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Innledning 
 

Folkehelse defineres som befolkningens helse og hvordan den fordeler seg i en befolkning. 

Helsen i befolkningen varierer mye mellom ulike befolkningsgrupper; etter inntekt, 

utdanning, yrkesstatus, kjønn og etnisk og kulturell bakgrunn. Særlig gjelder dette for de 

såkalte sosioøkonomiske ulikhetene i helse – helseforskjeller som følger inntekts-, 

utdannings- og yrkesgrupper i befolkningen. Gjennomsnittstall for helse er derfor ikke alltid 

egnet som grunnlag for tiltaksutforming.  

Folkehelsearbeidet er samfunnets innsats for å påvirke faktorer som direkte eller indirekte 

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

eller lidelse, eller som beskytter mot helsetrusler. Folkehelsearbeid omfatter også samfunnets 

arbeid for en jevnere fordeling av faktorer som direkte eller indirekte påvirker helsen. 

 

Forankring 
Bakgrunnen for utarbeidelsen av dette oversiktsdokumentet er folkehelseloven som trådde i 

kraft 01.01.12. Loven har som formål å bidra til en samfunnsutvikling som fremmer 

folkehelse, herunder utjevne sosiale helseforskjeller. Etter § 5 i folkehelseloven er det en 

sentral oppgave for kommunene å ha oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer for 

helse i kommunen. Oversikten skal være skriftlig og inneholde en vurdering av konsekvenser 

og årsaksforhold for de identifiserte påvirkningsfaktorene. Lokale folkehelseutfordringer som 

identifiseres skal danne grunnlaget for kommunens langsiktige mål og strategier for 

folkehelsearbeidet. Kommunen skal særlig være oppmerksom på trekk ved utviklingen som 

kan skape eller opprettholde sosiale eller helsemessige problemer eller sosiale 

helseforskjeller. 

 

Kommunens kjennskap til helsetilstand og påvirkningsfaktorer skal tjene to hovedformål:  

1. Oversikten skal være grunnlag for beslutninger i folkehelsearbeidet som utøves «fra 

dag til dag»; som i forbindelse med utforming av tiltak og tilsyn etter miljørettet 

helsevern eller revisjon av planer utenom det fireårige planløpet etter plan- og 

bygningsloven. Beslutninger kan også dreie seg om å gå grundigere inn i et område 

som peker seg ut som særlig utfordrende eller positivt.  

2. Oversikten skal utgjøre grunnlaget for beslutninger i forbindelse med langsiktig 

planlegging av folkehelsearbeidet, knyttet opp mot prosessene i plan- og 

bygningsloven.  

 

På denne måten får folkehelsearbeidet en tydeligere politisk forankring og langsiktighet, og 

det legges til rette for samordning av de ulike kommunesektorenes innsats for folkehelsen. 

Kommunen skal i sitt arbeid med kommuneplaner fastsette overordnede mål og strategier for 

folkehelsearbeidet som er egnet til å møte de identifiserte utfordringene kommunen står 

overfor, med utgangspunkt i dette oversiktsdokumentet. Ifølge plan- og bygningsloven § 3-1 

f) skal kommunens planlegging blant annet fremme befolkningens helse og motvirke sosiale 

helseforskjeller. Etter plan- og bygningsloven § 10-1 skal kommunen utarbeide kommunal 

planstrategi minst en gang i hver valgperiode og vedta den senest innen ett år etter at 

kommunestyret blir konstituert. Dette oversiktsdokumentet danner et faglig grunnlag for 

politiske beslutninger og prioriteringer og skal ifølge folkehelseloven § 6 inngå som grunnlag 

for arbeidet med kommunens planstrategi.  
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God forvaltning av befolkningens helse er en forutsetning for en bærekraftig utvikling. 

Dagens folkehelsearbeid er i endring fra et levevaneperspektiv til et levekårsperspektiv. 

Oppmerksomheten rettes mer mot bakenforliggende faktorer som påvirker levevaner og helse. 

Gjennom folkehelsearbeidet har kommunen en unik mulighet til å påvirke befolknings helse i 

en mer rettferdig og positiv retning. Utarbeidelsen av dette dokumentet legger derfor til rette 

for et lokalt, kunnskapsbasert og systematisk folkehelsearbeid. 

 

Kilder og valg av tema 
Folkehelseloven § 5 angir noen kilder til kunnskap som skal benyttes i utarbeidelsen av 

oversiktsdokumentet: 

 opplysninger som statlige helsemyndigheter og fylkeskommunen gjør tilgjengelig,  

 kunnskap fra de kommunale helse- og omsorgstjenestene og  

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

innvirkning på befolkningens helse 

 

Helse- og omsorgsdepartementet fastsatte 28. juni 2012 Forskrift om oversikt over 

folkehelsen (med hjemmel i Folkehelseloven). 

 

Krav til oversiktens innhold er følgende tema:  

a) Befolkningssammensetning 

b) Oppvekst- og levekårsforhold 

c) Fysisk, biologisk, kjemisk og sosialt miljø 

d) Skader og ulykker 

e) Helserelatert atferd 

f) Helsetilstand 

 

Oversiktsdokumentet er utarbeidet etter statens veileder til oversiktsarbeidet God oversikt – 

en forutsetning for god folkehelse IS-2010 utgitt oktober 2013. I tillegg er Østfoldhelsas mal 

for Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer benyttet som inspirasjon. 

Folkehelsekoordinatorene i Leirfjord, Herøy, Alstahaug og Dønna har jobbet tett sammen i 

arbeidet med oversiktsdokument for den enkelte kommune. Oversiktsdokumentene har 

dermed samme oppbygging og deler av innholdet er utarbeidet i fellesskap. Dette gjør det 

enklere å kunne sammenligne kommunene.  

 

Oversikt over 

helsetilstande

n og 

påvirkningsfa

ktorer 

Fastsette overordnede mål og strategier for 

folkehelsearbeidet.  

Mål og strategier skal inngå i kommuneplaner etter 

plan- og bygningsloven 
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Faktagrunnlaget i denne oversikten består av både kvantitative og kvalitative data. 

Kvantitative data er i stor grad hentet fra Statistisk sentralbyrå, Kommunehelsa statistikkbank, 

Levekårsundersøkelsen i Nordland 2014 og Ungdata i Leirfjord kommune 2013. Der det 

mangler data på lokalt nivå er informasjon fra regionale og nasjonale undersøkelser benyttet 

for å få et innblikk i utfordringsbildet. Kvalitativ data er i hovedsak innhentet fra kommunale 

tjenester og i noen tilfeller andre lokale aktører som politiet. Primært vil den kvalitative 

informasjonen omfatte faglige, skjønnsmessige vurderinger fra tjenestene om forhold i 

kommunen som har innvirkning på de utfordringene som tjenestene møter i sin aktivitet.  

 

På slutten av alle de 6 temaområdene i denne oversikten er det en kort beskrivelse av status, 

konsekvenser og årsaksforhold på kommunenivå. I vurderinger av årsaksforhold og 

konsekvenser skal kommunene være spesielt oppmerksomme på trekk ved utviklingen som 

kan skape eller opprettholde sosiale eller helsemessige problemer, eller sosiale 

helseforskjeller. 

 

Sosioøkonomiske helseforskjeller 
Når man studerer grupper i samfunnet, finner man systematiske forskjeller i helse. Jo høyere 

utdanning og inntekt en gruppe har, jo høyere andel av gruppens «medlemmer» vil ha god 

helse (Huisman, 2005; Helsedirektoratet, 2005). Dette kalles sosiale helseforskjeller eller 

sosial ulikhet i helse.  Å bevege seg oppover på samfunnets rangstige betyr at man også 

beveger seg oppover når det gjelder helse. Helsen øker for hvert trinn.  

 

 
Kilde: Helsedirektoratet. Samfunnsutvikling for god folkehelse, 2014. Tapte leveår i 2010, 

etter utdanning. Aldersjusterte rater per 1000 levende ved inngangen av året. 

 

De sosiale helseforskjellene gjelder for nesten alle sykdommer, skader og plager, og i alle 

aldersgrupper.  (Folkehelseinstituttet) Hva som dypest sett forårsaker disse gjennomgripende 

mønstrene, er gjenstand for diskusjon blant forskere. Det dreier seg ikke nødvendigvis om 

enkle årsaksforbindelser.  De sosioøkonomiske variablene er uttrykk for en tilgang til en 

rekke ressurser – materielle som psykososiale – som igjen gir bedre helse. Forskning har 

avdekket en lang rekke slike ressurser som har direkte eller indirekte helsemessig betydning. 

Noen faktorer – som økonomi og arbeid – har mange og innfløkte påvirkningsveier til helse. 

Andre faktorer – som tobakk og miljøfaktorer – er enklere og mer direkte i sin 

helsepåvirkning. 
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Men går ikke påvirkningen begge veier – og har ikke helsen vel så stor betydning for 

individenes ressurser som omvendt? Det korte svaret på dette spørsmålet er faktisk nei. I all 

hovedsak er det påvirkningsfaktorene som kommer først, helsen etterpå og som en følge av 

påvirkningen. De fleste av oss født er født med rimelige sjanser for god helse og lange liv. Det 

som over tid skiller oss helsemessig, er de ytre påvirkningsfaktorene vi eksponeres for over 

livsløpet. Riktignok er det slik at dårligere helse kan medføre tap av sosioøkonomisk status – 

lavere inntekt, ufullført utdanning osv. Dette kan medføre en negativ spiral som forsterker 

status-helse-sammenhengene. Men utgangspunktet var ikke at helsen sviktet. 

(Helsedirektoratet) 

 

 

Oppdatering  
I henhold til §§ 4 og 5 i folkehelseforskriften skal kommunen ha en løpende oversikt over 

folkehelsen og utarbeide et samlet oversiktsdokument hvert fjerde år. Oversikten skal være 

revidert før kommunestyret starter arbeidet med ny planstrategi etter kommunestyrevalget. I 

tillegg gjennomføres mindre oppdateringer fortløpende. Ansvarlig for oppdatering: 

Folkehelsekoordinator i samarbeid med alle sektorer i kommunen. 

 

 

 

 

 

Leirfjord 4.1.2016 

 

 

Hege Ansnes Igeland 

Folkehelse- og kulturkoordinator 
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Folkehelseprofil for Leirfjord 2015 
 

 

 
 

 

Kilde: Folkehelseinstituttet. Hentet 09.12.2015. Folkehelseprofilene utarbeides årlig av 

folkehelseinstituttet. Mere informasjon om profilen, tidligere utgaver og andre kommuners 

folkehelseprofiler finnes på www.fhi.no 

  

http://www.fhi.no/
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Befolkningssammensetning 
 

Med befolkningssammensetning menes grunnlagsdata om befolkningen som kan 

omfatte antall innbyggere, alders- og kjønnsfordeling, sivilstatus, etnisitet, flyttemønster 

osv. Denne type informasjon er viktig i vurderingen av øvrig informasjon, 

men kan også være vesentlig i seg selv som del av utfordringsbildet for folkehelsen 

i kommunen/fylket. Ikke minst vil utviklingen i befolkningssammensetningen kunne 

påvirke strategiske veivalg, som inkluderer folkehelse. 

 

Folketall 
Folketallet i Leirfjord har vært svakt stigende de siste fem årene. Per 1. januar 2015 bodde det 

2188 personer i Leirfjord. Antallet nyfødte har ligget på rundt 30 barn i året etter en periode 

med noe lavere fødselstall.  Befolkningspyramiden viser fordelingen av innbyggere på kjønn 

og alder. I 2015 var det 95 kvinner per 100 menn i Leirfjord. 

 

Folkemengde og befolkningsendringer i Leirfjord 

Leirfjord 2010 2011 2012 2013 2014 

Folketalet 1. januar 2140 2160 2107 2144 2188 

Fødde 14 28 27 33 31 

Døde 20 23 21 23 26 

Fødselsoverskot -6 5 6 10 5 

Innvandring 33 12 12 21 30 

Utvandring 8 16 10 4 12 

Innflytting, innalandsk 115 77 131 134 107 

Utflytting, innalandsk 113 130 103 114 130 

Nettoinnflytting inkl. inn- og 

utvandring 

27 -57 30 37 -5 

Folkevekst 20 -53 37 44 0 

Folketalet ved utgangen av 4. 

kvartal 

2160 2107 2144 2188 2188 

Kilde: SSB. Folkemengde og befolkningsendringer. (Hentet 25.6.2015) 
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Befolkningspyramide 

 
Kilde: SSB. Folkemengde etter kjønn og alder per 1. Januar 2015. (Hentet 27. 10.2015) 

 

Befolkningsendringer 
Befolkningsframskrivingen er beregnet ut i fra Middels nasjonal vekst (alternativ MMMM). 

Dette er kun en beregning og tallene kan påvirkes for eksempel av uventet tilflytting eller 

fraflytting. Som vi ser i tabellen under vil Leirfjord få en jevn befolkningsvekst frem mot 

2040. Veksten vil hovedsakelig skje i aldersgruppen over 70 år. Aldersgruppen 80-89 år vil 

fordobles fra 2020 til 2040. I gruppen 0-19 år forventes kun en svak befolkningsøkning, mens 

det i aldersgruppene 30-39 og 60-69 forventes en svak befolkningsnedgang. 

 

 

Fremskrevet befolkning i Leirfjord 

 2020 2025 2030 2035 2040 

Totalt 2288 2392 2488 2567 2638 

0-9 år 289 288 290 289 296 

10-19 år 258 293 323 324 325 

20-29 år 249 233 228 258 276 

30-39 år 292 298 290 271 272 

40-49 år 261 304 333 336 324 

50-59 år 327 298 285 323 348 

60-69 år 300 311 320 293 287 

70-79 år 198 248 262 280 285 

80-89 år 90 95 133 168 183 

90-99 år 24 24 24 25 42 

100 år eller eldre 0 0 0 0 0 

Kilde: SSB. Fremskrevet folkemengde etter alder. (Hentet 27.10.2015) 
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Framskrevet tjenestebehov i Leirfjord kommune 
Beregninger av framtidige tjenestemottakere i forskjellige tjenester i Leirfjord kommune viser 

at det forventes en liten nedgang i antallet barn i barnehage. Skolen vil få en økning av antall 

elever i barnetrinnet frem mot 2020 før det synker igjen. Ungdomstrinnet vil få færre elever i 

2020, men en økning til omtrent dagens nivå i 2040.  Videre viser beregninger at det forventes 

en økning i antallet mottakere av institusjonstjenester og hjemmetjenester blant eldre. 

Økningen forventes særlig i aldersgruppen 80 år og eldre.  

 

Framskrevet antall tjenestemottakere i Leirfjord kommune fordelt på alder og 

tjenestebehov

 
Kilde: Regjeringen.no/Kommunedata. Hentet 26.11.2015.(I beregningene av antall 

tjenestemottakere framover er det tatt utgangspunkt i samme dekningsgrader og standard på 

tjenestene som i 2012) 

 

Fremskrevet arbeidskraftbehov 
Beregninger av framtidig arbeidskraftsbehov i forskjellige tjenester i Leirfjord kommune viser 

at det forventes en stor økning i antall årsverk i institusjons- og hjemmetjenester.  
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Framskrevet arbeidskraftbehov i årsverk fordelt på tjenester i Leirfjord kommune 

 
Kilde: Regjeringen.no/Kommunedata. Hentet 26.11.2015. (I beregningene av antall årsverk er 

det tatt utgangspunkt i samme dekningsgrader og standard på tjenestene som i 2012) 

 

En flerkulturell kommune 

 
 

 

  

Fakta: Innvandrere er personer som er født i utlandet av to utenlandsfødte foreldre og fire 

utenlandsfødte besteforeldre. Innvandrere har på et tidspunkt innvandret til Norge.  

