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1. Bakgrunn og lovgrunnlag 
 

Valg av satsingsområder, strategier og tiltak knyttet til det systematiske folkehelsearbeidet må 

være basert på kunnskap om helsetilstand, påvirkningsfaktorer og de folkehelseutfordringer 

kommunen står overfor. Kommunens plikt til å ha oversikt over helsetilstand og faktorer som 

kan påvirke befolkningens helse er todelt, og hjemlet i Lov av 24. juni 2011 om 

folkehelsearbeid. Forskrift av 28. juni 2012 om oversikt over folkehelsen regulerer nærmere 

oversiktsarbeidet etter folkehelselovens § 5. Kommunen skal: 

 

1. Ha løpende oversikt over helsetilstand og faktorer som kan bidra positivt eller negativt 

på befolkningens helse. Det løpende oversiktsarbeidet skal danne grunnlag for arbeidet 

med den samlede oversikten som skal utarbeides med 4-års intervaller. 

2. Lage en samlet og skriftlig oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer hvert 4. 

år, der hovedutfordringer er årsaks- og konsekvensvurdert. Dokumentet skal foreligge 

når arbeidet med planstrategien starter opp. 

 

Dette oversiktsdokumentet er kommunens samlede 4-årsdokument, og en del av Hasvik 

kommune sitt kunnskapsgrunnlag for langsiktig planlegging og valg av innsatsområder i 

folkehelsearbeidet. Hasvik kommune utarbeider dette dokumentet for første gang i 2016. For 

å komme inn på samme 4-årsintervall som arbeidet med kommunal planstrategi (som er et 

krav i henhold til plan- og bygningsloven), må neste oversiktsdokument oppdateres høsten 

2019. Det må da foretas nye vurderinger av hva som er de viktigste folkehelseutfordringene i 

kommunen, med andre ord hvilke utfordringer som er viktigst å ta tak i for Hasvik kommune i 

folkehelseøyemed i den kommende planperioden. 

 

Hasvik kommune har iverksatt mange viktige prosjekter, strategier og tiltak for å møte de 

folkehelseutfordringene som kommunen står overfor. Men selv om kommunen er kommet 

noe på vei, og det er aktivitet i alle sektorer, så er det fortsatt stort potensial i kommunen til å 

få til mer. Det som er viktig i denne sammenhengen er å erkjenne at «alt henger sammen med 

alt» når det kommer til folkehelsearbeid: 
 

 
Figur 1: Sammenhenger i folkehelsearbeidet i kommunene. Kilde: Helsedirektoratet 
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Folkehelsearbeidet deles ofte inn i «det lille folkehelsearbeidet» og «det store 

folkelesearbeidet. Det er beregnet at «det lille folkehelsearbeidet» som finner sted i 

kommunehelsetjenesten/spesialisthelsetjenesten står for ca. 10 % av det totale 

folkehelsearbeidet. «Det store folkehelsearbeidet» skapes tverrsektorielt i kommunen og blant 

frivillige, og utgjør ca. 90 % av det totale folkehelsearbeidet. 

2. Informasjon om planprosessen, kilder og statistikk 
 

2.1 Planprosessen 
 

Selv om dette dokumentet ikke er en kommunedelplan eller temaplan pr. definisjon, har vi 

valgt å gjennomføre prosessen tilnærmet etter mal for utarbeidelse av andre kommunale 

temaplaner. 

Arbeidsgruppen for utarbeidelsen av den helhetlige folkehelseoversikten har vært plan- og 

strategileder Bente O. Husby og folkehelsekoordinator Martine Ø. Engan. Da vi underveis 

fikk et skifte i bemanningen av folkehelsekoordinatorstillingen, ble det plan- og strategileder 

som forestod sluttføringen av planprosessen. Den nyansatte folkehelsekoordinatoren Ida S. 

Teigen bidro i kvalitetssikringen av sluttdokumentet. 

De ulike sektorlederne (med bistand fra de ansatte i de ulike sektorene) har også bidratt ved 

innsamling, vurdering og tolkning av det innsamlede datagrunnlaget: 

 Oppvekstsektoren ved oppvekstleder Monika Olsen 

 NAV Hasvik ved leder Odd Ivar Gladsø 

 Teknisk sektor ved rådgiver Kim Are Walsø 

 Helse- og omsorgssektoren ved 

o pleie- og omsorgsleder Karen Mauseth 

o leder for familie, forebygging og rehabilitering Ann Mari Aae Christensen 

o kommunelege med ansvar for folkehelse 

Utkast til helhetlig folkehelseoversikt ble behandlet i Hasvik kommunestyre 1. november 

2016, og vedtatt lagt ut for offentlig gjennomsyn med 4 ukers svarfrist. Kommunestyret i 

Hasvik kommune vedtok endelig dokument i møte XX.XX.2016. 

2.2 Kilder og statistikk 
 

Folkehelseloven angir noen bestemte kilder til kunnskap som skal benyttes i oversikten: 

 

a) Opplysninger som statlige helsemyndigheter og fylkeskommunen gjør tilgjengelig. 

 

b) Kunnskap fra de kommunale helse- og omsorgstjenestene. 

 

c) Kunnskap om faktorer og utviklingstrekk i miljø og samfunn som kan ha innvirkning på 

befolkningens helse. 
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Nasjonalt folkehelseinstitutt (FHI) sender årlig ut folkehelseprofiler til alle kommunene som 

skal inngå som en del av den lovpålagte oversikten. I tillegg er Kommunehelsa statistikkbank 

- Folkehelseinstituttet (www.khs.fhi.no) en viktig kilde til oversiktsarbeidet. 

 

I tillegg til nevnte kilder er det også innhentet både formell og erfaringsbasert kunnskap fra 

kommunens helse- og omsorgstjenester, fra kultursektoren, skoler, barnehager og teknisk 

avdeling. Samlet sett har kommunen en omfattende kunnskap om barn, familier, 

oppvekstforhold og nærmiljø, og om fysiske miljøfaktorer som arealdisponering, infrastruktur 

og bebyggelse. 

 

Også utenom kommunal forvaltning finnes viktige kilder til kunnskap, for eksempel frivillige 

organisasjoner og institusjoner som sykehus, politi, mattilsyn og næringsliv. Både offentlige 

og private organisasjoner og institusjoner er ikke bare viktige kilder til kunnskap, men også 

medaktører på tiltakssiden. Dokumentet vil derfor bli lagt ut til offentlig gjennomsyn før 

endelig vedtak fattes. 

 

Statistikk og helseoversikter kan ha stor nytteverdi i folkehelsearbeidet, men det er viktig å 

være oppmerksom på utfordringer knyttet til bruk og tolkning av statistikk. Opplysninger fra 

statlige helsemyndigheter sier ikke noe konkret om landsgjennomsnittet, og det er heller ikke 

definert konkrete nasjonale mål for ønsket nivå på helseutfall knyttet til sykdommer eller 

påvirkningsfaktorer som er mulig å forebygge. På noen områder har landet som helhet store 

utfordringer og negativ utvikling. Det understrekes at selv om Hasvik kommune for eksempel 

ligger bedre an enn landsgjennomsnittet på et område, kan det likevel innebære en viktig 

folkehelseutfordring for kommunen fordi landnivået ikke nødvendigvis representerer et 

ønsket nivå.  

 

Det er også viktig å være oppmerksom på at statlige helsemyndigheter av og til bruker 

statistikk som viser gjennomsnitt over flere år. Videre mangler det i stor grad statistikk som 

gjør at kommunen klarer å ivareta følge-med-ansvaret når det gjelder målet om å redusere 

sosiale ulikheter i helse. Ofte mangler det bakgrunnsvariabler som utdanningsnivå/foreldrenes 

utdanningsnivå eller familieøkonomi, og det blir vanskelig å vite om valgte innsatsområder og 

tiltak i folkehelsearbeidet har effekt. Indikatorer som grunnleggende ferdigheter, deltakelse i 

ulike aktiviteter og frafall i videregående skoler er eksempel på statistikkområder der det er 

vanskelig å ivareta følge-med-ansvaret når det gjelder sosiale ulikheter.  

 

Til sist innebærer det faktum at Hasvik kommune har relativt få innbyggere (og dermed 

få personer i de ulike datasettene) til at relativt små endringer i positiv eller negativ 

retning kan gi store utslag i statistikken. Det er derfor viktig å se tendenser over tid. 

  

http://www.khs.fhi.no/
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3. De viktigste folkehelseutfordringene og positive ressurser i Hasvik 

kommune 
 

Definisjon på folkehelsearbeid: Samfunnets innsats for å påvirke faktorer som direkte eller 

indirekte fremmer befolkningens helse og trivsel, forebygger psykisk og somatisk sykdom, 

skade eller lidelse, eller som beskytter mot helsetrusler, samt arbeid for en jevnere fordeling 

av faktorer som direkte eller indirekte påvirker helsen. 

 

Som beskrevet i kapittel 2 «henger alt sammen med alt» i folkehelsearbeidet. En annen 

modell som benyttes for å synliggjøre sammenhenger i folkehelsearbeidet er denne, som setter 

fokus på ulikheter som må reduseres for å oppnå likeverdig helse: 
 

 
Figur 2: Ulikheter som må reduseres for å oppnå likeverdig helse. Kilde: 

Helsedirektoratet 

Sosiale ulikheter i helse er systematiske variasjoner i befolkningens helse som følger 

utdanning, yrke og inntekt. For hvert steg man beveger seg oppover den sosioøkonomiske 

stigen, jo bedre levevaner og helse, og jo høyere levealder. 

 

Sosiale ulikheter i helse er både et rettferdighetsproblem og et folkehelseproblem, og 

kommunene har en lovfestet plikt til å påvirke denne utviklingen med de virkemidler 

kommunen er tillagt. Gjennom tverrsektoriell innsats og kommunens plansystem skal 

folkehelselovens mål om å redusere sosiale helseforskjeller omsettes til kommunale 

styringsdokumenter og forpliktende handling. 

 

Dette oversiktsdokumentet viser at de helsefremmende faktorene er sosialt skjevfordelt i 

befolkningen. Oversikter viser blant annet at læring, mestring og trivsel i skolen samvarierer 

med familieøkonomi og foreldrenes utdanningsnivå. Videre viser dokumentet at frafall i 

videregående skole har sammenheng med foreldrenes utdanningsnivå og engasjement i 

skolen, og at voksenbefolkningens levevaner, selvopplevd helse og helsetilstand er sosialt 

skjevfordelt.  

 

Årsakene til sosiale ulikheter i helse er sammensatte og det finnes ingen entydige svar på 

hvordan denne utfordringen skal møtes. Men kommunene har gjennom sine tjenester store 

muligheter til å påvirke utviklingen i positiv retning. Samarbeid på tvers av sektorer, samt 

felles forståelse og kompetanse i kommunens tjenester, er en forutsetning for å ta dette 

ansvaret. Kommunen har gjennom skole, barnehage, kulturskolen, bibliotek, barnevernet og 

helsesøstertjeneste et ansvar for å gi barn lik tilgang på de helsefremmende faktorene, og kan 
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bidra med utjevning gjennom læring, mestring, trivsel og levevaner. Samtidig har sektorene 

en unik mulighet til å bidra med å styrke foreldrerollen og styrke foreldrenes forutsetninger 

for å gi barn en helsefremmende oppvekst. 

 

Oversikten over helsetilstand og påvirkningsfaktorer skal identifisere de viktigste 

folkehelseutfordringene i kommunen, herunder samfunnsmedisinske vurderinger av 

konsekvenser og årsaksforhold. Dette innebærer at kommunen skal vurdere hvilke 

utfordringer som skal prioriteres i folkehelsearbeidet i kommende planperiode. I henhold til 

folkehelselovens § 7 er kommunen forpliktet til å iverksette nødvendige og tverrsektorielle 

tiltak for å møte folkehelseutfordringene. 

 

I tillegg til å peke på de viktigste folkehelseutfordringene, skal den helhetlige 

folkehelseoversikten også peke på viktige positive ressurser som kan benyttes i arbeidet med å 

redusere ulikheter i helse. 

 

Følgende kan trekkes frem som eksempler på positive ressurser (påvirkningsfaktorer) i Hasvik 

kommune; 

 

 Hasvik er en kommune som de siste årene har vært preget av vekst og positiv 

utvikling, både når det gjelder folketall, lønnsomhet i næringslivet og kommunalt 

utviklingsarbeid. 

 Stor bredde og høy aktivitet i frivillige lag og organisasjoner. 

 Dugnadstradisjonen står sterkt, vi har konkrete resultater å vise til når det kommer til 

hva som er mulig å få til når mange trekker i samme retning. Gode eksempler på dette 

er de årlige arrangementene Sørøydagene og Sørøyrocken. 

 Nærhet og lett tilgang til natur og friluftsliv. 

 Kulturtilbud med stort mangfold og høy kvalitet i forhold til kommunens størrelse. 

 Helsefremmende fokus i kommunale tjenester (Frisklivsentralen har en viktig rolle). 

 God tilgang til sosiale møteplasser. 

 Etablert infrastruktur for fysisk aktivitet, en del gratis og med tilgang døgnet rundt. 

 Samfunnene er små og i stor grad gjennomsiktige. Dermed blir man sett (på godt og 

vondt) på en helt annen måte enn i storbyer. Det positive med dette er at hver enkelt 

innbygger antakelig har flere familiemedlemmer, venner og bekjente som kan bidra 

positivt i arbeidet med å støtte opp om hver enkelt innbygger. 

 

3.1 Prioriterte folkehelseutfordringer 

 

Når vi skal peke på de viktigste folkehelseutfordringene i Hasvik kommune, har vi tatt 

utgangspunkt i teorien om at dersom man skal forbedre helsen til enkeltindividet må man 

legge til rette for forbedret folkehelse for et bredere lag av befolkningen. Et eksempel vil være 

at i stedet for og kun sette inn tiltak mot enkeltpersoner/små grupper, må man i tillegg 

supplere med positive tiltak som forebygger og forbedrer påvirkningsfaktorer som bidrar til 

bedre helse. Gjennom dette kan vi oppnå en forbedring i den totale folkehelsen i kommunen. 

Resultatet av en bredere innsats for folkehelsen vil sjelden være særlig målbar på kort sikt, 

men utviklingen i tendensene over tid kan gi signaler om vi er på rett vei. 
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Hasvik kommune har i dette dokumentet prioritert to folkehelseutfordringer som vi skal sette 

hovedfokuset på i folkehelsearbeidet i kommende planperiode. Dette basert på de funn som er 

beskrevet i kapittel 4 i denne helhetlige folkehelseoversikten: 

 

1. Hvordan forbedre oppvekstvilkår og fremtidsutsikter for barn og unge? 
 

2. Hvordan forbedre somatisk og psykisk helse gjennom endring av levevaner?  
 

De to hovedutfordringene krever en tverrsektoriell innsats for å kunne bidra til å styrke 

påvirkningsfaktorer som bidrar til en bedre helse:  

3.1.1 Hvordan forbedre oppvekstvilkår og fremtidsutsikter for barn og unge  

For å komme nærmere en løsning på de viktigste folkehelseutfordringene i Hasvik kommune, 

er tidlig innsats (tidlig intervensjon) en nøkkelfaktor. Hasvik kommune er i startfasen på å 

etablere et tverrsektorielt samarbeid på dette området. 

