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Innledning 
 

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

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. 

 

 
Faktorer som påvirker helsen. Kilde: Dahlgren, G., & Whitehead, M., (1991). 

 

Forankring 
Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) 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.  

 

Oversiktsdokumentet skal danne det faglige grunnlaget for politiske beslutninger og 

prioriteringer, og skal ifølge folkehelseloven § 6 inngå som grunnlag for arbeidet med 

kommunens planstrategi.  

 

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

over folkehelsen i tillegg til det samlede oversiktsdokumentet hvert fjerde år.  
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Organisering 
Administrasjonssjefen har bedt folkehelsekoordinator lede arbeidet med å utarbeide nytt 

oversiktsdokument. Folkehelseforumet skal være tverrsektoriell arbeidsgruppe og 

kommuneoverlegen har en særlig viktig rolle i dette arbeidet. Kommunens øvrige ansatte 

bidrar med kvalitative og kvantitative data på forespørsel fra arbeidsgruppen.  

Arbeidsgruppen vurderer og velger ut hvilke tema som skal behandles i dokumentet. 

Utvelgelsen baseres på egne erfaringer og kunnskap fra det løpende oversiktsarbeidet. Det 

samlede kunnskapsgrunnlaget legges frem for arbeidsgruppen som deretter drøfter 

utfordringer og ressurser, årsaker, konsekvenser og sosial ulikhet i helse.   

Arbeidsgruppen vurderer og prioriter til sist Leirfjord kommunes viktigste utfordringer og 

ressurser. Oversikten skal inngå som grunnlag for kommunens planstrategi. Leirfjord 

kommune skal i arbeidet med kommuneplanen og andre kommunale planer fastsette mål og 

strategier som er egnet til å møte de utfordringer som identifiseres i oversikten. 

 

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

lengre utdanning og høyere inntekt en gruppe har, jo høyere andel av gruppens «medlemmer» 

har god helse. Dette kalles sosiale helseforskjeller eller sosial ulikhet i helse. 

Helsa blir bedre for hvert trinn på den sosioøkonomiske stigen. Jo lengre utdanningen er, 

desto bedre er helsa. Det samme gjelder inntekt. Ikke bare har de nest fattigste bedre helse enn 

de aller fattigste, vi ser også at de aller rikeste i gjennomsnitt har litt bedre helse enn de nest 

rikeste. 

De sosiale helseforskjellene gjelder for nesten alle sykdommer, skader og plager. Vi ser 

forskjellene i alle aldersgrupper, og hos menn og kvinner. De innebærer mange tapte 

arbeidsdager og leveår med god helse og livskvalitet. 

Sosiale helseforskjeller er urettferdige og representerer et tap for både enkeltmennesker, 

familier og samfunnet. Befolkningens totale helsepotensiale utnyttes ikke fullt ut. 

 

 

 

Oversikt over 

helsetilstand 

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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Forventet levealder for menn og kvinner (ved 35 års alder) i Norge 1961-2015 gruppert etter 

utdanningsnivå. Kilde: 1961-1989: Steingrimsdottir (2012), 1990-2015: SSB/Norgeshelsa.no  

 

 

Kilder og valg av tema 
Folkehelseloven § 5 angir 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 

 

Forskrift om oversikt over folkehelsen beskriver hvilke tema som skal vurderes i 

oversiktsdokumentet: 

 

§ 3. Krav til oversiktens innhold 

Oversikten skal omfatte opplysninger om og vurderinger av: 

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 med utgangspunkt i veilederen God oversikt – en 

forutsetning for god folkehelse. Kvantitative data er i stor grad hentet fra Statistisk 

sentralbyrå, Kommunehelsa statistikkbank, og Ungdata. Befolkningsgrunnlaget i Leirfjord er 
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lite. Enkeltfunn må vurderes opp mot andre data eller statistikk over flere år. Kvalitativ data er 

innhentet fra kommunale virksomheter og andre lokale etater.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Leirfjord 12.2.2020 

 

 

Hege Ansnes Igeland 

Folkehelse- og kulturkoordinator 

Leirfjord Kommune 
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Befolkningssammensetning 
 

Folketall og befolkningsendringer 
 

Folketallet i Leirfjord har vært stigende de siste 10 årene. Per 1. januar 2019 bodde det 2320 

personer i Leirfjord. Det er vekst i flere aldersgrupper, blant annet barn under 10 år. 

Befolkningsøkningen skyldes både høy positiv nettotilflytting og et høyt antall fødsler. 

Antallet fødsler har ligget på rundt 30 barn i året de siste årene, etter en periode med noe 

lavere fødselstall. I 2018 ble det født 31 barn i Leirfjord.  

 

Leirfjord kommune har færre kvinner i forhold til antallet menn sammenlignet med landet for 

øvrig. I 2019 var det 91,3 kvinner per 100 menn i Leirfjord. I Norge som helhet er det 98,4 

kvinner per 100 menn.   

 

Prognosene for fremskrevet befolkning viser en befolkningsøkning i årene fremover. 

Befolkningen i Leirfjord beregnes til å være på 2458 i 2025, men dette er kun beregninger. 

Større samfunnsendringer vil kunne gi store avvik fra slike beregninger. Det er forventet en 

økning av antallet eldre i årene som kommer. Antallet eldre over 80 år vil trolig fordobles 

frem mot 2040. 

 

 

 
Statistikken viser antall levendefødte i løpet av et år. Som levendefødt regnes barn som viser 

livstegn ved fødselen. Kommunehelsa statistikkbank 21.10.2019 

 

En flerkulturell kommune 
 

Leirfjord kommune har en økende andel innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre. I 

2019 var denne andelen på 13, 3 %. Prosentandelen er høyere enn for Nordland (10,4 %) men 

betydelig lavere enn landssnittet som er på 17,7 %.  

 

Leirfjord kommune har bosatt 14 flyktninger i 2019. Alle disse var kvoteflyktninger. Det kom 

ingen på familiegjenforening i 2019. Leirfjord kommune har mottatt anmodning om bosetting 

av 14 flyktninger også i 2020.  
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Det er fortsatt mage av flyktningene som forlater Leirfjord når de er ferdige med 

introduksjonsprogrammet. I 2019 var det 22 flyktninger som flyttet fra Leirfjord kommune. 

13 av disse fikk kommunen fortsatt tilskudd for. 

 

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.  