 

Norskfødte med innvandrerforeldre er personer som er født i Norge av to foreldre som er 

født i utlandet, og som i tillegg har fire besteforeldre som er født i utlandet. 

 

En flyktning er en person som har flyktet fra sitt hjemland og med rette frykter for 

forfølgelse på grunn av rase, religion, nasjonalitet, politisk oppfatning eller tilhørighet til 

en bestemt sosial gruppe. Personen som flykter må ha krysset en internasjonal landegrense 

for å få beskyttelse under FNs flyktningkonvensjon. 

 

En asylsøker er en person som på egenhånd og uanmeldt kommer til Norge og ber om 

beskyttelse og anerkjennelse som flyktning. Personen kalles asylsøker inntil søknaden er 

avgjort. I følge Utlendingsloven, som bygger på FNs Flyktningkonvensjon, har asylsøkere 

som med rette frykter individuell forfølgelse i hjemlandet på grunn av rase, religion, 

nasjonalitet, tilhørighet til en sosial gruppe eller politisk overbevisning krav på asyl 

(flyktningstatus). 

 

http://www.fn.no/Bibliotek/Avtaler/Flyktninger/Flyktningkonvensjonen
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Andel innvandrere i HALD-kommunene 

 
Kilde: Kommunehelsa statistikkbank. Andel personer med to utenlandsfødte foreldre og fire 

utenlandsfødte besteforeldre registrert bosatt i Norge per 1. januar hvert år, i prosent av 

befolkningen. Asylsøkere og personer på korttidsopphold i Norge er ikke med. (hentet 

25.6.2015) 

 

 

Andelen innvandrere har økt i alle HALD-kommunene de siste 5 årene (se linjediagram). 

Andelen innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre har vært stigende og var 9,5 % i 

2014. For Nordland som helhet er andelen 8 %.   

 

I 2014 ble det bosatt 20 flyktninger i kommunen. I tillegg kom det 9 personer på 

familiegjenforening. Ved utgangen av 2014 bodde det 121 flyktninger i kommunen. 

Aldersgruppen 0–17 år utgjorde 57 personer, hvorav 23 av disse er under skolepliktig alder. 

Flyktningene kommer fra flere ulike land. Leirfjord har en stabil flyktningetjeneste som gjør 

en god jobb med bosetting og integreringsarbeid. 

 

Kommunestyret har i 2015 vedtatt å bosette 60 nye flyktninger i perioden 2016 og 2017. Det 

opprettes en 100 % stilling ved flyktningetjenesten, og etter hvert nødvendig utvidelse av 

voksenopplæring. Erfaringene viser at mange flyktninger velger å flytte til andre kommuner 

for utdanning og arbeid når introduksjonsprogrammet er over (5 år). I 2015 flyttet 18 personer 

fra kommunen i perioden januar til oktober.  

 

På grunn av tilstrømmingen av asylsøkere til Norge i 2015 ble det på kort varsel opprettet 

mottak for enslige mindreårige asylsøkere på hotellet på Leines. Mottaket drives av Hoff 

Holding Helgeland as. Her skal det bo ungdom mellom 15 og 18 år. De fleste er menn og de 

fleste kommer fra Syria, Afghanistan og Eritrea.  

 

Kommunen har også en del arbeidsinnvandring. Disse har ikke krav på eller rett til 

norskopplæring. Noen kommer alene og jobber her en periode, mens andre har med familie 

og bosetter seg i Leirfjord.  
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Status befolkningssammensetning 
Befolkningsveksten i Leirfjord kommune er svakt stigende. De siste årene har antall 

barnefødsler økt og ligger nå på ca. 30 fødsler i året. Kommunen har også fått en økende 

andel innvandrere. I 2015 kom det et betydelig antall enslige mindreårige asylsøkere som skal 

bo lengre eller kortere perioder på asylmottak i kommunen. Befolkningsprognoser viser for 

perioden 2014 – 2040 en økning på ca. 20 % for hele befolkningen. For aldersgruppen 80+ 

viser prognoser en økning på hele 76 % fra 128 i 2014 til 225 i 2040. Behovet for ansatte i 

sykehjem og hjemmetjenesten vil øke i årene som kommer. 

 

Konsekvenser og årsaksforhold 
Befolkningen i Leirfjord vil trolig øke litt, og fordelingen på de ulike aldersgruppene vil endre 

seg. Det blir færre voksne og flere eldre. Dette har betydning for antallet voksne i 

arbeidsdyktig alder, i forhold til eldre som etter hvert vil ha behov for flere velferdstjenester. 

Selv om flere eldre enn tidligere rapporterer god funksjonsevne og i større grad enn tidligere 

klarer hverdagens utfordringer, er det også mange som lever lenge med kroniske sykdommer. 

Risikoen for en rekke slike sykdommer øker med alderen. Aldersdemens forekommer sjelden 

før 70-årsalderen og vanligvis ikke før 80 år, mens nesten annenhver person over 90 år har 

aldersdemens. Leirfjord har i flere år hatt et stort antall personer over 80 år sammenlignet med 

nabokommunene. Dette antallet vil øke kraftig de kommende årene.  

 

Leirfjord kommune er en liten kommune med de fordeler og ulemper det medfører. Det er 

oversiktlige forhold og mulighet for et tett samarbeid mellom kommunens etater og ansatte. 

Samarbeidet er i mange tilfeller personavhengig, og ikke alltid forankret i ledelse og 

strukturer. Kommunen samarbeider godt med nabokommunene i en lang rekke 

interkommunale foretak. I folkeavstemming høsten 2015 sa et stort flertall av Leirfjordingene 

nei til kommunesammenslåing. Det kan derfor være grunn til å anta at en stor andel av 

befolkningen er fornøyd med kommunens tjenestetilbud og organisering slik den fremstår i 

dag.  

 

Innvandringen til Leirfjord har ulike årsaker. Noen kommer som flyktninger, noe er 

arbeidsinnvandring og noen kommer på grunn av familiegjenforening eller familieetablering. 

Utgangspunktet for integrering kan være veldig ulikt både mellom og innad i gruppene. En 

felles utfordring for de fleste er å lære seg norsk. Dette er en av de viktigste nøklene for arbeid 

og deltakelse i det norske samfunnet. For en liten kommune er innvandring og tilflytting en 

viktig faktor for å opprettholde bosettingen. Vi rekrutterer også innvandrere til mange ulike 

stillinger. Det er allikevel grunn til å tro at det er begrenset kontakt mellom den «norske» 

Leirfjordingen og store grupper av innvandrerne. De som kommer flyttende trekkes også til 

sine egne landsmenn, eller personer med samsvarende kultur og religion. Et anstendig 

botilbud er viktig, men flyktningene trenger et samordnet tilbud med 

utdanning/norskopplæring, aktivitetstilbud og praktisk oppfølging i hverdagen.  
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Oppvekst- og levekårsforhold 
 

Oppvekst og levekår er viktige premisser for helse og livskvalitet. Med oppvekst- og 

levekårsforhold menes for eksempel økonomiske vilkår, bo- og arbeidsforhold, og 

utdanningsforhold. Økonomiske forhold kan omfatte andel med lavinntekt og 

inntektsforskjeller. Arbeid omfatter bl.a. tilknytning til arbeidslivet, sykefravær og uføretrygd. 

Utdanningsforhold omfatter f.eks. andel med høyere utdanning og frafall fra videregående 

skole. Levekår defineres i et samspill mellom individuelle faktorer og ressurser og de 

muligheter en har til å realisere disse på arenaer som skole, arbeid osv. 

 

Levekår 
 

Lavinntekt 
I Leirfjord er det mange med lavinntekt, særlig blant dem under 18 år. I 2013 lever 19 % av 

barna i Leirfjord i husholdninger med lavinntekt. I hele Norge er tallet 11 %, for Nordland 10, 

5 %. NAV gir støtte til fritidsaktiviteter og utstyr for å unngå at barn i utsatte familier blir 

utestengt fra å delta på lik linje med andre. Dette avhenger av at foreldrene søker hjelp.  

 

Personer i husholdninger i Leirfjord kommune med inntekt under 60 % av nasjonal 

medianinntekt 

 
Kilde: SSB – Personer i husholdninger i Leirfjord kommune med inntekt under 60 % av 

nasjonal medianinntekt, beregnet etter EU-skala. Årlige tall. (hentet 1.7.2015) 
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Fakta: EU-skala er en ekvivalensskala som benyttes for å kunne sammenligne 

husholdninger av forskjellig størrelse og sammensetning. Ulike ekvivalensskalaer 

vektlegger stordriftsfordeler ulikt. EU-skalaen er mye brukt, og i følge den skalaen må en 

husholdning på to voksne ha 1,5 ganger inntekten til en enslig for å ha samme økonomiske 

levekår. Barn øker forbruksvektene med 0,3 slik at en husholdning på to voksne og to barn 

må ha en inntekt som er (1 + 0,5 + 0,3 + 0,3) ganger så stor som en enslig for å ha det like 

bra økonomisk i følge EU skalaen. 
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Boligsituasjon 
Tilgangen på kommunale boliger har de siste årene bedret seg ettersom boligstiftelsen har 

bygget flere nye boenheter. Kommunen bosetter i stor grad barnefamilier/flyktning familier i 

de nye boligene. Boligstandarden på de kommunale boligene varierer mye. En del av 

boligmassen er gammel og dårlig vedlikeholdt, men kommunen har også flere nye, topp 

moderne leiligheter. Kommunen leier også private leiligheter.  

 

Det er for få små boenheter til personer med sammensatte behov (rus og psykiatri). NAV 

møter også ofte på unge brukere som har behov for bolig med miljøterapeutisk 

døgnbemanning. Dette har vi ikke i Leirfjord. De erfaringene en har i forhold til dem som 

trenger bistand til å skaffe bolig er at de ønsker nærhet til sentrale tjenester i kommunen som 

legekontor, NAV, skole/barnehage og butikk.  

Leirfjord har en gjeldende boligpolitisk handlingsplan for 2015-2018. 

 

Arbeid og deltakelse 
 

Pendling 
Leirfjord er en del av et større bo- og arbeidsmarked på midtre/ytre Helgeland. Særlig er det 

mange som pendler til og fra Alstahaug. Etter Toventunellen kom har Mosjøen blitt mer 

tilgjengelig, men kostnadene til pendlingen har også økt. I 2014 hadde Leirfjord den høyeste 

andelen arbeidsutpendling i Nordland, men vi har også en betydelig andel arbeidsinnpendling.  

 

År  

 Antall sysselsatte etter bosted, arbeidssted og pendlere inn/ut av kommunene 
 

Sysselsatte 

med bosted i 

kommunen 
 

Pendlere ut 

av 

kommunen 
 

Pendlere inn 

til 

kommunen 
 

Sysselsatte 

med arbeids-

sted i 

kommunen 
 

Pendlings 

balanse 

(Innpendlere 

minus 

Utpendlere) 
 

2000 926 281 110 755 -171 

2002 943 318 117 742 -201 

2004 927 311 95 711 -216 

2006 985 380 117 722 -263 

2008 1 023 423 148 748 -275 

2010 1 042 470 143 715 -327 

2012 1 046 473 141 714 -332 

2014 1 079 547 136 668 -411 

Kilde: SSB/Kommuneprofilen.  Sysselsatte med bosted og arbeidssted i kommunen - og 

pendlere inn og ut av kommunen. Leirfjord 2000-2014. Hentet 3.7.2015 

 

Arbeidsledighet 
I 2014 var det registrert 43 arbeidsledige personer i Leirfjord (årsgjennomsnitt). 13 kvinner og 

30 menn. Det var en økning fra 40 arbeidsledige personer i 2013. Da var fordelingen 14 

kvinner og 26 menn. Vanligvis er arbeidsledigheten høyest for den yngste aldersgruppen, men 

i 2013 er arbeidsledigheten høyere for aldersgruppen 30-74 år enn for aldersgruppen 15-29 år. 

Arbeidsledigheten varierte fra 2,6 % til 3, 8 % fra januar til september i 2015.  
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Andel arbeidsledige i Leirfjord fordelt på aldersgrupper 

 
Kilde: Kommunehelsa statistikkbank. Arbeidsledighet (prosent). Leirfjord (hentet 1.7.2015) 

 

Andel arbeidsledige i Leirfjord kommune 2008-2015 etter landbakgrunn 

 
Kilde: KommuneProfilen.no. Hentet 16.12.2015. 

 

Arbeidsledigheten for gruppen ikke-norske innvandrere er høyere enn for etnisk norske. I 

perioder har den vært veldig mye høyere, men i 3. kvartal 2015 er arbeidsledigheten for 

innvandrere på 8,2 % mot 3,3 % for etniske nordmenn.  
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Arbeidsledige i HALD-kommunene i 2015 

2015 

Kommune Jan. Feb. Mar. Apr. Mai Jun. Jul. Aug. Sept. 

Alstahaug 3,7 % 3,6 %  3,1 %  3,2 % 3,1 % 3,1 % 3,0 % 3,0 % 2,8 % 

Dønna 2,1 % 3,2 % 2,1 % 1,7 % 1,7 % 1,7 % 3,1 % 1,7 % 2,1 % 

Herøy 7,1 %  5,8 % 3,1 %  4,1 % 3,9 % 3,0 % 3,5 % 3,4 % 3,0 % 

Leirfjord 3,7 %  3,8 %  3,8 %  3,4 %  3,4 % 3,1 % 3,8 % 3,5 % 2,6 % 

Kilde: NAV. Arbeidsledighet (helt ledige). (Hentet 1.11.2015) 

 

Uføretrygd 
 

 

Leirfjord kommune har hatt en økende andel unge uføre de siste årene. For perioden 2011-

2013 har Leirfjord 4,7 % uføretrygdede mellom 18-44 år. Landssnittet for samme periode er 

2,5 % 

 

For aldersgruppen 45-66 år ligger Leirfjord stabilt høyt over flere år. I perioden 2011-2013 

har Leirfjord 28,1 % uføretrygdede mens landssnittet ligger på 18,4 %. For begge 

aldersgruppene ligger vi høyere enn nabokommunene Alstahaug og Herøy. Dønna er omtrent 

på samme nivå som oss.  

 

Uføretrygdede 18-44 år i Leirfjord, Nordland og Norge 

 
Kilde: Kommunehelsa statistikkbank. Antall og andel personer som mottar varig uføretrygd i 

prosent av befolkningen i alderen 18 - 44 år. Statistikken viser 3 års glidende gjennomsnitt 

 

  

Fakta: Uføreytelser er stønadsordninger for å sikre inntekt til livsopphold for personer (18-

66 år) som har fått inntektsevnen varig nedsatt på grunn av sykdom eller funksjonshemning. 
Uføretrygden er 66 prosent av gjennomsnittsinntekten din de 3 beste av de 5 siste årene før 

du ble syk. Tidligere års inntekt blir justert opp til dagens verdi. Det er kun årlig inntekt 

opptil seks ganger folketrygdens grunnbeløp (G) som tas med i beregningen av 

uføretrygden. 

