillit. (Putnam, 1995). Et betydelig antall studier 

viser at sosiale forbindelser har betydning for helsen til enkeltindividet, direkte så vel som 

indirekte. (Sund 2009) 

Alle undersøkelser og forskning viser at det å være engasjert og aktiv i lag og organisasjoner, 

har positiv effekt på folkehelsen. Dette er en meget viktig faktor som man bør tilrettelegge for 

i kommunen, slik at alle aldre og grupper har gode tilbud. 

Frivilligheten i Rissa bidrar med ca. 200 årsverk, i tillegg har vi uregistrert frivillige som 

bidrar i nabolag o.l.  Dette er tall som er vanskelig å kartlegge, men utgjør en stor andel av 

frivillig arbeid. 

Ca. 60 frivillige organisasjoner er registrert i frivillighetsregisteret i Rissa kommune. Totalt 

har vi ca. 160 frivillige lag og organisasjoner i kommunen. 

Svært mange av disse organisasjonene har høyt aktivitetsnivå, men en ser også mange som 

sliter med ny rekruttering både blant medlemsmassen og verv i organisasjonen. Flere lag har 

lagt ned sin aktivitet pga. mangel på folk som ønsker å ta på seg verv. Det er tendens til at 
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engasjementet går i bølgedaler, noen ildsjeler tar ansvar. Det gjør organisasjonen sårbar når 

det engasjementet forsvinner og få personer er involvert. 

Selv med nevnte utfordringer har Rissa kommune et stort engasjement blant frivillige enten 

det er organisert under lag og foreninger, eller om man er engasjert som frivillig gjennom 

andre kanaler. 

Utfordringer: 

 Rekruttering til verv i frivillige lag og organisasjoner. 

 

4.2.12 Næringsliv 

Det å møte på jobb, det å ha en jobb å gå til, er grunnleggende viktig for alle. For mange blir 

dette rangert blant topp tre av viktige ting i livet. Et allsidig og godt fungerende næringsliv er 

avgjørende for at alle skal ha denne muligheten. 

Tryggheten det gir å ha en jobb gir handlingsrom og legger også lista for økonomisk 

handlefrihet. 

Norge er blant de landene i verden med minst forskjeller i levekår. Årsaken til dette er liten 

arbeidsledighet og at alle inntektsklasser har opplevd en betydelig realvekst i inntektene siste 

15 år. I tillegg har lavtlønnsgrupper vært prioritert i flere lønnsoppgjør i perioden. 

Fattigdom og sosial ulikhet har konsekvenser for folkehelsen. Forskning viser at psykiske 

plager øker i takt med hvor mange utsatte grupper en tilhører. 

 

Rissa kommune arbeider med næringsarbeid gjennom sitt næringsselskap Rissa Utvikling KF. 

Blant prioriterte oppgaver er å bistå gründere og andre som ønsker å etablere bedrift og 

arbeidsplasser samt å bistå eksisterende næringsliv. 

Det er tett dialog og samspill med Rissa videregående skole og næringslivet med strategi for å 

utdanne elever til yrker vårt næringsliv har bruk for framover. 

 

For at folk skal kunne si «her vil vi jobbe og leve, her vil vi bo» er det også viktig å rette 

oppmerksomheten på trivselsfaktorer som i neste omgang påvirker folkehelsen. 

 

Gode og trivelige bomiljø, nye og attraktive tomteområder, tilrettelagte turstier og 

kulturminnesatsing, er tiltak det jobbes med. Dette er eksempel på tiltak som også 

næringslivet selv vektlegger, for næringslivet er det viktig å være attraktiv for å få besatt 

ledige stillinger og med rett kompetanse. 

 

Rissa er Sør-Trøndelags største husdyrkommune med allsidig produksjon. Det har også vokst 

fram en allsidig produksjon av mat og drikke basert på lokale råvarer. 

Fosen Yard, ITAB og Servi Cylinderservice er store næringsaktører som sysselsetter flere 

hundre personer. Konjunkturer og andre vilkår påvirker selvfølgelig hverdagen, men en styrke 

er at de tre er i ulike bransjer. 

Handelsstandsbedriftene og våre butikker fremviser et meget bredt tilbudsspekter. 

Snadder & Snaskum og Marine Harvest er også flotte representanter for vårt allsidige 

næringsliv. 

Totalt sett ligger det til rette for at de aller fleste finner en arbeidsgiver og en arbeidsplass som 

er i interessefeltet til den enkelte. I tillegg er også Rissa et av områdene i Norge der det er 

lettest å etablere egen virksomhet. 
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Utfordringer: 

 Deler av næringslivet er sårbart. 

 Når ca 1000 personer pendler ut av kommunen, kan det være tegn på at det ikke 

er nok kompetansearbeidsplasser lokalt. 
 

4.3 Fysisk, biologisk, kjemisk og sosialt miljø 
4.3.0 Drikkevannskvalitet 

Ca 80 % av innbyggerne i Rissa kommune får drikkevann fra kommunale eller større private 

vannverk. Resterende innbyggere får vann fra små, private vannverk/brønner. Kvaliteten fra 

kommunale og store private vannverk er god. En har ikke kunnskap om vannkvaliteten i små, 

private vannverk/brønner, men det antas at kvaliteten er ujevn. Denne antagelsen baseres på at 

de små anleggene stort sett har overflatevann (mindre vassdrag/bekker) som vannkilde, samt 

at det er lite/ingen prøvetaking av vannet. Dvs. brønneier/-bruker har ingen kontroll med 

kvaliteten på vannet.  

Utfordringer: 

 Usikkerhet om vannkvaliteten i de små, private vannverk/brønner. 

4.3.1 Radon  

Det er i hovedsak to årsaker til at et område er ekstra radonutsatt: Området består av uranrike 

bergarter eller luftgjennomtrengelige (permeable) løsmasser. Typiske uranrike bergarter er 

alunskifer og uranrike granitter. De høyeste radonnivåene i Norge er målt i boliger bygget på 

løsmasser med høy permeabilitet, uten at det er påvist spesielt uranrike bergarter i området. 

Årsaken er at radonholdig jordluft enklere trekkes inn i bygninger som står på permeable 

løsmasser, enn for bygninger som står på tettere masser.  

Norges Geologiske undersøkelser (NGU) og Statens strålevern har utviklet et nasjonalt 

aktsomhetskart for radon. Kartet er basert på inneluftmålinger av radon og kunnskap om 

geologiske forhold.  

Kilde til fakta i dette avsnittet er Norges Geologiske undersøkelser (NGU) og Statens 

strålevern. 
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Figur 1. Aktsomhetsområder radon Rissa kommune. Kilde: NGU 

Områder med boligbebyggelse vi må være særlig oppmerksomme på: Nordfjorden, Selnes, 

Frengen, Fevåg og Skardet. Byggteknisk forskrift (TEK10) § 13-5 om radon stiller krav til 

bygningsmessig prosjektering og utførelse i forhold til radonkonsentrasjon i inneluften. I 

praksis betyr det at alle må bygge med radonsperre hvis utbyggeren ikke kan dokumentere at 

radonnivået er innenfor anbefalte grenseverdier.  

