REVIDERT FOLKEHELSEOVERSIKT 2021
Etter loven om folkehelsearbeid § 5 pålegges kommuner å utarbeide oversikt over
befolkningens helsetilstand og påvirkningsfaktorer for helse.
Folkehelseoversikten revideres årlig, og omfatter områdene
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Befolkningsutvikling
Oppvekst og levekår
Fysisk, biologisk, kjemisk og sosialt miljø
Skader og ulykker
Helserelatert adferd
Helsetilstand

Revideringen baseres på
• Folkehelse - og oppvekstprofil fra Folkehelseinstituttet 2021
• Ressursportalen Aldring og Helse, Nasjonalt senter
• Kunnskapsgrunnlag om fysisk aktivitet blant befolkningen i Innlandet,
Høyskolen i Innlandet 2022
Det kan være nyttig å ta med i betraktningen at en stadig eldre befolkning vil kunne
gi negative utslag på enkelte parametere som måles når utviklingen av folkehelse
undersøkes. I tillegg fremlegges folkehelseprofilen med nye hovedtema hvert år, noe
som betyr at ikke alle indikatorer fra statistikk for 2020 er med i profilen for 2021.
Merknad til folkehelseoversikten 2020:
Under godkjenning av folkehelseoversikten 2020 kom det innspill på at oversikten
ikke inneholdt data om demens. En grunn til dette handler om at demens ikke var en
av indikatorene på folkehelseprofilen i 2020. Det er det heller ikke i år 2021.
Det er derfor innlemmet data fra ressursbanken Aldring og Helse for å kunne si noe
om status for demens i Eidskog.

Revideringen er godkjent av virksomhetsleder for kultur, helse, teknisk samt
oppvekst. Dokumentet er ført i pennen av folkehelsekoordinator under medvirkning
fra overnevnte virksomhetsledere.

Eidskog, mars 2021
Marit Høvik

Sammendrag

Sammenlignet med fjorårets profiler ser det ut til å være en positiv utvikling, især på
områder som omhandler barn og unge. Undersøkelser viser at flere trives på skolen,
flere er fornøyde med lokalmiljøet, flere er med i en fritidsorganisasjon, det er flere
aktive ungdommer, færre med søvnproblemer og flere som er fornøyd med egen
helse. De som skårer laveste mestringsnivå på nasjonale prøver fortsetter å synke,
og vi ser nå både «gule og grønne» tall her i motsetning tidligere «rødt».
Både antall barn med undersøkelse av barnevernet og antall barnevernstiltak er
under fortsatt stadig økning. Kommunen ligger (iallfall statistisk) som tidligere
signifikant dårligere an enn fylket og i landet som helhet.
De mindre positive tingene handler i hovedsak om helsetilstander som hjerte- og
karsykdommer, psykiske utfordringer og muskel- og skjelettplager. Dog er ikke
utviklingen markant i endring siden 2020. Som landet for øvrig vil man se stor
nedgang i forholdstallet mellom personer i yrkesaktiv alder og personer i
pensjonistalder, hvor behovet for omsorgstjenester gjerne øker. Presset på
helsetjenestene vil øke, og det vil bli færre i yrkesaktiv alder å ansette i tjenestene.
Økt mestringstro og evne til selvhjelp i befolkningen, både på individuelt og kollektivt
nivå, kan begrense etterspørselen fra helse- og velferdstjenester.
Dette helsefremmende perspektivet kan være nødvendig for en bærekraftig
helsetjeneste, og et bærekraftig folkehelsearbeid. Tilnærmingen gjør ikke
sykdomsforebyggende og kurativt arbeid overflødig, men til et supplement.

1. Befolkningsutvikling
Folketall: pr 1.1.21 var det 6099 personer bosatt i Eidskog kommune.
Dette er en reduksjon fra 1.1.2020 på 7 personer. Framskrivninger mot år 2050
viser et forholdsvis stabilt folketall, dog med noe nedgang de første årene. Antall
barn i aldersgruppen 0-17 år ser ut til å ligge relativt stabilt inn mot år 2050, imens
aldersgruppen 80+ vil øke og dobles i samme periode.
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Framskrevet folkemengde fra 2025 til 2050, med utgangspunkt i folketallet per 1.1.2020.

Som tidligere beskrevet i folkehelseoversikten 2020 vil man se stor nedgang i
forholdstallet mellom personer i yrkesaktiv alder og personer i pensjonistalder, hvor
behovet for pleie og omsorg gjerne øker. Presset på helsetjenestene vil fortsette å
øke, og det vil bli færre i yrkesaktiv alder å ansette i tjenestene.

2. Oppvekst og levekår
2.1 Skole
Den gode utviklingen som vises over tid på nasjonale prøver i lese- og
regneferdigheter i barneskolen fortsetter. Utviklingen fra 2018 har gått fra «røde
prikker» i barometeret til «gul prikk» på leseferdigheter, og «grønn prikk» på
regneferdigheter. Det betyr at leseferdighetene for barn i Eidskog ikke er signifikant
forskjellig fra landet som helhet. Laveste mestringsnivå i regning ligger signifikant
bedre an enn ellers i landet (se figur under - 5.trinn. laveste mestringsnivå regning).