 

https://www.nav.no/no/NAV+og+samfunn/Kontakt+NAV/Utbetalinger/Grunnbelopet+i+folketrygden
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Uføretrygdede 45-66 år i Leirfjord, Nordland og Norge 

 
Kilde: Kommunehelsa statistikkbank. Antall og andel personer som mottar varig uføretrygd i 

prosent av befolkningen i alderen 45 - 66 år. Statistikken viser 3 års glidende gjennomsnitt 

 

Sykefravær 
Leirfjord kommune har vært IA bedrift siden 2002. Avtalen innebærer blant annet at 

kommunen har en kontaktperson hos NAV arbeidslivssenter og utvidet egenmeldingsordning 

for ansatte. Sykefraværet hos kommunalt ansatte i Leirfjord har de siste årene ligget mellom 7 

% og 9 % (9,1 % i 2014).  

 

Tabellen under viser sykefravær hos arbeidstakere bosatt i Leirfjord kommune fordelt på 

kjønn, kvartalsvis for 2013 og 2014. Vi ser at sykefraværet ligger noe høyere for kvinner, men 

det svinger betydelig gjennom året.  

 

Sykefravær hos arbeidstakere bosatt i Leirfjord 

 2013 

1.Kvart

al 

2013 

2.Kvart

al 

2013 

3.Kvart

al 

2013 

4.Kvart

al 

2014 

1.Kvart

al 

2014 

2.Kvart

al 

2014 

3.Kvart

al 

2014 

4.Kvart

al 

Menn 5,5 6,6 5,5 5,9 6,2 5,5 5,9 6,6 

Kvinn

er 

8,1 8,3 6,5 6,6 6,1 7,2 8,2 8,8 

Kilde: SSB. Legemeldt sykefravær for arbeidstakere, etter region, kjønn, tid og  

statistikkvariabel. Hentet 3.7.2015. 

 

Utdanning 
 

Barnehage 
Leirfjord har 4 barnehager. Ulvang oppvekstsenter har en avdeling med 16 plasser (13 barn). 

Tverlandet oppvekstsenter har 1 avdeling med 10 plasser (7 barn). Leines barnehage har 54 

plasser (41 barn) fordelt på 3 avdelinger. Leland barnehage er den største barnehagen. 

Barnehagen har fått en stor økning av antall barn og ansatte etter at kommunene kjøpte den 
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tidligere barnevernsinstitusjonen Storåsen i 2015. Per i dag er det 126 plasser (82 barn) fordelt 

på 7 avdelinger, 4 avdelinger på Leland barnehage avd. Storåsen og 3 avdelinger på Leland 

barnehage avd. Kirkelia. Etter hvert skal Storåsen bygges om slik at den totalt kan huse alle 7 

avdelingene ved Leland barnehage. Per i dag har Leirfjord full barnehagedekning. 

 

Skole 
Leirfjord har 3 skoler. Leirfjord Barne- og Ungdomsskole har 133 elever fra 1.-7. klasse og 75 

elever fra 8-10. klasse. Tverlandet Oppvekstsenter har 16 elever fra 1.-7. klasse. Ulvang 

Oppvekstsenter har 16 elever fra 1.-7. klasse.  

 

Nasjonale prøver 
Leirfjord har over flere år et høyt antall elever på laveste mestringsnivå i både lesing og 

regning, målt i 5. klasse. Kommunehelsa har ikke offentliggjort tall for verken leseferdighet 

eller regneferdighet hos 8. klasse for Leirfjord, trolig fordi tallmaterialet er for lavt.  

 

 

Leseferdighet på laveste mestringsnivå (B) − 5. trinn 

 
Kilde: Kommunehelsa statistikkbank. Andel 5. klassinger som har laveste mestringsnivå i 

lesing, i prosent av alle 5. klassinger som tok nasjonale prøver. Kommunens tall omfatter 

elever som går på skole i kommunen. Statistikken viser 3-års glidende gjennomsnitt. Hentet 

14.12.2015. 
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Regneferdighet på laveste mestringsnivå (B) – 5. trinn 

 
Kilde: Kommunehelsa statistikkbank. Andel 5. klassinger som har laveste mestringsnivå i 

regning, i prosent av alle 5. klassinger som tok nasjonale prøver. Kommunens tall omfatter 

elever som går på skole i kommunen. Statistikken viser 3-års glidende gjennomsnitt. Hentet 

14.12.2015. 

 

Helsefremmende skole og barnehage  
Skolene og barnehagene i Leirfjord har gjennom samarbeidsavtalen om folkehelse (2014-

2016) med Nordland Fylkeskommune forpliktet seg til å jobbe for å bli helsefremmende 

skoler og – barnehager. Det er utarbeidet et kriteriesett som styrer dette arbeidet.  

 

Frafall i videregående skole 
Leirfjord hadde i perioden 2011-2013 et frafall på 21,7 %. Det var ikke bare lavest i HALD, 

det er også lavere enn landsgjennomsnittet på 24,6 %. Tall for HALD-kommunene viser at 

frafallet er størst ved yrkesfaglig studieretning/utdanningsprogram. Ved allmennfaglig 

studieretning fullførte 67 % innenfor normert tid i perioden 2009-2014. Ved yrkesfaglig 

studieretning/utdanningsprogram fullførte bare 30 % innenfor normert tid. (SSB, hentet 

29.11.2015) 

 

 

 

  

Fakta: Frafall i videregående skole inkluderer personer som har startet på grunnkurs i 

videregående opplæring men ikke har oppnådd studie- eller yrkeskompetanse etter 5 år. 

Andelen blir beregnet ut fra prosent av alle som startet grunnkurs i videregående 

opplæring det året. Personer som etter 5 år fortsatt er i videregående skole, regnes ikke 

som frafalt. 
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Frafall i videregående skole HALD-kommunene og Nordland 

 
Kilde: Kommunehelsa. Frafall i videregående skole − andel (prosent), standardisert. Hentet 

3.7.2015 

 

Utdanningsnivå 
Utdanningsnivået i Leirfjord er i følge kommunehelsa lavere enn gjennomsnittet for Norge 

(83 %), men bare litt lavere enn gjennomsnittet for Nordland (78 %). I Leirfjord var andelen 

mellom 30 -39 år med fullført videregående eller høyere utdanning 76 % i 2013. Tall fra SSB 

viser at det i 2014 er litt flere kvinner med høgskole og universitetsutdannelse i Leirfjord, og 

litt flere menn med videregående utdanning. Andelen med kun grunnskoleutdanning er 

ganske likt fordelt mellom kjønnene. I gruppen over 45 år er det som forventet flere med bare 

grunnskole og færre med høgskole/universitetsutdanning enn i gruppen under 45 år. 

 

Utdanningsnivået i Leirfjord, 2014 

 
Kilde: SSB. Befolkningens utdanningsnivå. Hentet 29.11.2015. (Universitets- og 

høgskolenivå lang, omfatter utdanninger på mer enn 4 år, samt forskerutdanning) 
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Oppvekst 
 

Mobbing 
I Elevundersøkelsen for 2013-14 og 2014-15 oppgir ingen å bli mobbet 2-3 ganger i måneden 

eller mere. Dette er tall for 7. og 10. trinn ved alle skolene i Leirfjord. 

 

 

I ungdataundersøkelsen i 2013 svarte 5 % av ungdommene på ungdomsskolen at de ble utsatt 

for plaging, trusler eller utfrysning ukentlig. 5 % oppga også at de ble utsatt for plaging, 

trusler eller utfrysning omtrent en gang i måneden. 

 

Ungdata undersøkelsen i Leirfjord 2013 (ungdomstrinnet) 

 
 

Helsestasjon 
Helsestasjonen i Leirfjord er bemannet med 2,5 stilling helsesøster. Helsestasjonen følger 

veilederen for helsestasjons- og skolehelsetjeneste i forhold til helsestasjonsarbeidet mellom 

0-5 år. Nyfødte får som regel hjemmebesøk innen 10 dager. Leirfjord har i 2015 ansatt egen 

jordmor i 10 % stilling som har kontorsted på helsehuset. Helsestasjonen og jordmor jobber 

med Tidlig intervensjon. Dette er en metode for å identifisere og starte håndteringen av et 

problem på et så tidlig tidspunkt at problemet reduseres eller forsvinner. Hovedfokuset er barn 

som vokser opp med rus, vold eller psykisk syke foreldre.  

 

Fakta: Elevundersøkelsen er en nettbasert brukerundersøkelser fra 

Utdanningsdirektoratet. Den har til hensikt å gi elevene muligheten til å si hva de mener 

om forhold som er viktige for at de skal lære og trives på skolen. Det er obligatorisk å 

gjennomføre undersøkelsen for elever på grunnskolens 7. og 10. trinn, samt på 1. trinn i 

videregående opplæring. 

http://snl.no/Utdanningsdirektoratet
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Helsesøster oppsøkes ofte av ungdommer som ønsker å snakke om ting som er vanskelige. 

Det er viktig at helsestasjonen har stor grad av tilstedeværelse og kan bistå ungdommen når de 

har et akutt behov for noen å snakke med.  

 

Skolehelsetjeneste  
Veilederen for helsestasjons- og skolehelsetjeneste anbefaler at helsesøster er inne i klassene 

på ulike trinn og underviser i ulike tema. Helsesøster har fått prosjektmidler for 2015 til å 

gjennomføre skolehelsetjeneste for Leirfjords elever på videregående skole. Prosjektet pågår 

fortsatt. Både skolehelsetjenesten og helsestasjonen er sårbare for fravær. Siden de er få 

ansatte vil for eksempel sykefravær få direkte konsekvenser for tilbudet som gis til barn og 

unge. I 2015 har særlig skolehelsetjenesten vært redusert til et minimum.  

 

Barnevern 
Leirfjord kommune har interkommunalt barnevern i samarbeid med HALD-kommunene og 

Træna. Leirfjord kommune er vertskommune for barnevernstjenesten. I flere år har vi ligget 

høyt på KOSTRA-tall for netto driftsutgifter til barnevern. Leirfjord brukte i gjennomsnitt 17 

933 kr per barn mellom 0-17 år. Snittet for Nordland var 9552 kr, og snittet i vår KOSTRA 

gruppe var 9024 kr. Kommunen har også et forholdsvis høyt antall omsorgsovertakelser.  

 

Status oppvekst og levekår 
Det var ca. 85 barn som bodde i lavinntektsfamilier i Leirfjord kommune i 2013. Det er en 

betydelig høyere andel enn gjennomsnittet for landet. Andelen av arbeidsledige er omtrent 

som landet for øvrig, men innvandrere opplever betydelig større arbeidsledighet enn etniske 

norske.  Andelen uføretrygdede mellom 18-44 år er stigende i Leirfjord, og betydelig høyere 

enn landsgjennomsnittet.  

 

I forhold til nabokommunene har Leirfjord lavt frafall fra videregående, og andelen er 

synkende. Utdanningsnivået i Leirfjord er allikevel lavere enn landet for øvrig. Leirfjord har 

svært stor andel utpendlere, høyeste andel i hele Nordland. 

 

Helsestasjon og skolehelsetjenesten er en viktig forebyggende tjeneste for barn og unge. 

Tilstedeværelse og nok personell er avgjørende for å bygge gode relasjoner og følge opp barn 

og unge over tid. Det er litt usikre tall rundt mobbing, men dette ser ikke ut til å være noe 

utbredt problem. Leirfjord har høye utgifter til barnevernet og et høyt antall 

omsorgsovertakelser. 

 

Konsekvenser og årsaksforhold 
Arbeid og utdanning har stor betydning for helse og levekår. Leirfjord har høy uføregrad og 

stor andel barnefattigdom. Dette har vedvart over mange år.  En del av forklaringen på 

barnefattigdom er at vi har høy andel flyktninger i kommunen. Flyktningene som gruppe har 

ofte mange barn, høy arbeidsledighet og lav inntekt. Disse familiene har ofte supplerende 

sosialhjelp. Kommunen har også en del små bedrifter og landbruk. Avskrivningsregler gjør at 

reel inntekt er noe høyere enn den som kommer ut på SSB rapporter.  Det er ikke sikkert at 

alle i kategorien opplever seg som fattig. 

 

Det er vanskelig å gi noen enkel forklaring på det høye antallet uføre. Noen aktuelle 

momenter kan være tidligere holdninger hos leger, manglende fokus på tilrettelegging på 
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arbeidsplasser og lavt utdanningsnivå i kommunen. I tillegg er en stor andel ansatt i 

primærnæringene og pleie/omsorgstjenesten. Dette er fysisk tunge og krevende yrker. 

 

Gruppen som mottar uføreytelser er en utsatt gruppe helsemessig (fysisk og psykisk) og 

materielt. Hvor mange som mottar uføreytelser er en indikator på helsetilstand, men må ses i 

sammenheng med næringslivet, utdanningsnivået og jobbtilbudet i kommunen. Grupper som 

står utenfor arbeidsliv og skole har oftere dårligere psykisk helse og mer usunne levevaner 

enn de som er i arbeid. De siste ti årene har andelen som får sykmelding og uføretrygd vært 

høyere i Norge enn i andre OECD-land. Økte helseproblemer i befolkningen kan ikke forklare 

dette. Årsakene til sykefravær og uførepensjon er vanskelige å fastslå. Ofte er de 

sammensatte, og forhold som usikker arbeidssituasjon, nedbemanninger og livsstilsfaktorer 

kan påvirke sykefraværet og andelen som søker om uføreytelser. (Folkehelseinstituttet, 

folkehelseprofiler) 

 

Sosial ulikhet i helse er helseforskjeller som varierer systematisk langs sosiale dimensjoner. 

Helseforskjeller er et produkt av forskjeller i ressurser, levekår og muligheter, og forskjellene 

skapes i oppvekstmiljø, arbeidsliv, fritid o.l. De mest effektive tiltakene mot sosial ulikhet 

retter seg mot hele befolkningen, i form av tiltak som bidrar til sosial utjevning. Dette bør 

kombineres med mer målrettede tiltak overfor de mest utsatte gruppene. 

 

Årsaken til de høye utgiftene i barnevernet kan være utfordrende saker og stadig større 

utgifter til bruk av tolk. Barnevernet bruker i stor grad eget tiltaksteam til tyngre tiltak og det 

betyr at kommunen får økte lønnsutgifter. Fordelen med eget tiltaksteam er at 

barnevernstjenesten disponerer teamet selv og kan bruke dem inn i et stort antall familier 

samtidig. Når barn vokser opp i hjem hvor de ikke får tilstrekkelig omsorg eller opplever 

vold/misbruk kan konsekvensene for både barnet og samfunnet bli svært store. Barnevernet er 

helt avhengige av at både ansatte og privatpersoner melder ifra hvis de er bekymret for et 

barn.  
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Fysisk, biologisk, kjemisk og sosialt miljø 
 

En rekke miljøforhold har effekt på helsen. Eksempler er drikkevannskvalitet, luftkvalitet, 

grad av støy, sykkelvegnett og kvaliteter ved nærmiljøet som tilgang til friområder, 

friluftsområder osv. Oversikt over infeksjonsepidemiologiske forhold i kommunen etter 

smittevernloven §§ 7-1 og 7-2 bør samordnes med oversikt etter folkehelseloven og forskrift 

om oversikt over folkehelsen og komme inn under biologiske faktorer. Sosialt miljø kan 

omfatte organisasjonsdeltakelse, valgdeltakelse, kulturtilbud, sosiale møteplasser osv. Med 

begrepene fysisk, biologisk, kjemisk og sosialt miljø refereres det til kapittel 3 i 

folkehelseloven (Miljørettet helsevern). 