Tidlig innsats betyr sannsynligvis at graden av inngripen i det enkelte tilfellet blir mindre, og 

hovedfokuset vil kunne være veiledning og støttende tiltak. Det å skape en felles forståelse for 

hvordan man ivaretar foreldrerollen og foreldreansvaret på en god måte kan bidra til at de 

neste generasjonene med barn får bedre oppvekstvilkår.   

Gjennom en tidlig innsats kan vi motvirke frafall i videregående opplæring, lav 

yrkesdeltakelse, graden rus- og/eller psykiske helseproblemer og dårlige levevaner. En 

forbedring på disse områdene bidrar videre til å redusere problemer som lave inntekter, 

barnefattigdom, dårligere boforhold, dårligere helse mv. 

3.1.2 Hvordan forbedre somatisk og psykisk helse gjennom endring av levevaner?  

For å forbedre den generelle helsetilstanden i befolkningen i Hasvik kommune er det viktig å 

sette fokus på å legge til rette for infrastruktur og økt kunnskap om helsemessige 

påvirkningsfaktorer. Dette kan bidra til bedre somatisk og psykisk helse for den enkelte og for 

befolkningen som helhet. 

Hasvik kommune har nylig vedtatt «Temaplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet, 2016-

2019», der ulike strategier og tiltak (samt finansieringen av disse) er vedtatt for å bidra til en 

forbedret folkehelse. Her er man allerede godt i gang med å få etablert de vedtatte 

infrastrukturene, for eksempel Tuftepark, sandvolleyballbane, treningsrom, turløyper og 

tilrettelegging av friluftsområder (herunder også tilrettelegging for mennesker med 

funksjonsnedsettelser). Det langsiktige arbeidet vil bestå av å vedlikeholde og videreutvikle 

disse infrastrukturene og motivere til bruk, samt bidra til økt kunnskap og holdningsskapende 

arbeid innenfor feltet. Her bør vi velge å sette fokus på de levevanene som påvirker helsen i 

størst mulig grad i vår kommune.  

Ut fra ovennevnte kan vi allerede nå peke på en del påvirkningsfaktorer som vi må fokusere 

på for å motvirke at fremtidens voksne «arver» den problematikken som dagens 

foreldregenerasjoner sliter med. Gjennom dette kan vi bidra til at vi på sikt forbedrer den 

somatiske og psykiske helsen i befolkningen: 
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A) Yrkesdeltakelse – etnisk norske, arbeidsinnvandrere og flyktninger 
 

Vi må forsøke å øke andelen yrkesdeltakelse i den norske delen av befolkningen, og 

spesielt gjelder det for de yngste aldersgruppene. 

 

Andelen sysselsatte i Hasvik kommune skiller seg klart fra fylket og landet for øvrig. 

Statistikk fra Kommuneprofilen.no viser er andelen sysselsatte pr 100 innbygger i alderen 15-

74 år i Hasvik kommune i år 2015 på 58,1 for de etnisk norske. For innvandrere som helhet er 

tallet 72,7 (for vestlige innvandrere er  tallet 75,3 og for ikke-vestlige innvandrere er tallet 

60,0). Dette er en differanse på hele 14,6 mellom etnisk norske og innvandrere som helhet.  

 

Vi ser også at yrkesdeltakelsen blant de etnisk norske har sunket fra 63,7 i år 2008 til 58,1 i år 

2015, noe som innebærer et reduksjon i yrkesdeltakelsen på hele 5,6 i denne syvårsperioden 

for denne gruppen. Dette er en generell utvikling man også ser på landsbasis, dog ikke i 

samme omfattende grad. 

 

Nav Hasvik tror at noe av forklaringen på nedgangen i den norske befolkningens andel i 

yrkesdeltakelse skyldes at fiskeindustrien ikke lenger rekrutterer lokal (norsk) arbeidskraft.  

Nesten ingen etnisk norske arbeidstakere er ansatt hos Norway Seafood eller Nergård de siste 

år, og de tar heller ikke mot arbeidssøkere eller andre på tiltak i bedriftene sine (dermed blir 

det heller ikke på denne måten rekruttert ny lokal arbeidskraft). Samtidig vet vi at det er 

«ubegrenset» tilgang til stabil og god arbeidskraft til fiskeindustrien fra f.eks Polen og 

Litauen. 

 

Samholdt med at de største private bedriftene ikke ansetter lokal arbeidskraft, ser vi at vi også 

har et begrenset arbeidsmarked i Hasvik kommune.  Dette gjør at det kan være vanskelig for 

unge arbeidssøkere å komme ut i ordinært arbeidsliv.   

 

Til sist bidrar et betydelig rusmiljø i kommunen til at mange ikke kommer seg ut i ordinært 

arbeid.  Det er begrensede behandlingsressurser i kommunen, noe som bidrar til at mange blir 

«hengende» i rusmiljøet. 

 

For fylket og landet er tallene motsatt. I Finnmark fylke er 67,4 av 100 etnisk norske 

innbyggere i alderen 15-74 yrkesaktive, mens for innvandrere som helhet er tallet 66,0. På 

fylkesnivå er det dermed større yrkesdeltakelse blant de etnisk norske sammenliknet med 

innvandrerne som helhet. Det samme er tilfellet for landet som helhet. Her er finner man at 

blant etnisk norske har 69,4 av 100 innbyggere yrkesdeltakelse, mens tallet er 63,4 for 

innvandrere som helhet. 

 

For Hasvik kommune vil en av de viktigste utfordringene for å utjevne ulikheter i helse være 

å legge til rette for økt yrkesdeltakelse blant den etnisk norske befolkningen. Dette vil igjen 

bidra til å kunne utjevne sosiale og økonomiske utfordringer og vanskeligheter med tanke på 

anskaffelse av bolig, utdannelse o.l., noe som ofte «går i arv» til neste generasjon. 

 

Som vi ser av statistikken er yrkesdeltakelsen blant innvandrerne som helhet god i Hasvik 

kommune, og den ligger høyt over snittet i fylket og landet som helhet. Dette kan i all 

hovedsak forklares med at innvandrerne som bosetter deg i Hasvik kommune kommer som 

arbeidsinnvandrere. Det er imidlertid fortsatt viktig å sikre innvandrere god språk- og 

samfunnsopplæring og mulighet for kulturell utfoldelse, samt sikre de minste barna 

barnehageplass. Dette vil være god integreringspolitikk på kommunenivå. Dette vil kreve et 
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sterkere fokus og et sterkere samarbeid på tvers av de sektorer som møter innvandrere 

gjennom ulike tjenester. 
 

I Hasvik har antall innvandrerbarn i barnehagene gått kraftig opp fra og med år 2010, dette 

som følge av stor arbeidsinnvandring kombinert med en kommunal ordning med gratis 

barnehageplass de første 10 månedene etter at familiene er registrert i folkeregisteret i 

kommunen.  

 

Nyankomne flyktninger (de første ble bosatt høsten 2016) vil, dersom de er mellom 18 og 55 

år, delta i introduksjonsprogrammet (norsk, samfunnsfag, arbeidsrettede tiltak). Formålet med 

introduksjonsprogrammet er å styrke innvandrerens mulighet til å delta videre i yrkes- og 

samfunnslivet. Erfaringer på landsbasis viser imidlertid at det er en del voksne 

minoritetsspråklige (25 år eller eldre) som etter deltakelse i introduksjonsprogrammet søker, 

men som ikke starter opp eller klarer å gjennomføre, voksenopplæring slik at de oppnår en 

fullverdig sluttkompetanse. 

 

Det er viktig å forsøke å opprettholde den gode erfaringen fra 90-tallet når det kommer til 

sysselsetting av flyktninger i Hasvik kommune i fremtiden.  Trenden på landsbasis er at 

kommunene ikke greier å fremme overgang til arbeid og aktivitet på en god nok måte, og at 

en større andel av bosatte flyktninger har sosialhjelp som hovedinntektskilde over år. Her vil 

konsekvensene være økte utfordringer knyttet til integrering dersom man ikke klarer å løse 

dette. 

 

Antall flyktninger antas å øke i tiden fremover, og det er viktig at kommunen klarer å 

håndtere integrering på en god måte. Hasvik kommune har vedtatt å bosette inntil 20 

krigsflyktninger i 2016 (hovedsakelig barnefamilier), noe som også må tas i betraktning når 

det gjelder helseutfordringer.  

 
B) Frafall i videregående opplæring. 

Vi må forsøke å redusere andelen av befolkningen som ikke fullfører videregående 

opplæring. Dette er en nøkkelfaktor for å komme inn i arbeidslivet, og vi ser at fullført 

utdanning henger nøye sammen med yrkesdeltakelse, inntektsnivå, psykisk og somatisk 

helse, barnefattigdom mv. 

  

Hasvik har et høyere frafall i videregående opplæring enn landsgjennomsnittet, snittet for 

Finnmark og sammenlignbare kommuner. Gjennomsnitt for 3-årsperioden 2013-2015 viser 

Hasvik kommune har et frafall på 43 %. Dette er en nedgang fra 3-årsperioden 2012-2014 

som viste et frafall på 54 % og perioden 2011-2013 som viste et frafall på 60 %.  

 

Det er med andre ord en markant nedgang i frafallsprosenten, og utfordringen blir å 

opprettholde trykket i arbeidet med å redusere frafallet. Frafallet inkluderer elever som har 

gjennomført VG2 eller gått opp til fagprøve, men som ikke har bestått ett eller flere fag og 

derfor ikke har oppnådd studie- eller yrkeskompetanse etter 5 år, samt elever som sluttet 

underveis i samme periode. Det er tatt utgangspunkt i elevenes bostedskommune det året 

eleven startet på grunnkurs i videregående opplæring. Frafall i videregående opplæring blant 

minoritetsspråklige elever er omtalt under punkt A. 

 

Det å fullføre videregående opplæring har i stor grad positiv innvirkning på befolkningens 

helsetilstand.  Grupper som ikke har fullført videregående utdanning antas å være vel så utsatt 
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for levekårs- og helseproblemer som de som har valgt og ikke ta mer utdanning etter fullført 

ungdomsskole. Færre arbeidsgivere etterspør personer med opplæring kun fra grunnskolen. 

 

Årsakene til høyt frafall i videregående opplæring er sammensatte. På landsnivå viser 

statistikk fra 2014 at elevenes karakterer fra grunnskolen har stor betydning for 

gjennomstrømningen i videregående opplæring. Naturlig nok fullfører elever med gode 

karakterer fra grunnskolen i større grad enn elever med dårligere karakterer. For eksempel 

hadde elever med mindre enn 25 grunnskolepoeng en gjennomstrømning på 14 %. Blant 

elever som hadde 55 grunnskolepoeng eller mer, fullførte nesten 99 % (SSB). 

 

Det er flere problemfaktorer i norske grunnskoler som kan virke negativt på 

frafallstatistikken, uten at vi vet om Hasvik har større problemer enn landet forøvrig; 

 

 høy andel elever med svak motivasjon for læring 

 mange elever mener det er for mye teori og for lite praktisk læring 

 skolerelatert stress suppleres med press som følge av en samfunnsutvikling preget av 

mye informasjon, sosiale medier etc. 

 høy andel sliter psykisk 

 høyt frafall i videregående skole starter gjerne som «mentalt frafall» i grunnskolen 

 økt skille i elevenes sosiale bakgrunn 

 

Mulige årsaksfaktorer som kan forklare frafallstatistikken for Hasvik spesifikt: 

 Frafall i videregående opplæring har sammenheng med foreldrenes utdanningsnivå, og 

Hasvik har betydelig lavere utdanningsnivå enn landet forøvrig. 

 Elever i Hasvik har over tid hatt noe svakere grunnleggende ferdigheter enn 

landsgjennomsnittet, målt på nasjonale prøver. Dette gjenspeiles også på 

gjennomsnittlig grunnskolepoeng, som gir informasjon om elevenes kompetanse ved 

avslutningen av grunnopplæringen. Hasvik har tidligere hatt noe lavere 

grunnskolepoeng sammenlignet med landsgjennomsnittet, men i årene etter 2010 har 

Hasviks elever hatt høyere grunnskolepoeng enn gjennomsnittet for Finnmark og 

landet som helhet. Dette kan tyde på at det i fremtiden ikke er dårlige grunnleggende 

ferdigheter som utgjør den største årsakssammenhengen med frafallet som vi vil 

oppleve blant elevene i videregående skole de kommende årene. 

 Elever fra Hasvik må flytte bort for å gå på videregående skole. Det er ikke alle elever 

som takler tilværelsen som borteboere fra det året de fyller 16 år.  

 I Hasvik kommune er det fortsatt mulighet for enkelte ungdommer å få jobb rett etter 

grunnskolen. Dette gjelder ikke mange elever, men med få elever i utvalget kan dette 

også spille inn på statistikken. 

 Det er få klasser på de videregående skolene i Vest-Finnmark innen hvert enkelt 

programområde, noe som særlig gjelder de såkalte yrkesfagene (særlig praktiske 

programmer som TIP og Elektro). Dermed blir det større konkurranse om plassene. 

Det er dermed elevene med de svakest grunneskolepoengene som ikke kommer inn på 

sitt primærønske når det er konkurranse om plassene, og som kan bli tilbudt skoleplass 

utenfor sitt nærområde. Dermed er det ofte elever med de svakeste faglige 

forutsetningene som må flytte langt unna på hybel (noen ganger på andre siden av 

fylket) uten å være forberedt på det. I tillegg må disse elevene gjennom et 

programområde som de ikke har søkt på. 

 Oppvekstsektoren i Hasvik kommune har gjennom ulike planer og tiltak iverksatt flere 

utviklingsprogrammer og strategier med formål å øke kvaliteten på 
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grunnskoleopplæringen i kommunen. Eksempler på dette er «Hasvikskolene i 

utvikling» som har fokus på nasjonale satsinger som «Ungdomstrinn i utvikling» og 

«Vurdering for læring». Målet er mer praktisk og variert undervisning for å øke 

motivasjon, øke elevmedvirkningen, forbedre klasseledelsen og utvikle skolen som en 

lærende organisasjon. Videre har Hasvik kommune gjort henvendelser til de 

videregående skolene i forhold å få på plass en partnerskapsavtale for forberedelse og 

oppfølging av borteboerne fra Hasvik kommune. Avtalen skal sikre samarbeid om 

målretta tiltak som bidrar til økt gjennomføring i videregående skoler, særlig ved at 

elever i grunnskolen sikres en god overgang til videregående opplæring. 

 Forskning viser at man i de fylkene som har foreldre som bryr seg om skolen 

(foreldrene er engasjerte i skolen), har lavere frafall enn andre fylker. Forsker Thomas 

Nordahl har gjort funn som tyder på at foreldrenes innsats i forhold til skolen er 

viktigere enn foreldrenes utdanningsnivå i denne sammenheng. Her ligger det 

utfordringer og muligheter i det å få foreldrene i Hasvik kommune mer engasjerte i 

skolene. 

 

C) Psykisk helse 

Vi må forsøke å redusere andelen som sliter med psykiske problemer, spesielt i den 

yngre delen av befolkningen. Gjennom dette vil vi også kunne bidra til en reduksjon i 

rusproblemene i kommunen, da dette ofte oppleves å være en kryssproblematikk. 