Et annet forhold kommunen bør være oppmerksom på, er at stein som brukes til grunnarbeid 

ved boligområder o.l. ikke bør komme fra områder med uranrike bergarter.  

Utfordringer: 

 Unngå bruk av stein som kommer fra områder med uranrike bergarter til 

grunnarbeid ved boligområder. 

4.3.2 Støy  

Støy kan virke negativt på trivsel, prestasjonsevne, søvn, kommunikasjon og sosial adferd, 

samt bidra til stressrelaterte sykdommer. Kraftig støy kan forårsake hørselsskade. 

Departementet har laget en retningslinje som kommunen må forholde seg til ved 

arealplanlegging og behandling av enkeltsaker (byggesaker). Retningslinjen gjelder både ved 

planlegging av ny, støyende virksomhet og for arealbruk rundt eksisterende støyende 

virksomhet.  

Kilde: Folkehelseinstituttet og Statens vegvesen.  

Tegnforklaring: 

 Særlig høy 

 Høy 

 Moderat til lav 

 Usikker 

 

http://dibk.no/no/BYGGEREGLER/Gjeldende-byggeregler/Veiledning-om-tekniske-krav-til-byggverk/?dxp=/dxp/content/tekniskekrav/13/5/
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Flystøy: Rissa kommune ligger utenfor både gul og rød sone (iht T-1442) i støysonekart for 

Ørland hovedflystasjon både når det gjelder dagens og framtidig situasjon.  

Trafikkstøy. Henvise til støysonekart langs fylkesveier i Rissa. Siri: Hvor finnes denne 

kunnskapen? 

Statens vegvesen har laget støyvarselkart som viser beregnet støysone langs fylkesveger i 

Rissa. Kartene viser prognosesituasjonen i 2025. De er ikke nøyaktige nok til å brukes til 

detaljvurdering av enkeltboliger. 

Lokale støykilder i Rissa: skytebaner, virksomheter som genererer støy. Kommunen har 

kunnskap om hvor lokale støykilder er, men det er ikke laget støykart over andre 

virksomheter enn skytebanene.  

Utfordringer: 

 Kommunen har kunnskap over støykildene, men støykartene er ikke tilgjengelige 

som temakart i kommunen. 

 

4.3.3 Smittevern  

Det er ingenting som tyder på at smittevernsituasjonen i Rissa er annerledes enn i kommuner 

som det et naturlig å sammenlikne seg med. Det er imidlertid viktig å ha fortsatt fokus på 

forebyggende arbeid mht smittsomme sykdommer. Et viktig punkt her er fokus på å 

opprettholde god vaksinasjonsdekning i barnevaksinasjonsprogrammet.  

Økt reiseaktivitet til utlandet bidrar til økt fare for import av smittsomme sykdommer.  

Mottak av flyktninger samt arbeidsinnvandring (gjestearbeidere) kan også være en 

innfallsport for slike sykdommer. Helsetjenesten har gode rutiner mht prøvetaking for å 

hindre smittespredning.  

Når det gjelder infeksjoner som kan smitte via mat og vann er det noe større risiko for dette i 

vår kommune fordi en andel av innbyggerne har usikker drikkevannskvalitet. Andelen 

personer som får vann fra vannverk som både har tilfredstillende resultater mht E.coli 

(tarmbakterier) og stabil drikkevannsleveranse er lavere enn landsnivået. I følge 

Folkehelseinstituttet er forurenset drikkevann en viktig primærårsak til mage-/tarmsykdom i 

Norge. 

Det er fullt mulig å øke andelen som får vann med sikker drikkevannskvalitet i Rissa. Det er 

vannverkseier som er ansvarlig for forsyning av drikkevann i tilfredsstillende mengde og av 

tilfredsstillende kvalitet, mens ansvaret for tilsyn med drikkevannskvaliteten ligger hos 

Mattilsynet i et samarbeid med helsetjenesten.  

Helsetjenesten benytter den interkommunale smittevernplanen som retningsgivende for 

håndtering av smittsomme sykdommer i kommunen.  

 

Utfordringer: 

 Få alle foreldre til å benytte barnevaksinasjonsprogrammet. 

 Ha god nok drikkevannskvalitet. 
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4.3.4 Gang- og sykkelveier 

Definisjonen av gang- og sykkelveg er at det er en veg som ved offentlig trafikkskilt er 

bestemt for kombinert gang- og sykkeltrafikk. Gang- og sykkelveger er altså definerte areal 

som er skilt fra kjørebanen for biler, og som er kun for myke trafikanter. 
Gang- og sykkelveger ligger i hovedsak parallelt med kjøreveger, men i et 

folkehelseperspektiv bør vi også inkludere snarveger og stier i og omkring tettsteder, 

bygdesentra, boligområder, eller skole- og aktivitetsområder.   

  
Følgende forhold påvirker folks helse- og trivsel: 

 Fysisk aktivitet 

 Trygghet/trafikksikkerhet 

 Mulighet for rekreasjon 

  
En gjennomgående tilrettelegging for myke trafikanter omkring der folk bor vil gjøre det 

lettere og mer attraktivt for folk å ferdes ute til fots eller på sykkel. For innbyggere som bor i 

eller omkring tettstedet Rissa eller bygdesentraene i kommunen, kan daglig transport lettere 

gjennomføres som myk trafikant. Er g/s-veger eller stier planlagt slik at de gir mulighet for 

rundturer, vil de gjøre det mer attraktivt for trim- og treningsturer.  

  

I trafikken innebærer definerte areal for myke trafikanter, adskilt fra bilenes kjørebane, en 

betraktelig økt trygghet for gående og syklende. Belysning langs g/s-veger bidrar ytterligere 

til å øke opplevelsen av trygghet. 

  

Bilvegene går som oftest gjennom enten naturlandskap eller kulturlandskap. G/s-veger som 

bygges langs bilveger kan gi mulighet for rekreasjon. Ved å bygge gangveger/stier også 

utenom bilvegsystemet, gis mulighet for å skape tilgang til naturområder (skog, vann, sjø) 

som gir enda bedre mulighet for rekreasjon. 

 

De gang- og sykkelveger som finnes i dag, finner vi i hovedsak på strekninger mellom de 

største boligfeltene og skolene. Dette gjelder både Stadsbygd, Rissa, Hasselvika, og 

Sørfjorden.  

I tillegg finnes fortau i tydelige sentrumsområder i Rissa og Hasselvika.  

Kvithyllveien som er av nyere dato, ble bygd med utvidet vegskulder som er skiltet g/s-veg, 

men her mangler gjennomgående løsning til Åsly skole, da det ikke er tilrettelagt langs 

Klosterveien.  