 

Fysisk miljø og tilrettelegging 
 

Drikkevannskvalitet 
Andelen personer som får vann fra vannverk som både har tilfredsstillende resultater mht. E. 

coli og stabil drikkevannsleveranse er lavere enn landsnivået. I Leirfjord hadde 83 % 

tilfredsstillende vann i 2013. I landet som helhet gjelder dette 89 %, men i Nordland er det 

bare 58 % som har tilfredsstillende vann. Statistikken gjelder den delen av befolkningen som 

får vann fra rapportpliktige vannverk. Når man vurderer kommunens drikkevannsforsyning, 

må det tas hensyn til hvor stor del av befolkningen som er tilknyttet slike vannverk. Leirfjord 

har en forsyningsgrad på 80 %. Forsyningsgraden for Nordland er på 91 % og Norge på 89 %.  

 

Totalt var det 66,4 % som hadde tilfredsstillende vannkvalitet fra rapportpliktige vannverk i 

Leirfjord i 2013. 720 av Leirfjords innbyggere har dermed vann av ukjent eller utilstrekkelig 

kvalitet. (Kommunehelsa statistikkbank) 

 

Forekomst av radon 

 

Norges Geologiske Undersøkelse har utarbeidet aktsomhetskart for Radon. Leirfjord 

kommune har store områder med bart fjell. Disse er stort sett merket med høy aktsomhet for 

Radon. Det er noe bebyggelse i tilknytning til fjellpartiene som også er merket med høy 

aktsomhet. Størstedelen av de bebygde områdene i Leirfjord er merket med moderat til lav 

aktsomhet eller usikker aktsomhet. Nærmere informasjon og detaljer finnes på www.ngu.no  

 

Det ble gjennomført radonmålinger i de kommunale byggene i 2012-2013. Hovedsakelig fant 

man lave nivå av radon, men noen lokaler lå over minstenivå. Her er det gjort tiltak, slik at de 

kommunale byggene stort sett har akseptable radonnivå.  

 

  

Fakta: Radon i inneluft øker risikoen for lungekreft. Risikoøkningen bestemmes av hvor 

lang tid man utsettes for radon og av hvor høyt radonnivået er. I skoler, barnehager og 

utleieboliger, som er omfattet av strålevernforskriften, stilles det bindende krav til 

radonnivåene. Når det gjelder andre bygninger, anbefaler Statens strålevern at de skal ha 

så lave radonnivåer som praktisk mulig og innenfor anbefalte grenseverdier. 

 

http://www.ngu.no/


27 

 

Godkjenning av skoler og barnehager 
Leirfjord har ingen skoler eller barnehager som er vurdert og godkjent etter Forskrift om 

miljørettet helsevern i barnehager og skoler. Kommunen (ved kommuneoverlege) er 

godkjenningsmyndighet. Det er planlagt en prosess for å få skolene og barnehagene godkjente 

i løpet av 2016. 

 

Gang- og sykkelveger 
Det er gang- og sykkelvei på enkelte vegstrekninger helt sentralt på Leland.  Det er et stort 

behov for gang- og sykkelveg langs riksvei 17 fra Meisfjord til Neshøgda. Veistrekningen 

kunne vært benyttet til aktiv transport for svært mange på vei til arbeid og skole, men blir 

ansett som trafikkfarlig og brukes nesten bare til biltrafikk. Veien forbi Ulvang 

oppvekstsenter er også for dårlig tilrettelagt for skolebarna.  

 

Områder for rekreasjon og friluftsliv  
Helgeland Friluftsråd har bidratt sammen med administrasjonen i Leirfjord til kartlegging og 

verdisetting av friluftsområder i kommunen. Områdene kan sees i kart på www.naturbase.no. 

Kartleggingen viser at kommunen har mange og store områder for friluftsliv. Både fjell, skog, 

sjø, elver, badeplasser og områder med kulturhistorisk verdi.  

 

Fysak i Leirfjord har skiltet og annonsert 10 fjelltrimturer og flere turløyper. Telltur brukes til 

turregistrering på nett. Det jobbes kontinuerlig med merking og forbedring av løypene. 

Arbeidet utføres av frivillige og organiseres av Fysakkordinator. Kommunen bruker også 

Turkart Helgeland. 

 

Turområdet i Forslandsdalen ble åpnet høsten 2015. Området har blitt godt tilrettelagt for 

mange brukergrupper i forbindelse med utbygging av kraftstasjonen. Leirfjord har et godt 

tilbud til dem som ønsker å gå på ski. Lysløyper på Leland, Kvitting, Bakken og Tovåsen. 

Lengre preparert løype i Randalen. Akebakke på Leland med belysning. Arbeidet med 

løypene utføres hovedsakelig av frivillige knyttet til skigruppa i Leirfjord Idrettslag  

 

Det er lite informasjon tilgjengelig om mange av de gode friluftsområdene og nærturene som 

vi har. Det finnes en del gapahuker, bålplasser, gammer og lignende som fritt kan benyttes av 

f. eks barnefamilier, men kommunen har ingen oversikt over disse. Kommunen har en god del 

friluftsutstyr som lånes ut til dem som ønsker det gjennom servicekontoret. Ordningen er nok 

for lite kjent for dem som har størst behov for det.  På vinteren opplever en del at snø og is, 

mørke veier og redselen for f.eks. elg er et hinder for å komme seg ut på tur. 

 

Kollektivtransport 
Busstilbudet i Leirfjord er svært variabelt. Mellom Helgelandsbrua og Neshøgda går det en 

god del busser. Mange av disse kjører også innom Leines. Resten av kommunen har et 

begrenset busstilbud som blir enda mindre i helger, på kveldstid og i skolens ferier. Det er 

også en del husstander som har såpass lang vei til nærmeste busstopp at det busstilbudet som 

er ikke kan nyttegjøres av dem som er lite gangføre. Behovet for bedre kollektivtrafikk har 

vært et tydelig signal fra flere av grendeutvalgene. Ventetiden på Leland kan bli lang etter for 

eksempel legebesøk eller handling. Folk føler seg isolerte og kan ikke delta i de tilbud som 

finnes. Dette er særlig en utfordring for barn og eldre.  

 

Leirfjord kommune startet i 2012 opp med distriktsmobil. Distriktsmobil er en drosjetjeneste 

som gjelder for transport innad i Leirfjord kommune på onsdager mellom 09:00 og 13:00 eller 

etter nærmere avtale med aktuell drosjesjåfør. Målgruppen er personer som ikke har tilgang til 

http://www.naturbase.no/
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egen bil, men som trenger transport til lege, butikk, venner og bekjente, møter, frisør etc. Det 

betales en egenandel på kroner 30 pr. tur. Leirfjord kommune betaler resterende beløp.  

 

Biologisk og Kjemisk miljø 
 

Smittsomme sykdommer 
Folkehelseinstituttet har etter smittevernloven ansvar for å overvåke smittsomme sykdommer 

i Norge og bidra til den internasjonale overvåkingen. Folkehelseinstituttet driver 

Meldingssystem for smittsomme sykdommer - MSIS. Leirfjord kommune har en lokal 

Smittevernplan for 2009 – 2012. Den bør revideres.  

 

Det økte antallet asylanter representerer en betydelig utfordring for helsetjenestene, og det er 

viktig med et godt helsetjenestetilbud i transittfasen, på mottak og i kommuner etter bosetting. 

Det er ingen spesiell smittefare knyttet til kontakt med flyktninger og asylsøkere i følge 

Folkehelseinstituttet. Det skal alltid gjennomføres en tuberkulosescreening av flyktninger og 

asylsøkere før det er gått 14 dager.  Normalt gjøres dette i ankomstmottak. Tuberkulose er 

generelt en lite smittsom sykdom. Det er heller ikke ansett som en helserisiko å være sammen 

med asylsøkere og flyktninger før de er undersøkt med lungerøntgen. Slik undersøkelse er 

også fra før av en etablert rutine når asylsøkere kommer til landet. 

 

Radioaktivt nedfall  
På grunn av de rådende vind- og nedbørsforholdene i tiden under og rett etter Tsjernobyl-

ulykken var Norge et av de landene i Vest-Europa som ble hardest rammet av radioaktivt 

nedfall. Spesielt deler av Buskerud, Oppland, Trøndelag og sørlige deler av Nordland fikk 

mye radioaktivt nedfall, og siden nedbrytingen av cesium-137 går svært langsomt finnes det 

fortsatt i norsk natur selv neste 30 år etter ulykken.  

 

Husdyr som beiter i utmark tar opp radioaktivt cesium i kroppen gjennom forurensede 

beitevekster. Dette fører til forurensning av kjøtt og melk. Strålevernet overvåker fortsatt 

innholdet av radioaktivt cesium i utvalgte besetninger av sau, geit og storfe gjennom 

beitesesongen. Samtlige besetninger som ble overvåket i 2015 viser konsentrasjoner av 

radioaktivt cesium på lavere eller samme lave nivå som i 2014. (Statens strålevern) Det 

foretas ikke lenger årlige målinger i HALD kommunene da disse er fritatt. Når det gjelder 

HALD kommunene så blir det tatt stikkprøver på slakteriet i besetninger som beiter i disse 

kommunene. Resultatet i 2015 viste at det var lave måleresultat på stikkprøvene. (Mattilsynet) 

 

Sosialt miljø 
 

Sosiale risikomiljøer som rusmiljøer og kriminalitet  
Leirfjord kommune har et etablert narkotikamiljø. Miljøet er utad lite synlig og rekrutterer 

trolig ikke ungdom i noen stor grad. Det er en del trusler og vold i forbindelse med kjøp og 

salg av narkotika og pengeinnkreving. Salget er det både Leirfjordinger og folk fra nabobyene 

som står for. Leirfjord er et knutepunkt hvor det også foregår en del overleveringer av penger 

og narkotika mellom Helgelandsbyene.  

 

Alstahaug- og Leirfjord Lensmannskontor har ikke foretatt noe egen analyse av 

risikomiljøene i Leirfjord, men vi har fått tilgang til noen av deres subjektive betraktninger: 

«Vår oppfatning er at Leirfjord har et gjennomsnittlig rusmiljø hvor narkotikabrukerne er 
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mest synlig for oss. Den mest aktive kjernen består av 12 – 15 personer, noen av disse bruker 

anabole steroider og er lett synlige i forhold til resten. I dette miljøet har vi også registrert 

vinningskriminalitet samt vold og trusler, både med offer i eget miljø og offer fra andre 

steder. Av registrerte narkotiske stoffer er det klart hasj, amfetamin og tabletter som er 

hyppigst registrert.» 

 

I forhold til kriminelle miljø skriver politiet: «Av andre typer lovbrudd er det i hovedsak 

miljøkriminalitet vi registrerer. Det foregår massiv ulovlig snøscooterkjøring i en kort 

periode sen vinter og vår. Her har politiet knappe ressurser og de fleste meldinger blir 

liggende ubehandlet. Ellers er det flere meldinger og registreringer som vedrører ulovlig 

fiske, både i elver, vann og hav. Her bruker politiet Kystforsvaret til bistand sommerstid, men 

kun opp mot sjøoppsyn.» 

 

Det er fra helsetjenestens side ønske om mere samarbeid med politiet i det forebyggende 

arbeidet. Etter en periode uten ruskoordinator er det nå ansatt ruskoordinator i 100 % stilling 

fra oktober 2015.  

 

BrukerPlan ble gjennomført første gang i 2013. Dette er et verktøy som både kartlegger 

livssituasjonen til den enkelte rusmiddelmisbruker og russituasjonen generelt i kommunen. 

Undersøkelsen indikerte at Leirfjord har et rusmiljø hvor mange havner på rødt, det vil si at de 

sliter med mye rus og en vanskelig livssituasjon. Det er planlagt en ny BrukerPlan 

undersøkelse i 2016, den vil trolig kunne gi oss enda mere informasjon om situasjonen. 

Leirfjord kommune har en Ruspolitisk handlingsplan for 2011-2014. Revidering av planen ble 

påbegynt høsten 2015, og er planlagt ferdig våren 2016.  

 

Frivillige organisasjoner 
Leirfjord har mange frivillige organisasjoner. Noen er svært aktive, mens andre er lite aktive. 

Kulturetaten har slitt med å få oppdatert informasjon fra lagene om hvem som er ledere og 

kontaktpersoner. Kommunen har ikke oversikt over medlemstall i de frivillige lag og 

foreninger utenom idretten. Idrettsrådet er gjenoppstått i 2015 etter å ha ligget nede en stund. 

Folkehelse- og kulturkonsulent er fra 2016 sekretær for idrettsrådet.  

 

Antallet medlemmer i idrettslag i Leirfjord er halvert fra 2000 til 2014. Årsaken til dette er i 

hovedsak den store nedgangen i Leirfjord IL. Idrettslaget har mistet over 400 registrerte 

medlemmer i perioden. Det er totalt sett nesten dobbelt så mange menn/gutter som 

kvinner/jenter i idrettslagene i Leirfjord 

  

Antall medlemmer totalt i de ulike idrettslagene fra 2000 til 2014 

 
Kilde: Nordland idrettskrets.  

IDRETTSLAG 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014

Bardal Judoklubb 20 18 26 4 13 17 19 14

Kviting IF 39 36 33 35 51 36 15 40

Leirfjord IL 510 303 227 230 191 183 118 105

Ungdoms- og Idrettslaget Trygg 43 65 40 61 46 41 33 30

Leirfjord Sportsskytterklubb 29 57 31 30 41 28 29

Leirfjord Hesteforening 59 23 31

Leirfjord Innebandy 10 27 22 31 43

Leirfjord Motorsportklubb 41 34

TOTALT 612 510 406 402 358 340 285 295



30 

 

Fakta: Norsk kulturindeks er en 

årlig oversikt over kulturlivet i 

norske kommuner som utarbeides 

av Telemarksforskning. Tallene 

viser rangeringen blant landets 

428 kommuner. 

Metodebeskrivelse og oversikt 

over kilder finnes i egen 

publikasjon som kan lastes ned på 

www.telemarksforsking.no/kulturi

ndeks. 

Antall medlemmer i idrettslag i Leirfjord i 2014 fordelt på kjønn og alder 

 
Kilde: Nordland idrettskrets. M=menn/gutter. K=kvinner/jenter. 

 

 

Kulturtilbud 
 

Norsk kulturindeks for Leirfjord 2015 

 

Kilde: Telemarksforskning. Norsk kulturindeks 2015. Rangeringer i alle kategorier, av 428 

kommuner. (Rangering for 2014 i parentes). Hentet 27.12.2015 

 

 

Her ser vi at Leirfjord ligger veldig lavt og er en av landets dårligste kommuner på kultur etter 

Telemarksforsknings kriterier. Totalt nr. 402 av 428 kommuner) Kulturskole, Den Kulturelle 

Skolesekken (DKS), senekunst og kultur for barn skiller seg ut i positiv retning. Her havner vi 

blant de 200 beste kommunene i landet. I 2014 var Leirfjord på 389. plass. 

 

Lokalt i Leirfjord arrangeres det jevnlig konserter, og det foregår en del frivillig kulturarbeid. 