Som tabellen viser ser det ut til at grunnskolen langt på vei er i ferd med å snu en
negativ trend i Eidskog.
I profilene for 2021 finnes ikke indikatorer som viser nasjonale prøver for
ungdomstrinnet
Nasjonale prøver er en del av nasjonalt kvalitetsvurderingssystem (NKVS). NKVS
skal bidra til kvalitetsutvikling på alle nivåer i grunnopplæringen, med henblikk på
tilpasset opplæring og økt læringsutbytte for den enkelte elev. I tillegg skal det
danne grunnlag for lokalt vurderings- og utviklingsarbeid gjennom skoleeiers og
skoleleders tilrettelegging for vurderinger og oppfølging av resultater. Det

gjennomføres nasjonale prøver i lesing og regning på 8. og 9. trinn og i engelsk på
8. trinn. Vi velger her å kommentere resultatene for lesing på ungdomstrinnet.
Dette fordi grunnleggende ferdigheter i lesing har svært stor betydning for
standpunktkarakteren i faget norsk, men har også stor betydning for all annen
læring. Dette betyr at elevenes leseferdigheter og læringsprogresjon i denne
sammenheng følges nøye gjennom lokale og nasjonale kartleggingsprøver.

Nasjonalt snitt = 49,5

Nasjonalt snitt = 52,9
Resultatene har steget jevnt fra 2015. Noe tilbakegang i skoleårene 19/20 og 20/21,
men nivået i disse årene ligger langt over nivået i årene fram til skoleåret 17/18.
Oppgang siste skoleår og vi er igjen tilbake over landssnittet. Selv om grafen går litt
ned noen år, ser vi over tid at grunnivået er betraktelig hevet.

2.2 Barnevern
Både antall barn med undersøkelse av barnevernet og antall barnevernstiltak er
under fortsatt økning i Eidskog. Med økningen ligger kommunen (iallfall statistisk)
signifikant dårligere an enn ellers i Innlandet og i landet som helhet.

Andelen barn 0-17 år med barnevernstiltak, kommune- og fylkesinndeling per 1.1.2020.

Ulik andel barn med barneverntiltak kan skyldes ulikhet i levekår, ulik terskler for å
yte barneverntiltak, samt hvordan barneverntjenesten er innrettet i kommunen – om
forebyggende tiltak ytes av barneverntjenesten eller andre hjelpeinstanser i
kommunen.
Det vil være viktig for kommunen å følge med på hvor stor andel av barn i
barnebefolkningen som har barnevernstiltak. Indikatoren fungerer også som en
viktig bakgrunn for tolkning av flere av de andre indikatorene i folkehelseprofilen.
Indikatoren er interessant å følge over tid, og også på tvers av barneverntjenester.

3. Fysisk, biologisk, kjemisk og sosialt miljø
Undersøkelser viser at flere trives på skolen, flere er fornøyde med lokalmiljøet, det
er flere aktive ungdommer, færre med søvnproblemer og flere som er fornøyd med
egen helse. I 2015 oppga 54 % av ungdomsskoleelevene i Eidskog at de var med i
organisert fritidsaktivitet. I år har tallet steget til 57 %. Fortsatt er dette et lavere
tall enn fylket og landet for øvrig, men utviklingen ser positiv ut.

4. Skader og ulykker
Drikkevannsforsyningen i Eidskog er i årets folkehelseprofil rangert som 0 med
påfølgende rød prikk. Vi vet fra tidligere at forsyningen i Eidskog er svært god, og
velger å tolke dette som rapporteringsfeil.

5. Helserelatert adferd
Andel ungdomsskoleelever i Eidskog som er fysisk aktive (svett og andpusten)
sjeldnere enn én gang i uka skiller seg ikke fra fylket og landet for øvrig.
Andelen 17-åringer som oppgir at de trener sjeldnere enn ukentlig er ikke signifikant
forskjellig fra landsnivået, vurdert etter resultater fra nettbasert sesjon 1 for gutter
og jenter. I perioden fra 2018-2019 svarte 28 % at de trener sjeldnere enn ukentlig.
I perioden 2019-2020 hadde dette tallet sunket til 24 % for Eidskog.

6. Helsetilstand
Eidskogs befolkning ser fortsatt ut til å ha større utfordringer med psykiske plager
enn fylket og landet som helhet, men antall personer er noe synkende.
Ungdata-undersøkelser viser en god nedgang fra 2018 i antall ungdom som opplever
depressive symptomer.
Hva gjelder overvekt og fedme rapportert inn ved 1.sesjon er tallet fortsatt høyt
sammenlignet til fylket og landet, men uendret de senere år.
Utfordringer i forhold til hjerte/kar sykdom er fortsatt høyt, men her ser man positiv
utvikling med nedgang i antall sykdomstilfeller, sykehusinnleggelser og dødsfall.
Samme nedgang ses ved muskel/skjelettsykdommer.

Demens
Tall fra 2020 viser at det var 176 personer med demnes i Eidskog, noe som tilsvarer
2.88 % av befolkningen. Sammenlignet mot landet for øvrig med 1.88 % er dette et
høyt tall. Samtidig skal vi huske at befolkningen i Eidskog er eldre enn
gjennomsnittet i Norge, og vil naturlig nok ha en høyere andel personer med
demens. Omkring år 2050 er det anslått at det vil være omkring 383 personer, altså
6, 20 % av befolkningen med demens i Eidskog.

Tall fra år 2020 – 176 personer med demens i Eidskog

Prognose år 2050 – 383 personer med demens i Eidskog

Folkehelseprofil Eidskog 2021

Oppvekstprofil Eidskog 2021