  

De stier som finnes utenom g/s-veger som ligger langs kjøreveger, finner vi i all hovedsak i 

markaområder/utmark. Dette er tråkk eller traktorveger, ikke oppgrusede stier. Disse stiene er 

i liten grad anlagt direkte for turgåere. De er enten blitt til ved at områder er mye brukt, eller 

det er traktorveger som er anlagt for skogsdrift. 

  

Gangveger som ikke ligger langs kjøreveg og heller ikke i større utmarksområder, ligger i 

skogs- og naturområder i ulike nærmiljøer der folk bor. I Rissa kommune kan Skyråsen, 

Bliksåsen, Buåsen, Nebbesheia, Sundsåsen (mellom Vangen og Årnseth), Vestvikan, og 

Bakstein betraktes som slike områder.  

 

I kommunens trafikksikkerhetsplan Kommunedelplan trafikksikkerhet 2014-2026, er 

tilrettelegging for myke trafikanter, herunder gang- og sykkelveger, et av satsningsområdene. 
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Folkehelse er vektlagt som en side ved trafikksikkerhetsarbeidet i kommunen. To av 

målsettingene i planen er: 

 "Det skal gjennomføres fysiske tiltak som bidrar til flere myke trafikanter, både i og 

omkring tettstedene og mellom bygdene." 

 "Det skal etablere hensiktsmessige gang- og sykkelveger eller stier i 4 km omkrets 

rundt skolene." 

 

Utfordringer: 
 Bygging av g/s-veger langs kjøreveger er kostbart. De fleste vegene i kommunen er 

fylkesveger. Det kreves derfor bevilgninger fra fylkeskommunen.  

 Mange av vegstrekningene i kommunen har så liten trafikkmengde med både 

kjøretøy og myke trafikanter at det ikke kan vurderes som samfunnsøkonomisk å 

bygge gang- og sykkelveger.  

 Ved anleggelse av stier/gangveger som er uavhengig av kjøreveg, må man gripe inn 

i privat eiendom, og man blir avhengig av godkjenning av og samarbeid med 

aktuelle grunneiere for å få til sammenhengende systemer. 
  

Kilder: Statens vegvesen 2014 og Håndbok V122 Sykkelhåndbok 

 
  

4.3.5 Skoleskyss 

I Rissa kommune er det fem grunnskoler, med totalt 830 elever. Av disse får 464 tilbud om 

gratis skoleskyss med buss eller taxi. Dette utgjør 56 % av elevmassen. I tillegg er det en stor 

andel elever som får skyss av foreldrene til skolen. Dette har vi ikke noe tall på. Rissa 

kommune har egne retningslinjer for grunnskoleskyssen, der det bla listes opp hvilke 

strekninger som regnes som så vanskelige eller trafikkfarlige, at barna får skyss til skolen, 

selv om de bor nærmere skolen enn skyssgrensen. Skyssgrensen er 2 km for barn i 1. klasse, 3 

km for barn i 2. klasse og 4 km for barn i 3.-10. klasse. På videregående skole er skyssgrensen 

6 km.  

Barn kan også ha rett på skyss til holdeplass etter visse avstandsregler. Det er sjelden at 

grunnskolebarn går mer enn 1,5 km til holdeplass før de krever skyss. Fylkeskommunens 

retningslinjer sier at den avstanden barn kan bli bedt om å gå til holdeplassen, skal utgjøre 

mindre enn halve avstanden mellom hjemmet og skolen. Et barn som bor fire km fra skolen, 

skal altså ikke gå så mye som to av disse km. Dette er en skikkelig folkehelseutfordring. 

Barna frarøves en helt naturlig fysisk aktivitet, fordi vi skysser dem til og fra skolen, og vi 

skysser dem til og fra alle mulige fritidsaktiviteter. Hvor langt er det rimelig å forlange at et 

barn skal gå hvis det er en trafikksikker strekning de skal bevege seg langs?  

Utfordringer: 
 Barn kjøres for ofte og unødig til skolen – fører til passivitet. 

 Hvor lang bør avstanden mellom hjem og skole være før skoleskyss innvilges? 
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4.3.6 Friluftsområder 

 

Friområder etter plan- og bygningsloven § 25 nr. 4 er avgrensete og gjerne mindre områder 

for allmennhetens rekreasjon og opphold (eies ofte av kommunen).  

Friluftsområder skal vanligvis ikke erverves eller opparbeides i større omfang av kommunen. 

Unntatt fra dette er enkel tilrettelegging og vedlikehold for friluftsliv, som for eksempel stier, 

skiløyper, klopper, broer og leir- og rasteplasser mv.  

Man må betrakte tilgangen til friluftsområder i RK som god. De er jevnt fordelt over hele 

kommunen, og de fleste har mulighet til å drive friluftsliv nær der de bor.   

Flere løyper har i løpet av de siste årene blitt skiltet og merket og lagt tilgjengelig på nett 

 

Utfordringer: 
 Tilgjengelighet og opplysning om parkeringsmuligheter. 

 Innbyggernes forventninger om tilrettelegging og informasjon øker. 

 Grad av offentlig innsats vs. dugnad og frivillig arbeid.   
 

4.4 Skader og ulykker  
4.4.0 Ulykker i trafikken 

 

Alder 5-

årsgrupper Drept 

Meget 

alvorlig 

skadd 

Alvorlig 

skadd 

Lettere 

skadd 

Sum 

drepte/ 

skadde 

  0 – 4 0 0 0 3 3 

  5 – 9 0 0 0 6 6 

 10 – 14 0 0 0 8 8 

 15 – 19 0 0 1 19 20 

 20 – 24 1 0 2 18 21 

 25 – 29 0 0 3 14 17 

 30 – 34 0 1 2 8 11 

 35 – 39 2 0 3 11 16 

 40 – 44 0 0 1 8 9 

 45 – 49 0 0 4 7 11 

 50 – 54 0 0 1 15 16 

 55 – 59 0 0 4 8 12 

 60 – 64 0 0 4 14 18 

 65 – 69 0 0 2 5 7 

 70 – 74 1 0 0 3 4 

 75 – 79 1 0 2 4 7 

 80 – 84 1 0 0 0 1 

 85 – 89 0 0 0 1 1 

ukjent 0 0 0 1 1 
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Kilde: Statens vegvesen, tallfakta SSB 

Tabellen viser at aldersgruppen 15 – 19 år samt 20 – 24 år, er en utsatt gruppe. Det er også 

vært å merke seg aldersgruppen  

60 – 64 år. 

Utfordringer: 
 For mange skadde og drepte i trafikken.  

4.4.1 Beredskap 

Beredskapsarbeidet i Rissa kommune koordineres av rådmannen iht vedtatt overordnet 

kriseberedskapsplan. I tillegg har de fleste enheter egne beredskapsplaner som supplerer overordnet 

plan ned på faglig nivå. 