Variasjon og hyppighet er begrenset, som man kanskje vil forvente i en liten kommune. 

Leirfjordingene benytter seg også av tilbud i nabobyene. Dette vil ikke komme frem på 

telemarkforsknings kulturindeks. Med det nye kulturbadet som åpnet i Sandnessjøen høsten 

2015 vil kulturtilbudet øke også for Leirfjords befolkning. Mosjøen har tradisjonelt vært kjent 

som en kulturby. Med Toventunellen har reisetiden til Mosjøen blitt redusert, men kostnadene 

har også økt.  

 

  

IDRETTSLAG M 0-12 M 13-19 M 20-25 M 26- K 0-12 K 13-19 K 20-25 K 26- Menn sum Kvinner sum Totalt

Bardal Judoklubb 1 1 0 4 1 3 0 4 6 8 14

Kviting IF 8 3 0 4 12 7 0 6 15 25 40

Leirfjord IL 37 20 0 18 21 0 0 9 75 30 105

Ungdoms- og Idrettslaget Trygg 0 0 0 12 0 0 0 18 12 18 30

Leirfjord Sportsskytterklubb 0 0 2 20 0 0 1 6 22 7 29

Leirfjord Innebandy 10 5 1 15 5 1 0 6 31 12 43

Leirfjord Motorsportklubb 9 7 3 13 2 0 0 0 32 2 34

TOTALT 65 36 6 86 41 11 1 49 193 102 295

  LEIRFJORD 

KUNSTNERE 396    (355)   

KULTURARB 416    (417) 

MUSEUM 248    (168) 

KONSERTER 388    (399) 

KINO 301    (305) 

BIBLIOTEK 298    (219) 

SCENEKUNST 146    (216) 

KULTUR FOR 

BARN 

134    (318) 

KULTURSKOLE 188    (318) 

DKS 44    (28) 

SENTR. TILD. 360    (363) 

FRIVILLIGHET 304    (321) 

TOTAL 402    (389) 

http://www.telemarksforsking.no/kulturindeks
http://www.telemarksforsking.no/kulturindeks
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Sosiale møteplasser 
Det er lekeplasser i de fleste grendene og flere lekeområder på Leland. De fleste er tilknyttet 

skole eller barnehage, men benyttes også av barn og ungdom på kveldstid. Det er noen lag og 

foreninger som sørger for både uformelle møteplasser og faste aktiviteter på 

ettermiddag/kveld for både barn og voksne. For unge voksne (særlig tilflyttere) er det ikke så 

mange møteplasser hvor man kan treffe og bli kjent med andre.  

 

Sosiale nettverk 

 

Hender det at du føler deg ensom? Aldersgruppen 15+ år, tall for Nordland 

 
Kilde: Levekårsundersøkelsen i Nordland 2001 og 2014. Ensomhet og samvær med venner 

etter kjønn, alder og årstall. 

 

Figuren viser at flere yngre kvinner og færre eldre kvinner opplever ensomhet i 2014 

sammenliknet med 2001, mens for menn er forskjellene marginale. Yngre er oftere sammen 

med venner enn eldre både i 2001 og 2014. Særlig i gruppen menn over 67 år har andelen som 

er sammen med venner ukentlig eller oftere økt kraftig fra 2001 til 2014. På området sosiale 

nettverk er det mangelfull data på kommunalt nivå for den voksne befolkningen. Tallene 

gjelder for Nordland fylke som helhet, men det er nærliggende å tro at dette også gjelder for 

Leirfjord kommune. 

 

 

Det nære nettverket for flyktninger bosatt i Leirfjord er kjernefamilien. For enslige flyktninger 

uten familie, er det andre bosatte flyktninger i kommunen fra samme land. Dernest kommer 

den etniske gruppen de tilhører og som er bosatt i nærområdet. De fleste har en nær 

tilknytning til det trossamfunnet de tilhører. Noen har etter hvert fått norske venner. Barn og 

Fakta: Folk har ulike behov når det gjelder omfang av sosial kontakt med andre, 

og man må også kunne gå ut fra at grad og type sosial kontakt også vil endre seg 

gjennom ulike livsfaser. En indikasjon på problematisk mangel på sosial kontakt er 

dermed å se på hvorvidt og i hvilken grad man føler seg ensomme 

(Levekårsundersøkelsen i Nordland 2014). 
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unge får støtte fra flyktningetjenesten for å kunne delta på fritidsaktiviteter på lik linje med 

norske barn. Flyktningetjenesten arrangerer egne kurs og aktiviteter for flyktningene, og bistår 

slik at de kan delta på aktiviteter i kommunen sammen med andre. Det er i følge 

flyktningetjenesten utfordrende å få flyktninger inn i aktiviteter sammen med norske. 

Samtidig er det stor forskjell på om de ønsker kontakt med norske eller ikke. 

Språkpraksis/arbeidspraksis og jobb er viktig for å få utvidet nettverket. 

 

Psykiatrisk dagsenter Oasen er en viktig møteplass og sosialt nettverk for voksne som sliter 

med psykiske vansker. 

 

Ungdata viser at 41 % av jentene og 14 % av guttene sier de har følt seg ensomme siste uken. 

(Andel som har vært ganske mye eller veldig mye plaget av ulike situasjoner siste uke). Vi ser 

allikevel at de aller fleste har minst en fortrolig venn og 86 % er fornøyd med vennene sine og 

foreldrene sine.  

 

Ungdata 2013 i Leirfjord (ungdomsskolen) 

 
 

Tilhørighet 
Vi vet lite konkret om folks generelle opplevelse av tilhørighet. Det som har vært en 

utfordring, men også en styrke i Leirfjord har vært folks sterke tilknytning til sin egen grend. 

For mange er grenda/tettstedet der man har tilhørigheten, mens kommunen i mindre grad 

oppleves som et fellesskap. Fordelen med de sterke grendene er at man blir enda sterkere 

knyttet sammen i et felleskap, særlig gjennom lags- og dugnadsarbeid. Ulempen er at 

grendene blir litt lukket, og det er mindre naturlig å delta på aktiviteter i en annen grend enn 

der en selv hører til.  

 

Valgdeltakelse 
Valgdeltakelsen ved kommunestyrevalget i 2015 var 63,9 %. Ved fylkestingsvalget samme 

dag var den på 54 %. Ved stortingsvalget i 2013 var valgdeltakelsen på 73,6 %.  
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Under folkeavstemning om kommunereform høsten 2015 ble det avgitt 1011 stemmer, noe 

som er 58,3 % av de stemmeberettigede. Her svarte 28,4 % ja til kommunesammenslåing, og 

71,6 % svarte nei.  

 

Kvinneandelen i kommunestyret har steget kraftig fra forrige valg. I 2011-2015 var 4 av 19 

representanter kvinner. I 2015 ble det valgt inn 8 kvinner og 11 menn. 

 

Status fysisk, biologisk, kjemisk og sosialt miljø 
En tredjedel av Leirfjords innbyggere har drikkevann av ukjent eller utilstrekkelig kvalitet. 

Dette ligger langt over landsgjennomsnittet. Ingen av skolene eller barnehagene er vurdert 

eller godkjent etter forskrift om miljørettet helsevern i skole eller barnehage. Kommunen har 

lite gang- og sykkelveier, og mange av veistrekningene i kommunen oppleves som utrygge, 

særlig for barn.  

 

I Leirfjord er det gode muligheter for friluftsliv og turgåing både sommer og vinter. Lysløyper 

gjør det enklere å komme seg ut i den mørke årstiden. Turområdene er variabelt skiltet og 

dårlig kjentgjort for nye leirfjordinger. Ved å satse på bedre tilgjengelighet til og kunnskap 

om tur- og friluftsområder i kommunen kan Leirfjord kommune legge til rette for at alle 

befolkningsgrupper kan drive egenorganisert fysisk aktivitet. 

 

Leirfjord har et betydelig rusmiljø hvor det foregår både omsetning av narkotika og annen 

kriminalitet.  Det er færre personer som er tilknyttet idrettslag enn tidligere. Kommunen har få 

andre møteplasser på ettermiddags- og kveldstid, og et begrenset kulturtilbud. Både ungdom 

og voksne rapporterer om større grad av ensomhet enn tidligere.  

 

Konsekvenser og årsaksforhold 
Kultur- og fritidstilbud er viktig for helse, trivsel og bolyst. Mange kultur- og fritidstilbud i 

Leirfjord har en kontingent eller inngangsbillett, noe som kan bidra til at ikke alle får 

muligheten til å benytte seg av tilbudene. Dette kan bidra til økte sosiale helseforskjeller 

Dårlig kollektivtilbud gjør at dem som ikke har tilgang til bil får begrensede muligheter til å 

delta på aktiviteter utenfor sitt nærområde.  

 

Når færre unge deltar i idrettslag eller på andre fritidsaktiviteter forsvinner også en møteplass 

for foreldrene. Dugnadsarbeid på ulike vis har vært en viktig møteplass for foreldre, hvor man 

lett blir kjent med nye mennesker.  

 

Det har tidligere vært lite tradisjon for merking og tilrettelegging i naturen. Folk var også 

mere bofaste, og man forventet at folk kjente til turområder i eget nærområde. Tilrettelegging 

for aktiv transport og gode bo- og nærmiljø er viktige tiltak for å øke hverdagsaktiviteten. 

Lykkes vi med det kan vi spare samfunnet for store helseutgifter i fremtiden.  
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Skader og ulykker 
 

Ulykker som fører til personskade er en stor utfordring for folkehelsen. Personskader som 

følge av ulykker er nesten i samme størrelsesorden som kreft, målt i tapte leveår. Ulykker med 

personskader tar relativt mange unge liv, og er den største dødsårsaken for personer under 45 

år. Muligheten for å forebygge er god og effekter av tiltak kan komme raskt. Oversikt over 

hvor og når ulykker inntreffer kan bidra til økt oppmerksomhet mot forebygging og mer 

treffsikkerhet i tiltaksarbeidet.  

 

Personskader 
Antall personskader behandlet i sykehus har steget fra 10 per 1000 innbyggere i 2008-2010 til 

12,5 per 1000 innbyggere i 2011-2013 Leirfjord kommune. Andelen er fortsatt lavere enn 

landet som helhet (13,1 per 1000 innbyggere i 2011-2013). Antall personskader behandlet i 

sykehus blant menn er høyere enn for kvinner (14,2 mot 10,7 per 1000 innbyggere) i Leirfjord 

kommune. Ser man på sykehusinnleggelser på grunn av lårbens- og hoftebrudd er det flere 

kvinner (2,3 per 1000 innbygger) enn menn som behandles i sykehus. For menn er antallet for 

lavt til å la seg beregne. 

 

I aldersgruppen 0-44 år viser tall for Nordland at det var dobbelt så mange menn som kvinner 

(13,2 mot 6,5 per 1000 innbyggere), som ble behandlet i sykehus etter personskader. 

I aldersgruppen 75 år og oppover viser tall for Nordland at det er en betydelig høyere 

forekomst av personskader blant kvinner sammenliknet med menn (52,7 mot 36,4 per 1000 

innbyggere). Mye av kjønnsforskjellen i personskader blant eldre skyldes at eldre kvinner har 

høyere forekomst av hoftebrudd enn eldre menn. Tallene er hentet fra Kommunehelsa  

 

Selvmord 
I Norge tar rundt 550 mennesker sitt eget liv hvert år. Mørketallet ligger på omtrent 25 %, så 

det virkelige tallet antas å være mye høyere. Selvmordstallene pr. år er tre ganger høyere enn 

antall drepte i trafikken. 

 

Sammen med Nord-Trøndelag er Nordland første fylke som har vedtatt en nullvisjon for 

selvmord, og setter slikt sett selvmordsproblematikken på dagsorden regionalt. Fylkestinget 

vedtok i juni 2015 Handlingsplan Nullvisjon. Handlingsplanen varer i første omgang til 2018. 

 

Trafikkulykker 
 

Spesielle ulykkesstrekninger 
Leirfjord kommune har en del veistrekninger som vurderes som utrygge. I 

Trafikksikkerhetsplanen for 2015 – 2018 trekkes det frem flere slike strekninger: FV 212 

gjennom Ulvangen, FV 17 Gjennom Leland, RV 78 strekningen mellom bruene over Ranelva 

og Leirelva i Leirosen, Kommunale veier på Otting og Sundøy. Utfordringene er knyttet til 

dårlig sikt, dårlig veistandard og manglende tilrettelegging for myke trafikanter. 

 

Antall trafikkskadde 
Vi kan se stor variasjon i antall ulykker og antall skadde i perioden 2005 – 2015 Det var 33 

trafikkulykker med personskader i Leirfjord. Til sammen 47 personer har blitt skadd, 

mesteparten med lettere skader. En analyse av ulykkene viser samme tendens som på 
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landsbasis: De dominerende ulykkestypene er kryssulykker og sammenstøt mellom kjøretøy 

med samme kjøreretning samtidig med utforkjøring. Det er ungdom i alderen 15-24 år som er 

mest ulykkesutsatt. 

 

 

Trafikkulykker i Leirfjord årene 2005-2014 

 
 Kilde: Plan for trafikksikkerhet Leirfjord kommune 2015-2018 

 

En analyse av ulykkene for perioden 2005-2015 viser at bilførere og passasjerer utgjør ca. 

81 % av alle drepte og skadde i perioden, mens de myke trafikantene utgjør ca. 19 %. 

 

Andre ulykker 
På sykehjemmet føres det oversikt over fallulykker og avvik knyttet til disse. For øvrig har det 

vært vanskelig å få tak i data på skader og ulykker, arbeidsulykker, drukning/brann osv.  

 

Ulykker og utfordringer i Landbruket  
Leirfjord er en landbrukskommune, og høsten 2015 søkte 73 bønder om produksjonstilskudd. 

Kommunen har ingen oversikt over ulykker i landbruket. Bonden skal ha systemer for 

kvalitetssikringsarbeid på gården, kalt KSL. Ved medlemskap i landbrukets HMS-tjeneste (en 

del av Norsk landbruksrådgivning) kan bonden få hjelp til å lage seg gode systemer på 

gården. Mange har også ansatte. Det er mange regler rundt dette med bruk av maskiner, og det 

finnes krav om at de ansatte skal ha den nødvendige opplæringen.  

 

Personlige risikofaktorer for bøndene kan være økonomi og ensomhet med påfølgende 

negative konsekvenser for person og dyr.  Møteplasser for bonden kan i så måte være viktig. 

Bondelaget arrangerer ofte bondelagskafeer som møteplasser. Det er likevel vanskelig å 

avdekke hvem som kan ha problemer og hvem som kan trenge oppfølging. Landbrukets 

HMS-tjeneste, organisert under Stamina Helse, avd. Mosjøen, kan bidra til å sette opp rutiner 

på gården, søke etter tekniske hjelpemidler i drifta m.m.  

 

Det er Mattilsynet i Sandnessjøen som har oppfølging i henhold til dyrevelferd.  Det er 

oppnevnt personer fra hver kommune til ei dyrevernnemd som Mattilsynet organiserer. 

Veterinærene som selger sine tjenester til bøndene har også ei plikt å melde fra dersom de 

finner forhold hos dyrene og dyreholdet som er bekymringsfullt.  
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Helgeland landbrukstjenester har kontakt med bøndene gjennom at de selger avløsertjenester, 

både ved av ferie- og fritid hos bonden, men også under sykdom og skader. 