 

I Hasvik kommune er psykiske problemer blant ungdom en økende utfordring, og i Hasvik er 

det tydelig at det er de unge guttene som faller utenfor. Folkehelseprofilen 2016 viser at 

andelen med psykiske symptomer og lidelser i aldersgruppen 15-29 år er høyere i Hasvik 

kommune enn i landet som helhet, vurdert etter data fra fastlege og legevakt. 

 

Forskning viser at foreldrenes utdanningsnivå har stor betydning for trivsel på skole, 

motivasjon, selvopplevd helse, depressive symptomer, om man er fornøyd med vennene og 

foreldrene, levevaner m.m., og ungdommenes psykiske helse henger nært sammen med 

fullført skolegang. Det å stimulere til fullført videregående skole er derfor viktig. 

 

Andelen eldre i Norge vil øke i årene fremover. Selv om det ikke ser ut som Hasvik kommune 

vil oppleve «eldrebølgen» i samme grad som andre små kommuner, vil man uansett få et økt 

antall eldre som følge av en generell økning i folketallet. Vi vet samtidig at eldre oftere 

opplever ensomhet, og særlig rammer dette eldre kvinner. Fokus på kommunens langsiktige 

folkehelsearbeid kombinert med tiltak for å fremme fysisk og sosial aktivitet blant eldre er 

viktige innsatsområder for å bidra til en frisk eldrebefolkning i fremtiden. 

 

Årsaksforholdene til økende psykisk uhelse i befolkningen er svært sammensatte. Familiene 

har gjennom de siste 20-30 år skiftet karakter samtidig som det har skjedd betydelige 

samfunnsendringer. Dagens samfunn speiler en befolkning som må forholde seg til økte krav 

og konkurranse, store mengder informasjon, sosiale medier, samt økte muligheter og valg. 

Summen av belastninger kan over tid bli for stor for mange. 

 

Kommunen har et viktig ansvar for å bidra til å fremme og utjevne psykisk helse i 

befolkningen gjennom tjenester rettet mot barn, familier og eldre, og gjennom samarbeid med 

frivillig sektor. 
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D) Foreldrerollen og foreldreansvar 

Vi må forsøke å bevisstgjøre og legge til rette for at nye foreldregenerasjoner kan bidra 

til å styrke fremtidsutsiktene for egne barn. Gjennom dette kan man bidra til å endre 

eller bryte dagens atferdsmønstre, og snu disse i positiv retning. 

Forskning viser at det ofte er en manglende bevissthet om foreldrerollen og foreldreansvar. 

De fleste foreldrene gir barn gode, helsefremmende og sunne oppvekstvillkår, men det 

oppleves samtidig at det finnes en del foreldre med manglende bevissthet knyttet til forhold 

og faktorer som påvirker barnas oppvekst, skolehverdag og fremtidig helse. 

 

Årsakssammenhengene til at et økende antall foreldre sliter med foreldrerollen er 

sammensatte. Generelt kan man si at familien gjennom de siste 20-30 år har skiftet karakter 

samtidig som det har skjedd betydelige samfunnsendringer. Endringene i familier gjelder både 

størrelse, sammensetning, organisering og oppgaver. Nye familie- og samlivsformer 

innebærer at mange barn og foreldre får mer sammensatte og vekslende familieerfaringer, og 

dette kan være krevende både for foreldre og barn. Delt omsorg innebærer for mange en 

konfliktfylt hverdag, og konflikter påvirker både barnehagehverdagen, skolehverdagen og 

barns helse negativt over tid. 

 

Blant de elementer som forskningen på landsbasis belyser er følgende: 

 For mange elever er for lite fysisk aktive, har for dårlige fysiske ferdigheter, mangler 

grunnleggende friluftsferdigheter, og er ikke nok fysisk robuste. 

 Kostholdsvanene til en god del, særlig ungdomsskoleelever oppleves som en 

utfordring for læring. Elever som ikke har spist frokost er den største utfordringen når 

det gjelder kosthold. 

 En god del elever møter ikke uthvilt til skolestart, problemet øker med økende 

klassetrinn. Gjennomføringen av skolearbeidet lider også under dette. 

 Foreldre som viser engasjement i forhold til skole, bidrar til å øke elevenes muligheter 

for å fullføre videregående utdanning. 

 

Forhold som bidrar negativt i skolehverdagen vil få konsekvenser for kvaliteten på 

opplæringen. Videre vil god kvalitet på læring og gjennomføring av videregående skole 

påvirke befolkningens helse. Kommunen arbeider aktivt for å skape helsefremmende skoler 

med god kvalitet, og trenger en foreldregenerasjon som er bevisst på faktorer som fremmer 

barns helse. Hasvik kommune møter foreldrene gjennom helsesøstertjenesten, helse- og 

sosiale tjenester, barnehage, skole, kultur- og fritidstilbud, og har her en unik mulighet til å 

påvirke denne utviklingen i en positiv retning. 

 

I Hasvik kommune ser vi tillegg at det i enkelte deler av befolkningen er nedarvet en kultur 

som kan bidra negativt til barnas helse, gjennomføring av skolegang, deltakelse i yrkeslivet 

mv. Man har derfor satt fokus på tidlig inngripen også her, og fått sertifisert helsepersonell 

som kan jobbe med denne typen problematikk. 
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E) Levevaner 

Vi må forsøke å endre levevaner, for gjennom dette å redusere graden av 

livsstilsykdommer i Hasvik kommune. Dette gjelder levevaner som bidrar til blant annet 

overvekt, røyking, inaktivitet, isolasjon og ensomhet mv. 

 

I Hasvik kommune er overvekt/fedme et større problem enn i landet som helhet, vurdert etter 

andelen menn og kvinner med KMI (kroppsmasseindeks) > 25. Tall fra Kommunehelsa 

statistikkbank viser at hele 32,8 % av menn fra Hasvik kommune, målt ved sesjon, har 

overvekt/fedme. Landsgjennomsnittet var på samme tidspunkt 21,4 % og for Finnmark 29,1 

%. For kvinner ser man for perioden 2012-2014 at 43 % var overvektig på første 

svangerskapskontroll. Landsgjennomsnittet var for samme tidsrom 34 % og snittet for 

Finnmark var 40 %. Folkehelseprofilen for Hasvik i 2016 viser imidlertid at det ikke er 

entydig forskjell mellom Hasvik og landet som helhet når det kommer til fedme, vurdert etter 

nettbasert sesjon 1 for gutter og jenter (17 år). Så dette er forhåpentligvis en faktor som er på 

bedringens vei blant den yngre delen av befolkningen. 

 

Overvekt i et folkehelseperspektiv henger sammen med manglende daglig fysisk aktivitet og 

ugunstig kosthold. I følge Helsedirektoratet er fysisk hverdagsaktivitet kraftig redusert i 

Norge, og gir økt risiko for en rekke sykdommer. Forskning viser at barn og unge i Norge har 

en hverdag preget av for mye stillesitting og for lite aktivitet og bevegelse. Forskning viser i 

tillegg at barn fra familier med god økonomi og høyt utdanningsnivå er mer aktive. Hasvik 

kommune har iverksatt en rekke tiltak for å legge til rette for økt aktivitet og friluftsliv, både i 

organiserte og uorganiserte former. Dette arbeidet er systematisert gjennom vedtatte planverk. 

 

Overvekt og fedme gir økt risiko for type 2 diabetes, hjerte- og karsykdommer, høyt 

blodtrykk, slitasjegikt i knær og hofter og enkelte kreftsykdommer. En del av 

konsekvensbildet vises på lokal sykdomsstatistikk. Hasvik kommune har en høyere andel 

personer med høyt blodtrykk, høyt kolesterol og type 2 diabetes enn landsnivået. Overvekt og 

fedme kan også ha psykiske helsekonsekvenser. 

 

Mange personer med funksjonshemming og/eller utviklingshemming, og andre utsatte 

grupper i samfunnet har livsstilproblemer knyttet til overvekt/fedme. Personer med 

funksjonshemming og/eller utviklingshemming er generelt en utsatt gruppe og kan ha 

dårligere helse enn «normalbefolkningen». Dette understreker viktigheten av å legge til rette 

for en helsefremmende livsstil for denne gruppen. 
 

Fordi erfaring viser at det er vanskelig å behandle overvekt og fedme, spesielt for barn og 

unge, må utfordringene forebygges i mye større grad. Hasvik kommune har som eier av 

barnehager og skoler en unik mulighet til å legge til rette for at en helsefremmende hverdag 

som på sikt både fremmer og utjevner helse mellom de ulike sosioøkonomiske gruppene i 

befolkningen. Helsesøstertjenesten, skole- og barnehagesektoren har fokus på å skape 

helsefremmende barnehager og skoler, og dette arbeidet fortsetter. 

 

Hasvik kommune har en høy andel røykere i de eldste aldersgruppene, mens det blant 

ungdommen ser ut til at man følger landstrendene med at stadig færre starter å røyke. Her har 

det vært gjennomført diverse holdningsskapende arbeid over mange år, noe som ser ut til å ha 

gitt positive ringvirkninger. 
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3.2 Strukturelle utfordringer som må på plass for og lykkes med 

folkehelsearbeidet i Hasvik kommune 

 

Folkehelsearbeidet er generelt beheftet med usikkerhet. Folkehelseutfordringene som 

kommunene er satt til å løse er komplekse og kontinuerlige problem med sammensatte 

årsaker, og ingen sektorer sitter alene på løsningene. Samtidig har det hittil vært en sprikende 

forståelse av ansvar og oppgaver, samt at det har vært en manglende forankring av 

folkehelsearbeidet i kommunens plan- og styringssystem. Folkehelse i plan begynner etter 

hvert å falle en del på plass. Men det er fortsatt en utfordring for kommunen å få på plass en 

forankring av sektorenes arbeid med løpende folkehelseoversikter og folkehelsetiltak i 

kommunens styringssystem, på en slik måte at det er oppdatert i henhold til lovkravene.  

 

For å kunne ta tak i de to beskrevne hovedutfordringene, er det viktig at Hasvik kommune 

arbeider systematisk med folkehelse i henhold til Folkehelseloven av 2012: 

 
Figur 3: Illustrasjon av det systematiske folkehelsearbeidet i kommuner. Kilde: 

Helsedirektoratet 

En del av bildet kan knyttes til strukturelle utfordringer i kommunen. En organisasjon med 

vertikal styring og horisontal budsjettkonkurranse skal jobbe «sektorløst» for å møte 

komplekse samfunnsutfordringer. Kommunene er inndelt i sektorer med egne oppgaver og 

budsjett. Folkehelsearbeidet utfordrer således kommunens tradisjonelle styringsmekanismer 

der sektorene har størst oppmerksomhet på egen måloppnåelse om økonomisk balanse, og 

relativt liten oppmerksomhet på samfunnsutfordringer som krever tverrsektoriell innsats. 

Strukturelle utfordringer og sprikende forståelse vil gjennom det påbegynte arbeidet med å 

forankre folkehelse i plan og styringssystemer kunne styrke fremdriften i folkehelsearbeidet 

og bidra til at kommunen blir ennå mer offensiv i folkehelsearbeidet. 

 

De ulike strategier og tiltak som skal iverksettes som en del av folkehelsearbeidet vil bygge på 

tema- og virksomhetsplaner, som utarbeides i og mellom de ulike sektorene. 
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4. Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer 
 

Med oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer menes oversikt over helsen på 

befolkningsnivå, samt positive og negative faktorer som kan virke inn på helsen til 

kommunens befolkning. 

 

Oversikten omfatter opplysninger om og vurderinger av befolkningssammensetning, 

oppvekst- og levekårsforhold, sosiale ulikheter i helse, miljøfaktorer, skader og ulykker, 

helserelatert atferd og helsetilstand. 

 

Helsetilstand måles med ulike indikatorer, for eksempel sykdommer som er mulig å 

forebygge, trivsel eller mer indirekte mål som sykefravær, trygdeytelser o.l. Positive og 

negative påvirkningsfaktorer representerer en stor bredde, og er ofte knyttet til 

samfunnsforhold, levekår og miljø. 

 

4.1. Befolkningssammensetning 
Befolkningens sammensetning og fordeling i forhold til alder, kjønn, befolkningsgrupper og 

bosetning vil danne grunnlag for planlegging av framtidige tjenestebehov og hvilke hensyn 

som skal ivaretas. For eksempel viser framskrivinger mot år 2040 at andelen eldre vil holde 

seg noenlunde stabilt, men at antall eldre vil øke som følge av en generell økning i folketallet. 

Dette har betydning for planlegging av framtidige helsetilbud- og omsorgstilbud, men også 

for øvrige tjenester som skal bidra til at fremtidens eldrebefolkning har god helse.  

 

På samme måte vil andelen flyktninger og innvandrere øke, og kommunal kompetanse om 

tiltak som fremmer helse og bidrar til å utjevne helse mellom ulike befolkningsgrupper er en 

forutsetning for god integrering. 

4.1.1. Innbyggere 

Pr. 1. januar 2016 hadde Hasvik kommune 1054 innbyggere. Innbyggertallet i Hasvik har 

vært i kontinuerlig vekst fra og med bunnåret 2010 med 934 registrerte innbyggere 

(kommunen har sågar hatt høyest prosentvis vekst i Finnmark de siste 6 årene sett under ett). 

Dette etter foregående tiår med store reduksjoner i folketallet. Se figur 4 for utviklingen i 

perioden 1990-2016. 
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Figur 4: Folkemengde pr 1. januar i Hasvik kommune. Kilde: SSB 

4.1.2. Framskrevet befolkning og alderssammensetning 

Befolkningsframskrivinger viser fremtidig utvikling i folketall og fremtidig struktur i 

befolkningen. Figur 5 viser framskriving i folketallet fram mot år 2040 (SSB pr. mai 2016). 

 
Figur 5: Framskrevet folkemengde i Hasvik kommune. Kilde: SSB 
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Figur 6 viser befolkningsframskriving for utvalgte år frem til 2040 med tanke på struktur i 

befolkningen. Hasvik kommune skiller seg ut fra de fleste distriktskommunene ved at vi ser at 

andelen i de ulike aldersgruppene vil holde seg stort sett uforandret frem mot år 2040, og at vi 

dermed vil ha en andel eldre over yrkesaktiv alder som ikke skiller seg noe særlig ut fra den 

andelen eldre som mottar kommunale tjenestetilbud i dag. I 2040 er det beregnet at andelen 

eldre over 65 år i Hasvik kommune vil utgjøre 21,05 %, mens andelen for Finnmark er 

beregnet til 23,96 % og for landet er beregnet til 22,16 %. På mange måter kan man si at 

Hasvik kommune har håndtert den forventende økningen i antall eldre på forhånd, gjennom 

den økningen vi har sett i andelen eldre de foregående årene (som var preget av fraflytting). 

 

Vi ser også at fordelingen av befolkningen i de andre aldersgruppene i Hasvik kommune ikke 

skiller seg nevneverdig ut fra fylket og landet som helhet i framskrivingen. 