 

Rissa kommune foretar nå en revisjon av kommunens overordnede beredskapsplan (ROS) for 

perioden 2015- 2026. Denne utarbeides i samsvar med ny veileder fra Direktoratet for 

samfunnssikkerhet og beredskap.   

 

I kommuneplanens samfunnsdel er det vedtatt at kommunen må kartlegge sannsynlige krisehendelser 

og ha en hensiktsmessig beredskap. Befolkningen skal føle seg trygg på at sikkerhet og beredskap 

vurderes og tas hensyn til.   

Befolkningen i Rissa føler at de bor i en trygg og harmonisk kommune.   

 

Den overordnede kriseledelsen fungerer effektivt, noe som er vist gjennom flere øvelser og i «skarpe 

situasjoner» de siste årene. Eksempelvis har det kommunale psykososiale kriseteamet en meget viktig 

rolle som krisehjelp i ulykker på veger.  

 

I revisjonen av kommunens ROS vil en kartlegge alle mulige hendelser som kan tenkes å inntreffe i 
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Rissa. Det er utarbeidet relevante handlingsplaner for å møte de utfordringer som måtte inntreffe. 

Hendelser som vurderes omfatter naturhendelser, store ulykker, pandemier og tilsiktede hendelser. 

 

Kommunen gjør en grundig jobb for å være godt rustet til å håndtere uønskede hendelser. Det gjør at 

innbyggerne kan føle seg trygge i hverdagen. 

Utfordringer: 
 Å være godt nok forberedt på trusler som pandemi, vannbåren smitte, bortfall av 

strøm, sviktende digital kommunikasjon, særlig pc’er og internett ute av drift og 

manglende mobildekning. 

 

4.5 Helserelatert adferd  
4.5.0 Fysisk aktivitet, barn – unge 

Fysisk aktivitet er et overordnet begrep. I dette inngår som for eksempel lek, mosjon, idrett, 

trening, kroppsøving mm. Fysisk aktivitet kan grovt sett defineres som det å bevege seg, å 

bruke kroppen. 

Fysisk aktivitet fremmer helse, forebygger utvikling av kronisk sykdom og overvekt og gir 

glede og følelse av mestring. Fysisk aktivitet har også en positiv psykososial effekt. Det er 

derfor svært viktig at barn og unge er fysisk aktive og utvikler gode vaner. Selv om flere unge 

trener mer enn tidligere, viser resultater fra nasjonale undersøkelser og HUNT- 

undersøkelsene at barn og unge generelt er mindre aktive i hverdagen enn for et par tiår 

tilbake. Mange slutter med fysisk aktivitet i ungdomstiden. Aktivitetsnivået påvirkes av 

holdninger, tilgjengelighet og muligheter for fysisk aktivitet. Støtte fra venner og foresatte er 

viktig. Tiltak rettet mot grupper har større effekt enn tiltak som bare rettes mot ett barn. 

Det anbefales minst 60 minutter fysisk aktivitet for barn om dagen.   

6- åringene er i ro omtrent halvparten av dagen, 9- åringene 60 % av dagen og 15- åringene 

sitter stille 70 % av dagen.  

Et gjennomgående trekk er at gutter har et høyere aktivitetsnivå enn jenter. Videre ser man at 

det fysiske aktivitetsnivået synker jevnt fra 6- årsalderen til 20- årene. Aktivitetsnivået til 9-

åringene er 40 % høyere enn hos 15- åringene. Videre ser man en reduksjon i det fysiske 

aktivitetsnivået med 31 % fra 15- åringer til 20- åringer. 
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Figurene er fra Ungdataundersøkelsen i Rissa 2013. 

 

 

 

Utfordringer: 
 Barn og unge er for lite fysisk aktive. 
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4.5.1 Ernæring i grunnskolene 

Lokale mål 

Skolen bidrar til at elevenes måltid på skolen blir hyggelig, og at barna får i seg sunn mat og 

næringsrik mat.  

Ved alle skolene er det voksne til stede mens elevene spiser, for å sikre ro rundt måltidet.  

Ved de fleste skolene er det fellesmåltider i forbindelse med høytider eller andre spesielle 

anledninger. Noen skoler gir elevene mulighet for å kjøpe mat i visse perioder. Alle skolene 

har salg av skolemelk. Fra høsten 2016 vil det bli foreldrebetalt skolefruktordning i alle 

skolene gjennom nettstedet skolefrukt.no 

Skolene ser en økende tendens til at flere og flere elever ikke spiser frokost og heller ikke har 

med seg matpakke på skolen. Dette gjelder spesielt ungdomstrinnet, men man ser også 

tendensen på mellomtrinnet. Dette er svært uheldig i en læringssituasjon der elevene skal 

være konsentrerte og aktive deltakende. For å sikre at elevene har med seg nok og næringsrik 

mat, har Mælan skole hatt suksess med Matpakkeprosjektet sitt. Mælan skole opplever at de 

aller fleste ungdommene gjør gode matvalg som følge av dette prosjektet.   

Som en knoppskyting gjennom forskningsprosjektet RissaMat, jobbes det nå med å få innført 

skolemåltid ved nye Åsly skole, som vil bli pilot. Det er et innovasjonsprosjekt benevnt som 

«Matfokus i skolen». Målet er å innføre skolemåltid innen 1.2.2017. De andre grunnskolene 

vil også dra nytte av erfaringene som blir gjort ved Åsly skole, i sitt arbeide med det samme. 

Utfordringer: 
 Få alle barn i skolen til å spise sunn og ernæringsrik mat. 

 

4.5.2 Kriminalitet 

Logg 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016   

Totalsum 348 541 654 534 643 720 526   

 

Kriminalitetstype 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 SUM 

ANNEN 17 11 26 23 36 36 15 164 

ARBEIDSMILJØ 1   1       2 4 

MILJØ 3 4 2 5 2 4 2 22 

NARKOTIKA 3 11 25 13 55 23 11 141 

SEDELIGHET 3 1 10 6 8 15 10 53 

SKADEVERK 17 13 24 15 24 18 6 117 

TRAFIKK 31 47 55 77 88 73 43 414 

UNDERSØKELSESSAKER 10 9 14 13 10 12 11 79 

VINNING 54 44 70 72 80 40 23 383 

VOLD 9 24 20 28 21 24 12 138 

ØKONOMI 2 4 12 2 1 6 7 34 

Totalsum 150 168 259 254 325 251 142 1549 

 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Familievold 4 6 6 6 7 3 4 
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Tallene for 2016 gjelder i perioden 1. jan. – 13. sept.  

Tabellen over som viser antall føringer i politiets operasjonslogg har økt de siste årene. I 

forhold til Fosen har vi de fleste. 

Tabellen over kriminalitetstyper viser at trafikk, vinningsforbrytelser, narkotika og vold er de 

det er mest av. Kriminalitetstype annen er udefinert i tabellen, men ligger på høyde med disse. 