Landbrukstjenestene har fokus på oppfølging av sine ansatte med hensyn til krisehåndtering, 

og kan således fange opp situasjoner der bonden har behov for ekstra hjelp. Naboene viser seg 

også å være viktige personer når en krisesituasjon bygger seg opp, både i forhold til å 

avverge, oppdage og bidra med støtte og fysisk hjelp på gården.  

 
Skadeforekomst i skoler og barnehager 
I en nasjonal evaluering av skader i barnehager er det estimert at rundt 28 000 barn eller ti 

prosent av barn i barnehage årlig skader seg. Dette er en rate som tilsvarer forekomsten av 

ulykker i resten av befolkningen. 98 prosent av skadene er mindre alvorlige hendelser som 

ikke trenger annen oppfølging enn enkel behandling og omsorg i barnehagen eller av lege 

eller tannlege (Pareliussen, Sandseter, Sando, & Egset, 2013). Det finnes ikke lokale 

statistikker på skadeforekomst i skoler og barnehager. 

 

Status skader og ulykker 
Leirfjord kommune har lite oversikt over skader og ulykker i kommunen utover 

trafikkulykker og personskader i sykehus. Vi ligger litt lavere enn gjennomsnittet i Nordland 

på personskader, men andelen er stigende i Leirfjord. Det er et betydelig antall trafikkulykker 

i kommunen, men antallet varierer en del fra år til år. Det er flest unge voksne som blir skadet 

i trafikken, og det har også vært noen dødsulykker de senere årene. Vi har ikke tall på hvor 

mange som begår selvmord hvert år i Leirfjord, men statistisk sett er det betydelig flere som 

dør av selvmord enn av trafikkulykker. 

 

Konsekvenser og årsaksforhold 
Ulykker som fører til personskade er en stor utfordring for folkehelsen både for den enkelte 

og i et samfunnsøkonomisk perspektiv. Trafikkulykker er hendelser som hvert år medfører 

lidelser både for den som utsettes for en trafikkulykke og for pårørende. I tillegg koster 

trafikkulykker samfunnet flere millioner kroner hvert år.  

 

Når kommunen har liten oversikt over hvor og når skader og ulykker skjer er det vanskelig å 

kunne forebygge. Forebygging av skader og ulykker kan være både små og store tiltak. 

Strøing av glatte veier og inngangspartier, fysiske og holdningsskapende tiltak i trafikken, 

sosiale møteplasser og noen å snakke med når livet er tungt. 
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Helserelatert atferd 
 

Med helserelatert atferd menes atferd som har vist seg å ha innvirkning på en persons helse. 

Dette kan eksempelvis være fysisk aktivitet, ernæring og bruk av tobakk og rusmidler. 

Helserelatert atferd kan også omfatte seksualatferd og risikoatferd som kan føre til skader og 

ulykker.  

 

Fysisk aktivitet 
Fysisk aktivitet er et overordnet begrep. I dette inngår mange andre termer som for eksempel 

lek, mosjon, idrett, trening, kroppsøving mm. Fysisk aktivitet kan grovt sett defineres som det 

å bevege seg, å bruke kroppen. For å vurdere den fysiske aktiviteten i forhold til helsegevinst 

må vi blant annet se på mengde og intensitet. Glede, mestring og samspill med andre er også 

faktorer som virker helsefremmende. På kommunenivå har vi begrenset informasjon om hvor 

fysisk aktive vi er, både for barn og voksne. 

 

Nasjonale anbefalinger for fysisk aktivitet og stillesitting  

 

Barn og ungdom 
Helsedirektoratet har publisert nasjonale tall fra UngKan2 undersøkelsen (2012): 

Kartleggingen av 6-, 9- og 15-åringer viser at blant 9-åringene er det 70 % av jentene og 86 % 

av guttene som er aktive én time eller mer hver dag, men at bare 43 % av jenter på 15 og 58 % 

av 15 år gamle gutter har et aktivitetsnivå i tråd med anbefalingene om 60 minutter daglig 

fysisk aktivitet. 6 åringene er mest aktive. Her fyller 87 % av jentene og 96 % av guttene 

anbefalingene. Det er store forskjeller innad i aldersgruppene. Størstedelen av dagen tilbringes 

i ro eller i aktivitet med lav intensitet. 

Fakta: 

Helsedirektoratets anbefalinger for barn og unge: 

•Minimum 60 minutter fysisk aktivitet hver dag, alternativt fordelt utover uken. 

Aktiviteten bør være variert og intensiteten både moderat og høy. 

•Fysisk aktivitet utover 60 minutter daglig gir ytterligere helsegevinster. 

•Minst tre ganger i uka bør aktiviteten være med høy intensitet, og inkludere aktiviteter 

som gir økt muskelstyrke og styrker skjelettet. 

•Reduser stillesitting 

 

Helsedirektoratets anbefalinger for voksne: 

•Voksne og eldre bør være fysisk aktive med minimum 150 minutter moderat intensitet 

per uke eller minimum 75 minutter med høy intensitet per uke. Anbefalingen kan også 

oppfylles med kombinasjon av moderat og høy intensitet. For eksempel 90 minutter med 

moderat intensitet og 30 minutter med høy intensitet.  

•Aktiviteten kan deles opp i bolker på minst 10 minutters varighet. 

• Økt dose med fysisk aktivitet gir større gevinst.  

•Øvelser som gir økt muskelstyrke til store muskelgrupper bør utføres to eller flere dager 

i uken. 

•Eldre med nedsatt mobilitet, personer som er ustø, anbefales i tillegg å gjøre 

balanseøvelser og styrketrening tre eller flere dager i uken for å styrke balansen og 

redusere risikoen for fall. 

•Reduser stillesitting 
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Tall fra Ungdata 2013 i Leirfjord (ungdomsskolen) viser at kun 46 % av ungdommene er så 

fysisk aktive at de blir andpusten eller svett minst 3 ganger i uka (50 % av guttene og 43 % av 

jentene). 80 % trener minst 1 dag i uka utenom skoletiden. Her er det både organisert og 

uorganisert fysisk aktivitet. (Hele landet: 79 %) 

 

For norske 6–12 åringer er organisert idrett en svært viktig arena for fysisk aktivitet på 

fritiden. Om lag 85 prosent av alle norske barn har i løpet av barneskoletiden vært medlem av 

et idrettslag. Mange driver flere idretter samtidig. Det er ingen store forskjeller mellom gutter 

og jenter når det gjelder innmelding i idrettslag. (Synovates barne- og ungdomsundersøkelser) 

 

Ungdom i videregående skole 
Tall fra Ungdata i Nordland 2013, videregående skole viser at mange er i daglig fysisk 

aktivitet og trener regelmessig. Men: en stor del av fritiden brukes også til stillesittende 

aktiviteter og aktivitetsnivået faller med økende alder. Gutter mer aktive enn jenter, og elever 

på studieforberedende mer aktive enn elever på yrkesfag. Elever som bor hjemme er mer 

aktive enn hybelboere. Det er store forskjeller ut fra foreldrenes utdanningsnivå. Jo høyere 

utdanning foreldrene har jo mer trener ungdommen. Gjelder både treningssenter og 

uorganisert trening. 

 

 
Kilde: Ungdata Nordland 2013. Hvor ofte er du så fysisk aktiv at du blir andpusten eller svett? 

Svar fordelt etter bakgrunn. Prosent.  

 

For de mellom 13 og 19 år, er idrettslagene fortsatt en dominerende arena for utøvelse av 

trening og fysisk aktivitet på fritiden. Synovates barne- og ungdomsundersøkelser viser at 

andelen ungdommer i alderen 13–19 år som oppgir at de trener eller konkurrerer i idrettslag 

har ligget jevnt på mellom 26 og 28 prosent. 

 

Fysisk aktivitet i skoletiden 
En kartlegging gjennomført av rektorene ved Leirfjordskolene våren 2015 viser at det kun er 

et fåtall av skolelevene i Leirfjord som er fysisk aktive i minst 60 minutter hver dag i 

skoletiden.  
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Tall fra Ungdata i Nordland 2013, videregående skole viser at kun 13,5 % er fysisk aktive slik 

at de blir andpusten eller svett 60 min eller mer i løpet av skoletiden på en gjennomsnittlig 

skoledag. (Fysisk aktivitet til og fra skolen regnes med). 21,7 % av elevene i videregående 

gruer seg ofte til gymtimene. 29 % av jentene og 13 % av guttene. 

 

Per i dag har vi ikke oversikt over hvor mange som går eller sykler til skolen. Det vi vet er at 

mange elever i Leirfjord har skoleskyss på grunn av lang eller farlig skolevei. Det er også 

mange som blir kjørt av foreldrene av ulike årsaker.  

 

Fysisk aktivitet i barnehagen 
I barnehagene i Leirfjord er barna mye ute. De går på turer i nærområdet, leker i barnehagens 

uteområde eller i områder i nærheten av barnehagen. Noen av barna er i bassenget eller 

Leirfjordhallen med jevne mellomrom. Leines barnehage har egen gymsal. Det er litt usikkert 

hvor stor del av dagen barna er i moderat til hard fysisk aktivitet. Ikke all utelek har høy nok 

intensitet i forhold til anbefalingene. Det er viktig å påpeke at lek, naturopplevelser og lett 

fysisk aktivitet også kan ha en helsefremmende effekt. 

 

Voksne 
Nye tall fra helsedirektoratet viser at 1/3 av voksne i Norge er tilstrekkelig fysisk aktive etter 

anbefalingene. Dette er en økning fra undersøkelsen «Fysisk aktivitet blant voksne og eldre» 

(2009) som viste at kun 1/5 av voksne fulgte anbefalingene. (men anbefalingene er også litt 

endret fra da) Her ser vi at kvinner er litt mer aktive enn menn, og at andelen aktive øker med 

økt utdanningsnivå. Ikke-vestlige innvandrere har lavere aktivitetsnivå enn innvandrere med 

vestlig bakgrunn. 

 

Norsk Monitor viser at friluftsliv og egenorganisert aktivitet er de klart viktigste arenaene for 

fysisk aktivitet for voksne. Deretter følger kommersielle treningssentre og livsstilsaktiviteter. 

Når voksne oppgir sin arena for fysisk aktivitet på fritiden kommer idrettslag først på en 

femteplass. (Stortingsmelding nr. 26 (2011 – 2012); Den norske idrettsmodellen) 

 

Tobakk og rusbruk 
 

Dagligrøyking og snusbruk 
Tall fra Ungdata 2013 i Leirfjord (ungdomsskolen) viser at bare 2 % av ungdomsskoleelevene 

røyker daglig. 77 % har aldri røkt. 4 % snuser daglig. 68 % har aldri brukt snus. Tall fra 

Ungdata i Nordland 2013, videregående skole viser at 25 % av guttene og 20 % av jentene 

snuser.  

 

Folkehelseprofilen for Leirfjord 2015 viser at Leirfjord har 17 % røykende kvinner. (14 % for 

hele landet) Tallet er basert på antall fødende som oppga at de røykte i begynnelsen av 

svangerskapet i prosent av alle fødende med røykeopplysning. Andelen måles som et glidende 

gjennomsnitt over de siste 10 år. Antallet røykere er kraftig redusert de siste årene, så det kan 

være grunn til å tro at tallet er lavere for 2015.  

 

Sosioøkonomiske forskjeller i tobakksbruk  
Det er tydelige sosioøkonomiske forskjeller når det gjeld røyking blant voksne, men ikke når 

det gjelder bruk av snus. Siden midten av 1990-åra har det vært en nedgang i tallet på 

dagligrøykere i alle utdanningsgrupper, mens det for snusbruk har det vært en økning i alle 
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utdanningsgrupper. Forskjellene mellom utdanningsgruppene er fortsatt store når det gjelder 

røyking (nasjonale tall fra Folkehelserapporten, 2014):   

 Bare åtte prosent av de med universitets- eller høgskoleutdanning røyker. For 

snusbruk i denne utdanningsgruppen er andelen omtrent 7 prosent.  

 34 prosent av personer med grunnskoleutdanning røyker. For snusbruk i denne 

utdanningsgruppen er andelen omtrent 6,5 prosent.  

 De som begynner med snus allerede i ungdomsskolealderen, skiller seg derimot ut når 

det gjelder sosioøkonomisk status. Andel daglige snusbrukere i gruppen som oppga at 

familien hadde dårlig økonomi hele tiden var på 23 prosent mens det i gruppen som 

oppga at familien hadde god råd hele tiden var under 5 prosent daglige snusbrukere.  

 

Alkoholkonsum og annen rusmiddelbruk  
Tallene fra Ungdata viser resultatene samlet for 8., 9. og 10 klassetrinn. Trolig er det flere 

som har drukket alkohol blant de eldste elevene enn blant de yngste. Totalt 38 % av elevene i 

ungdomsskolen har drukket så mye at de har kjent seg beruset en eller flere ganger de siste 

seks månedene. 

 

Ungdata 2013 i Leirfjord (ungdomsskolen) 
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Ungdata 2013 i Leirfjord (ungdomsskolen) 

 
 

Bare 42 % av elevene i ungdomsskolen svarer at de ikke får lov til å drikke av foreldrene sine. 

58 % får enten lov, eller vet ikke hva foreldrene mener om at de drikker alkohol. 

 

Ungdata viser også at 10 % av elevene på LBU i 2013 har prøvd å sniffe (for eksempel lim.) 

Ingen har brukt hasj eller marihuana det siste året, men 5 % oppgir å ha brukt andre 

narkotiske stoffer. Vi vet ikke mere om hvilke stoffer dette er.  

 

Tall fra Ungdata i Nordland 2013, videregående skole viser at familieøkonomi har betydning 

for bruk av snus/røyk, men ser ikke ut å spille inn i forhold til alkohol. 

 

Andelen som har vært beruset mer enn fem ganger siste halvår øker med alderen. På VG1: 25 

% av guttene og 28 % av jentene. På VG 3 har det økt til 43 % av guttene og 45 % av jentene. 

Det er stor variasjon mellom de videregående skolene i Nordland ift. andelen som rapporterer 

å bruke hasj (3-16 %) På VG3 har 17 % av guttene og 10 % av jentene brukt hasj eller 

marihuana siste året. 

 

Skjenkesteder og alkoholsalg 
Leirfjord kommune har noen få salgs-, skjenke-, og serveringsbevillinger. I tillegg er det 

mulig å søke om skjenkebevilling for en enkelt anledning. Leirfjord kommune har en avtale 

med et firma som utfører skjenkekontroller på kommunens vegne. Det skal utføres minimum 

en kontroll på alle skjenkesteder hvert år, men totalt skal antallet kontroller være tre ganger 

antallet salgs- og skjenkesteder i kommunen. I Leirfjord har det vært få merknader til 

skjenkekontrollene de siste årene.  

 

Sosioøkonomiske forskjeller i alkohol- og rusmiddelbruk 
Alkoholbruk og hyppighet for alkoholinntak øker i takt med høyere utdanning og inntekt, men 

færre i denne gruppen blir alkoholavhengige enn i grupper med lav inntekt og utdanning 
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(Clench-Aas, 2009). Personer som ikke lever i parforhold, har også høyere alkoholforbruk enn 

personer med partner (Clench-Aas, 2009). 