 

Figur 6: Framskrevet befolkning etter aldersgrupper. Kilde: Kommunehelsa 

statistikkbank 

Figur 7 viser dagens folkemengde i Hasvik kommune etter kjønn og alder, og som vi ser har 

vi en stor overvekt av menn i forhold til kvinner i den fertile aldersgruppen 18-49 år. Det er en 

utfordring å få kvinner i denne aldersgruppen til å bosette seg i kommunen, og dette bør 

forsøkes hensyntatt i kommunens fremtidige arbeid med nærings- og samfunnsutvikling, ved 

utforming av kommunens arbeidsgiverpolitikk mv. 
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Figur 7: Folkemengde etter kjønn og alder i Hasvik kommune. Kilde: SSB 

4.1.3. Utsatte grupper 

 

Innvandrerbefolkningen 

Grupper som flytter fra et land til et annet utgjør ofte en minoritet som skiller seg fra 

majoritetsbefolkningen, både med tanke på fysisk aktivitet og kulturelt. Disse gruppene vil 

kunne møte sosiale og økonomiske utfordringer og vanskeligheter uavhengig av årsakene til 

migrasjon. Mange mangler kunnskaper og ressurser, språklige og kulturelle koder og annet 

som den etniske befolkningen tar for gitt. Som følge av dette har enkelte innvandrergrupper 

lavere sosioøkonomisk status, spesielt de første årene etter ankomst til nytt land. Det gjør dem 

spesielt sårbare, også når det gjelder helse. 

 

Den viktigste sosiale forklaringsfaktor synes å være manglende arbeid etter ankomst til 

Norge, og i mindre grad økonomiske problemer. Viktigste psykososiale forklaringsfaktor er 

manglende integrasjon i det norske samfunnet, opplevelse av diskriminering, blant annet på 

boligmarkedet, og en generell opplevelse av maktesløshet. Noen innvandrergrupper er 

generelt lite fysisk aktive (St.meld. nr. 20 Nasjonal strategi for å utjevne sosiale 

helseforskjeller). 

 

Hasvik kommune skiller seg ut fra det nasjonale bildet med tanke på arbeid, da en svært stor 

andel av innvandrerne er yrkesaktive sammenliknet med fylket og landet (se figur 8). Blant 

innvandrerne sett under et har 72,7 av 100 innbyggere yrkesdeltakelse. I Hasvik kommune 

synes den største utfordringen faktisk å være å øke yrkesdeltakelsen i den etnisk norske 

befolkningen, der det i 2015 kun er 58,1 av 100 innbyggere som har yrkesdeltakelse. Dette er 

en nedgang på 5,6 fra 2008, da 63,7 av 100 innbygger hadde yrkesdeltakelse. Noe av dette 

kan forklares med at aldersgruppen 15-19 år blant de etnisk norske går på skole, og at de 

fleste over 67 år blant de norske har gått av med pensjon. Disse to gruppene er lite 

representert blant arbeidsinnvandrerne i vår kommune. Det er imidlertid en økende andel unge 
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blant de etnisk norske (under 30 år) som faller ut av skolesystemet og som ikke kommer inn i 

arbeidslivet, og disse er det viktig å følge tett opp med tanke på å motvirke ulikheter i helse. 

  

 
Figur 8: Sysselsatte pr 100 innbygger i alderen 15-74 år, etter etnisk bakgrunn, 2008-

2015. Kilde: SSB - bearbeidet av Kommuneprofilen 

 

Figur 9 viser andel personer med to utenlandsfødte foreldre og fire utenlandsfødte 

besteforeldre registrert bosatt i Norge, Finnmark og kommunene tilknyttet Vest-Finnmark 

Regionråd per 1. januar, i prosent av befolkningen. Asylsøkere og personer på 

korttidsopphold i Norge er ikke med.  

 

Sammenlignet med landsgjennomsnittet, fylket og kommunene i Vest-Finnmark, har Hasvik 

en veldig høy andel innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, noe som hovedsakelig 

skyldes arbeidsinnvandring de siste 6 årene. Halvparten av innvandrerne kommer omtrent likt 

fordelt fra Litauen og Polen, og utgjør til sammen 10 % (ca. 110 innbyggere) av de 1054 

registrert bosatt i Hasvik kommune. Samtidig vet vi at andelen innvandrere og flyktninger vil 

øke i tiden fremover (kommunen har vedtatt å bosette inntil 20 flyktninger (4 stk. 

barnefamilier) i 2016, og det er viktig at kommunen klarer å håndtere integrering på en god 

måte. God integrering vil bidra til å redusere sosiale helseforskjeller.  

 
Figur 9: Prosentandel innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre. Kilde: 

Kommunehelsa statistikkbank 
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Personer med funksjonshemming 

Personer med funksjonshemming og/eller utviklingshemming er generelt en utsatt gruppe og 

kan ha dårligere helse og større utfordringer knyttet til levevaner enn funksjonsfriske Men 

selv om helsemessige gevinster av fysisk aktivitet er overbevisende, så inviterer samfunnet 

generelt til fysisk inaktivitet og stillesitting. 

 

Personer med funksjonshemming og/eller utviklingshemming finner ofte glede gjennom 

nettopp å mestre fysisk aktivitet. Dette understreker viktigheten av gode levevaner og 

mestringsopplevelser for denne gruppen. 

 

Kommunen yter ulike tjenester til personer med funksjonshemming og/eller 

utviklingshemming, og det er viktig at denne typen tjenester har et helsefremmende 

perspektiv. Hasvik kommune kan nok bli bedre på å tilby tilrettelagte og tilpassete 

kulturtilbud for funksjonshemmede. Kommunen kan også bli bedre til å samarbeide med 

frivillige lag og foreninger, foreldre og interesseorganisasjoner for å gi denne gruppen et godt 

og meningsfylt fritidstilbud. Kommunen bør satse på aktiviteter der deltagerne får bruke sine 

evner/ interesser utfra egne forutsetninger og ferdigheter, da dette kan utløse en 

mestringsfølelse som har stor nytteverdi for den enkeltes hverdagsaktiviteter.  

 

Eneforsørgere 

For noen kan det utgjøre en økonomisk belastning å være eneforsørger. Selv om folketrygden 

i mange tilfeller dekker inntektstap som følge av tap eller fravær av forsørger, viser analyser 

at eneforsørgere oftere har lavere inntekt enn husholdninger med flere voksne medlemmer. 

Dette kan blant annet skyldes begrensinger når det kommer til å få fullført utdannelse, jobbe i 

skiftordninger mv. Som figur 10 viser ligger Hasvik kommune skyhøyt over 

landsgjennomsnittet når det gjelder antall eneforsørgere. Sammenlignet med Finnmark og de 

andre kommunene i Vest-Finnmark, ligger vi også høyt, hele 7,7 % høyere enn neste 

kommune og 8 % høyere enn fylkesnivået.  

 
Figur 10: Andel eneforsørgere under 45 år. Kilde: Kommunehelsa statistikkbank 

Barn av eneforsørgere antas å være en potensielt utsatt gruppe, både økonomisk og sosialt. 

Figur 11 viser prosentandelen av barn i alderen 0-17 år med mor eller far som er eneforsørger. 

Som eneforsørger regnes personer som mottar utvidet barnetrygd. 
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Figuren viser at det i Hasvik kommune er flere barn av eneforsørgere enn 

landsgjennomsnittet. Vi har også en høyere prosentandel barn av eneforsørgere sammenlignet 

med snittet for Finnmark og de andre kommunene i Vest-Finnmark.   

 
Figur 11: Andel barn av eneforsørgere. Kilde: Kommunehelsa statistikkbank 

4.2. Oppvekst og levekår 
 

Oppvekst- og levekårsforhold er viktige påvirkningsfaktorer for helse og livskvalitet i en 

befolkning. Med oppvekst- og levekårsforhold menes for eksempel økonomiske vilkår, bo-, 

arbeids- og utdanningsforhold. Levekår kan defineres som tilgang til ulike ressurser og 

påvirker dermed helseutvikling og hvordan helsen fordeler seg i en befolkning. Barnehager og 

skoler er eksempel på viktige arenaer i et oppvekstperspektiv. 

4.2.1. Inntekt, økonomi 

 

Inntekt og økonomi er grunnleggende påvirkningsfaktorer for helse, og forskning har vist at 

det er en sammenheng mellom inntektsnivå og helsetilstand. Lav inntekt øker sannsynligheten 

for dårlig selvopplevd helse, sykdom og for tidlig død. 

 

Figur 12 viser at andelen personer i husholdninger med lav inntekt er høyere i Hasvik 

kommune sammenlignet med både landsgjennomsnittet, tall for Finnmark fylke og 

kommunene i Vest-Finnmark. Hasvik kommer altså dårligere ut sammenlignet med resten av 

utvalget. 
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Figur 12: Andel innbyggere i husholdninger med inntekt under 60 % av nasjonal 

medianinntekt, 2009-2013. Kilde: Kommunehelsa statistikkbank 

Av figur 13 ser vi at medianinntekten i Hasvik kommune er lavere enn i landet, i fylket og i 

de andre kommunene i Vest-Finnmark (med unntak av Måsøy kommune). 

 

 
 

Figur 13: Medianinntekt i husholdninger, 2008-2013. Kilde: Kommunehelsa 

statistikkbank 
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Ulikheter i fordelingen av økonomiske ressurser påvirker antakelig andre samfunnsmessige 

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

kriminalitet, kulturelle forskjeller og politiske konflikter mellom ulike grupper. Stor 

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

helseforskjeller i kommunen. 

 

Figur 14 er et bilde på inntektsulikheter i Hasvik kommune sammenlignet med Norge, 

Finnmark og de andre kommunene i Vest-Finnmark. Gini-koeffisienten som vises varierer 

mellom 0, som vil si at det ikke er inntektsforskjeller, og 1, som vil si at en person eier all 

inntekt eller formue i kommunen. Dess større denne koeffisienten er, dess større er også 

inntektsulikhetene. 

 

Selv om Gini-koeffisienten må tolkes med varsomhet, ser vi at den nasjonale tendensen er 

økende inntektsulikhet. Fra å være den kommunen som har høyest inntektsulikhet i 2010, er 

Hasvik kommune den kommunen i Vest-Finnmark med lavest inntektsulikhet i 2013. 

 

Figur 14: Inntektsulikhet - Gini, 2009-2013. Kilde: Kommunehelsa statistikkbank 

4.2.2. Arbeidsforhold 

 

Deltakelse i arbeidslivet er viktig for levekårene i vårt samfunn. Gjennom arbeid får vi brukt 

våre ressurser, vi inngår i et sosialt fellesskap og vi er i stand til å forsørge oss selv. Det å 

være i arbeid er altså bra for helsen i seg selv, og arbeidsplassen er en viktig folkehelsearena 

for å nå den yrkesaktive delen av befolkningen. 

 

I tillegg til god tilgang på arbeidsplasser, godt arbeidsmiljø og et fungerende helse-, miljø- og 

sikkerhetsarbeid ved hver arbeidsplass, vil systematiske tiltak for å fremme gode levevaner 

være viktige elementer. Når det gjelder arbeidsplassen som helsefremmende arena finnes det 

lite statistisk materiale på fylkes- og kommunenivå. 

 

Forskning viser at både alder, kjønn, høyere utdanning og funksjonsnedsettelse har en 

selvstendig effekt på sannsynligheten for å være i heltidsarbeid. Andelen i heltidsarbeid er 
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vesentlig mye større blant personer med høyere utdanning sammenlignet med personer som 

har grunnskole som høyeste fullførte utdanning. Kjønn har primært betydning for om man er i 

heltids- eller deltidsarbeid, mens funksjonsnedsettelser primært har betydning for om man er 

innenfor eller utenfor arbeidslivet. 

 

Arbeidsledige antas å være en utsatt gruppe, og arbeidsledighet kan virke negativt inn på 

helsetilstanden (FHI). Figur 15 viser at Hasvik kommune har betydelig høyere arbeidsledighet 

enn landsgjennomsnittet og gjennomsnittet for Finnmark i 2014. I følge NAV Hasvik varierer 

arbeidsledigheten mye gjennom året som følge sesongsvingninger i fiskeri- og 

reiselivsnæringen, og som vi ser av figur 15 varierer den også mye mellom de enkelte år. Pr 

april 2016 hadde vi registrert 20 stk. helt ledige i Hasvik kommune, noe som utgjør en 

arbeidsledighetsprosent på 3,8 %. Av disse er en relativt stor andel under 30 år. Unge i 

aldersgruppen under 30 år har høy prioritet i NAV. Det betyr at frafall i videregående 

opplæring, og unge med psykiske helsevansker og rusproblematikk, vies stor oppmerksomhet 

i samarbeid med andre berørte instanser. 

 

 
Figur 15: Andelen arbeidsledige i alderen 15-74 år, 2009-2014. Kilde: Kommunehelsa 

statistikkbank 

Andel av befolkningen i yrkesaktiv alder bidrar til informasjon om 

befolkningssammensetning.  Figur 16 viser at Hasvik ligger på landsgjennomsnittet, og litt 

lavere en snittet for Finnmark fylke. Sammenliknet med de andre kommunene i Vest-

Finnmark har Hasvik kommune en akseptabel andel av befolkning i yrkesaktiv alder, kun slått 

av Hammerfest, Nordkapp og Alta.   
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Figur 16: Befolkning i yrkesaktiv alder 16-66 år, årene 2011-2016. Kilde: 

Kommunehelsa statistikkbank 

4.2.3. Andre arbeidsrelaterte forhold 

 

Omfanget av uføreytelser er en indikator på helsetilstand, men må ses i sammenheng med 

blant annet utdanningsnivå og arbeidsmarked. I Hasvik kommune har vi en betydelig høyere 

andel samlede uføreytelser i aldersgruppen 18-66 år (21,2 %) sammenlignet med landet 

forøvrig (14,1 %) og Finnmark (17,3 %). Dersom vi ser på de samlede uføreytelsene for 

aldersgruppen 18-44 år alene, har Hasvik kommune en andel på samlet uføreytelse på 9,9 %, 

mot 7,3 % nasjonalt og 8,3 % i Finnmark. Det er altså nesten en like stor andel av den yngre 

gruppen i alderen 18-44 år som mottar uføreytelser (9,9 %), som det er blant den eldste 

aldersgruppen 45-66 år (11,3 %) som mottar uføreytelser i Hasvik kommune. Vi ser at i den 

yngste aldersgruppen mottar de fleste arbeidsavklaringspenger, mens i den eldste 

aldersgruppen mottar de fleste varig uførepensjon. Arbeidsavklaringspenger ble innført i 

2010, og statistikk for dette samt samlede uføreytelser finnes kun for perioden 2011-2014. 

 

Hasvik kommune har også en høyere andel kvinner enn menn som får uføreytelser, og dette 

gjelder spesielt for den eldste aldersgruppen. Forklaringer som tidligere har blitt presentert i 

forhold til dette er at mange i den eldste aldersgruppen har arbeidet i fysisk krevende yrker 

innen fiskeindustri, helse og sosial, renhold mv. Se figur 17 for ytterligere informasjon. 
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Figur 17: Andel uføretrygdede i alderen 18-66 år og 18-44 år, kjønn samlet, årene 2007-

2014. Kilde: Kommunehelsa statistikkbank 

 

Mottakere av sosialhjelp har ofte en mer marginal tilknytning til arbeidsmarkedet, kortere 

utdanning og lavere bostandard enn befolkningen ellers. Det er også vist at det er langt større 

innslag av helseproblemer blant sosialhjelpsmottakere, og særlig er det en stor andel med 

psykiske plager og lidelser.  

 

I Hasvik kommune har andelen sosialhjelpsmottakere i forhold til antall innbyggere i alderen 

20-66 år hatt en jevn økning siden 2007, og av figur 18 ser vi at Hasvik kommune har den 

høyeste andelen sosialhjelpsmottakere av alle kommunene i Vest-Finnmark. I 2015 mottok 

11,5 % av innbyggerne i alderen 20-66 år sosialhjelp, mot 6,5 % i 2007.  