 

 

 
Antall og andel personer med to utenlandsfødte foreldre og fire utenlandsfødte besteforeldre 

registrert bosatt i Norge per 1. januar (totalt og fordelt på landbakgrunn), i prosent av 

befolkningen. Kommunehelsa statistikkbank, 21.10.2019 
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Oppvekst- og levekårsforhold 
 

 

Levekår 
 

Lavinntekt 
I Leirfjord er det mange med lavinntekt, særlig blant dem under 18 år. I 2017 lever 17,3 % av 

barna i Leirfjord i husholdninger med lavinntekt. Andelen både i Nordland og i Norge er 9,2 

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

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

 
Lavinntekt (husholdninger ekskl. brutto finanskapital over 1G) 

 
Kommunehelsa statistikkbank, 22.10.2019 

 

 

Bolig 
Tilgangen på kommunale boliger gjennom Leirfjord Boligstiftelse er ganske god. Standarden 

på de kommunale boligene varierer, men flere av boligene er nye eller renoverte. De fleste 

boligene er sentrale og dette er viktig for mange av dem som trenger kommunal bolig. De 

ønsker nærhet til sentrale tjenester i kommunen som skole/barnehage, butikk, legekontor og 

NAV.  

 

Leirfjord kommune har i samarbeid med Leirfjord boligstiftelse bygd 14 nye omsorgsboliger i 

tilknytning til sykehjemmet. En del eldre ønsker seg enkle leiligheter eller omsorgsleiligheter 

sentralt på Leland. Boligmassen i Leirfjord for øvrig består hovedsakelig av eneboliger. 

 

Arbeid og deltakelse 
 

Arbeidsmarkedet i Leirfjord  
Leirfjord kommune har et begrenset arbeidsmarked, og svært mange pendler ut av 

kommunen. Leirfjord kommune har ca. 240 kommunalt ansatte og er dermed den største 
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arbeidsgiveren i kommunen. Leirfjord har kun 2 statlige arbeidsplasser men en god del privat 

næringsliv. Det er mange små og mellomstore bedrifter, men Leirfjord har ikke lengre noen 

stor "hjørnesteinsbedrift".  

 

Vi finner statistikk over hvilken næring Leirfjordingene er sysselsatte i, men en del av disse 

arbeidsplassene ligger i nabokommunene, for eksempel sykehuset i Sandnessjøen. For 

kvinner i Leirfjord er Helse- og sosialtjenester den klart største næringen der 242 kvinner og 

64 menn er sysselsatt. Etter dette er undervisning og varehandel viktige næringer for kvinner. 

For menn er bygg- og anlegg, Jordbruk/skogbruk/fiske, Transport, Industri og varehandel de 

viktigste næringene.   

 

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 2018 har Leirfjord den høyeste 

andelen arbeidsutpendling i Nordland med 558 utpendlere. Samtidig er det også 132 som  

pendler inn til Leirfjord.   

 

Arbeidsledighet  
I 2017 var det registrert 42 arbeidsledige personer i Leirfjord i årsgjennomsnitt, dette er 2,5 % 

av arbeidsstokken. Det er flest ledige menn, 31 menn og 11 kvinner. Innvandrere har hatt 

høyere ledighet enn befolkningen forøvrig, men i 2018 og 2019 har denne forskjellen krympet 

betraktelig. I 2. kvartal 2019 er arbeidsledigheten for innvandrere på 3,7 % mot 1,8 % for 

befolkningen eksklusive innvandrere. 

 

Uføretrygd 
Leirfjord kommune har høy andel uføretrygdede. Tallene varierer noe, men vi har høye tall 

over mange år. For perioden 2015-2017 har Leirfjord 4,2 % uføretrygdede mellom 18-44 år. 

Landssnittet for samme periode er 2,7 %. I aldersgruppen 45-66 år har Leirfjord 23,7 % 

uføretrygdede mot landssnittet på 16,3 %. Totalt har Leirfjord kommune 13,3 % 

uføretrygdede, fordelt på 14,8 % kvinner og 11,7 % menn. (aldersgruppen 18-66 år). 

 

Sykefravær 
Sykefraværet hos kommunalt ansatte i Leirfjord steg fra 8,0 % i 2017 til 10,1 % i 2018. 

 

Sykefraværet hos arbeidstakere bosatt i Leirfjord kommune ligger noe høyere enn 

landssnittet. I 2. kvartal i 2019 hadde Leirfjord 7,0 % sykefravær mens landssnitte var 4,9 %.  

Vi ser at sykefraværet ligger noe høyere for kvinner med 8,4 % mot 5,9 % for menn. Den 

samme tendensen sees også i resten av landet. Sykefraværet i Leirfjord svinger betydelig 

gjennom året og fra år til år.   
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Utdanning 
 

Barnehage og skole 
Leirfjord kommune har 2 oppvekstsenter, Tverlandet og Ulvangen. Oppvekstsentrene er små 

enheter med både barnehage og 1-7 skole. Vi har 2 rene barnehager; Leines og Leland og en 

1-10 skole; Leirfjord barne- og ungdomsskole. Leirfjord kommune har full barnehagedekning. 

 

Leirfjord kommune har iverksatt flere tiltak for å bedre opplæringen og oppfølgingen av barna 

og ungdom. Skolene og barnehagene har blant annet jobbet med satsningsområdene 

Språkkommune, God opplæring for alle og Bedre Tverrfaglig Innsats. Dette har vært med på 

å styrke samarbeidet mellom enhetene og oppfølging av elevene.  

 

Nasjonale prøver og standpunktkarakterer 
Formålet med nasjonale prøver er å gi skolene kunnskap om elevene sine grunnleggende 

ferdigheter i lesing, regning og engelsk. 5.klassingene deles inn i tre mestringsnivåer, mens  

8.klassingene deles inn i fem mestringsnivåer. 

 

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

regning. Gjennomsnittet for skoleårene 2015/16-2017/18 viser at Leirfjord har 41 % på 

laveste mestringsnivå i lesing på 5. trinn og 57 % på laveste mestringsnivå i regning på 5. 

trinn. På 8. trinn er 30 % på laveste mestringsnivå i lesing. 18 % er på laveste mestringsnivå i 

regning.  

 

Resultatene knyttet til standpunktkarakterer for elevene viser at elevene som gikk ut av 

grunnskolen våren 2019 oppnådde resultater hovedsakelig over lands- og 

fylkesgjennomsnittet, eller like under. Dette er en betydelig resultatforbedring fra tidligere år. 

 

 

Regneferdighet på laveste mestringsnivå (B) – 5. trinn  
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Kommunehelsa statistikkbank. Andel 5. klassinger som har laveste mestringsnivå i regning, i 

prosent av alle 5. klassinger som tok nasjonale prøver. Statistikken viser 3-års glidende 

gjennomsnitt. 21.11.2019 

 

 

Helsefremmende skole og barnehage  
Tverlandet oppvekstsenter og Ulvang Oppvekstsenter ble godkjent etter forskrift om 

miljørettet helsevern og kriteriesett for helsefremmende skoler og barnehager i 2017, og 

Leland barnehage ble godkjent i 2019. Leines barnehage søker trolig om godkjenning i 

begynnelsen av 2020. LBU vil ikke bli vurdert før etter ombyggingen som planlegges 

påbegynt i 2020.   

