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Om dokumentet
Hovedområdet «Trivsel, livskvalitet og folkehelse» har også en utvidet del knyttet til krav om
folkehelseoversikt i henhold til folkehelseloven § 5 og forskrift om oversikt over folkehelsen §§ 3 og 4.
Folkehelseloven pålegger kommunen å fremme folkehelsen innen egne oppgaver og virkemidler.
Folkehelseoversikten er en gjennomgang av helsetilstanden i befolkningen og de positive og negative
faktorer som kan virke inn på denne.
Forskrift om oversikt over folkehelsen angir følgende temaområder:
A. Befolkningssammensetning
B. Oppvekst- og levekårsforhold
C. Fysisk, biologisk, kjemisk og sosialt miljø
D. Skader og ulykker
E. Helserelatert adferd
F. Helsetilstand
Oversiktsarbeidet skal etter folkehelseloven gjøres både løpende gjennom ordinær virksomhet samt
ved utarbeiding av et samlet oversiktsdokument hvert fjerde år. Den fireårige syklusen sikres ved
utarbeiding av et samlet oversiktsdokument (sist laget i august 2015), mens den løpende oversikten
innarbeides i kommunens ordinære styringsdokumenter. Det betyr at vi i årsberetningen hvert år gjør
en avgrenset gjennomgang av status innenfor utvalgte tema for å sikre oppdatert kunnskap (laget
første gang for årsberetning 2015).
Temaene som vises i årsberetning for 2016 er i stor grad knyttet til oppvekst og levekår (tema B).
Barnefattigdom er denne gangen tatt med som et fokusområde. Noen tema innenfor skader og ulykker
er tatt med (tema D), samt noen innenfor helsetilstand (tema F).
Statistikkutvalget er i stor grad avhengig av hvilke datakilder som er tilgjengelige. Tema E
(helserelatert atferd/levevaner) inneholder eksempelvis svært lite statistikk på kommunenivå.
Ungdata er en kilde, men begrenser seg til aldersgruppa i ungdomsskolen. Neste rapportering av
ungdata kommer i årsberetning for 2017.
Tema A er dekket i kapitlene om befolkningsutvikling og befolkningsprognoser, vist årlig både i
årsberetning og handlingsprogram. Tema F har mer karakter av helse enn folkehelse og er, i
hovedsak, ansett egnet for samlet gjennomgang kun hvert fjerde år (bla. pga. ulike feilkilder ved
eksempelvis små tall). Det er også slik at status der følges gjennom ordinær daglig aktivitet.
Det som er tatt med nå er tema som er prioritert i den årlige nasjonale satsingen (antibiotikabruk
og influensavaksinasjon).
Samlet viser utvalget spesielt:
- tema som spesifikt er valgt ut som egnet for årlig oppfølging av den fireårige oversikten
- tema som anses vesentlige med hensyn til sosial ulikhet
- tema som viser en nedbryting/detaljering av noen av våre styringsindikatorer
- tema som er prioritert i den årlige nasjonale satsingen, vist i folkehelseprofiler for kommunene
Statistikken er også ment å gi et supplerende bilde av hovedområdet Trivsel, livskvalitet og folkehelse
- og som supplement til våre styringsindikatorer. Statistikken viser både områder der vi har en positiv
utvikling og områder med en negativ utvikling, med hovedvekt lagt på sistnevnte. Det er spesielt viktig
å følge med på områder som viser en risiko eller utfordring, samt områder der kommunen har mulighet
for eller et ansvar for tilrettelegging og forebygging.
Merknader/forklaringer, vist løpende i teksten med (..), m/lilla tall 1-17, er samlet bakerst i dokumentet.
Merknadene viser definisjoner og forklaringer på begreper brukt i statistikken og datagrunnlaget.
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Oppvekst

Andelen minoritetsspråklige barn i barnehage, ift
innvandrerbarn 1-5 år, ekskl. utvalgte land (2):

Gjennomføring videregående opplæring – frafall
etter foreldrenes utdanningsnivå, 2013-2015:
50

45

40

14

11

9

10

92,5

93,4

92,9

Rælingen,
2014-2016

Lørenskog,
2014-2016

Skedsmo,
2014-2016

60

27

20

100
80

40
30

120

40
20
0

Rælingen

Akershus

Univ./høgsk.