 

NAV Hasvik mener at denne økningen blant annet kan skyldes permitteringer i fiskeriene i 

forbindelse med sesongsvingninger og at mange har deltidsarbeid som ikke strekker til 

inntektsmessig. I tillegg finner vi av kommunens KOSTRA-tall at andelen blant de unge som 

mottar sosialhjelp over lengre tid øker, og dette kan nok en gang knyttes sammen med frafall i 

skolen og rus- og psykiatriproblematikk. 

 

Figur 19 viser at netto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp pr innbygger i alderen 20-66 år i 

Hasvik kommune er redusert fra 2014 til 2015. Dette innebærer at selv om andel 

sosialhjelpsmottakere har økt det siste året, har gjennomsnittlig utbetaling til hver mottaker 

blitt redusert. Dette kan tyde på at en god del sosialhjelpsmottakere disse årene har hatt behov 

for sosialhjelp som en engangs- eller fåtallsforeteelse. 
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De siste tallene fra NAV Hasvik for 2016 viser at vi igjen har en økning i bruken av 

sosialhjelp. I år mottar mange supplerende sosialhjelp i tillegg til en ytelse som f.eks. 

arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd, mens andre mottar økonomisk sosialhjelp som følge 

av at de ikke har noen andre ytelser (f.eks. arbeidssøkere uten rett til dagpenger, eller at man 

arbeider deltid og som tilfeldig vikar med så lav inntekt at man ikke greier å forsørge seg 

selv). Arbeidsinnvandrerne er i liten grad representert når det gjelder utbetaling av økonomisk 

sosialhjelp. 

 

 
Figur 18: Andel sosialhjelpsmottakere i forhold til innbyggere i alderen 20-66 år, 

perioden 2006-2015. Kilde: SSB 

 



Helhetlig folkehelseoversikt – helsetilstand og påvirkningsfaktorer 
 

30 
 

 
Figur 19: Netto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp pr innbygger i alderen 20-66 år, 

perioden 2009-2015. Kilde: SSB 

4.2.4. Boligforhold 

 

Å ha en bolig eller et hjem er en grunnleggende forutsetning for god helse, velferd og 

samfunnsdeltakelse. Både fysiske forhold som inneklima og utemiljø, og sosiale faktorer 

knyttet til boligstandard, levekår og fattigdom, eierforhold og størrelse på bolig, samt 

boligmiljø og geografi utgjør faktorer som kan bidra til bedre eller dårligere helse. Men 

sammenheng mellom bolig, boligmiljø og helse er et lite utforsket område i Norge. 

 

Selv om de fleste i Norge har et sted å bo, viser rapporten ”Bolig, helse og sosial ulikhet” 

(Helsedirektoratet, 2011) at utsatte grupper kan ha utfordringer med å skaffe bolig og at dette 

er sosialt skjevfordelt. I tillegg har prisveksten i seg selv gjort det vanskelig å etablere seg på 

boligmarkedet. 

 

Arbeidet med «Boligsosial handlingsplan for Hasvik kommune, 2008-2012», som ble 

videreført i strategidokumentet «Strategier for boligutvikling i Hasvik kommune, 2012-2015» 

avdekket at vi har bostedsløse i Hasvik kommune. Dette dreier seg i stor grad om enslige 

menn, ofte med rus- og/eller psykiatriproblematikk. Gruppen med bostedsløse er derfor i all 

hovedsak kjente brukere av hjelpeapparatet i kommunen. 

  

Figur 20 viser boliger etter bygningstype og tid. I 2016 er det til sammen 665 bebodde og 

ubebodde boliger i Hasvik kommune, der eneboliger utgjorde 475 enheter (71,4 %). 
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Figur 20: Boliger i Hasvik etter bygningstype (bebodde og ubebodde), årene 2006-2016. 

Kilde: SSB 

4.2.5. Barnehage 

 

I et folkehelseperspektiv er barnehagene en viktig arena for integrering/inkludering, 

helsefremmende levevaner, språklæring og forberedelse til skolegang. Her møter vi barn i en 

viktig fase i livet. God kvalitet i barnehager vil blant annet bidra til sosial utjevning gjennom 

mestring, læring og levevaner. 

 

I Hasvik kommune arbeider alle barnehagene mer eller mindre systematisk for å være 

helsefremmende barnehager. I Hasvik kommune har man tilbud om gratis «kjernetid» jfr. den 

statlige ordningen med moderasjon for lavinntektsfamilier (ingen skal bruke mer enn 6 % av 

inntekten på en barnehageplass). Dette kan innebære at det gis et gratis barnehagetilbud (20 

timer) for barn i alderen 3 – 5 år i forhold til behovsprøving. Barnehagene kan også benyttes 

som et tiltak i forhold til forebygging i utsatte familier, der kommunen dekker kostnadene.  

 

Figur 21 viser at 84,9 % av barn i aldersgruppen 1-5 år i Hasvik kommune hadde plass i 

barnehage i 2015. Dette er en nedgang fra 90,2 % i 2014. Her skal man huske at det er få barn 

i kommunen, så det gir markante utslag dersom noen foreldre velger å være hjemme med 

barna. Hasvik kommune kommer ut på samme nivå som de andre mindre kommunene i Vest-

Finnmark. 
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Figur 21: Andelen barn 1-5 år med barnehageplass, årene 2006-2015. Kilde: SSB 

 

Figur 22 viser at andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til alle barn som har 

barnehageplass i Hasvik kommune har økt i perioden 2009-2015. Som vi ser har andelen 

minoritetsspråklige barn økt fra 14,3 % i 2009 til 28,3 % i 2015, noe som er en fordobling. 

Dette skyldes både at antall innvandrerbarn kontra norske barn har økt i denne perioden 

(omtrent hele folketallsøkningen siden 2010 kan forklares ut fra arbeidsinnvandring), samt at 

vi ser at de fleste innvandrere velger å ha barna i barnehage.  

 

Hasvik kommune har siden 2010 stimulert til dette gjennom å tilby barna gratis plass i 

barnehagen de første 10 månedene etter at de er registrert i folkeregisteret. Dette har medført 

at begge foreldrene har kunnet begynne å jobbe umiddelbart, og vi har tro på at dette bidrar til 

bedre og raskere integrering av både barn og voksne. 
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Figur 22: Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til totale antall barn med 

barnehageplass, 2009-2015. Kilde: SSB 

4.2.6. Grunnskole 

Norsk grunnskole er kanskje den viktigste arenaen i folkehelsearbeidet. Der møter vi hele 

befolkningen i en viktig fase av livet. Skolen er en arena for utjevning av sosiale ulikheter i 

helse gjennom integrering/inkludering, læring, mestring og gode levevaner. 

 

Frafall i videregående skole er en stor utfordring i Norge, og årsakene til høye tall er 

sammensatte. Manglende opplevelse av mestring i grunnskolen kan være en av grunnene. 

God språkutvikling og mestring fra barnehage og tidlig skolealder vil forplante seg videre i 

skoleløpet. På samme måte kan mangel på grunnleggende ferdigheter forplante problemer for 

videre læring gjennom hele skolegangen. 

 

Formålet med nasjonale prøver er å vurdere i hvilken grad skolen lykkes med å utvikle 

elevenes ferdigheter i lesing, regning og i deler av faget engelsk. I grunnskolene er det 5. og 8. 

trinn som gjennomfører nasjonale prøver. 5. trinn har tre mestringsnivåer der mestringsnivå 1 

er lavest. 8. trinn har fem mestringsnivåer der mestringsnivå 1 er lavest. Med utgangspunkt i 

poengsum, fordeles elevene på ulike mestringsnivåer. Poenggrenser er satt ut ifra resultatene 

på nasjonalt nivå. 

 

Hasvik kommune har så få elever i grunnskolene at tallene er unntatt offentlighet. Vi vet 

imidlertid at resultatene varierer fra år til år. 

 

Andel elever som får tildelt spesialundervisning har økt generelt i hele landet, og 

årsakssammenhengene er sammensatte. Figur 23 viser andel elever i Hasvik kommune (1.-10. 

trinn samlet) som får spesialundervisning i grunnskolen, sammenlignet med de andre 

kommunene i Vest-Finnmark. Vi ser at andelen har sunket for Hasvik kommunes del, fra 15 
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% i 2007 til 8,6 % i 2015, noe som er motsatt utvikling av det man ser nasjonalt. Vi kommer 

godt ut sammenliknet med de andre kommunene i Vest-Finnmark.  

 
Figur 23: Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning, årene 2006-2015. 

Kilde: SSB 

De årlige elevundersøkelsene viser hva elevene mener om forhold som virker inn på læring og 

trivsel i skolen. Figur 24 viser de samlede resultatene på Elevundersøkelsene for de tre 

grunnskolene i Hasvik kommune de tre siste skoleårene, med en score der 1 er dårligst og 5 er 

best. Unntaket er mobbing på skolen, hvor lav verdi er positivt og viser andel elever som 

opplever mobbing (prosent). 

 

På parameteren «Læringskultur» scorer Hasvik på omtrent samme nivå som fylkes- og 

landsnivået skoleåret 2015-2016 (arbeidsro i timene og at elevene synes det er viktig å jobbe 

godt med skolearbeidet).  Vi scorer også omtrent likt med fylkes- og landsnivået for skoleåret 

2015-2016 på parameterne «Faglig utfordring» (at man får store nok utfordringer), «Felles 

regler» (at man vet hvilke regler som gjelder, og at de håndheves konsekvent), «Trivsel» (at 

man trives på skolen), «Motivasjon» (er interessert og gleder seg til å gå på skolen) og 

«Mobbing på skolen» (om man har blitt mobbet på skolen de siste månedene). 

 

På parameteren «Elevdemokrati og medvirkning» ser vi at Hasvik scorer høyere enn fylkes- 

og landsnivået i 2015-16 (spesielt på at elevene får være med å bestemme hvordan det skal 

arbeides med faget, og at det legges til rette for elevrådsarbeid og andre tillitsverv). Også på 

parameterne «Mestring» (at man får arbeidsoppgaver som man mestrer på egen hånd), «Støtte 

fra lærerne» (hjelp og forklaring fra lærerne), «Vurdering for læring» (forklaringer og 

medvirkning i forhold til hvordan arbeidet skal vurderes) og «Støtte hjemmefra» (at hjemmet 

motiverer og gir hjelp med skolearbeidet) scorer Hasvik høyere enn fylkes- og landsnivået 

skoleåret 2015-2016. 
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Generelt kan vi si at elevundersøkelsene i Hasvik de tre siste skoleårene viser en positiv 

utvikling for alle de nevnte parameterne, og at vi scorer likt eller høyere enn fylkes- og 

landsnivået på alle parameterne. Elevene ved grunnskolene i Hasvik trives på skolen, og føler 

i all hovedsak at de får den støtte og hjelp de har behov for hjemme og på skolen. 
 

 
Figur 24: Resultater for elevundersøkelser på 7. trinn, årene 2013-2016. Kilde: 

Utdanningsdirektoratet 

For å bidra til økt fysisk aktivitet blant barn og unge har Hasvik kommune etablert en rekke 

tiltak gjennom «Temaplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet, 2016-2019». Av disse kan 

nevnes «Gå til skolen»-aksjonen, der 9 av 10 elever går til og fra skolen i aksjonsperioden (ca. 

to måneder på våren og to måneder på høsten). Dette har en smitteeffekt for resten av 

skoleåret også. 
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I tillegg har Hasvik kommune (i samarbeid med lag og foreninger) etablert utendørs 

aktivitetstilbud som legger til rette for uorganiserte aktiviteter døgnet rundt. Dette er alt fra 

ballbinger og fotballbaner, til sandvolleyballbaner, skiløyper og Tuftepark. Gjennom en 

spørreundersøkelse i forbindelse med planprosessen har elevene fått være med å påvirke hva 

som skal etableres. Skolene har også uteaktiviteter på sine timeplaner, og er flinke til å utnytte 

de mulighetene som finnes i vår kommune. 

 

Nasjonalt ser man imidlertid at en del elever ikke møter uthvilte til skolestart, og problemet 

øker med økende alder. Dette kan skyldes at skjermtid går på bekostning av søvn, særlig i 

ungdomskolen. Skolene har fokus på det å få nok søvn, få i seg frokost, generelt kosthold mv.  

 

Også kulturarenaer som bibliotek, kulturskole og frivillige lag og foreninger er sentrale 

aktører for å bidra til økt motivasjon, mestring og faglig utvikling blant elever. 

4.2.7. Utdanning 

 

Utdanningsnivå i en befolkning er den mest stabile indikatoren på ulikheter i helse mellom de 

sosioøkonomiske gruppene. Særlig det å fullføre en grunnutdanning, er en av de viktigste 

påvirkningsfaktorene for helse. Personer som ikke har fullført videregående opplæring antas å 

være vel så utsatt for levekårs- og helseproblemer som de som har valgt og ikke ta mer 

utdanning etter fullført ungdomsskole. 

 

Figur 25 viser at Hasvik kommune de siste årene har kommet betydeligere dårligere ut enn 

landsgjennomsnittet, fylkessnittet og de andre kommunene i Vest-Finnmark når det gjelder 

utdanningsnivå i befolkningen i alderen 30-39 år. Andelen med videregående eller høyere 

utdanning har gått ned i perioden 2008 – 2014, med en markant nedgang de tre siste år (58,9 

% av innbyggerne i alderen 30-39 år hadde bestått videregående eller høyere utdanning i 

2014). Vi antar at en av hovedårsakene til dette er at en stor del av arbeidsinnvandrerne 

befinner seg i denne aldersgruppen, og mange av dem er ikke registrert (godkjent) i Norge 

med utdannelse på videregående eller høyere nivå (innvandrere utgjør som nevnt 20,3 % av 

innbyggerne i vår kommune). 

 

 
 

Figur 25: Andel høyeste fullførte utdanningsnivå - videregående eller høyere utdanning, 

aldersgruppen 30-39 år. Kilde: Kommunehelsa statistikkbank 

Reduksjon og utjevning av frafall i videregående opplæring er et av de viktigste tiltak i norsk 

folkehelsepolitikk. I Hasvik kommune har vi hatt et jevnt høyt frafall i videregående 

opplæring i hele perioden 2008-2014.  
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Figur 26 viser at Hasvik kommune har et høyere frafall i videregående opplæring enn 

landsgjennomsnittet, Finnmark og kommunene i Vest-Finnmark. Frafallet inkluderer elever 

som har gjennomført VG2 eller gått opp til fagprøve, men som ikke har bestått ett eller flere 

fag og derfor ikke har oppnådd studie- eller yrkeskompetanse etter 5 år, samt elever som 

sluttet underveis eller endret studieretning i samme periode. Vi gjør oppmerksom på at på 

grunn av lavt elevantall, vil frafall på noen få ungdommer kunne gi store utslag i statistikken. 

 

Gjennomsnitt for 3-årsperioden 2013-2015 viser at Hasvik kommune har et frafall på 43 %. 

Dette er en betydelig reduksjon fra 60 % frafall i 3-årsperioden 2011-2013, og 54 % frafall i 

treårsperioden 2012-2014. Landsgjennomsnittet viser 23 % frafall for perioden 2013-2015, og 

fylkessnittet var på 34 % for 3-årsperioden 2013-2015. Det er tatt utgangspunkt i elevenes 

bostedskommuner det året elevene starter på videregående opplæring. 