 

Frafall i videregående skole 
Leirfjord hadde i perioden 2015-2017 et frafall på 20 %. Det er lavere enn 

landsgjennomsnittet på 21 % og snittet for Nordland som er på 25 %. Selv om frafallet er 

forholdsvis lavt i Leirfjord er det fortsatt 1 av 5 elever som ikke fullfører videregående skole. 

 

Frafallet inkluderer personer som startet videregående opplæring for første gang et gitt år men 

som ikke har oppnådd studie- eller yrkeskompetanse etter 5 år, samt elever som startet opp 

dette året, men som sluttet underveis. Personer som etter 5 år fortsatt er i videregående skole, 

regnes ikke som frafalt. 

 

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

(81 %), men bare litt lavere enn gjennomsnittet for Nordland (75 %). I Leirfjord var andelen 

mellom 30 -39 år med fullført videregående eller høyere utdanning 78 % i 2017. (39 % med 

videregående og 39 % med høyere utdanning) 

 

Tall fra SSB viser at det 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.  

 

Oppvekst 
 

Mobbing og trivsel 
I ungdataundersøkelsen i 2019 svarte 7 % av ungdommene på ungdomsskolen at de ble utsatt 

for plaging, trusler eller utfrysning av andre unge på skolen eller i fritida minst hver 14. dag. 

Her er landssnittet 8 %.  

 

De fleste elevene trives på skolen og opplever at læreren bryr seg om dem. Det er allikevel en 

del elever som kjeder seg på skolen og som ofte gruer seg til å gå på skolen. Hvorfor elevene 

gruer seg vet vi ikke, men det kan handle om alt fra mobbing og konflikter, til stress i forkant 

av prøver og innleveringer.   
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Ungdata undersøkelsen i Leirfjord 2019 (ungdomstrinnet) 

 

 

Helsestasjon 
Helsestasjonen har 3 årsverk + en halv prosjekt stilling. Jordmor ressurs på 20 % kjøpes fra 

helgelandsykehuset. Helsestasjonstjenesten for barn mellom 0-5 år følger de nye 

retningslinjene når det gjelder antall kontroller og innholdet i kontrollene. Helsestasjonen 

tilbyr ICDP veiledning til alle med nyfødte og ved hjelp av prosjektstillingen har de utvidet 

tilbudet om foreldreveiledning også til foreldre med større barn. Helsestasjonen følger Tidlig 

Inn programmet, med kartlegging av barseldepresjon, alkoholvaner i svangerskapet og vold i 

nære relasjoner. Helsestasjonen samarbeider med mange enheter innen helse, oppvekst og 

flyktning tjenesten om oppfølging av barna. 

 

Skolehelsetjeneste 
Kretsskolene har besøk av helsesøster en gang i uken, ca. 2 timer. LBU skal ha helsesøster på 

skolen hver dag. Tilgjengeligheten til skolehelsetjenesten er litt varierende. På grunn av 

møter, vaksinering og andre arbeidsoppgaver står døren til helsesøsters kontor litt for ofte låst. 

Leirfjord har ikke helsestasjonslege.  

 

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

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 12 632 kr 

per innbygger mellom 0-22 år på barnevern. Snittet i vår KOSTRA gruppe var 8918 kr.  

 

Leirfjord kommune har høye utgifter til barnevern av flere ulike årsaker. Kommunen har fra 

tidligere et høyt antall omsorgsplasserte barn. Barnevernstjenesten jobber nå tyngre inn mot 

veiledning av familiene, og satser i større grad på tiltak i hjemmet der det er mulig. Denne 
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omstillingen gir høyere utgifter i starten, men vil være økonomisk gunstig på sikt. 

Reiseutgifter, få flyavganger og tolketjenester øker også kostnadene. 

 

Barnevernet opplever at de nå kommer tidligere inn i familier som trenger hjelp. Det sendes 

bekymringsmeldinger fra mange ulike etater, og dette gir barnevernet bedre mulighet til å 

hjelpe barn som ikke har det bra. Barnevernstjenesten opplever Leirfjord som en god 

oppvekstkommune, der barna og deres oppvekstsvilkår har stort fokus.  
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Miljø 
Herunder Fysisk, biologisk, kjemisk og sosialt miljø 
 

Fysisk miljø og tilrettelegging 
 

Drikkevannskvalitet 
Andelen personer tilknyttet vannverk med tilfredsstillende hygienisk kvalitet og 

leveringsstabilitet, i prosent av befolkningen tilknyttet vannverk som forsyner minst 50 

personer er god i Leirfjord. I 2017 var denne på 100 %. 

 

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 74 %. Det 

betyr at 26 % av Leirfjords innbyggere har vann av ukjent kvalitet. Hygienisk kvalitet og 

leveringsstabilitet for Norge var 91,3 % mens forsyningsgraden var på 88 %.  

 

Forekomst av radon  
Radon i inneluft øker risikoen for lungekreft. Risikoøkningen bestemmes av hvor lang tid 

man utsettes for radon og av hvor høyt radonnivået er. 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 fleste av de kommunale byggene senest i 2018. 

Hovedsakelig fant man lave nivå av radon, men noen rom har for høye radonverdier når 

ventilasjonsanlegget er nedjustert på kveld og natt. Her er det gjennomført tetting og tiltak for 

å redusere risikoen.  

 

Inneklima i offentlige bygg 
Tverlandet oppvekstsenter, Ulvangen oppvekstsenter og Leland barnehage er vurdert og 

godkjent etter Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler.  Det er ikke 

gjennomført vurdering av inneklima i de øvrige offentlige bygg de siste årene.  

 

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 fylkesvei 17 fra Meisfjord til Neshøgda. Veistrekningen 

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

veien oppleves som trafikkfarlig og brukes lite av gående og syklende. Fra september 2017 

har trafikken blitt registrert med teller på østsiden av Leland. Det ble målt 2223 biler i 

gjennomsnitt per døgn for 2018. Den mest trafikkerte måneden siden måleren kom var Juli 

2019 med 3058 biler per døgn. Etter bygging av Toventunellen har trafikken blitt kraftig 

redusert langs gamle Mosjøvei. Det samme har skjedd på Bardalsveien etter nedlegging av 

ferga Leirvik – Hemnesberget. Det er nedsatt fartsgrense i nærområdet til alle skoler og 

barnehager i kommunen. Det er registrert svært få hardt skadde og ingen drepte i trafikken i 

Leirfjord siste 10 år.  

 

  

http://www.ngu.no/
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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, Kviting, Bakken og Tovåsen. 