Prosentandelen som ruser seg på hasj og tabletter, er høyest blant de med lav sosioøkonomisk 

status. Rusmiddelbruk er også vanligere i grupper med problematferd og for eksempel hos 

elever som ofte skulker skolen (Rødje, 2004). Personer med høy sosial status har oftere prøvd 

narkotiske stoff enn personer med lav sosial status, mens langvarig misbruk er mest vanlig i 

den siste gruppen.  

 

Ungdom og seksualatferd 
Helsesøster har åpen helsestasjon for ungdom med mulighet for «drop in» en ettermiddag i 

uken. Tilbudet har etter hvert blitt godt innarbeidet. I 2013 foreskrev helsesøster og lege 15 

resepter på p-piller til jenter under 16 år. Helsesøster har delt ut flere angrepiller, og tatt flere 

klamydiatester og graviditetstester. Helsestasjonen deler ut et stort antall kondomer hvert år.  

Helsesøster er også inne i klassene og snakker om seksualitet. Her får ungdommene stille 

spørsmål anonymt. Flest stilte spørsmål er om prevensjon og kjønnssykdommer.  

 

Inntrykket mitt er at alle jentene som er seksuelt aktiv kommer og får ordnet en eller annen 

form for prevensjon. Alle takker ja til testing hvis de har hatt sex ubeskyttet. Det som ikke er 

bra, er at de fleste har debutert før de ber om prevensjon. De debuterer tidlig i forhold til 

landssnittet (jentene).  Alkohol er ofte med i bildet. Når de først manner seg til mote og 

kommer til oss, må de få hjelp der og da. Avviser vi dem ved døren kommer de ikke tilbake. 

-Ledende helsesøster- 

 

Kosthold 
Kostholdet påvirker helsa vår gjennom hele livet. Det er særlig viktig å legge til rette for at 

barn og ungdom får et variert og sunt kosthold. De kostholdsvanene som barn og unge får i 

oppveksten vil legge grunnlag for kostvaner som voksen. Ved å sikre tilgang til sunn mat i 

barnehager, på skoler, på arbeidsplasser og blant eldre, samt styrke kunnskap om kosthold og 

ernæring kan vi bidra til at flere får gode kostvaner.  

 

I følge folkehelserapporten (2014) er nordmenns inntak av grønnsaker, frukt, bær, fullkorn og 

fisk mye lavere enn ønskelig. Forbruket av fete, salte og søte matvarer med lav energikvalitet 

er mye høyere enn ønskelig. Grupper med lav inntekt og utdanning spiser mer energitett mat 

(mer fett og sukker) og mindre frukt og grønnsaker enn grupper med høy inntekt og 

utdanning. 

 

  

Fakta: Kostholdsråd 

Det er utarbeidet nasjonale kostholdsråd og anbefalinger for flere ulike grupper. Her er en 

oversikt over noen av disse:  

 Anbefalinger om kosthold, ernæring og fysisk aktivitet (2014) 

 Retningslinjer for mat og måltider i barnehagen (2007) 

 Nasjonal faglig retningslinje for mat og måltider i skolen (2015) 

Alle disse ligger på www.helsedirektoratet.no I tillegg finnes det kostholdsråd for gravide, 

spedbarnsernæring og kostholdsråd for flere ulike sykdomsgrupper.  

http://www.helsedirektoratet.no/
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Mat og måltider i barnehagen 
Folkehelsekoordinator gjorde en kartlegging av maten i barnehagene høsten 2011. Denne 

viste at barnehagene i Leirfjord stort sett følger de nasjonale retningslinjene for mat i 

barnehager. Den daglige maten består av hjemmebakt grovt brød med pålegg og litt 

grønnsaker. Tilbud om frukt hver dag. Vann eller lett/ekstra lett melk til maten. Lite søtt 

pålegg og i liten grad kaker og is. Det er faste rutiner rundt måltidene. Lunsj er i hovedsak 

brødmat men jevnlig/ukentlig varmmat. Her er det i stor grad snakk om tomatsuppe fra pose, 

risengrynsgrøt, pølser, pizza, pasta og lignende. De samme rettene brukes også ofte til feiring 

av bursdager, turmat og hyggelige anledninger. I blant fisk, grønnsakssuppe og sunnere 

alternativer. Barna deltar noe i baking, men mindre ellers i matlaging. Barnehagene har hatt 

stadig mer fokus på sunn mat og drikke, og situasjonen i dag er trolig enda bedre enn i 2011.  

 

Mat og måltider på skolefritidsordning og i skolen  
Tverlandet skole har skolematordning for de elevene som ønsker det. De fleste elevene deltar 

her. Erfaringer over flere år viser at elevene med skolematordning spiser mere og sunnere enn 

de som har med matpakke. På skolen i Ulvangen har elevene med seg matpakker. LBU har 

kantine hvor elevene på 7.-10. trinn kan kjøpe en sunn lunsj (ofte varmmat), og spise i 

fellesskap. Kantina har også vært positivt for det sosiale miljøet. De som ikke vil kjøpe lunsj 

kan ha med matpakke, men vi vet også at en del elever på ungdomsskolen dropper lunsj 

og/eller frokost.  På 1.- 6. trinn har de fleste ungene med seg sunne matpakker som de spiser i 

fellesskap.  

 

Tverlandet skole har frukt og grønt to ganger i uka for de elevene som har skolematordning. 

Ulvangen skole og LBU tilbyr ikke frukt og grønt. Ingen av skolene i Leirfjord er med i 

Skolefruktordningen. Dette er en abonnementsordning for frukt. Ordningen subsidieres av 

staten og betales av foreldrene eller kommunen. 

 

Barna som er med i SFO ordningen i Leirfjord har tilbud om frokost og et måltid etter at de er 

ferdig på skolen.  

Frisklivssentral 
Leirfjord kommune har ikke frisklivssentral. Kommunen hadde i perioden september 2012-

mai 2014 frisklivssentral i et samarbeid med Alstahaug. Ordningen ble sagt opp av Leirfjord 

for å spare penger.  Alstahaug kommune har lang erfaring med drift av frisklivssentral og er 

en av 5 utviklingssentraler i landet. Herøy kommune etablerte i 2015 egen frisklivssentral. 

Dønna kommune har ikke frisklivssentral.  

 

 

 

Fakta: Frisklivssentral er en kommunal helsefremmende og forebyggende helsetjeneste. 

Målgruppen er de som har økt risiko for, eller som har utviklet sykdom og trenger 

oppfølging av helsepersonell til å endre levevaner og mestre sykdom. Frisklivssentralene 

gir tilbud om hjelp til økt fysisk aktivitet, sunnere kosthold og snus- og røykeslutt. I 

tillegg har mange egne tilbud til barn og unge, søvnkurs, kurs i depresjonsmestring og 

mestring av belastning og samtaler om alkoholvaner. (Helsedirektoratet) 
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Status helseatferd 
De fleste voksne og alt for mange av barna fyller ikke de nasjonale anbefalingene for fysisk 

aktivitet, og vi bruker for stor del av dagen på stillesitting. Barnehagene og skolene tar et vist 

ansvar for ungenes fysiske aktivitet, men det er usikkert om intensiteten er høy nok, og særlig 

skolene mangler litt for å komme opp i en time daglig fysisk aktivitet. Kommunen har ikke 

frisklivssentral. 

 

På grunn av samfunnsendringer og nye lover har bruken av både alkohol og tobakk gått 

kraftig ned blant unge i Norge.  Selv om det er flere som snuser så synker forbruket av 

tobakk, og det er ikke lengre knyttet høy status til røyking. Leirfjord følger denne trenden. Det 

er allikevel grunn til bekymring over at såpass mange har drukket alkohol allerede på 

ungdomsskolen, og at foreldrene ikke tar tydeligere avstand fra alkoholbruk i 

ungdomsskolealder.  

 

Kostholdet i skoler, barnehager og SFO varierer en del. De fleste barna spiser hovedsakelig 

matpakke hjemmefra når de er på skolen. Der det er kantine eller skolematordning har 

erfaringene vært gode både i forhold til hva barna spiser og det sosiale rundt måltidet. I 

barnehage og SFO spiser ungene hovedsakelig felles måltider med brødmat eller varme retter.  

Det har blitt større bevissthet rundt sunn mat de siste årene. Totalt sett vet vi at kostholdet i 

Norge har for lav andel grønnsaker, frukt, bær, fullkorn og fisk. Andelen fete, salte og søte 

matvarer med lav energikvalitet er mye høyere enn ønskelig.  

 

Det er tydelige sosioøkonomiske forskjeller på hvordan vi lever livene våre. Dette ser vi i 

hovedsak ved hjelp av nasjonale tall, men det er ingen grunn til å tro at helserelatert atferd er 

fordelt noe annerledes i Leirfjords befolkning enn i resten av befolkningen.  

 

Konsekvenser og årsaksforhold 
Samfunnet har endret seg radikalt de siste tiårene. Arbeidslivet har gått fra stor grad av hardt 

fysisk arbeid til stor grad av stillesittende arbeid. På fritiden er skjermaktiviteter dominerende 

for både barn og voksne. Det er mange som driver med ulike idretts- og friluftslivsaktiviteter, 

men hverdagsaktiviteten er svært redusert. De fleste forflytninger skjer ved hjelp av bil. 

Husarbeidet er for en stor del automatisert, og vi kjøper svært mange tjenester for å gjøre 

hverdagen vår enda enklere. Mangelen på tilstrekkelig fysisk aktivitet gir økt risiko for flere 

ulike sykdommer som diabetes 2, hjerte- og karsykdommer, kreft, muskel- og skjelettplager 

og utviklingen av overvekt og fedme. Beregninger viser at fysisk aktive vinner i gjennomsnitt 

åtte leveår med god helse (kvalitetsjusterte leveår) i et livsløpsperspektiv, noe som innbefatter 

både økt levetid og økt livskvalitet, sammenlignet med personer som er inaktive. Ytterligere 

økt fysisk aktivitet kan gi opp mot 16 kvalitetsjusterte leveår. 

 

Hovedutfordringene i kostholdet vårt er at vi får i oss for mye sukker, salt og mettet fett, og 

for lite kostfiber. En av årsakene er at mye av maten vi spiser er halvfabrikater og ferdigmat. 

Vi har enkel tilgang til billige og usunne produkter, særlig når man er ute og reiser. Det er 

svært krevende å endre gamle vaner, og mange har også begrenset kunnskap om hva som er 

gode valg og hvordan en forstår varedeklarasjoner.   

 

Et sunt kosthold skal dekke våre behov for nødvendige næringsstoffer. Det skal sikre en 

tilfredsstillende regulering av blodsukkeret. Ved et fornuftig matinntak skal vi også unngå 

eller redusere overvekt. Et sunt kosthold forebygger livsstilssykdommer, spesielt 

hjertekarsykdommer, og det er et viktig bidrag til trivsel i hverdagen.  Verdens 
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helseorganisasjon (WHO) har anslått at endringer i kosthold, fysisk aktivitet og røykevaner 

kan forebygge 80 prosent av hjerteinfarkt, 90 prosent av type 2 diabetes og over 30 prosent av 

kreft.  

 

Mange av faktorene som påvirker helsa vår er ulikt fordelt i samfunnet. I forhold til andelen 

fysisk aktive, tobakksbruk og kosthold kommer de med lav utdanning, status og inntekt 

dårligst ut. Vi vet at helsen i befolkningen er ujevnt fordelt (den sosiale gradienten). Flere av 

faktorene i dette kapitlet er med på å øke de sosiale helseforskjellene. Tiltak i skole, og til dels 

barnehage, hvor vi treffer alle barna kan være med på motvirke denne utviklingen. 
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Helsetilstand 
 

Med helsetilstand menes befolkningens helse målt ved ulike mål, for eksempel risikofaktorer, 

forebyggbare sykdommer, trivsel og mestringsressurser eller mer indirekte mål som 

sykefravær o.l.  

 

Forventet levealder 
Forventet levealder kan gi informasjon om helsetilstanden i befolkningen. Forventet levealder 

for menn i Leirfjord kommune er 79,3 år mot 77,9 år nasjonalt. Forventet levealder for 

kvinner i Leirfjord kommune er 82,9 år mot 82,6 år nasjonalt. Sammenlignet med 

landsgjennomsnittet er forventet levealder høyere for menn i Leirfjord, og ganske likt for 

kvinner.  

 

Psykisk helse 

 

Voksne 
Tall fra Leirfjord kommunes folkehelseprofil 2015 viser at andelen med psykiske symptomer 

og lidelser i alderen 15-29 år ikke er entydig forskjellig fra landsnivået, vurdert etter data fra 

fastlege og legevakt.  

 

Nordlandsforskning har i Levekår og livskvalitet i Nordland 2014 undersøkt Nordlendingers 

selvopplevde helse. Andelen av befolkningen på Ytre Helgeland som oppgir å være veldig 

eller ganske mye plaget av ulike psykiske plager (Følelse av håpløshet, nervøsitet, tungsindig, 

mye bekymret o.l.) varierer mellom fire og ni prosent for de ulike plagene.  

 

En høyere andel av befolkningen i Nordland oppgir å være plaget av angst og depresjon i 

2014 enn 2011. Kvinner, den yngste aldersgruppen, lavt utdannede og folk som bor perifert er 

noe mer plaget av psykiske plager 

 

Ungdom 
Tall fra Ungdata-undersøkelsen som ble gjennomført ved ungdomsskolen i Leirfjord 

kommune i 2013 viser tydelig at det det er en særlig stor helseutfordring blant jentene når det 

gjelder psykisk helse: 

 

 41 % av jentene og 14 % av guttene har følt seg ensomme. (Andel som har vært 

ganske eller veldig mye plaget av ulike situasjoner sist uke) 

Fakta: Psykiske plager og lidelser er nasjonalt et stort helseproblem. Det skilles mellom 

plager og lidelser, hvor de fleste psykiske plagene er forbigående. Blant barn og unge i 

Norge har 15-20 prosent mellom 3 og 18 år nedsatt funksjon på grunn av psykiske plager 

som angst, depresjon og atferdsproblemer. Om lag 8 prosent av barn og unge har så 

alvorlige psykiske plager at det tilfredsstiller kravene til en psykisk lidelse. I den voksne 

befolkningen har 8-10 prosent betydelige psykiske plager. Mellom 30-50 prosent av den 

voksne befolkningen vil få en psykisk lidelse i løpet av livet. Psykiske lidelser og 

ruslidelser opptrer ofte samtidig. Man vet lite om enkeltårsakene, men både genetiske og 

miljømessige faktorer kan øke risikoen for å utvikle psykiske lidelser (Folkehelserapporten 

2014). 
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 26 % av jentene og 10 % av guttene har følt håpløshet med tanke på fremtiden. (Andel 

som har vært ganske eller veldig mye plaget av ulike situasjoner sist uke) 

 14 % av ungdommene hadde et depressivt stemningsleie. Dette er andelen som har 

vært «ganske mye plaget» eller «veldig mye plaget» av følgende ting sist uke: Følt at 

alt er et slit, hatt søvnproblemer, følt deg ulykkelig, trist eller deprimert, følt håpløshet 

med tanke på framtida, følt deg stiv eller anspent og bekymret deg for mye om ting. 

Hjerte- og kar sykdommer 

 

Andel som legges inn på sykehus med hjerte- og karsykdom er høyere i Leirfjord enn i 

landet som helhet, og den har vært høyere over flere år. Andelen som behandles i 

primærhelsetjenesten er derimot ikke betydelig høyere enn landsgjennomsnittet i følge 

folkehelseprofilene for Leirfjord i 2012-2015. Indikatorene som folkehelseinstituttet bruker i 

folkehelseprofilene krever riktig innrapportering fra kommunehelsetjenesten og 

spesialisthelsetjenesten.  Befolkningsgrunnlaget er lite og tallene kan ha feilkilder.  