Familievold viser en svak økning fra 2010, bortsett fra året 2015.  

Lokalt politi mener at lokalkunnskap og bred kontaktflate med innbyggerne er en absolutt 

suksessfaktor for at lokalt politi skal kunne levere gode tjenester, samt at de har generelt god 

kontroll over kriminalitetsbildet. 

Lokalt politi opplever at befolkningen i Rissa føler seg trygge.  

Utfordringer: 
 Tidlig innsats overfor ungdom for å hindre bruk av narkotiske midler. 

 

4.5.3 Rusmidler  

Rusmisbruk 

I 2015 kartla Rissa Kommune gjennom brukerplan 29 rusmisbrukere. Brukerplan er et 

verktøy for kommuner som ønsker å kartlegge omfanget og karakteren av rusmiddel- og 

psykisk helseproblemer i kommunen. De brukerne som ble kartlagt, var de som på en eller 

annen måte hadde oppfølging av Nav eller psykisk helse. Antallet som har en eller annen 

utfordring med tanke på rus, er større i kommunen. Målet er å få med flere instanser som 

hjemmetjenesten, barnevernet og fastlegene i kartleggingen. 

Det en ser gjennom kartleggingen i 2015 og de erfaringene en har med denne gruppen, er at et 

utfordringsbilde er egnet bolig.  Da kartleggingen ble gjort i mai 2015, var det tre personer 

som ikke hadde egen bolig, altså bostedsløse og 6 personer bodde i uegnet bolig. Årsaken til 

at vi hadde bostedsløse, var at det ikke var kommunale boliger tilgjengelig og dette er en 

gruppe som er vanskelig å få inn på det private boligmarkedet. Rissa kommune er en liten 

kommune slik at navnene på rusmisbrukerne gjerne er kjent blant bygdas befolkning. Pr i dag 

er det ingen bostedsløse, men det er noen som bor i midlertidige boliger.    

Når en ved gjennomgang av behov for kommunal bolig, ble det kartlagt at 4 personer bodde i 

kommunal bolig og at det i løpet av året ville bli etterspurt av 3 til. Resterende bor enten i 

egen eid bolig, leier privat eller bor hjemme hos familie. For personer med 

rusmiddelproblemer er bolig ofte en forutsetning for å kunne iverksette og lykkes med 

behandling og oppfølgingstjenester (veilederen «sammen om mestring» s. 41) 
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Et annet utfordringsbilde for denne gruppen er aktivitet. Utdanning og arbeid fremmer god 

helse, innflytelse og selvstendighet. Mange har et ønske om å kunne fylle dagene sine med 

noe meningsfullt. Det tilbudet som er i kommunal regi i Rissa er turgruppa på tirsdager og 

fredagsklubben, begge arrangeres av psykisk helsetjeneste og rus. Gjennom samtaler med 

brukerne, kommer det frem at de fleste har lyst å være i jobb i en eller annen form. 

Utfordringen er å få disse personene i egnede tiltak med rett oppfølging.  

Alkohol og ungdom 

Når det gjelder ungdom og alkohol har vi tall fra 2013 da det ble gjennomført Ungdata 

undersøkelse. Det vil i 2017 bli foretatt en ny undersøkelse. 

«Alkoholforbruk hos ungdom fører dessverre til mange skader. Det er en klar sammenheng 

mellom det totale alkoholforbruket og det samlede skadeomfanget, som ulykker, vold og 

overgrep, men også fysiologiske skader» (settegrenser.no). 

På 10.trinn melder 35 % av ungdommene at de drikker alkohol minst månedlig. En vet for lite 

om alkoholbruken til de voksne i kommunen til å si noe om det. 
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Foreldre påvirker sine barns drikkevaner gjennom de grenser de setter, og gjennom hvordan 

de opptrer som rollemodeller. Denne påvirkningen er sterkere enn de fleste er klar over 

(settegrenser.no).  21 % av ungdommene på 10.trinn melder at de får lov til å drikke alkohol 

av sine foreldre, 4 % av elevene på 8. og 9 trinn sier det samme:  
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En del ungdommer har svart at de får alkohol av foreldrene for å ha med på fest. 27 % 

av 10. klassingene sier dette, 10 % av 9.klassingene og 2 % av 8.klassingene. 

  

 

       

Av de som svarer at de har drukket alkohol, sier 29 % av 8.klassingene at de har vært full og 

har hatt sex som de angrer på. 14 % i samme gruppe melder at de har vært så beruset at de 

ikke har klart å stå oppreist: 

Utfordringer: 
 Tidlig alkoholdebut. 

 Holdninger til alkohol hos ungdom og foreldre. 

 Boligsituasjon – nok boliger og rett type bolig for rusmisbrukere. 

 Aktivitetstilbud. 

 

4.5.4 Mediebruk – barn og unge 

Barn og unges mediebruk har endret seg svært mye de senere årene. Barn og unge bruker tre 

ganger mer tid på internett nå enn for ti år siden. Barna bruker nye og andre medier, de sosiale 

rammene rundt bruken er endret, og tidsbruken har økt kraftig. De nye medievanene gir nye 

muligheter for utvikling og læring, men også nye utfordringer. Barn og unge er eksempelvis i 

økende grad utsatt for mobbing og diskriminering på nett. 4 av 10 av 16-årige jenter har det 

siste året blitt utsatt for uønskede seksuelle kommentarer på nett. 

Generelt i landet: 

8 av 10 barn mellom 9 – 16 år bruker internett daglig. Stort sett alle barn i alderen 9 – 16 år 

har lært om fornuftig bruk av mobiltelefon, dataspill og internett. De fleste oppgir at de har 

fått slik opplæring på skolen. 
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83 % av barn og unge i alderen 9 – 16 år har en smarttelefon.  

 

Ufornuftig mediebruk kan føre til søvnvansker, konsentrasjonsvansker og ensomhet. Den kan 

påvirke den sosiale delen av livet. Flere skoler har nå innført forbud mot bruk av mobiltelefon 

i skoletida da en kan se at det gjør barn og unge ukonsentrerte. 

Kilde: Medietilsynets Barn og medier 2014, bufdir.no 

Utfordringer: 
 Mediebruk blant barn og unge er økende. Det er viktig å være klar over fordeler 

og ulemper med det. 

 Grensesetting knyttet til barn og unges mediebruk. 

 

4.6 Helsetilstand 
4.6.0 Tannhelse 

Rissa kommune har de senere år hatt en positiv utvikling i tannhelsestatistikken. Årlig 

registreres tannhelse for tre indikatorårskull, 5-, 12- og 18-åringer. Spesielt for 5-åringer har 

tallene bedret seg jevnt og trutt, og i 2015 er det hittil beste årskull av 5-åringer i Rissa, med 

størst andel personer uten sykdom i tennene, 89,47 %.  På den annen side betyr det at ca. 10 

% av årskullet har hatt karies (hull) som 5-åringer. 