Lengre preparert løype i Randalen. Arbeidet med løypene utføres hovedsakelig av frivillige, 

men kommunen bidrar også i arbeidet.  

 

Det er mange gode nærturer og friluftsområder i Leirfjord. Det finnes en del gapahuker, 

bålplasser, gammer og lignende som fritt kan benyttes av f. eks barnefamilier, men 

kommunen har ingen oversikt over disse. 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. 

 

 

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. Resultater på kommunenivå blir for 

små. I tallene fra Nordland ser vi at Klamydiainfeksjoner er den hyppigst forekommende 

smittsomme sykdommen med ca. 1300 årlige tilfeller. Det er en utfordring at få tester seg for 

seksuelt overførbare sykdommer.  

 

Arbeidsinnvandrere og flyktninger testes for Tuberkulose når de kommer til Norge. I 

landbruket er det svært strenge restriksjoner for å hindre smittsomme sykdommer i 

dyrebesetninger.  

 

Sosialt miljø 
 

Sosiale risikomiljøer som rusmiljøer og kriminalitet 
Leirfjord kommune har ruskoordinator i 100 % stilling som jobber både med forebygging og 

behandling/oppfølging. Fra 2019 er det etablert en forebyggende gruppe som skal jobbe med 

rusforebyggende arbeid i samarbeid med Leirfjord kommunes politikontakt.  

 

BrukerPlan ble gjennomført første gang i 2013, deretter i 2016 og 2018. Brukerplan er et 

verktøy for å kartlegge omfanget av rus- og psykiske problemer blant tjenestemottakere i 

kommunen. Leirfjord er en liten kommune, men med mange registrert i BrukerPlan. Dette kan 

tyde på at vi fanger opp mange i lavterskeltilbudene til personer innenfor rus og psykiatri. Vi 

http://www.naturbase.no/
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må også være oppmerksomme på at vi har mange brukere med en svært krevende hverdag 

også i Leirfjord. Det sees en tendens til at kommunen tiltrekker seg unge mennesker med 

rusproblemer og andre utfordringer, uten at de har noen tilknytning til kommunen. Billige 

boliger og et ønske om å komme seg bort fra det miljøet som de tilhører kan tenkes å være en 

forklaring.  

 

Politiet fører statistikk over de sakene de følger opp i kommunene. I Leirfjord er det 

hovedsakelig trafikkforeteelser, men også noen saker knyttet til vinning, vold og 

undersøkelsessaker. Det vil naturlig nok også være mange straffbare forhold som ikke 

avdekkes.  

 

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

Det er ungdomslag/velforeninger i de fleste bygdene. Leirfjord har også en del andre frivillige 

organisasjoner som Pensjonistforening, LHL, Seniordans, Husflidslag og idrettslag. 

 

Leirfjord kommune har hatt en liten nedgang i antall idrettsforeninger de siste årene. Leirfjord 

Idrettslag er det største idrettslaget i kommunen og består av 4 undergrupper; fotball, ski, turn 

og terrengsykkel.  Idrettslaget har hatt en økning fra 2014 til 2018 på over 100 medlemmer. 

Andelen jenter/kvinner har i samme periode gått fra 35 % til 49 %. Turngruppen som startet 

opp i 2018 kan trolig forklare noe av økningen. I tillegg til Leirfjord Idrettslag har Leirfjord 3 

andre idrettslag med noenlunde stabil medlemsmasse de siste årene; Leirfjord 

Motorsportklubb, Leirfjord Sportsskytterklubb og Leirfjord Innebandy.  

Vi ser en økning av antall barn i kullene som nå går på småtrinnet og i barnehagene. Det kan 

gi et oppsving for idretten og andre aktiviteter rettet mot barn.  

 

Leirfjord kommune har ansatt en Frivilligkoordinator som skal være et bindeledd mellom 

kommunen, frivilligheten og dem som kan ha behov for bistand fra frivilligheten.  

 

Kulturtilbud   
Lokalt i Leirfjord arrangeres det av og til 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, særlig Kulturbadet i 

Sandnessjøen. 

 

Kollektivtilbudet i Leirfjord er svært begrenset, særlig i helger, på kveldstid og i skolens 

ferier. For å delta på kulturarrangementer og andre aktiviteter er veldig mange helt avhengige 

av å kjøre bil.  

 

Sosiale møteplasser 
Det er lekeplasser i de fleste grendene og flere lekeområder på Leland. 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 er det ikke så mange 

møteplasser hvor man kan treffe og bli kjent med andre. Ungdommene ønsker seg et sted de 

kan være på ettermiddager. Utenom de organiserte aktivitetene finnes det ikke en slik 

møteplass som er åpen for alle.  

 

Sosiale nettverk og ensomhet 
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 
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indikasjon på problematisk mangel på sosial kontakt er dermed å se på hvorvidt og i hvilken 

grad man føler seg ensomme. 

 

Levekårsundersøkelsen i Nordland for 2001 og 2014 er det nærmeste vi kommer lokal 

statistikk om ensomhet for voksne. Undersøkelsen viser at flere yngre kvinner og færre eldre 

kvinner i Nordland opplever ensomhet i 2014 sammenliknet med 2001, mens for menn er 

forskjellene marginale. Yngre mennesker er oftere sammen med venner enn eldre både i 2001 

og 2014. I gruppen menn over 67 år har andelen som er sammen med venner ukentlig eller 

oftere økt kraftig fra 2001 til 2014.  

 

Ungdata på ungdomstrinnet viser at 36 % av jentene og 3 % av guttene sier de har følt seg 

ensomme siste uken. Vi ser allikevel at 91 % har minst en fortrolig venn.  77 % er fornøyd 

med foreldrene sine, men her er det stor kjønnsforskjell: 86 % av guttene og 64 % av jentene.  

 

Ungdata fra Videregående i Alstahaug viser at 22 % av guttene og 32 % av jentene har følt 

seg ensomme siste uken. Flere på VG3 enn på VG 1 og 2.  

 

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.  
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Skader og ulykker 
 

 

Personskader  
 

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

15,9/1000 innbyggere i 2015-2017 i Leirfjord kommune. Andelen er høyere enn landet som 

helhet (13,7/1000).  

 

Antall personskader behandlet i sykehus 2015-2017 blant menn er høyere enn for kvinner 

(17,8 mot 14,0 per 1000 innbyggere) i Leirfjord kommune. Det har vært en økning av antall 

personskader for begge kjønn. 

 

I tidsrommet 2015-2017 i aldersgruppen 0-44 år var det på landsbasis 9,8/1000 skader for 

begge kjønn. Det var 11,9/1000 skader for menn, og 7,2/1000 skader for kvinner. 