 

Kreft 

 

Det har vært en svak men jevn økning i antall nye krefttilfeller både i Leirfjord og resten av 

landet de siste årene. Leirfjord ligger fortsatt en del lavere enn landsgjennomsnittet. Andelen 

nye tilfeller av kreft var i 2003-2012 505,9 per 100 000 innbyggere. Med utgangspunkt i 

befolkningen i Leirfjord i 2012 tilsvarer det 10,7 mennesker med nyoppdaget kreft årlig. Hvis 

vi ser isolert på antall nye tilfeller av lungekreft har Leirfjord hatt en større økning enn 

landsgjennomsnittet.  

 

Leirfjord har et interkommunalt samarbeid om kreftkoordinator. Kommunen har også 

kreftsykepleier i pleie- og omsorgstjenesten. I tillegg til dem som har fått nyoppdaget kreft er 

det til enhver tid mange som lever med kreft, og mange pårørende til kreftsyke. Disse vil også 

ha behov for oppfølging og støtte på ulike vis.  

 

 

 

  

Fakta: Hjerte- og karsykdommer består av flere sykdommer, med angina pectoris 

(hjertekrampe), hjerteinfarkt, hjertesvikt og hjerneslag som viktige hovedgrupper. 

Sykeligheten er i hovedsak knyttet til aterosklerose, en prosess som gir innsnevring og 

tilstopping av blodårer. Den sosiale ulikheten i dødelighet av hjerte- og karsykdommer 

er markert, og gapet har økt de siste tiårene. Dette skyldes en særlig bratt nedgang i 

dødeligheten blant personer med høy utdanning (Strand, 2010). 

 

 

Fakta: Celler i kroppen deler seg hele tiden for å fornye seg og reparere skader. I 

forbindelse med celledeling må arvematerialet i genene kopieres, slik at de to nye cellene 

blir helt lik morcellen. Hvis viktige gener har fått store skader eller er forandret, kan kreft 

oppstå. En godartet svulst har som regel en kapsel eller jevn avgrensning rundt seg, mens 

en ondartet kreftsvulst vokser inn i omliggende vev og kan spre seg til andre deler av 

kroppen 
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Nye tilfeller av kreft 

 
Kilde: Kommunehelsa statistikkbank. Nye tilfeller av kreft per 100 000 innbyggere per år, 

standardisert. Statistikken viser 10 års glidende gjennomsnitt. Hentet 10.9.15. 

 

 

Nye tilfeller av lungekreft 

 
Kilde: Kommunehelsa statistikkbank. Nye tilfeller av Lungekreft per 100 000 innbyggere per 

år, standardisert. Statistikken viser 10 års glidende gjennomsnitt. Hentet 10.09.15. 

 

Muskel- og skjelettplager 
I følge kommunehelsa Statistikkbank er andelen med muskel- og skjelettplager og -

sykdommer (ekskl. brudd og skader) høyere i Leirfjord enn i landet for øvrig. Vi ligger på 

samme nivå som Nordland fylke. Tallene omfatter brukere av fastlege og legevakt mellom 0-

74 år. (2011-2013) Hvis vi ser nærmere på gruppen 15-29 år ligger vi høyere enn snittet for 

både Nordland og Norge.  
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Antall personer med muskel- og skjelettplager i Leirfjord 2011-2013 

 
Kilde: Kommunehelsa Statistikkbank. Antall unike personer 0-74 år i kontakt med fastlege 

eller legevakt per 1000 innbyggere per år.  Muskel og skjelett (ekskl. brudd og skader (L01-

L29, L70-71 og L82-99)) 

 

Overvekt og fedme 

 
  

Fakta: Mål på overvekt og fedme 

Kroppsmasseindeks (KMI) uttrykkes i kg/m2 og beregnes ved å dividere kroppsvekten 

med kvadratet av høyden: kg/ (høyde * høyde).  

 

Voksne:  

Undervekt: KMI < 18,5 kg/m2  

Normalvekt: KMI 18,5–24,9 kg/m2  

Overvekt: KMI 25,0–29,9 kg/m2 

Fedme:  KMI ≥ 30 kg/m2 

 

Begrepet sykelig fedme blir brukt om KMI ≥ 40 kg/m2 eller KMI ≥ 35 kombinert med 

minst en følgesykdom. Mennesker med stor muskelmasse kan ha høy BMI, men har 

lav fettprosent og karakteriseres ikke som overvektige.  

 

Barn:  

For å kategorisere overvekt og fedme blant barn og unge mellom 2 og 18 år er det 

utarbeidet alders- og kjønnsspesifikke grenseverdier for KMI, ofte kalt Cole indeks. 
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Voksne 
Folkehelseprofilen for 2015 publiserte tall for overvekt hos kvinner, dvs. BMI over 25 kg/m2 

(basert på selvrapportert høyde og vekt før svangerskapet). I Leirfjord er hele 53 % av disse 

kvinnene overvektige. I Nordland er 44 % overvektige og i Norge 35 prosent. 

Tallene er glidende gjennomsnitt fra 2011-2013. 

 

Folkehelseprofilen for 2014 publiserte tall for overvekt hos menn, dvs. BMI over 25 kg/m². 

Undersøkelsen er gjort av menn på sesjon, gjennomsnittstall for årene 2003-2009. Leirfjord 

har 30 % overvektige menn, den samme andelen som Nordland fylke. Landsgjennomsnittet 

ligger på 25 %. 

 

Barn og unge 
Alle barn veies og måles i 3. og 8. klasse. De som er overvektige får tilbud om oppfølging av 

helsesøster. Det er ikke mulig å få ut statistikk fra disse målingene.  

 

Tannhelse 

 
 

 
Kilde: Nordland fylkeskommune – Tannhelsedistrikt sør. Utvikling DMFT-indeks Leirfjord 

kommune 2005-2014.  Tabellen viser gjennomsnittlig antall tenner med karieserfaring i form 

av hull, mistet tann på grunn av hull eller fylling. Innhentet 24. september 2015.  

 
Barn og unge 
Av tabellen under ser man at gjennomsnittlig antall tenner med karieserfaring i 2014 var 0,6 

for 5 åringer, 0,8 for 12 åringer og 4,1 for 18 åringer. Gjennomsnittlige antall for Nordland for 

samme periode var 0,5 for 5 åringer, 1,1 for 12 åringer og 4,5 for 18 åringer (SSB). 18-

0

2

4

6

8

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Utvikling DMFT indeks 

5 år (melketenner) 12 år 18 år

Fakta: De siste 30 årene har det skjedd en betydelig bedring i tannhelsen på nasjonalt 

nivå. Flere barn og unge har ingen eller få "hull" i tennene. Blant voksne og eldre er det 

flere som har egne tenner i behold og som klarer seg uten protese. Fortsatt varierer 

tannhelsen med alder, økonomi, hvor i landet man bor og om man tilhører en utsatt 

gruppe eller ikke. 

 

DMTF-indeks (D= destroyed, M= missing, F= filled, per T= teeth) brukes for å si noe om 

gjennomsnittlig utbredelse av behandlingskrevende karies (hull i tenner). Den er summen 

av gruppens akkumulerte kariesskader i form av kariøse (tenner med hull), mistede eller 

fylte tenner. 
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åringene i Leirfjord har hatt en betydelig forbedring av sin tannstatus de siste 10 årene. I 2005 

hadde 18 åringene i gjennomsnitt 6,5 tenner med karieserfaring mot 4,1 i 2014. 12 åringene 

har også hatt en klar forbedring fra 1,8 til 0,8 på disse 10 årene. 

 

Voksne 
Tall fra levekårsundersøkelsen i Nordland viser følgende: 

 Blant befolkningen i Nordland oppgir 70 prosent mot 75 prosent nasjonalt at 

tannhelsen er god eller svært god.  

 Det er noe høyere andel kvinner (40 prosent) enn menn (31 prosent) som oppgir at 

tannhelsen er svært god.  

 Det er klar sammenheng mellom både alder og utdanningsnivå og hvor godt man 

opplever sin tannhelse. Tannhelsen svekkes med alderen. Når det gjelder 

utdanning viser undersøkelsen at mens over halvparten (51 %) av respondentene 

med 5-åring høgskole- eller universitetsutdannelse rapporterer at tannhelsen er 

svært god, gjelder dette kun 26 prosent av respondentene med grunnskole som 

høyeste fullførte utdanning. 

 Ikke funksjonshemmede oppgir i betydelig større grad (41 %) å ha meget god 

tannhelse enn hva funksjonshemmede gjør (25 %) 

 

Selvopplevd helse 
Tall fra Ungdata 2013 viser at 71 prosent av guttene og 52 prosent av jentene i 

ungdomsskolen i Leirfjord svarer at de er svært fornøyd eller litt fornøyd med egen helse.  

 

Tall fra undersøkelsen levekår og livskvalitet i Nordland 2014 viser at: 

 Andelen som beskriver helsen sin som meget bra er høyere for alle regionene i 

Nordland i 2014 sammenliknet med 2001. I regionen Ytre/Sør Helgeland ser vi at 

andelen har økt fra 36 til 40 prosent.  

 Andelen som oppgir at den allmenne helsetilstanden er meget god henger sammen 

med alder. Jo yngre aldersgruppe, desto høyere andel er det som oppgir at helsen er 

god. Mens 58 prosent i aldersgruppen 15-24 år oppgir meget god helse, gjelder dette 

kun 26 prosent i aldersgruppen 67-98 år.  

 Det er en klar sammenheng mellom hvordan helsen oppleves og utdanningsnivå. Mens 

57 prosent av respondentene med høgskole/universitetsutdannelse 5 år eller mer 

oppgir at den nåværende allmenne helsetilstanden er meget bra, gjelder dette kun 26 

prosent av dem med grunnskole som høyeste fullførte utdanning. Ingen av 

respondentene med høyrere utdanning oppgir at helsen er meget dårlig, mens dette 

gjelder for 7 prosent av dem med grunnskole som høyeste fullførte utdanning.  
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Opplevelse av helsetilstand i Nordland 

 
Kilde: Levekår og livskvalitet i Nordland 2014. Andelen som har svart meget bra på 

spørsmålet «Hvordan vil du beskrive din nåværende allmenne helsetilstand» 

 

Status helsetilstand 
Menn i Leirfjord lever 1,8 år lengre enn landsgjennomsnittet, og damene lever 0,3 år lengre. 

Tannstatus er i stadig bedring både i Leirfjord og nasjonalt. Leirfjord ligger samlet lavt på nye 

krefttilfeller, men høyt i forhold til nye tilfeller av lungekreft. Kommunen har et høyt antall 

overvektige både kvinner og menn. Vi har dessverre ikke tall for barn og unge, men disse 

følges opp av helsesøster ved overvekt.  

 

Ungdata undersøkelsen viser at bare halvparten av jentene på ungdomsskolen er fornøyd med 

egen helse mot 71 % av guttene. I følge Ungdata undersøkelsen sliter mange av jentene i 

ungdomsskolen også med depressive tanker og ensomhet. Tall fra Levekårsundersøkelsen i 

Nordland viser at selvopplevd helse henger nøye sammen med utdanning og alder. For 

Leirfjord kommune som har en aldrende befolkning og et lavere utdanningsnivå enn landet 

som helhet kan man anta at man har en særlig utfordring når det gjelder selvopplevd 

helsetilstand.  

 

Konsekvenser og årsaksforhold 
Leirfjord ligger lavt på utdanningsnivå, høyt på uføretrygd og har høy andel barnefattigdom. 

Samtidig har vi lavt frafall fra videregående, vi har trolig lav andel av enkelte sykdommer og 

vi har en befolkning som blir eldre enn gjennomsnittet i landet. Oppsummert blir det en uklar 

fremstilling av folkehelsen i Leirfjord kommune. Det viktigste momentet i dette er at helsen 

fordeler seg ulikt i befolkningen. Alle i kommunen lever ikke med gjennomsnittlig helse eller 

gjennomsnittlige sosiale forhold. Mennesker fra høyere sosiale lag lever lenger og har bedre 

helse enn personer fra lavere sosiale lag. Dette er et folkehelseproblem, men også et 

rettferdighetsproblem. 

 

Hovedårsakene til overvektsøkningen i det internasjonale samfunn antas i følge 

folkehelseinstituttet å være endringer i ”mat og mosjons-miljøet”. Fysisk aktivitet, særlig 

dagliglivets aktiviteter, har sunket, og vi har nå et energiinntak (kaloriinntak) som ikke er 

tilpasset dette. I en situasjon med redusert aktivitetsnivå og stor tilgang på energitette 

matvarer, er det lett å utvikle overvekt. Hos den enkelte personen vil også arvelige og 

psykiske faktorer spille en rolle.  
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Personer med kraftig overvekt og fedme har økt risiko for type 2 diabetes, sykdommer i 

galleveiene, søvnapnè, hjerte- og karsykdommer, høyt blodtrykk, slitasjegikt i knær og hofter 

og enkelte kreftsykdommer som tykktarmskreft hos menn. Vekt som risikofaktor har størst 

betydning hvis vekten øker over tid. Verdens helseorganisasjon anbefaler at man høyst bør gå 

opp fem kilo i løpet av voksen alder. 

 

Overvekt og fedme i barneårene kan ha alvorlige konsekvenser for barns helse og er en 

risikofaktor for sykelighet i voksen alder. Det er en fare for at utviklingen av overvekt og 

fedme i deler av barnebefolkningen vil kunne bidra til opprettholde sosiale helseforskjeller 

fremover. Overvekt, fedme og bukfedme fordeler seg ulikt blant barn i Norge, dette viser 

blant annet barnevekststudien: Barns Vekst i Norge Rapport 2014 fra Folkehelseinstituttet. 

Lav utdanning hos mor og skilte foreldre øker andelen med overvekt hos barn. Det er også 

flere overvektige barn i små kommuner enn i store kommuner, samt flere i helse Nord enn i 

de andre helseregionene. Overvektige barn og unge har moderat økt risiko for å utvikle 

overvekt og fedme i voksen alder. Risikoen øker med stigende alder, og er større hvis en eller 

begge foreldre har fedme.  

 

Leirfjord har tatt i mot flyktninger i mange år. På grunn av stor tilstrømming av asylsøkere til 

landet vil vi trolig bli bedt om å ta i mot flere i de kommende årene. Høsten 2015 ble det 

opprettet et mottak for enslige mindreårige asylsøkere på Leines. Dette vil kunne ha noen 

konsekvenser for helsetilstand i befolkningen. Flyktninger har mer psykiske plager enn det 

som er funnet hos andre innvandrere og hos etnisk norske (Bronstein, 2011; Fazel, 2012; 

Fazel, 2005; Seglem, 2014). Atskillelse fra og tap av familiemedlemmer, samt fangenskap, 

tortur og andre krigsrelaterte opplevelser er særlig forbundet med økt risiko for depresjon og 

post-traumatiske stressplager (PTSD). Belastninger knyttet til asylsøknadsprosessen og til 

bosetting og tilpasning i tiden etterpå er også viktige for å forstå stabilitet og forandringer i 

psykiske plager blant voksne og barn med flyktningebakgrunn. 
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