18-åringene lå i Rissa kommune i mange år betydelig dårligere an enn landsgjennomsnittet, 

men dette har de siste fire år bedret seg. Spesielt de siste to årskull har hatt en andel uten 

sykdom som er godt over landsgjennomsnittet. I 2015 er andelen sykdomsfrie 18-åringer på 

28,57 %, dvs. 71,43 % av årskullet har hatt karies. 

For 12-åringene er tallene negative. Jevnt over har 12-åringene i Rissa kommune over flere år 

hatt mer sykdom i tennene enn landsgjennomsnittet. I 2015 har 47,22 % av årskullet hatt 

karies.  

Utfordringen her er altså at barn fortsatt får mye karies (hull) etter hvert som de får sine 

permanente tenner. Som 12-åringer har mange akkurat fått fullt permanent tannsett og det er 

bare permanente tenner som teller med i statistikken. Allerede har halvparten av årskullet fått 

karies. Denne tilveksten av hull skjer altså i alderen 6-12 år. 

Ytterligere 20-25 % tilvekst av karies kommer mellom 12 og 18 år.  

Kariessykdom regnes blant livsstilssykdommene. I studier på nasjonalt nivå kan man også se 

sammenheng mellom sosioøkonomiske forhold og forekomst av tannsykdom. 

Utfordringen er å bidra til å forflytte kariesfrekvens fra høy til lavest mulig nivå.  Et 

sukkerrikt og karbohydratrikt kosthold, er den enkeltfaktor som hyppigst bidrar til utvikling 

av karies.  Dette er en faktor som kan påvirkes både av samfunnet og den enkelte. 

     

Er man 18 år og har hatt hull i 1-2 tenner, har man fortsatt en god tannhelse, men er man som 

12-åring allerede i gruppen 5-9 hull, eller til og med over 10 hull, så er dette en dårlig start for 

de permanente tennene.  De har da allerede pådratt seg behandlingsbehov i mange tenner og 

vil ha framtidig behandlingsbehov med vedlikehold av reparasjonene.  I slike tilfeller kan det 
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være tegn på at man har levevaner som ikke er bærekraftige, hverken for tannhelsen på kort 

sikt eller den generelle helse på lang sikt. 

Munnhygiene og bruk av fluor kan veie opp for en del uheldige kostholdsvaner, men bare til 

en viss grad. Dårlige kostholdsvaner kombinert med dårlig munnhygiene og lite fluortilførsel, 

vil selvfølgelig gi størst risiko for tannsykdom.      

   

 

 

 

 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

5år Rissa 55,1 60 68,2 63,9 54 78,7 76,2 78,2 83,1 76,3 88 82,3 84,5 89,47

5år Sør-Trl 74 76 80 82 83 85 84 84,4 87,1 85

5år Norge 59 64 71 73 76 79 80 80 81 81,3 82,9 82
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5-åringer i Rissa uten hull 
Kilde: Opus tannhelsestatistikk, Rissa tannklinikk 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

12år Rissa 33 50,6 53,8 48,1 44 49,3 51,3 58,1 52,78

12 år Sør-Tr 46 47 49 54 57 56,5 57,5 61

12år Norge 46 48 49 50 55 54,5 56,5 60
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12-åringer i Rissa uten hull 
Kilde: Opus tannhelsestatistikk, Rissa tannklinikk 
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Utfordringer: 
 Aldersgruppen 6 – 12 år er mest i faresonen. 

 Nye tenner – i starten mer utsatt og sårbar. 

 Pusse tennene selv. 

 Noen barn styrer kostholdet selv med småspising. 

 Noen foretrekker juice/saft i stedet for vann/melk. 

Diagrammene er basert på grunnlagsdata til Kostra, Rissa tannklinikk, STFK årsrapporter. 

 

4.6.1 Psykisk helse 

God psykisk helse kjennetegnes av trivsel og mening med tilværelsen. I tillegg vektlegges 

individets evne til å mestre hverdagens utfordringer og bidra i samfunnet rundt seg.  

Psykiske plager omfatter symptomer som i betydelig grad går utover trivsel, daglige gjøremål 

og samvær med andre, uten at kriteriene for en diagnose er tilfredsstilt. 

Psykiske lidelser forstås som symptombelastninger som er så omfattende at det kvalifiserer til 

en diagnose. 

Norske og internasjonale studier viser at 30 – 50 % av den voksne befolkningen vil få en 

psykisk lidelse i løpet av livet. (Kessler, 2005a, Mykletun, 2009). 

I stortingsmelding 19 (folkehelsemeldingen 2014 -2015) påpekes det at psykiske 

helseproblemer er blant de største folkehelseutfordringene i dag. Nesten en firedel av den 

voksne befolkning har en psykisk lidelse og bekymringsfulle utviklingstrekk tyder på at det 

de siste tiårene har vært en økning i psykiske plager blant barn og unge. (Stortingsmelding 

19). 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

18år Rissa 8 10,4 3,3 7,7 9,8 17,2 16,1 28,6 28,57

18år Sør-Trl 16 15 15 26 21 17,5 19,9 21,2

18 år Norge 16 16 16 17 18 18 19,8 20,9
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Kilde: Opus tannhelsestatistikk, Rissa tannklinikk 
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Folkehelseprofilen viser gode tall for Rissa kommune, sammenlignet med resten av landet. 

Det er færre i Rissa kommune enn ellers i landet som bruker legemidler mot psykiske lidelser. 

Det samme gjelder tallet for brukere av fastlege og legevakt i forhold til psykiske symptomer/ 

lidelser (i aldersgruppen 15 -29 år). 

Legemiddelbrukere − kjønn samlet, 0-74 år, per 1000, standardisert, 2012-2014 

 

 

Plaget av ensomhet − andel (prosent, standardisert), 2012-2014 
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Histogrammet viser at det er færre i Rissa kommune som oppgir at de er plaget av ensomhet, i 

forhold til landet som helhet. 

Barn og unge 

Ifølge Folkehelseinstituttet er psykiske plager og lidelser er et stort helseproblem hos barn og 

unge i Norge i dag.  I ungdomstiden (13-18 års alder) er det om lag 40 prosent av 

ungdommene som lider av en gruppe av psykiske lidelser (f.eks. stemningslidelser) også 

tilfredsstiller kriteriene for en annen gruppe av psykiske lidelser (f.eks. atferdsforstyrrelser) 

(Merikangas, 2010)».  

Resultatene fra Ungdataundersøkelsen i Rissa for 2013 sammenfaller med resultatet for resten 

av landet. På landsbasis svarer 11 % av deltakerne i undersøkelsen at de har vært ”ganske 

mye plaget” eller ”veldig mye plaget” av depressivt stemningsleie den siste uka. For 

deltakerne i Rissa er gjennomsnittlig andel som svarer dette på 10 %. (Ungdata.no) 

I Ungdataundersøkelsen svarer deltakerne under punktet « depressivt stemningsleie »: 

 

 

 

26 % av ungdommene i 9. Trinn har ”følt seg ulykkelig, trist eller deprimert i løpet av den 

siste uka”. Tallet for 8. Trinn er 9 % og for 10. Trinn 19 %. 