I Leirfjord var tallene hhv 13,2 for menn og 11,2 for kvinner. Leirfjord ligger over 

landsgjennomsnittet for begge kjønn i denne aldersgruppen. Kvinnene ligger langt over 

landsgjennomsnittet. 

 

I aldersgruppen 75+ viser tall for landet en skadeforekomst på 46/1000 for begge kjønn. Det 

er høyrere forekomst av skader blant kvinner sammenlignet med menn: 53,6/1000 kvinner 

mot 35,1/1000 menn. I Leirfjord er skadeforekomst i denne aldersgruppen 38,3/1000 for 

begge kjønn, altså langt under landsgjennomsnittet. Personskader menn i Leirfjord er 

36,6/1000 mot kvinner 39,9/1000. 

 

Det er høyere forekomst av personskader blant kvinner i landet som helhet. Noe av dette 

skyldes høyere forekomst av lårbens- og hoftebrudd blant kvinner. I Leirfjord er denne 

forskjellen betydelig mindre. 

 

 

Selvmord 
 

I Norge i 2018 tok 674 mennesker sitt eget liv, 472 menn og 202 kvinner. I Nordland tok 38 

mennesker sitt eget liv. Vi har ingen tall på hvor mange som har tatt livet sitt i Leirfjord. 

Selvdrap er 6 ganger vanligere enn dødsfall i trafikk. 

 

Om lag 500 - 600 personer begår selvmord hvert år i Norge. To av tre er menn. Antall 

selvmord per 100 000 har gått noe ned siden 1990. Median alder for selvmord er 47 år, det vil 

si at halvparten er eldre og halvparten yngre enn 47 år. Mellom 5000 og 6000 etterlatte og 

nærstående berøres av selvmord hvert år. 
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Trafikkulykker 
 

110 mennesker mistet livet på norske veier i 2019, 2 flere enn i 2018. 80 menn og 30 kvinner 

døde. Godt voksne menn med for stor fart i møte- og utforkjøringsulykker er overrepresentert. 

Mer enn 50 % av de drepte er eldre enn 45 år. Nordland troner dessverre på toppen med 16 

dødsulykker i 2019. Det var 5 dødsulykker i Nordland i 2018. 

 

Ingen barn omkom i trafikken i Norge i 2019, for første gang i moderne tid. 

 

Spesielle ulykkesstrekninger 
I Plan for trafikksikkerhet 2015 – 2018 vurderes flere veistrekninger som utrygge:  

 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.  

Det er likevel ingen av disse strekningene som peker seg ut som spesielt ulykkesutsatte i 

statistikken. 

 

Antall trafikkskadde i Leirfjord 
Tallene for politirapporterte trafikkulykker i Leirfjord er hentet fra vegvesen.no: 

2010-2015: 13 ulykker 

2016-2019: 9 ulykker 

 

Det har vært færre ulykker i Leirfjord siste periode. Dette følger nasjonal trend. Det var ingen 

drepte i trafikken i Leirfjord i perioden 2010-2019.  

 

Spesielt utsatte skoleveger 
I Plan for trafikksikkerhet 2015-2018 er det beskrevet noen veistrekninger som er spesielt 

utsatte skoleveger: 

 Kommunal vei Otting. 

 Fv 212 Ulvangen 

 

På Fv. 17 strekningen Breiland-Leines venter skolebarn på buss uten busslommer. Pga. stor 

trafikk med bil og trailer vil strekningen være risikoutsatt.  

 

Det er ikke registrert ulykker i forbindelse med skoleskyss på noen veistrekninger i 

kommunen. 

 

Andre ulykker 
 

Viltpåkjørsler 
I perioden 19. november 2007- 3. desember 2019 har det vært 313 viltpåkjørsler i Leirfjord 

kommune. Viltpåkjørslene fordeler seg utover i store deler av kommunen.  
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Kartet viser en oversikt over hvor påkjørsler av rådyr og elg har skjedd i Leirfjord kommune, i 

tiårsperioden 2008 – 2018. Kilde: Hjorteviltregisteret  

• Påkjørsler av rådyr 

 Påkjørsler av elg  

 

 

Skadeforekomst i skoler og barnehager 
Skoleskader blir meldt til NAV. Antall skoleskader i Leirfjord for årene 2015-2017: 

 

 
I tilbakemelding fra barnehagene rapporteres det generelt om svært få ulykker. Det er ikke 

rapporter om alvorlige skader. 
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Fallulykker i sykehjem 
I 2019 ble det registrert 114 fall ved Leirfjord sykehjem. Mange av disse er knyttet til et fåtall 

svært utsatte beboere. Her er det er iverksatt risiko- og konsekvensreduserende tiltak.  

 

 

Ulykker og utfordringer i Landbruket  
Leirfjord er en landbrukskommune, men kommunen har ingen oversikt over ulykker i 

landbruket. Bonden jobber alene, noe som øker risiko for ulykker. Ensomhet og store krav 

øker også risikoen for psykiske plager. Mattilsynet har ansvaret for dyrevelferden.  

 

Omfang av arbeidsulykker 
Det var 37 fatale arbeidsulykker i Norge i 2018. 1/3 av dødsulykkene skjer innen jordbruk, 

skogbruk og fiske. Her får vi ikke statistikk fordelt på kommune, kun på næringer. 
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Helserelatert atferd 
 

Fysisk aktivitet 
 

Barn og ungdom 
Helsedirektoratet har publisert nasjonale tall fra UngKan3 undersøkelsen (2019): 

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 94 % av guttene 

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

i ro eller i aktivitet med lav intensitet. 

 

Tall fra Ungdata 2019 i Leirfjord (ungdomsskolen) viser at kun 50 % av ungdommene er så 

fysisk aktive at de blir andpusten eller svett minst 3 ganger i uka (62 % av guttene og 38 % av 

jentene). 73 % trener minst 1 dag i uka utenom skoletiden. Her er det både organisert og 

uorganisert fysisk aktivitet. (Hele landet: 83 %) 

 

93 prosent av alle barn og unge har vært innom organisert idrett gjennom oppveksten. For de 

mellom 13 og 19 år, er idrettslagene fortsatt en viktig arena for utøvelse av trening og fysisk 

aktivitet på fritiden, selv om mange slutter når de kommer i tenårene. 

 

Ungdom i videregående skole 
Tall fra Ungdata for Videregående skole i Alstahaug 2019, der flertallet av elevene fra 

Leirfjord går viser at mange er i daglig fysisk aktivitet og trener regelmessig. 72 % av elevene 

trener minst 1 dag i uken. (Hele landet 75 %) Andelen som trener i idrettslag synker kraftig 

fra VG1 til VG2, mens andelen som trener på treningssenter øker. Totalt sett trener både 

jentene og guttene mere på VG3 enn de gjør på VG1. 