 

 
Figur 26: Andelen frafall i videregående opplæring, snittet for perioden 2012-2014. 

Kilde: Kommunehelsa statistikkbank 

Hasvik kommune har ikke skoletilbud på videregående nivå, og som øykommune har elevene 

ikke andre alternativ enn å bli borteboere når de skal begynne på sin videregående utdanning. 

Både Hasvik kommune og de videregående skolene i fylket har iverksatt flere strategier og 

tiltak for å redusere frafall i videregående opplæring. Oppvekstavdelingen i Hasvik kommune 

har gjort henvendelser til de videregående skolene for å etablere partnerskapsavtaler for 

forberedelse og oppfølging av de borteboende elevene. Forskning viser blant annet at det er en 
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betydelig høyere andel hybelboere som skulker skolen, føler seg ensom mv., sammenlignet 

med ungdom som bor hjemme. 

 

I tillegg har man gjennom ulike kommunale planer og strategidokumenter iverksatt flere tiltak 

med formål å øke kvaliteten på grunnskoleopplæringen i Hasvik kommune, samt satt fokus på 

tidlig forebygging og tidlig inngripen.  

4.3. Sosiale ulikheter i helse 
 

Sosiale ulikheter i helse er systematiske variasjoner i befolkningens helse som følger 

utdanning, yrke og inntekt. For hvert steg man beveger seg oppover den sosioøkonomiske 

stigen, jo bedre levevaner og helse, og jo høyere levealder. Sosioøkonomiske forskjeller i 

befolkningen er ikke et nytt fenomen. Men at helse er et av de områdene det vises best på har 

ikke vært så tydelig. 

 

Utjevning av sosiale helseforskjeller er et av hovedmålene i folkehelsearbeidet og en oppgave 

for alle sektorer. Utjevningsarbeidet har mange innfallsvinkler, men handler først og fremst 

om jevnere tilgang på de faktorene som fremmer befolkningens helse. Herunder læring, 

mestring og trivsel i skolehverdagen, mulighet for å gjennomføre videregående skole, et 

meningsfylt arbeid og gode levevaner. Et grunnleggende trekk i utfordringen med å redusere 

sosiale helseforskjeller er at problemene har mange og uklare årsakssammenhenger, og det 

finnes ingen entydige svar på hvordan dette kan løses. 

4.3.1. Integrering 

Det viktigste målet i norsk integreringspolitikk er å sørge for at alle som bor i Norge får brukt 

ressursene sine og ta del i fellesskapet. Dette er også god folkehelsepolitikk. Integrering i 

kommunene handler i stor grad om bosetting av personer som får oppholdstillatelse samt 

bidra til at arbeidsinnvandrere og flyktninger kan delta i barnehage og skole, og i arbeids- og 

samfunnsliv på lik linje med resten av befolkningen. 

 

Bosetting 

Flyktninger som har fått oppholdstillatelse i Norge skal bosettes i en kommune. Integrerings- 

og mangfoldsdirektoratet (IMDI) har ansvaret for å finne en egnet bosettingskommune, og 

hvert år anmoder IMDI norske kommuner om å bosette et visst antall flyktninger som får 

oppholdstillatelse i Norge. I 2015 vedtok Hasvik kommune å bosette inntil 20 flyktninger 

(fortrinnsvis barnefamilier) i 2016.  

 

Bosettingskommunen har ansvar for å skaffe bolig til flyktninger, som er en del av et helhetlig 

tilbud som også innebærer bo-oppfølging, integrering og kvalifisering via 

Introduksjonsprogrammet. Hasvik kommune er nå i en fase hvor man forsøker å få alt på 

plass i forkant av mottak av flyktninger.  

 

En del av arbeidsinnvandrerne har kjøpt egne boliger, noe som i større grad bidrar til at de 

integreres i samfunnet. Det fordi man ved huskjøp signaliserer at man tenker langsiktig i 

forhold til bosted. 

 

Barnehage 

Som en følge av at Hasvik kommune tilbyr gratis barnehageplass til fremmedspråklige barn 

de første 10 månedene etter at de er registrert bosatt i kommunen, går så å si alle 
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minoritetsspråklige barn i barnehage. Målet er at dette også skal bli tilfelle for flyktningbarn 

som bosettes i vår kommune. 

 

Sysselsetting 

Rett og plikt til deltakelse i Introduksjonsprogrammet (norsk, samfunnsfag, arbeidsrettede 

tiltak) gjelder for nyankomne flyktninger mellom 18 og 55 år som har behov for 

grunnleggende kvalifisering. De har rett til skolegang ved kommunens voksenopplæring i 

inntil to år. 

Etter dette skrives de ut av programmet, til jobb, videre utdanning, eller til NAV. Formålet 

med introduksjonsprogrammet er å styrke innvandrere sin mulighet til å delta i yrkes- og 

samfunnslivet. 

 

I følge NAV Hasvik har kommunen mange arbeidsplasser som er sesongbetont. I både fiskeri- 

og reiselivsnæringen har man lange tradisjoner for å sysselsette fremmedspråklige, og det er 

et mål for kommunen å få på plass et godt samarbeid når det gjelder ansettelse av flyktninger 

også. Blant innvandrere generelt har vi en veldig høy yrkesdeltakelse , og vi vil arbeide for at 

denne opprettholdes også i fremtiden. 

4.3.2. Levealder etter utdanningsnivå 

De siste 30 årene har alle befolkningsgrupper i landet fått bedre helse, men helsegevinsten har 

vært størst for personer med lang utdanning og høy inntekt. Dette gjelder også forventet 

levealder. Generelt kan vi si at statistikken viser 4-5 års økt levealder på fylkes- og landsnivå 

for de innbyggerne som har bestått videregående eller høyere utdanning, sammenliknet med 

de som kun har fullført grunnskole. Det er ikke mulig å hente ut statistikk på kommunenivå på 

grunn av få elever i Hasvik kommune. 

 
Figur 27: Levealder etter utdanningsnivå, kjønn samlet, perioden 1996-2013. Kilde: 

Kommunehelsa statistikkbank 

4.3.3. Frafall i videregående opplæring etter foreldrenes utdanningsnivå 

På lands- og fylkesnivå viser statistikk fra Kommunehelsa statistikkbank at foreldrenes 

utdanningsnivå har stor betydning for elevenes gjennomstrømning i videregående opplæring. 

Blant elever som har foreldre med høyere utdanning av lengre varighet fullførte 86 % av 

elevene på landsnivå på normert tid i perioden 2013-2015, og i Finnmark fullførte 75 % av de 

samme elevene på normert tid i samme periode. Har foreldrene derimot grunnskole som 

høyeste utdanning, er gjennomstrømningen i samme periode på 55 % på landsbasis og 48 % 

på fylkesbasis.  Elevantallet i Hasvik er dessverre så lite at det ikke er mulig å hente ut 
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statistikk på kommunenivå. Det er imidlertid ingen grunn til å anta at Hasvik kommune skiller 

seg ut fra disse funnene. Se figur 28. 

 
Figur 28: Andelen videregående elever i landet, Finnmark og Hasvik som har sluttet 

underveis (hatt frafall) i perioden 2009-2015, målt i forhold til foreldrenes 

utdanningsnivå. Kilde: Kommunehelsa statistikkbank 

4.3.4. Sosial skjevfordeling 

 

Forskning viser at familieøkonomi har betydning både for trivsel på skole, motivasjon, 

utdanningsplaner, levevaner, selvopplevd helse, depressive symptomer, om man er fornøyd 

med venner og foreldrene m.m. Dette bidrar til skjevfordeling av helse i befolkningen. 

Forskningen viser også at når utdanningsnivå til foreldre er brukt som bakgrunnsvariabel 

forsterkes denne sammenhengen.  

4.4. Levevaner 
 

Dagens helsetilstand og morgendagens helseutfordringer er i stor grad knyttet til levevaner 

som inaktivitet, for mye stillesitting, ugunstig kosthold, bruk av tobakk og bruk av rusmidler. 

4.4.1. Fysisk aktivitet 

For å bevare god helse bør voksne og eldre være i moderat fysisk aktivitet minst 150 minutter 

i uken. Barn og unge bør være i fysisk aktivitet minst 60 minutter hver dag, med både moderat 

og høy intensitet. Inaktivitet i befolkningen påvirker utvikling av livsstilssykdommer. I Norge 

er en stor andel av befolkningen inaktive, og inaktivitet i befolkingen samvarierer med 

utdanningsnivå. 

 

Hasvik kommune har vært folkehelsekommune siden 2008, og har siden da hatt fokus på 

helsefremmende levevaner gjennom tjenesteproduksjon og arealplanlegging. Helsefremmende 

barnehager, helsefremmende skoler og tilrettelegging for friluftsliv og fysisk aktivitet i 

nærmiljøet er viktige innsatsområder i en kommunes folkehelsearbeid. 
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Spørreundersøkelsen blant skoleelevene på mellom- og ungdomstrinnet høsten 2015 i 

forbindelse med utarbeidelsen av «Temaplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet, 2016-

2019» viste at en stor andel av elevene bedrev organisert og/eller uorganisert aktivitet flere 

ganger i uken. Undersøkelsen viste også at aktivitetsnivå/deltakelse avtar med økende alder, 

og da finner vi spesielt en reduksjon i den organiserte aktiviteten. 

 

Et mindretall av voksne i Norge oppfyller anbefalingene fra Helsedirektoratet. Vi vet samtidig 

at det vil være betydelige forskjeller i statistikk om fysisk aktivitetsnivå når vi sammenligner 

spørreundersøkelser versus objektive målinger (for eksempel aktivitetsmåler). I en kartlegging 

fra 2008 og 2009» (KAN1-undersøkelsen) ble målinger foretatt med aktivitetsmålere hos 

nesten 3500 personer fra 20 til 85 år. Resultatene viser at bare 22 % av voksne kvinner og 18 

% av voksne menn oppfylte anbefalingene om 30 minutters daglig aktivitet. 

4.4.2. Stillesitting 

Stillesitting er i denne sammenheng definert som våken tid i sittende, liggende eller annen 

fysisk hvilende stilling. Eksempler på stillesitting er bruk av nettbrett og pc, tv-titting, 

dataspill og annen skjermaktivitet, bilkjøring osv. For mye stillesitting anses som en 

selvstendig risikofaktor for uhelse, og helsemyndighetene kommer nå med anbefaling om å 

redusere stillesitting for barn, ungdom, voksne og eldre.  

 

Regelmessig fysisk aktivitet for voksne to-tre ganger i uka veier ikke opp for risikoen det 

medfører å sitte ned store deler av dagen. Dette er viktig å gjøre kjent både for foreldre, 

ansatte i barnehager og skoler, helsepersonell, arbeidsgivere og i befolkningen forøvrig. 

4.4.3. Kosthold 

Kosthold har innvirkning på befolkningens helse og fremtidige helseutfordringer. Grupper 

med lav inntekt og utdanning spiser generelt mer usunn og energitett mat (fett og sukker) og 

mindre grønnsaker enn grupper med høy inntekt og utdanning. 

 

Forskning viser også at en det er en betydelig andel ungdomsskoleelever ikke spiser frokost. 

Et av hovedfunnene at kostholdsvanene til mange elever oppleves som en utfordring. 

 

På videregående nivå er det klare forskjeller mellom de som bor hjemme og de som bor på 

hybel. Undersøkelser i Nordland fylke viser at 56 % av de som bor hjemme spiser frokost 

hver dag, mot 39 % av de som bor på hybel. Det er liten grunn til å tro at hybelboere i 

Finnmark skiller seg ut i forhold til de i Nordland. 

4.4.4. Overvekt og fedme 

I et folkehelseperspektiv henger overvekt og fedme sammen med manglende daglig fysisk 

aktivitet og uheldig kosthold. I følge Helsedirektoratet er fysisk hverdagsaktivitet kraftig 

redusert i Norge, og gir økt risiko for en rekke sykdommer. Overvekt og fedme gir økt risiko 

for type 2 diabetes, hjerte- og karsykdommer, høyt blodtrykk, slitasjegikt i knær og hofter og 

enkelte kreftsykdommer som tykktarmskreft. Overvekt og fedme kan også ha alvorlige 

psykiske helsekonsekvenser. 

 

En av fem nordmenn har KMI (kroppsmasseindeks) > 30 (fedme). Erfaring viser at det er 

vanskelig å behandle overvekt og fedme, spesielt hos barn, og må derfor forebygges i større 

grad. Utviklingen av overvekt og fedme er i tillegg sosialt skjevfordelt i befolkningen. 

Kommunen har som eier av barnehager og skoler en unik mulighet til å legge til rette for at 

barna tidlig får positive erfaringer med sunn mat og fysisk aktivitet. Helsestasjonen er en 

annen arena der kommunen kan påvirke gjennom sin kontakt med foreldre. I følge 
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folkehelseprofilen 2015 for Hasvik kommune er overvekt inkludert fedme et betydelig større 

problem i Hasvik sammenlignet med landet som helhet. Hele 32,8 % av deltakerne 

(hovedsakelig menn) fra Hasvik kommune har ved sesjon i perioden 2011-2014 en KMI > 25. 

Landsgjennomsnittet er 21,4 %. Se figur 29.  

 

 

Figur 29: Overvekt og fedme, andelen menn ved sesjon, perioden 2011-2014. Kilde: 

Kommunehelsa statistikkbank 

På samme måte viser figur 30 at Hasvik kommune kommer dårlig ut sammenlignet med 

fylket og landet når det gjelder overvekt og fedme blant kvinner. I perioden 2012-2014 var 43 

% av kvinnene i Hasvik overvektige, sammenliknet med landssnittet på 34 % i samme 

periode. Målingene er foretatt i forbindelse med innveiing ved starten av svangerskap. 

 
 

Figur 30: Overvekt og fedme (KMI >25), andel kvinner ved oppstart svangerskap. 

Kilde: Kommunehelsa statstikkbank 

4.4.5. Tobakk 

Rapporten «Tal om tobakk 1973 – 2012» (Helsedirektoratet) viser at 16 % av den voksne 

befolkningen i Norge røyker daglig. Mye tyder på at det først og fremst er redusert 

rekruttering som står for den store nedgangen i røyking de siste 10-15 årene. 

 

Det er en klar sammenheng mellom daglig røyking og utdanningsnivå. Det er mest vanlig å 

røyke blant personer med kort utdanning, noe som bidrar til fremtidige helseforskjeller 

mellom utdanningsgruppene. Rapporten viser at bruk av snus har økt siste tiår. Daglig 

snusbruk er mest vanlig hos menn under 45 år, mens det blant kvinner er de yngste under 25 

år som snuser daglig. Det er nå flere som snuser enn røyker. 

 

Figur 31 viser at Hasvik har en høyere andel kvinner som røyker sammenlignet med 

landsgjennomsnittet og snittet for Finnmark, vurdert etter andelen gravide som røyker ved 

første svangerskapskontroll. Vi ser i tillegg at utviklingen har gått i stikk motsatt retning 

sammenliknet med fylket og landet for øvrig, da vi ser en økning i antall røkende. Dog må det 

påpekes at det i snitt er +/- 10 gravide i Hasvik kommune hvert år, noe som gjør at andelen 

kan svinge voldsomt med utgangspunkt i noen få personer. 
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Figur 31: Andelen kvinner som røyker ved første svangerskapskontroll, perioden 2005-

2014. Kilde: Kommunehelsa statistikkbank 

4.4.6. Alkohol og andre rusmidler 

Alkohol- og rusmisbruk kan medføre mange problemer, for eksempel dårligere helse og 

vansker i forhold til familie, sosialt nettverk og arbeid. Rusproblemer er særlig knyttet til 

psykiske helseproblemer. 