I 10. Trinn svarer 32 % at de i løpet av den siste uka har ”bekymret seg for mye om ting”, og 

38 % at de har ”følt at alt er et slit”. 
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Avd. Psykisk helsetjeneste og rus 

Pr 01.01.2015 var det registrert 142 tjenestemottakere på psykisk helsetjeneste og pr 

01.01.2016 236 for avdelingen psykisk helse og rus. 

Antall nye henvisninger i 2015: 131. Antall avsluttede tjenester: 62. 

Forklaring på dette er at rusoppfølginga ble overført fra NAV til Psykisk helsetjeneste og rus, 

fra 21.09.2015. Noe av økningen kan forklares her. Det er større antall barn og unge inn i 

avdelingen. Totalantallet har i tillegg økt på bakgrunn av generell økt henvisningsmengde. 

Økende samarbeid med andre tjenester som helsestasjonen, fysioterapi- og 

ergoterapitjenesten, skolen og flere. 

Aldersfordelt statistikk:  

 Under 18år: 51 

 18-67år: 233 

 Over 67år: 45 

Kjønnsfordeling: 2/3 kvinner, 1/3 menn. For barn og unge ca 50 % av hvert kjønn. 

Psykisk helsetjeneste og rus er et lavterskeltilbud. Den som har behov for tjenesten kan selv ta 

kontakt, eller man kan bli henvist av fastlege, NAV eller andre instanser. 

Rissa har ansatt psykolog i 100 % stilling som deles med Leksvik.  

Ruskoordinator er ansatt i 90 % prosjektstilling. 

Tilbudet overfor barn og unge er styrket med sykepleier i 60 % stilling med videreutdanning i 

psykisk helse for barn og unge.  

Helsestasjonen og skolehelsetjenesten 

Formål: 
 fremme psykisk og fysisk helse 

 fremme gode sosiale og miljømessige forhold 

 forebygge sykdommer og skader 

 

Det vil si at helsefremming/forebygging mht psykisk helse er grunnlaget for alt som gjøres. 

Det begynner hos jordmor og fortsetter på helsestasjon og videre i skolen helt til 

videregående. Dette er et arbeid som krever bidrag og samarbeid med andre aktører. 

Det er en tydelig erfaring både i Rissa og ellers i landet, at det er mange flere 

familier/barn/unge som sliter i dag enn tidligere, med psykiske utfordringer av ulike typer.  

En ser også at foreldre sliter mer enn før, er mer usikre i rollen som foreldre, og dette i seg 

selv kan bidra til utvikling av problem/psykiske vansker hos barn (når foreldre ikke tar rollen 

som foreldre). 

En ser en økning av adferdsproblem helt fra barnehagetida, som forsterker seg ofte i skolen. 

Mange av disse barna opplever at foreldrene går fra hverandre, gjerne med mye sinne og 

frustrasjon, noe som lett kan påvirke barna i negativ retning.  Det at foreldre går fra hverandre 

kan skje allerede før barna har begynt i barnehagen og slik påvirke de minste barna også. 
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Nasjonale tall fra Ungdata 2014 sier at nær 25 prosent av jentene i 15–16-årsalderen sliter 

med depressive symptomer og at rundt 20 prosent sliter daglig med fysiske plager. Dette er 

det grunn til å være bekymret over. En vet at overvekt, inaktivitet, hodepine, lettere psykiske 

vansker og plager fra rygg, skulder og nakke er økende for denne gruppen, og en vet at dette 

er problemstillinger de tar opp med helsesøster på skolen.  

 

Vi vet også at psykisk uhelse øker faren for fysiske plager senere i livet. En er ikke tjent med 

at barna fra svært ung alder begynner å slite med livsstilsplager og sykdommer. 

Helsestasjon/skolehelsetjenesten ser behov for tett samarbeid med de andre tjenestene for å gi 

familier og barn/ unge de tjenestene de trenger for å håndtere utfordringer de står 

ovenfor.  Derfor har vi et utstrakt samarbeid med avd. Psykisk helse/kommunepsykolog for å 

kunne forebygge og avdekke problem tidlig.  

Det er likevel viktig å huske at mange familier /barn/ung takler livene sine godt. Men de som 

sliter har mer utfordrende bilde i dag enn tidligere. 

Det er et ønske og behov for at vi kan tenke styrking av hver enkelt gjennom 

helsefremmende arbeid, med opplæring og kunnskap slik at den enkelte får redskap til å takle 

det den opplever., f eks gjennom godt planlagte og faste opplegg i barnehager og skoler 

( gjerne i tverrfaglig samarbeid ).  

Dette i tillegg til at vi også kan gi råd og veiledning til den enkelte dersom det er 

nødvendig/gunstig.  

Nasjonalt er det satset på det forebyggende arbeidet for barn og ungdom de siste årene med 

store ekstrabevilgninger til helsestasjon- og skolehelsetjenesten. Myndigheter og politikere 

har også lagt til rette for at fysioterapeuter skal ha sin plass i skolehelsetjenesten.  

Kommunene har fulgt opp denne satsingen i varierende grad. Forskrift om kommunens 

helsefremmende og forebyggende arbeid sier at grunnbemanningen i det forebyggende og 

helsefremmende arbeidet for barn og unge skal bestå av helsesøster, lege, jordmor og 

fysioterapeut. 

Utfordringer: 
 Økt etterspørsel/(henvisninger) etter familierådgivning. 

 Økt etterspørsel/ (henvisninger) etter veiledning av foreldre, delvis i forhold til 

samlivsbrudd. 

 Økning av henvisninger av barn og ungdom under 18 år i forhold til psykisk 

helse. 

 Mangel på aktiviteter og møteplasser for mennesker med utfordringer innenfor 

psykisk helse og rus. 

 Nok bemanning til det økte behovet for tjenester. 
 

4.6.2 Livsstilsrelatert sykdom 

Mens det har vært en betydelig reduksjon i tidlig død av hjerte-karsykdommer siden 1970 og 

fram til i dag, øker utbredelsen av type 2-diabetes, overvekt og fedme, KOLS, muskel- og 
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skjelettsykdom og kreft i befolkningen. Tobakksvaner, kosthold og fysisk aktivitetsnivå er 

blant de viktigste påvirkningsfaktorene for disse sykdommene og kan både bidra til å 

forebygge utvikling av sykdom og inngå i behandling av etablert sykdom. 

Det er ikke sikre tall på forekomst av livsstilssykdommer blant innbyggerne i Rissa, men det 

er ingen grunn til å tro at situasjonen her er vesentlig annerledes enn i Norge forøvrig. 