Gr.skole

Univ./høgsk.

Gr.skole

Univ./høgsk.

Gr.skole

0

Norge

Kilde: Folkehelseinstituttet, Kommunehelsa
statistikkbank/SSB/ Desember 2016.

Diagrammet viser frafall i videregående skole
målt ved gjennomføringsgrad (1) og sett i
forhold til variasjoner i foreldrenes utdanningsnivå. Det er tatt utgangspunkt i personens
bostedskommune det året han eller hun startet
på grunnkurs i videregående opplæring.
Statistikken viser tre års glidende gjennomsnitt.
Diagrammet viser at differansen i frafallsprosent
mellom elever som har foreldre med grunnskole
som utdanningsbakgrunn og elever som har
foreldre med universitet/høyskole som
utdanningsbakgrunn, er lavere i Rælingen enn
i fylket og landet. Dette er en positiv utvikling i
forhold til sosial ulikhet. Frafallsprosenten for
elever med foreldre som har kun grunnskolenivå har sunket relativt sett mer i Rælingen enn
i fylket og landet i siste periode (fra 34 i
2012-14 til 27 i 2013-2015). Frafallsprosenten
for elever med foreldre som har universitets/høyskolenivå har også sunket relativt sett mer
i Rælingen enn i fylket og landet i siste periode
(fra 13 i 2012-14 til 9 i 2013-2015).
Diagrammet supplerer styringsindikator vist
under hovedområde Trivsel, livskvalitet og
folkehelse. Styringsindikatoren viser elevenes
frafallsprosent i forhold til alle utdanningstyper
hos foreldre, dvs. samlet snitt (som var på 19%
i perioden 2013-2015).

Kilde: SSB, mars 2017.

Barnehager kan gi barn et fortrinn ved
skolestart. Størst positiv betydning har
barnehagen for språkutvikling og læring.
Forskjellen i språkutvikling mellom de som
har gått i barnehage og de som ikke har gått
i barnehage, er særlig stor for minoritetsspråklige barn samt for barn fra lavinntektsfamilier og av lavt utdannede mødre.
Barnehagen kan derfor være en viktig arena
for utjevning av sosiale helseforskjeller og for
å styrke integreringen i samfunnet.
Diagrammet viser at Rælingen har en så vidt
lavere dekningsgrad enn våre to nabokommuner, som alle tre er kommuner med en
stor minoritetsspråklig innvandrerbefolkning.
Utviklingen har imidlertid vært svært positiv i
Rælingen det siste året.
Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i
forhold til alle barn med barnehageplass var på
19,6% i 2015. Det er en liten økning fra året før.
Det er mulig å ha en andel barn i barnehage på
over 100%, sett i forhold til innbyggerne i
aldersgruppen, da noen barn går i barnehage i
en annen kommune enn der de bor (det er noe
av forklaringen på at Lørenskog ligger høyt;
barn fra andre kommuner går i Ahus sin
barnehage). Lørenskog har også vært gode på
tiltak for å øke andelen minoritetsspråklige barn
som går i barnehage. Rælingen har vurdert
ulike mulige tiltak for å styrke andelen hos oss.
Erfaringsmessig varierer tallene fra år til år
i mange kommuner. Utslagene vil særlig
komme av at barn går i barnehage i en annen
kommune enn de bor i. Endringer i barnehagestruktur og preferanse hos foreldre vil derfor
påvirke tallene.
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Leseferdighet, andel på laveste mestringsnivå
(3), 2013/14 - 2015/16:

Regneferdighet, andel på laveste mestringsnivå
(3), 2013/14-2015/16:
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Kilde: Folkehelseinstituttet, Kommunehelsa
statistikkbank/ Desember 2016.