 

I Norge er alkoholforbruket høyere blant menn enn blant kvinner. Menn og kvinner med 

høyest inntekt drikker mest alkohol. Forbruket av alkohol varierer fra landsdel til landsdel, og 

er høyest i Oslo og Akershus. På slutten av 1990-tallet var det en økning i alkoholforbruket 

hos unge (FHI). 
 

Figur 32 viser at andelen ungdom som har drukket seg beruset er litt høyere i Finnmark enn 

på landsbasis. Det er grunn til å anta at tallene for Hasvik kommune ikke skiller seg ut i 

nevneverdig grad. 

 
Figur 32: Andelen elever som har drukket seg tydelig beruset siste 6 måneder. Kilde: 

Kommunehelsa statistikkbank 

I følge Hasvik kommunes registreringer etterspørres det færre og færre ambulerende 

skjenkebevillinger (lukkede selskaper) og skjenkebevilling for en enkelt anledning. Dette kan 

være åpne arrangement som eksempelvis konserter, pubkvelder og større arrangement som 

festivaler. Alkoholsalget som registreres er også redusert. All forskning viser at økt tilgang på 

alkohol gir økt omsetning, og i så måte er dette en positiv utvikling.  

4.5. Miljøfaktorer 
 

Kunnskap om miljøets betydning for helsen har utviklet seg mye, og stadig nye miljøfaktorer 

viser seg å kunne påvirke helsa i befolkningen, enten positiv eller negativt. Positive 

miljøfaktorer kan være stimulerende omgivelser med god tilgang på sosiale møteplasser, 

muligheter for kulturelle opplevelser, rekreasjon og opphold i friluft. Slike faktorer er helt 

sentrale og helsefremmende miljøgoder for dagens mennesker. Negative miljøfaktorer kan 
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være dårlig uteluft, dårlig inneklima, uønsket støy, komponenter i vann, fremmedstoffer og 

sykdomsfremkallende mikroorganismer i mat, kjemikalier og stråling. 

4.5.1. Sosiale miljøfaktorer 

Begrepet sosiale miljøfaktorer omfatter blant annet sosiale levekår og sosial kapital, bomiljø, 

arbeidsmiljø, samt skole- og utdanningsmiljø. Sosial isolasjon, manglende sosial deltakelse og 

støtte, dårlig fungerende familieliv, overgrep og vold er risikofaktorer som synes å være av 

særlig betydning. På samme måte brukes begreper som tillit, sosiale nettverk og inkludering, 

fellesskap, mestring, glede og lykke for å beskrive positive opplevelser og 

mellommenneskelige prosesser. God tilgang til møteplasser, et godt kulturtilbud og mulighet 

for deltakelse og fritidsaktiviteter vil være positive påvirkningsfaktorer for befolkningens 

helse. 

 

Kulturtilbud 

Kultur og helse er nært knyttet sammen. Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag, «HUNT 3, 

Folkehelse i endring» er en av mange undersøkelser og prosjekter som viser at det finnes klare 

sammenhenger mellom kultur og helse. I folkehelsearbeidet må det jobbes med å fremstille 

hvordan Hasvik kommune kan utnytte disse sammenhengene både internt i egen organisasjon 

og ut mot innbyggerne. I Hasvik kommune er det over tid utviklet et kulturtilbud med stort 

mangfold i forhold til kommunens innbyggertall, og mulighetene for kulturopplevelser og 

deltakelse i ulike idretter er store. Frivillig sektor og kultursektoren i kommunen bidrar med et 

bredt spekter av innfallsvinkler for opplevelse, deltakelse og mestring. Dette er en 

helsefremmende faktor for befolkningen i Hasvik kommune. 

 

På den kulturelle arenaen vil også innvandrere kunne finne sosiale møteplasser, 

læringsaktiviteter og mulighet for kulturell utfoldelse som kan bygge bro mellom forskjellige 

kulturer. Kultur er et universelt språk som kan bidra sterkt til integrering gjennom deltakelse i 

aktiviteter men også fordi kultur gir de som kommer utenfra mulighet til å innta lederroller i 

det sosiale livet gjennom å presentere sin egen kultur og sitt eget kulturliv. Biblioteket 

fungerer i dag som en møteplass og arena for integrering for folk fra mange forskjellige 

kulturer. 

 

Sosiale møteplasser 

Vi trenger å møtes og vi trenger steder å møtes. Stadig oftere viser forskning at mange er 

alene uten å ville det, av og til eller ofte. 

 

Barnehager, skoler, kulturarenaer og arbeidsplasser er viktige møteplasser. Frivillige 

organisasjoner har spilt en sentral rolle når det gjelder møteplasser i norsk kultur- og 

samfunnsliv gjennom generasjoner. Videre er offentlige institusjoner og virksomheter som 

bibliotek, kulturskoler, samfunnshus, kino, butikker/kjøpesenter og kulturdager/festivaler 

viktige møteplasser. 

 

Vold og kriminalitet 

Vold og kriminalitet truer vår trygghet, og dermed livskvaliteten til enkeltmennesker. Vold og 

kriminalitet kan føre til skader, utrygghet og frykt for å ferdes ute. Dette er også et 

samfunnsproblem som medfører utgifter til blant annet behandling og sykefravær. 
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Figur 33: Fordeling av anmeldte lovbrudd i 2014. Kilde: Dagbladets 

«Forskjellnorge.no» 

Dagbladet satte i september 2015 søkelys på hvilke kommuner i Norge som hadde flest antall 

voldssaker pr innbygger, og Hasvik kommune var den kommunen med flest voldssaker i 

landet (15,4 anmeldte saker pr 1000 innbyggere).  

Stasjonssjef i Hammerfest og konstituert lensmann for Hasvik, Terje Wikstrøm, påpekte at 

kriminaliteten skyldes et lite antall personer. Det som skjer er knyttet til psykiatri og et 

rusmiljø. I tillegg har det vært en utfordring for politiet å sikre konstant bemanning i Hasvik, i 

perioder har det vært én betjent. Vi klarer jo å følge saker opp i ettertid, men det blir lite 

synlig politi når det bare er én mann på jobb, uttalte Wikstrøm (se figur 33). 

 

Politiet har pr i dag to fast ansatte betjenter i Hasvik kommune. Det er liten grunn til å tro at 

fordelingen mellom de ulike typene lovbrudd har endret seg i særlig grad fra 2014 for Hasviks 

del. Selv om antall gjerningspersoner ikke er så mange, bidrar gjentakelser av lovbrudd fra 

personer tilknyttet rus- og psykiatrimiljøet til at %-vis antall lovbrudd i forhold til 

innbyggertall blir høyt. Vi ser at i tillegg til et høyt antall voldssaker, har Hasvik kommune 

også mange tilfeller av annen vinningskriminalitet og narkotikakriminalitet sammenliknet 

med de 9 andre finnmarkskommunene i figur 33. Synlig og tilstedeværende politi er en 

nøkkelfaktor for å kunne få ned antall lovbrudd i Hasvik kommune. 

 

Figur 34 viser at antall anmeldte lovbrudd kan variere mye fra år til år. Dette gir store utslag i 

statistikkene når antall saker er relativt få og utviklingen uttrykkes i andeler.

 

Figur 34: Fordeling av anmeldte lovbrudd i Hasvik kommune. Kilde: SSB 
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Ungdataundersøkelsen i 2013 viste generelt på landsbasis at dagens ungdom er mindre 

involverte i ulike typer problematferd. Nedgangen i omfanget av problematferd gjelder både 

mindre alvorlige og mer alvorlige typer av problematferd. Dette kan være resultatet av 

endringer i fritidsmønstre. De unge tilbringer mer tid hjemme, og særlig foran datamaskinen.  

4.5.2. Friluftsliv og naturkontakt 

Tilgang til natur og friluftsliv er en viktig helsefremmende faktor, og kommunen innehar en 

viktig rolle som planmyndighet og tilrettelegger. I Hasvik kommune har man nær tilgang til 

turløyper, og nærhet til natur og friluftsliv i alle boligområder. Kommunen har i samarbeid 

med lag og foreninger etter hvert fått etablert et godt tilrettelagt sti- og løypenett for både 

sommer- og vinterbruk, og flere tiltak er planlagt gjennomført de kommende årene. 

4.5.3. Luftkvalitet og svevestøv 

Kvaliteten på luften vi ånder inn har betydning for helsa vår. I Hasvik kommune har vi i liten 

grad aktivitet som bidrar til dette (foruten om at henging av fisk på hjell i enkelte perioder av 

året kan oppfattes å gi sjenerende lukt for noen av innbyggerne). Luftkvaliteten påvirkes 

derfor lite av dette. I tillegg genereres det minimalt med støv gjennom trafikk og annen 

aktivitet, som følge av lav biltetthet i trafikken.  

4.5.4. Støy 

Det er store individuelle forskjeller i følsomhet overfor støy, og effektene av støy vil være 

avhengig av en rekke andre faktorer enn selve støyen. Støy er uønsket lyd. Omlag en fjerdedel 

av befolkningen i Norge er mer eller mindre plaget av støy. I de fleste miljøundersøkelser som 

omfatter lokale forhold er støy et av de viktigste problemene. De dominerende støykilder er 

samferdsel, tekniske installasjoner i/utenfor bygninger og industri- og næringsvirksomhet. 

 

Det finnes lite lokal statistikk om støyplager i Hasvik kommune, men det er grunn til å anta at 

det er få innbyggere som opplever forstyrrende støy i nærmiljøet. Blant de yrkesaktive kan det 

være enkelte yrker som er utsatt for støy på arbeidsplassen. Undersøkelsen viste at andelen 

som er utsatt for støy avtar med økende utdanning. 

 

Kommunen mottar sporadiske klager fra innbyggere som føler seg plaget av ulike typer støy. 

Henvendelsene gjelder oftest enkelthendelser eller enkeltvirksomheter innenfor industri, 

transport, og trafikk. Generelt vil kommunen forebygge uønsket støy ved å ta inn 

bestemmelser og retningslinjer til kommuneplanens arealdel som bygger på retningslinjene i 

T-1442. 

4.5.5. Andre miljøfaktorer 

Faktorer i det fysiske, biologiske og kjemiske miljøet kan gi helsemessige konsekvenser. 

Eksempler på slike faktorer kan være trafikkforhold, forekomst av smittsomme sykdommer, 

inneklima i offentlige bygg, drikkevannskvalitet og radonforekomst. 

 

Undersøkelser på trafikkforhold viser at det samlede fysiske aktivitetsnivået i befolkningen er 

redusert. En av hovedårsakene til redusert daglig fysisk aktivitet er at bilen har overtatt som 

transportmiddel over korte avstander der det tidligere var vanlig å sykle eller gå. Trafikksikre 

gang- og sykkelveger skal stimulere til daglig fysisk aktivitet ved at det er trygt å gå og sykle 

til skole, jobb, butikk og fritidsaktiviteter. I et folkehelseperspektiv er aktiv transport et tiltak 

som kan nå de fleste.  
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Drikkevannskvalitet  

De kommunale vannverkene i Hasvik leverer samlet vann til nesten 100 % av kommunens 

innbyggere, og folkeprofilen for 2016 viste at vannverkene leverte gode resultater for både E. 

Coli og stabilitet i drikkevareleveransen. Dette er signifikant mye høyere enn landet og 

Finnmark fylke viser Folkehelsebarometeret 2016. 

 

Radonforekomst  

Radon er en usynlig, luktfri gass som finnes naturlig i alle typer bergarter og løsmasser. 

Gassen er lettere enn luft og kan derfor sive inn i bygninger. Eksponering av for høye 

konsentrasjoner av radon over tid kan forårsake lungekreft. Statens strålevern foretok i 

2000/2001 en kartlegging av radonforekomst i Hasvik kommune, hvor 8 % av husstandene i 

kommunen deltok (og undersøkelsen regnes dermed som valid for de resterende husstandene i 

kommunen). Gjennomsnittlig årsmiddelverdi ble målt til 47 Bq/m3, en verdi som ligger langt 

under tiltaksgrensen. Statens Strålevern har derfor ingen anbefalinger om tiltak mot Radon i 

Hasvik. (RaMAP, Statens Strålevern, 2001). 

4.6. Helsetilstand  
 

Indikatorer som levealder, selvopplevd helse, dødelighet, samt forekomsten av sykdommer 

som kan forebygges (som hjerte- og karsykdommer, kols, diabetes og en del kreftsykdommer) 

forteller noe om helsetilstand, befolkningens tidligere levevaner og hvilket 

forebyggingspotensiale som finnes. De sier også noe om hvorvidt faktorer som påvirker 

befolkningens helsetilstand er skjevfordelt. Både levealder og andre indikatorer på 

helsetilstand samvarierer betydelig med sosioøkonomisk status i befolkningen, og dette er 

synliggjort med statistikk fra Norgeshelsa statistikkbank. Indikatorer på helsetilstand varierer 

også mellom kvinner og menn. 

 

Legemiddelstatistikken kan indirekte si noe om forekomsten av sykdommer, men det 

understrekes at data fra reseptregisteret må tolkes varsomt. Forskrivningspraksis kan variere 

mellom kommuner, og et legemiddel brukes ofte mot flere ulike sykdommer. 

4.6.1. Forventet levealder 

Levealder samvarierer med sosioøkonomisk status. Forventa levealder er lavest for de med 

grunnskoleutdanning og høyest for de med høgskole/universitetsutdanning. Ser man menn og 

kvinner samlet, viser statistikken at på landsbasis vil de som har fullført videregående eller 

høyere utdanning i snitt leve 5 år lengre enn de som kun har fullført grunnskole. Den samme 

differansen i levealder finner vi for Finnmark fylke. 

 

Som figuren under viser, så ligger forventet levealder for kvinner i Hasvik på 80,7 år (basert 

på perioden 2000-2014). Dette er to år under landsgjennomsnittet (82,8 år) og et år under 

nivået til Finnmark fylke som helhet (81,7 år). Blant de andre kommunene i Vest-Finnmark er 

det kun Alta som har en forventet levealder for kvinner på landsgjennomsnittet.  

 

Når det gjelder levealder for menn i Hasvik (69,4 år), er denne betydelig lavere enn for 

kvinner i Hasvik. Dette er ni år under landsgjennomsnittet (78,2 år) og 6 år under nivået til 

Finnmark fylke som helhet (75,9 år). Blant de andre kommunene i Vest-Finnmark er det kun 

Alta som har en forventet levealder for menn på nivå med landsgjennomsnittet. Den lave 

levealderen for menn i Hasvik henger blant annet sammen med en tragisk hendelse der 

mindreårige gutter omkom, samt at vi i denne perioden hadde flere unge menn som døde som 

følge av sykdom og rusmisbruk. Dette gir store utslag i en kommune med få innbyggere. 
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Det er fortsatt forventet at levealderen i Norge vil øke i årene som kommer.  