 

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. Det har tradisjonelt vært klare 

kjønnsforskjeller i trening, og særlig har det vært flere gutter enn jenter i idrettslagene. De 

siste årene har vi sett en tendens til at flere jenter trener på andre arenaer (utenfor 

idrettslagene), slik at det i dag er små kjønnsforskjeller i trening samlet sett. Dagens ungdom 

er opptatt av trening. 

 

 

Fysisk aktivitet i skoletiden 
Mange skoleelever i Leirfjord har skoleskyss på grunn av lang eller farlig skolevei. Det er 

også mange som blir kjørt av foreldrene av ulike årsaker. I Ungdata 2016 svarte 71 % av 

ungdomsskoleelevene at de reiste til skolen med buss eller bil.  

 

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. 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 
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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 ca. 30 % av voksne i Norge er tilstrekkelig fysisk aktive 

etter anbefalingene. 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. 

 

Friluftsliv og egenorganisert aktivitet er de klart viktigste arenaene for fysisk aktivitet for 

voksne. Deretter følger kommersielle treningssentre. 

 

Tobakk og rusbruk 
 

Dagligrøyking og snusbruk 
Tall fra Ungdata 2019 i Leirfjord (ungdomsskolen) viser at 2 % av ungdomsskoleelevene 

røyker minst ukentlig. Ingen snuser så ofte som ukentlig. Tall fra Ungdata for videregående 

skole i Alstahaug viser kun 4 % røyker minst ukentlig. 15 % av guttene og 13 % av jentene 

snuser minst ukentlig.  

 

Folkehelseprofilen for Leirfjord 2019 viser at Leirfjord har 8.6 % røykende kvinner. (6 % for 

hele landet). Dette er en halvering fra 2015. Tallet er basert på antall fødende som oppga at de 

røykte i begynnelsen av svangerskapet i prosent av alle fødende med røykeopplysning. 

 

 

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 21 % av elevene i 

ungdomsskolen har drukket så mye at de har kjent seg beruset en eller flere ganger i løpet av 

siste år. 27 % gutter og 12 % jenter. 

 

Tidstrend i Leirfjord 

Prosentandel av ungdomsskoleelever som har vært tydelig beruset siste år 
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Vi ser av utviklingen at flere ungdommer vet hva foreldrene mener om å drikke alkohol. 

 

Tall fra Ungdata 2019 viser at 68 % av elevene i ungdomsskolen svarer at de ikke får lov til å 

drikke av foreldrene sine. 11 % mener de får lov og 21 % vet ikke hva foreldrene mener om å 

drikke alkohol. 2 % av elevene på ungdomstrinnet oppgir å ha brukt hasj, marihuana eller 

cannabis det siste året.  

 

Ungdom og seksualatferd    
Helsestasjonen har fast kontortid på LBU og elevene på ungdomstrinnet kommer til 

helsesykepleier i skoletiden. Helsestasjonen forskriver noen få resepter på prevensjon hvert år 

men tilbudet om gratis kondomer er lite etterspurt. Trolig går ungdommen til helsestasjonen i 

den kommunen de går på videregåendeskole eller de bruker fastlegen. Helsestasjonen har 

inntrykk av at Leirfjord kommune sine ungdommer er som landsnittet for øvrig når det gjelder 

seksuellatferd.  

 

 

Kosthold 
 

Mat og måltider i barnehagen 
Barnehagene organiserer dagene sine litt ulikt, men alle barn har tilbud om 2-3 måltid i løpet 

av barnehagedagen. Det settes av god tid til spising og det er fokus på sunn mat. 

 

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

her. Erfaringene med skolematordningen er god. Elevene spiser mye sunn og god mat og det 

er hyggelig å spise sammen. På skolen i Ulvangen har elevene med seg matpakker. LBU har 

kantine hvor det serveres gratis frokost 4 dager i uka for 5-10 trinn. Elevene på 7.-10. trinn 

kan også kjøpe 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 og spise i kantina. 

 

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

ferdig på skolen.  

0

10

20

30

40

50

60

70

80

2013 2016 2019

Får du lov av foreldrene dine til å 
drikke alkohol? 

Ja

Nei

Vet ikke



26 

 

Helsetilstand 
 

Forventet levealder 
Forventet levealder for menn i Leirfjord kommune er 79,8 år mot 79,1 år i landet totalt. 

Forventet levealder for kvinner i Leirfjord kommune er 84,4 år mot 83,3 år i Norge.  

 

 

Forekomst av forebyggbare sykdommer 
 
Psykisk helse 
Voksne 

I løpet av 12 måneder vil rundt 16–22 prosent av den voksne befolkningen i Norge ha en 

psykisk lidelse. De vanligste psykiske lidelsene blant voksne er angstlidelser, depresjon og 

rusbrukslidelser. Tall fra Leirfjord kommunes folkehelseprofil 2019 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. Nyere tall viser allikevel en tendens til økning i 

denne aldersgruppen i Leirfjord. For øvrig ser vi ingen tydelige avvik på psykiske lidelser og 

medisinbruk i Leirfjord i forhold til landssnittet.  

 

Leirfjord kommune har et godt lavterskeltilbud for personer med psykiske lidelser. Rus og 

psykiatritjenesten følger opp ca. 65 brukere med vedtak om støttesamtaler. Alle som har 

behov får et tilbud, men det kan være litt ventetid. I tillegg har 15 personer fast plass på Oasen 

psykiatriske dagsenter.  

 

Ungdom 

Tall fra Ungdata-undersøkelsen som ble gjennomført ved ungdomsskolen i Leirfjord 

kommune i 2019 viser tydelig at det det er jentene som sliter mest når det gjelder psykisk 

helse: 

 

 36 % av jentene og 3 % av guttene føler seg ensomme (ganske eller veldig mye plaget 

av ensomhet siste uke). 

 20 % av jentene og 3 % av guttene er mye plaget av depressive symptomer.  

 

Ungdata fra videregående skole i Alstahaug viser også store kjønnsforskjeller, særlig på 3. 

trinn. Her er 6 % av guttene plaget med depressive symptomer mot 47 % av jentene. 

Forskjellen er mindre på 2. trinn med 16 % av guttene og 25 % av jentene. På 1. trinn sier 9 % 

av guttene at de er plaget med depressive symptomer mot 20 % av jentene.   

 

 

 
Hjerte- og kar sykdommer  
Som i resten av landet er det stadig færre som dør på grunn av hjerte og karsykdommer. 