Folkehelseinstituttets folkehelseprofil for Rissa viser imidlertid en noe høyere forekomst av 

muskel/skjelettplager og noe flere tilfeller av diabetes type 2 enn landsgjennomsnittet (målt ut 

fra legemiddelforskrivninger). 

Utfordringen lokalt mht forebygging av livsstilsrelatert sykdom ligger også hos 

kommunehelsetjenesten i den individbaserte kontakten som en har med en stor del av 

befolkningen i alle aldersgrupper. Grupperettet forbyggende arbeid er trolig viktigere enn det 

individrettede, her bidrar de andre sektorene i kommunen like mye som helsetjenesten. 

Arbeidet som drives i frivillige lag og organisasjoner har også en særlig viktig rolle innen 

forebygging. 

 

Overvekt og fedme hos barn og unge  

Overvekt er et problem som rammer flere og flere barn. Det er bekymringsfullt at hver femte 

jente og hver fjerde gutt (tall fra Nord-Trøndelag) regnes som enten overvektig eller med 

fedme. Sør- Trøndelag skiller vel seg ikke vesentlig ut fra Nord-Trøndelag. Å være 

overvektig gir ofte flere belastninger enn selve vekten. Barn som er overvektige har ofte lav 

selvfølelse og kan ha adferdsproblemer. Overvekt kan også gi barn alvorlig risiko for 

fremtidige helseproblemer som hjertesykdom og diabetes.  

 

Både nasjonale undersøkelser og UngHUNT (Nord-Trøndelag) viser at inntaket av mat og 

drikke som inneholder sukker er for høyt. Resultater fra UngHUNT viser dessuten at 

forbruket av sukkerholdig drikke og søtsaker har økt fra UngHUNT 1 til UngHUNT 3. Barn 

og unge spiser fortsatt for lite grønt og frukt og for lite fisk.  

Et overvektig barn spiser mer kaloririk mat enn det kroppen forbruker. Faktorer som påvirker 

utvikling av overvekt er blant annet: Kosthold, trening/ aktivitetsnivå, forbrenning og appetitt. 

Barnets gener kan også spille en rolle. 

 

Fedme hos barn er helsefarlig. Forskere i Norge og andre steder i verden studerer hva som 

virker best mot overvekt og fedme hos barn. Det beste vil være å forhindre at barn blir 

overvektige, gjennom forebygging. Helsemyndighetene verden over oppfordrer til sunnere 

barnekosthold. Barnehage og skole er en viktig arena for helsefremmende arbeid og det er 

viktig at barn og unge har muligheter til sunne måltider i løpet av dagen, mer aktivitet i skolen 

og på fritida, mindre stillesitting foran skjerm. Det er også forslag om forbud mot reklame for 

usunn mat og drikke rettet mot barn. Forskning på forebyggende tiltak viser at det ikke er lett 

å nå ut til hele befolkningen og enda vanskeligere å måle effekten av tiltakene. Informasjon 

om sunn mat og mer aktivitet tas best imot av grupper som allerede spiser sunt og beveger seg 

nok, og når dårligst ut til de som trenger det mest.  

Det som kan gjøres med de barna som allerede har overvekt eller fedme er tiltak for 

livsstilsendring. 

Kost og aktivitetsnivå må endres ikke bare for det overvektige barnet, men for hele familien. 

Det er foreldrene som kjøper og lager maten og betaler for barnets aktiviteter. Påvirker man 

foreldrene skal det føre til endringer for barnet. 
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Utfordringer:  

 Forebygge overvekt og fedme hos barn og unge. 

 Å ta sunne valg. 

 For mye stillesitting. 

 Å nå de som trenger det mest. 

 

Overvekt og fedme hos voksne 

 

Overvekt og fedme er sterkt økende i Norge – og i resten av verden. Det er en urovekkende 

vektøkning i hele befolkningen, men det er en betydelig høyere forekomst av overvekt/fedme 

i lavere sosioøkonomisk grupper. I Norge i dag har både lette og tunge personer en høyere 

vekt enn på 1980-tallet. Vektøkningen går raskest blant unge voksne, særlig menn. Denne 

utviklingen skyldes bla endringer i levevaner.  

Det finnes ikke landsomfattende helseundersøkelser som kan gi tall for utviklingen av 

overvekt og fedme hos voksne i ulike fylker og landsdeler. En må støtte seg til HUNT – 

undersøkelsene og tidligere helseundersøkelser i noen fylker.  

Verdens helseorganisasjon anbefaler å bruke kroppsmasseindeks ( KMI ) for å følge 

utviklingen i befolkningens kroppsvekt. KMI er et uttrykk for vekt i forhold til høyde. En av 

fem nordmenn har KMI > 30 (fedme). 

Undersøkelsene viste at andelen voksne med overvekt og fedme økte i perioden 1985 – 2008. 

Mer enn hver femte person i aldersgruppa 30 – 70 år i Nord-Trøndelag hadde fedme i 2006 – 

2008.  

Personer med kraftig overvekt og fedme har økt risiko for type 2 diabetes, hjerte- 

karsykdommer, høyt blodtrykk, slitasjegikt i knær og hofter og enkelte kreftsykdommer. 

Overvekt og fedme behandles som regel med en kombinasjon av kostholdsveiledning og økt 

fysisk aktivitet. Mange studier viser at 60 – 90 minutter daglig, moderat fysisk aktivitet er 

nødvendig. 

Utfordringer:  

 Overvekt og fedme hos voksne er økende. 

 Behov for økt kunnskap. 

 For få lærings- og mestringstilbud. 
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4.6.3 Bruk av antibiotika 

Tall fra Folkehelsa viser at antibiotikabruken i Rissa ligger noe over landsgjennomsnittet.  

Overforbruk av antibiotika er bekymringsfullt mht utvikling av bakterier med 

antibiotikaresistens. Vi har ingen sikker forklaring på større antibiotikabruk i Rissa. 

Korttidsvikarer kan ha lettere for å velge å skrive ut antibiotika framfor å avvente når man står 

overfor ufarlige infeksjoner som ofte går over av seg selv. I helsetjenesten jobbes det konkret 

overfor legene mht å redusere antibiotikabruk gjennom en deltagelse i veiledningsprogram fra 

RELIS Midt-Norge (RELIS – regionale legemiddelinformasjonssentre). I kommunale 

omsorgsinstitusjoner brukes Infeksjonskontrollprogram (utviklet i samarbeid med Folkehelse 

Fosen) som redskap for å sikre riktig bruk av antibiotika. 

Utfordringer: 

 Forbruket av antibiotika er for høyt. 

4.6.4 Levealder 

Når det gjelder forventet levealder er tallene for Rissa litt over landsgjennomsnittet både for 

kvinner og menn. Forskjellene er imidlertid så små at en må konkludere med at levealderen i 

vår kommune ikke er forskjellig fra landsgjennomsnittet.  
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