 
Figur 35: Forventet levealder. Kilde: Kommunehelsa statistikkbank 

4.6.2. Psykisk helse 

Folkehelse handler i stor grad om psykisk og sosialt velvære i en befolkning. Det finnes ikke 

en entydig definisjon av hva det innebærer å ha god psykisk helse, men det er vanlig å skille 

mellom psykiske vansker og psykiske lidelser. Psykiske vansker kan beskrives som 

symptomer som i betydelig grad går ut over trivsel, læring, daglige gjøremål og samvær med 

andre. 15 – 20 % av barn og unge i Norge har psykiske vansker. 

 

Psykiske lidelser kjennetegnes ved at symptombelastningen er så stor at det kvalifiserer til 

diagnoser som for eksempel angst, depresjon, anoreksi, atferdsvansker eller ADHD. De aller 

fleste som utvikler psykiske lidelser, vokser opp i vanlige familier. Det er imidlertid noen 

forhold som gjør at risikoen for en negativ utvikling øker, for eksempel dersom foreldrene 

selv sliter med psykiske lidelser, dersom forholdet mellom foreldrene er konfliktfylt eller 

dersom familien har mange belastninger og lite sosial støtte. 
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Sosial støtte og sosial deltagelse kan ha en positiv effekt på psykisk helse og har sammenheng 

med opplevelse av glede, vitalitet og livskvalitet. Det motsatte av god sosial støtte er 

ensomhet. Ensomhet kan påvirke helsa negativt på ulike måter og gir økt risiko for psykiske 

helseproblemer (FHI). Mange i samfunnet vårt er ensomme, og ensomhet rammer i større 

grad yngre og eldre mennesker enn andre. I Hasvik vil antall eldre øke i årene som kommer. 

 

Figuren under viser at for befolkning i Hasvik som helhet (alderen 0-74 år), ligger vi lavt i 

antall personer som er i kontakt med primærlege eller legevakt på grunn av psykiske 

symptomer og lidelser sammenlignet med landet, Finnmark og flere av de andre kommunene i 

Vest-Finnmark. Det har for befolkningen som helhet vært en nedgang fra tidsperioden 2011-

2013 til 2012-2014. 

 

Det som imidlertid er verdt å merke seg er at for den yngre delen av befolkningen i Hasvik 

(alderen 15-29 år), ligger vi høyere i antall personer som er i kontakt med primærlege eller 

legevakt på grunn av psykiske symptomer og lidelser sammenlignet med landet og Finnmark 

fylke som helhet. Det er flere av de andre kommunene i Vest-Finnmark som befinner seg i 

samme situasjon. Det har også for den yngre delen av befolkningen vært en nedgang fra 

tidsperioden 2011-2013 til 2012-2014.  

 

Den kommunen i Vest-Finnmark som skiller seg positivt ut er Loppa, der andelen unge som 

er i kontakt med primærlege eller legevakt på grunn av psykiske symptomer og lidelser ligger 

under både landsgjennomsnittet og snittet for Finnmark. Det er grunn til å anta at det er en 

sammenheng mellom det lave frafallet i videregående skole for elever fra Loppa, og den 

yngre befolkningens psykiske helse (en sammenheng som er påvist på landsbasis, se figur 38). 

Dette er noe som er verdt å ta med seg i vurderingene av hvilke utfordringer innen folkehelse 

som Hasvik kommune bør prioritere å arbeide med i årene som kommer. 
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Figur 36: Brukere av primærhelsetjenesten grunnet psykiske symptomer og lidelser, 

kjønn samlet, pr 1000 innbygger. Kilde: Kommunehelsa statistikkbank 

I Hasvik ligger andelen som bruker legemidler mot psykiske lidelser på nivå med 

landsgjennomsnittet, men høyere enn snittet for Finnmark.  

 
 

Figur 37: Andelen av befolkningen i alderen 0-74 år som bruker legemidler mot 

psykiske lidelser, kjønn samlet. Kilde: Norgeshelsa statistikkbank 
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Figur 38 viser andelen voksne i Norge med betydelige symptomer på psykiske plager etter 

utdanningsnivå. Figuren bekrefter betydelige sosiale helseforskjeller i befolkningen. 

 

 
 

Figur 38: Andelen voksne i alderen 25-79 år med psykiske plager og symptomer, i 

forhold til utdanningsnivå. Kilde: Norgeshelsa statistikkbank 

Både kommunen og frivillig sektor har arenaer som fremmer sosial deltagelse og bidrar til å 

forebygge ensomhet. For eksempel driver Hasvik Røde Kors en besøkstjeneste for personer 

som har behov for ledsager eller besøksvenn, samt en «torsdags-kafè» der mennesker på tvers 

av generasjoner kan møtes. På samme måte bidrar for eksempel kommunens kulturskole og 

lokale idrettslag positivt i folkehelsearbeidet med sosiale og integrerende møteplasser for barn 

og ungdom. 
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4.6.3. Diabetes type 2  

Forekomst av diabetes type 2 har hatt en betydelig økning siste tiår. Mange undersøkelser 

viser at minst halvparten av nye tilfeller diabetes type 2 kan unngås ved at personer med 

påvist høy risiko driver regelmessig fysisk aktivitet, har et sunt kosthold og reduserer 

eventuell overvekt. 

 

Figur 39 viser at utbredelsen av type 2-diabetes i Hasvik, vurdert etter antall brukere av 

legemidler er lavere sammenlignet med landet, Finnmark og de andre kommunene i Vest-

Finnmark.  
 

 
Figur 39: Antall brukere av legemidler til behandling av type 2-diabetes, 30-74 år, pr 

1000 innbyggere i perioden 2013-2015. Kilde: Kommunehelsa statistikkbank 

Som vi ser har Hasvik et veldig høy antall brukere av legemidler til behandling av type 2-

diabetes sammenliknet med landet, fylket og de andre kommunene i Vest-Finnmark. Tiltak 

som legger til rette for fysisk aktivitet, sunt kosthold og vektnedgang kan dermed gi store 

gevinster for denne målgruppen. 

4.6.4. Hjerte-karsykdom  

Hjerte- og karsykdom i en befolkning kan si noe om bakenforliggende faktorer, for eksempel 

levevaner. Vi vet at levevaner er sosialt skjevfordelt og skjevfordelt mellom kjønn. Dette 

kommer til syne også på hjertekar-statistikken. Hjerte/kar - dødelighet samvarierer med 

utdanningsnivå. Jo høyere utdanningsnivå i en befolkning, jo lavere er dødeligheten. Figur 39 

viser at antall legemiddelbrukere i Hasvik ikke skiller seg vesentlig fra landsgjennomsnittet 
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og Finnmark når det gjelder midler mot hjerte- og karsykdommer, men at vi ligger betydelig 

høyere enn både lands- og fylkesgjennomsnittet, samt nabokommunene, når det kommer til 

bruk av kolesterolsenkende midler.  

 

 
Figur 40: Antall legemiddelbrukere pr 1000 innbyggere i alderen 0-74 år, perioden 

2013-2015. Kilde: Kommunehelsa statistikkbank 

4.6.5. KOLS/lungesykdom  

KOLS (kronisk obstruktiv lungesykdom) skyldes hovedsakelig røyking (80–95 %), men 

sykdommen rammer også ikke-røykere. Høy alder, arv, lav sosioøkonomisk tilhørighet, 

yrkesmessig eksponering fra industriell luftforurensning og bymiljø øker risikoen for å utvikle 

sykdommen.  

 

Til tross for at risikoen for å utvikle KOLS er uavhengig av kjønn, er likevel den negative 

effekten av røyking større hos kvinner. Utbredelsen av KOLS og astma hos voksne kvinner i 

Hasvik kommune har gått ned de siste 6 årene, og skiller seg i dag ikke vesentlig fra 

landsgjennomsnittet basert på innleggelse på sykehus eller bruk av legemidler. Når det gjelder 

dødelighet av KOLS, har vi ikke tall for hasvik kommune på grunn av anonymisering (få 

personer). Det er imidlertid meget sannsynlig at vi i likhet med de andre kystkommunene i 

Vest-Finnmark ligger over landsgjennomsnittet og snittet for Finnmark. Se figuren under. 
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Figur 41: KOLS, dødelighet pr 100.000,- innbyggere. Kilde: Kommunehelsa 

statistikkbank 

4.6.6 Kreft 

På landsbasis ser man at kreftdødeligheten har endret seg lite fra 1950 til i dag. 

Kreftforekomsten har derimot økt. Kreft er ikke én enkelt sykdom, men en fellesbetegnelse 

for en rekke sykdommer som kan ha forskjellige risikofaktorer og ulik sykdomsutvikling. Det 

tar ofte lang tid fra eksponering til man utvikler kreft, og mange faktorer kan derfor medvirke 

til at sykdommen oppstår. Kosthold, fysisk aktivitet, røyke- og alkoholvaner er faktorer som 

har betydning for kreftforekomsten i en befolkning. Det anslås at ett av tre krefttilfeller henger 

sammen med levevaner. Gode levevaner i befolkningen har derfor et stort potensiale til å 

redusere volum av risiko for å utvikle kreft. 

 

Det er dessuten større sosioøkonomiske forskjeller i kreftdødelighet i dag enn for 40 år siden, 

særlig gjelder det lungekreft. Man ser også at kreftdødeligheten blant menn er høyere enn 

blant kvinner. Figur 41 viser kreftdødelighet pr 100.000 personer pr år nasjonalt, for 

Finnmark og kommunene i Vest-Finnmark, aldersgruppen 0-74 år, begge kjønn samlet, for 

perioden 2005-2014. Når det gjelder dødelighet av kreft i Hasvik kommune, så ligger vi noe 

høyere enn landsgjennomsnittet og Finnmark. Men vi ligger også lavere enn de andre typiske 

fiskerikommunene i Vest-Finnmark. På grunn av et lavt innbyggertall vil noen få ekstra 

personer kunne gi store utslag i statistikken. 
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Figur 42: Kreft - dødelighet (tidlig død), personer i alderen 0-74 år pr 100.000,- 

innbyggere, perioden 2005-2014. Kilde: Kommunehelsa statistikkbank 

Når det gjelder antall nye krefttilfeller for menn (alle krefttyper), har Hasvik kommune et 

betydelig høyere antall nye krefttilfeller enn landsgjennomsnittet og Finnmark.  

 

Når det gjelder antall nye krefttilfeller for kvinner (alle krefttyper), har Hasvik kommune et 

betydelig lavere antall nye krefttilfeller enn landsgjennomsnittet og Finnmark.  

 

Se figur 43 for nærmere sammenlikner med landet, fylket og de andre kommunene i Vest-

Finnmark. 
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Figur 43: Kreft - nye tilfeller pr 100.000 innbyggere, perioden 2004-2013. Kilde: 

Kommunehelsa statistikkbank 

4.6.7. Muskel og skjelett  

Når det gjelder muskel- og skjelettsykdom/plager viser figuren under at Hasvik kommune 

ligger vesentlig høyere når det gjelder brukere av primærhelsetjenesten, sammenliknet med 

gjennomsnittlig antall brukere for landet og fylket, og vi ser at antall brukere er i økning. 

 

 
 

Figur 44: Antall brukere av primærhelsetjenesten grunnet muskel- og 

skjelettplager/sykdom, pr 1000 innbyggere. Kilde: Kommunehelsa statistikkbank 
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Når det gjelder antall pasienter innlagt (dag- og døgnopphold) i somatiske sykehus grunnet 

sykdom i muskel- og skjelettsystemet viser figur 45 at Hasvik kommune har hatt en nedgang i 

antall innleggelse grunnet sykdom i muskel- og skjelettsystemer de siste årene, men at vi 

fortsatt ligger betydelig høyere enn fylket og landsgjennomsnittet. 

 
 

Figur 45: Spesialisthelsetjenesten, antall pasienter innlagt (dag- og døgnopphold) 

grunnet muskel- og skjelettsykdom, pr 1000 innbyggere. Kilde: Kommunehelsa 

statistikkbank 

4.7. Skader og ulykker 
 

Selv om dødeligheten av skader og ulykker i Norge har gått nedover siden 1950-tallet, er 

ulykkesskader fortsatt et helseproblem, spesielt blant unge og eldre. Blant eldre er fallulykker 

og hoftebrudd spesielt alvorlig fordi det kan medføre redusert funksjonsevne og behov for 

hjelp, og dermed redusert livskvalitet. Blant ungdom og særlig unge menn forårsaker 

trafikkulykker både redusert helse og tapte liv. 

 

Ulykker kan i stor grad forebygges, og det finnes mange tiltak med god effekt. Forebygging 

av ulykker og skader er et felt som ingen "eier", men som mange aktører har et ansvar for. Et 

viktig verktøy i det lokale forebyggingsarbeidet er registrering av skadedata. Et 

registreringssystem kan brukes til å danne oversikt over skadeomfanget, følge utviklingen av 

ulykker over tid og måle effekten av ulike tiltak.  

 

Tilgjengelig skade- og ulykkesdata for befolkingen i Hasvik er noe manglende med tanke på 

fordeling av voldsomme hendelser og ulykker i forhold til kjønn og type ulykke, men vi ser av 

figur 46 at Hasvik kommune ligger mye høyere i antall ulykker og voldsomme hendelser enn 

landet og Finnmark.  

 

Igjen må vi gjøre oppmerksom på at man som følge av få innbyggere i kommunen vil få store 

forskjeller i resultatet avhengig av om det er en eller to personer som dør i en ulykke. Bryter 

vi det ned på enkelttall at det er ca. 0,7 personer i kommunen som dør hvert år i en voldsom 

hendelse eller ulykke. Dette er likevel mange døde sett i forhold til folketallet over tid. 
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Figur 46: Dødelighet grunnet voldsomme dødsfall og ulykker (0-74 år) pr 100.000 

innbyggere, perioden 2005-2014. Kilde: Kommunehelsa statistikkbank 

4.7.1. Trafikksikkerhet i Hasvik  

I et folkehelseperspektiv har økt aktiv transport stort fokus, særlig gjelder dette aktiv transport 

til og fra skole. Gjennom Hasvik kommunes «Temaplan for idrett, friluftsliv og fysisk 

aktivitet 2016-2019» har man lagt til rette for å stimulere barna til å gå eller sykle til skolen, 

samtidig som kommunen i sin trafikksikkerhetsplan har vedtatt at det skal arbeides aktivt på 

flere nivå for større risikoreduksjon for gående og syklende. 

 

Årsakene til de fleste trafikkulykker kan knyttes til feilhandlinger fra trafikantene selv. 

Forklaringen til disse feilhandlingene er som regel at man ikke har opptrådt i henhold til 

vegtrafikkloven ved å avpasse fart etter forhold, ikke tatt de nødvendige forhåndsregler eller 

manglende kunnskap til å håndtere trafikksystemet. 
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Figuren under viser utvikling i antall drepte og skadde personer i veitrafikkulykker i Finnmark 

fylke i perioden 2006 til 2015. Statistikken bygger på SSBs statistikk over veitrafikkulykker 

og omfatter politirapporterte ulykker med personskade. 

 
Figur 47: Antall drepte og skadde personer i veitrafikkulykker i Finnmark, perioden 

2006-2015. Kilde: SSB 

For Hasvik kommunes del har vi i perioden 2000-2015 hatt 1 dødsfall og 12 personskader 

som følge av trafikkuhell, jfr. tall fra Kommunehelsa statistikkbank. 
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