Nedgangen er ekstra stor i Leirfjord og vi er nå nesten nede på landssnittet.  Andelen som 

legges inn på sykehus med hjerte- og karsykdom fra Leirfjord er omtrent som landet som 

helhet. Andelen pasienter med hjerte- og karsykdom som behandles i primærhelsetjenesten er 

økende, men bare litt høyere enn landsgjennomsnittet  
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Kreft  
Nye tilfeller av kreft 

 

Når vi ser på andelen nye tilfeller av kreft ligger Leirfjord litt lavere enn landssnittet og har 

gjort det over flere år. I gjennomsnitt diagnostiseres i underkant av 14 personer i Leirfjord 

med kreft hvert år. Tallene for de enkelte kreftformene blir derfor ganske små. Leirfjord har 

flere menn med lungekreft og prostatakreft, men færre med tykk- og endetarmskreft. Vi har 

også færre kvinner med brystkreft enn landsgjennomsnittet.  

 

 
Kilde: Kommunehelsa statistikkbank. Nye tilfeller av kreft per 100 000 innbyggere per år, 

standardisert. Statistikken viser 10 års glidende gjennomsnitt.  5.12.19. 

 

 

Muskel- og skjelettplager 
I følge kommunehelsa Statistikkbank er andelen med muskel- og skjelettplager og -

sykdommer (ekskl. brudd og skader) litt 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. Hvis vi ser nærmere på gruppen 15-29 år ligger vi likt med snittet for Norge.  

 

Andelen pasienter med muskel og skjelettplager som blir behandlet i spesialisthelsetjenesten 

ser ikke ut til å avvike fra landsgjennomsnittet.  

 

 

Overvekt og fedme 
Voksne 

Folkehelseprofilen for 2019 publiserte tall for overvektige 17 åringer oppgitt ved nettbasert 

sesjon, dvs. BMI over 25 kg/m2 basert på selvrapportert høyde og vekt. I Leirfjord er hele 37 

% av 17 åringene overvektige. I Nordland er 28 % av 17-åringene overvektige og i Norge 23 

%. Tallene er glidende gjennomsnitt fra 2014-2017. 
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Overvekt og fedme ved sesjon 1, Kommunehelsa statistikkbank 12.12.2019 

 

 

Det rapporteres også overvekt hos kvinner målt ved første svangerskapskontroll. Her ligger 

Leirfjord på 37 % overvektige kvinner (BMI over 25). Gjennomsnittet for landet er på 34 %, 

mens Nordland her ligger høyere enn oss med 42 %. Tallene er glidende gjennomsnitt fra 

2016-2018. 

 

 

Tannhelse 
Barn og unge 

Gjennomsnittlig antall tenner med karieserfaring i 2018 var 1,2 for 5 åringer, 0,5 for 12 

åringer og 2,3 for 18 åringer. Særlig 18-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 2,3 tenner i 2018. 12 åringene har også hatt en klar forbedring fra 1,8 

tenner i 2005 til 0,5 tenner i 2018. 5 åringene har hatt en liten forbedring fra 1,5 tenner i 2005 

til 1,2 tenner i 2018. Hos 5 åringene ser vi imidlertid store svingninger fra år til år. I Leirfjord 

er antallet barn i hver indikatorgruppe lavt, slik at enkeltindivid gir store utslag. På tross av 

dette ser vi en klar forbedring av tannhelsen gjennom denne 13 års perioden.  

 

 

Voksne 

Tall fra levekårsundersøkelsen i Nordland fra 2014 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 
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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 2019 viser at 75 % av guttene og 50 % 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 på 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.  
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Folkehelseutfordringer og -ressurser i Leirfjord 
 

Etter gjennomgang av kunnskapsgrunnlaget har den tverrfaglige arbeidsgruppen vurdert hva 

som er Leirfjord kommune sine utfordringer og ressurser. Arbeidsgruppen valgte ut ca. 30 

sentrale utfordringer og ca. 10 positive trekk ved kommunen. Arbeidsgruppen har deretter 

jobbet videre med de ulike punktene. Vi har vurdert konsekvenser og årsaksforhold og sett 

utviklingen opp i mot sosial ulikhet i helse. Basert på våre vurderinger og diskusjoner mener 

vi at følgende er Leirfjord kommunes viktigste folkehelseutfordringer og folkehelseressurser: 

(i tilfeldig rekkefølge) 

 

 

Hovedutfordringer for folkehelsen i Leirfjord 

 Leirfjord kommune har for mange barn som vokser opp i lavinntektsfamilier 

 Leirfjord kommune har få arbeidsplasser, svært mange utpendlere og for mange som 

faller ut av arbeidslivet  

 Vi har en høy andel elever som er på laveste mestringsnivå i lesing og regning.  

 Gjennomføring av videregående skole er svært viktig for folkehelsen. Andelen som 

fullfører videregående skole må økes, selv om vi ligger på landssnittet. 

 Vi har en høy andel unge voksne med overvekt og fedme i Leirfjord 

 Mange oppfyller ikke aktivitetsanbefalingene og er for inaktive 

 Vi må forebygge ensomhet, utenforskap og psykiske plager både hos unge og eldre 

 

 

Folkehelseressurser i Leirfjord 

 Vi har høy forventet levealder i Leirfjord 

 De fleste elevene på ungdomstrinnet trives godt på skolen. 

 Leirfjord kommune satser på å gi barn en god oppvekst. Flere tiltak er iverksatt for å 

sikre en god tverrfaglig oppfølging av barna i kommunen.  

 Leirfjord kommune har god tilgang til områder for lek, fysisk aktivitet, rekreasjon og 

friluftsliv.  
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Konsekvenser og årsaksforhold 
 

Vurdering av konsekvenser innebærer blant annet å bedømme hvor viktig aktuelle forhold 

eller utfordringer antas å være (menneskelige konsekvenser, tapte/vunne leveår, 

samfunnsøkonomiske kostnader/gevinster). Med vurdering av årsaksforhold menes en 

vurdering av hvorfor et forhold har oppstått. Årsakssammenhenger er ofte sammensatte, med 

flere nivåer (årsak til årsaker). 

 

I vurderingen av årsaksforhold og konsekvenser skal kommunen være spesielt oppmerksom 

på trekk ved utviklingen som kan skape eller opprettholde sosiale eller helsemessige 

problemer eller sosiale helseforskjeller.  

 

Av kapasitetshensyn skriftliggjøres denne vurderingen av konsekvenser og årsaker kun på de 

folkehelseutfordringene og – ressursene vi har vurdert som aller viktigst. 

 

 

Folkehelseutfordringer  Konsekvenser Årsaksforhold  

Mange oppfyller ikke 

aktivitetsanbefalingene 

og er for inaktive 

Fysisk aktivitet fremmer helse, 

gir overskudd og kan brukes til 

forebygging og behandling av 

over 30 ulike diagnoser og 

tilstander. 

 

Helsegevinstene ved å være i 

regelmessig fysisk aktivitet 

gjelder for alle aldersgrupper. 

Både mengde fysisk aktivitet og 

mengde stillesitting virker inn på 

helsen. Fysisk inaktivitet er en 

selvstendig risikofaktor for å få 

dårlig helse. 

 

Lengre perioder med inaktivitet 

eller stillesitting er sterkt knyttet 

til fedme, diabetes, metabolsk 

syndrom, enkelte former for 

kreft, hjerte-karsykdommer og 

tidlig død. 

Manglende kunnskap. 

Manglende tilrettelegging. 

I undersøkelser rapporterer 

mange for dårlig tid som den 

viktigste årsak til at de er 

inaktive. 

 

Både befolkningsrettede og 

individrettede tiltak kan øke 

det fysiske aktivitetsnivået. 

Leirfjord kommune har 

for mange barn som 

vokser opp i 

lavinntektsfamilier 

 

Utenforskap.  
 

Helse og levevaner som for 

eksempel røyking, kosthold og 

fysisk aktivitet henger tett 

sammen med samfunnsforhold, 

lokalmiljø, boligforhold og 

levekår.  

 

Graden av sosioøkonomisk 

ulikhet i et samfunn har stor 

betydning for innbyggernes helse 

Leirfjord har en ganske høy 

andel innvandrere og disse er 

ofte overrepresentert i 

lavinntektsfamilier.  

 

Risikoen for vedvarende 

lavinntekt er fem ganger 

høyere i husholdninger uten 

personer med stabil 

tilknytning til 

arbeidsmarkedet, 
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og velferd. Jo større 

utdanningsforskjeller og 

inntektsulikheter det er innen et 

samfunn, desto større sosiale og 

helsemessige problemer skaper 

disse ulikhetene. 

 

Sammenliknet med andre barn 

har barn i familier med lav 

inntekt oftere psykiske og fysiske 

helseplager. 

sammenlignet med 

befolkningen for øvrig. 

Leirfjord kommune har 

få arbeidsplasser, svært 

mange utpendlere og for 

mange som faller ut av 

arbeidslivet  

Et begrenset arbeidsmarked kan 

føre til at flere faller utenfor eller 

aldri kommer seg inn i 

arbeidslivet.  

 

Lange pendleravstander kan gi en 

mer krevende arbeidsdag for dem 

som allerede sliter med 

helseplager.  

 

Uføretrygd kan føre til 

utenforskap, lidelse, redusert 

produksjon og 

samfunnsøkonomiske 

tap. 

De viktigste 

sykdomsårsakene til at folk 

blir uføretrygdet er psykiske 

lidelser og muskel- og 

skjelettsykdommer.  

 

Psykiske lidelser er den 

desidert viktigste årsaken til 

at unge mellom 18-29 ender 

opp på uføretrygd. Lav 

utdanning eller manglende 

videregående skole er en 

viktig årsak til at stadig flere 

havner på ung ufør. 

Vi har en høy andel 

elever som er på laveste 

mestringsnivå i lesing og 

regning.  

Risiko for senere dropout fra 

skolen. 

Flere som har foreldre med 

grunnskole som høyeste 

utdanning ligger på laveste 

mestringsnivå sammenliknet 

med de som har foreldre med 

høyere utdanning. 

Gjennomføring av 

videregående skole er 

svært viktig for 

folkehelsen. Andelen 

som fullfører 

videregående skole må 

økes. 

Dropout øker risiko for senere å 

stå utenfor arbeidslivet. 

Sammensatt årsaksbilde. 

 

Det er noen arbeidsplasser i 

for eksempel primærnæringer 

hvor det ikke er behov for 

høyere utdanning. 

 

Utdanningsnivå «går i arv». 

Mange velger utdanning på 

samme nivå som sine 

foreldre. 

 

Utdanningstilbudet i 

nærområdet er begrenset og 

noen må flytte på hybel.  

Vi har en høy andel med 

overvekt og fedme i 

Leirfjord 

Fedme gir over tid økt risiko for 

utvikling av en rekke sykdommer 

og plager som type 2-diabetes, 

Inaktivitet og høgt 

energiinntak. 
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hjerte- og karsykdommer, visse 

typar kreft, pustestopp om 

natta (søvnapné), slitasjegikt i 

hofter og kne, stigmatisering, 

psykiske plager og mistrivsel 

Forekomsten av fedme og 

overvekt varierer med 

utdanning og familieforhold. 

Vi må forebygge 

ensomhet, utenforskap 

og psykiske plager både 

hos unge og eldre 

Psykiske plager og lidelser i 

barne- og ungdomsårene øker 

risikoen for: frafall i skolen, 

sykefravær, uførhet, økonomiske 

vansker og vansker i nære 

relasjoner, dårlig psykisk og 

fysisk helse senere i livet, og 

rusmisbruk. 

 

Selvmordsrisiko. 

 

Store samfunnsøkonomiske 

konsekvenser. Psykiske lidelser 

er forbundet med nedsatt 

arbeidsførhet, økt risiko for 

fysiske lidelser og tidlig død.  

Det er mangelfull kunnskap 

om spesifikke årsaker til 

psykiske plager og lidelser. 

 

Både genetiske og 

miljømessige faktorer kan 

øke risikoen for å utvikle 

psykiske lidelser. 

 

Psykiske helseplager kan 

gjøre at man får problemer 

med utdanning og arbeidsliv, 

og dermed lav 

sosioøkonomisk posisjon. 

Samtidig kan problemer med 

økonomi og arbeidsliv øke 

risikoen for psykiske lidelser. 

 

 

 

Folkehelseressurser Konsekvenser Årsaksforhold 

Høy forventet levealder 

 

Vi har mange eldre i kommunen. Sammensatte årsaker 

Leirfjord kommune har 

god tilgang til områder 

for lek, fysisk aktivitet, 

rekreasjon og friluftsliv.  

 

Muligheten for å kunne drive 

aktivt friluftsliv er viktig for å 

ivareta befolkningens mentale og 

fysiske helse. 

Tilrettelegging.  

Naturlige forutsetninger. 

De fleste elevene på 

ungdomstrinnet trives på 

skolen og opplever at 

læreren bryr seg om 

dem.  

Skoletrivsel er viktig for å 

forhindre dropout. 

Skoletrivsel henger sammen 

med en rekke ulike forhold i 

skolen. 

Leirfjord kommune 

satser på å gi barn en god 

oppvekst. Flere tiltak er 

iverksatt for å sikre en 

god tverrfaglig 

oppfølging av barna i 

kommunen.  

Forhåpentligvis flere som 

gjennomfører videregående skole 

og evt. høyere utdanning.  

 

Forebygge utenforskap og 

ensomhet. 

Leirfjord kommune ønsker å 

være en god 

oppvekstkommune! 
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