Kilde: Folkehelseinstituttet, Kommunehelsa
statistikkbank/ Desember 2016.

Diagrammene viser leseferdighet hos elever på
5. og 8.trinn, målt i Elevundersøkelsen.
Statistikken viser tre års glidende gjennomsnitt.
Resultatene er hentet fra nasjonale prøver.

Diagrammene viser regneferdighet hos elever
på 5. og 8.trinn, målt i Elevundersøkelsen.
Statistikken viser tre års glidende gjennomsnitt.
Resultatene er hentet fra nasjonale prøver.

Andelen som ligger på laveste mestringsnivå
(mestringsnivå 1) er høyere i Rælingen enn i
fylket, landet og i utvalgte nabokommuner på
barnetrinnet. Andelen på ungdomstrinnet ligger
mer «midt på treet» i en sammenligning med
andre, noe som er en klar bedring sett i forhold
til sammenligning med de utvalgte for ett år
siden.

Andelen som ligger på laveste mestringsnivå
(mestringsnivå 1) er høyere i Rælingen enn i
fylket, landet og i utvalgte nabokommuner.
Dette gjelder både barne- og ungdomstrinnet.

Det er positivt at det er en nedgang i andelen
som er på laveste mestringsnivå i lesing på
begge trinn i Rælingen i forhold til forrige måling
(28,1% på 5.tr. og 8,3% på 8.tr.).

Det er positivt at det er en nedgang i andelen
som er på laveste mestringsnivå i regning på
barnetrinnet i Rælingen i forhold til forrige
måling (som var på 30,1% på 5.tr.).
På ungdomstrinnet har andelen økt i forhold til
forrige måling (som var på 7,8% på 8.tr.).
Resultatene følges i kommunens årlige
tilstandsrapport for rælingsskolen.
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Mobbing 7.trinn, 2010/11-2015/16:

Mobbing 10. trinn, 2010/11-2015/16:
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Kilde: Folkehelseinstituttet, Kommunehelsa
statistikkbank/ Desember 2016.

Kilde: Folkehelseinstituttet, Kommunehelsa
statistikkbank, Desember 2016.

Diagrammene viser andel elever i grunnskolen
som har opplevd mobbing (4) de siste
månedene i prosent av alle elever som deltok
i undersøkelsen (5). Kommunens tall omfatter
elever som går på skole i kommunen.

Andelen som oppgir mobbing på 10.trinn er
høyere i Rælingen enn i fylket, landet og i de
fleste av våre nabokommuner. Det er positivt at
det er nedgang i Rælingen siden forrige måling.

Statistikken viser fem års glidende
gjennomsnitt. I og med at mange svar i en
slik undersøkelse kan være preget av et
«øyeblikksbilde», vil det kunne være en fordel
å se på resultater over et lengre tidsspenn.

Mobbing er en spesiell utfordring for gutter på
dette trinnet i Rælingen.
Resultatene følges i kommunens årlige
tilstandsrapport for rælingsskolen.
I tilstandsrapporten fremkommer også
resultater på skolenivå.

Andelen som oppgir mobbing på 7.trinn er
høyere i Rælingen enn i fylket, landet og
nabokommuner. Det er positivt at det er en
nedgang i Rælingen siden forrige måling.
Mobbing er en spesiell utfordring for jenter på
dette trinnet i Rælingen.
Det første diagrammet supplerer
styringsindikator vist under hovedområde
Trivsel, livskvalitet og folkehelse. Styringsindikatoren viser Rælingens skalapoeng for
skoleåret 2016-17 (som var 1,3).
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Andel av tettstedsbefolkningen under 20 år med
trygg tilgang til rekreasjonsareal:
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Kilde: SSB, oppdatert 2017.

Kilde: SSB, oppdatert 2017.

Tilgang til rekreasjonsareal er viktig for
befolkningens velvære og utvikling. Spesielt
har det vist seg at barn med tilgang til naturomgivelser som innbyr til variert aktivitet har
bedre motorisk utvikling enn barn som bor i mer
tilrettelagt og funksjonsbestemt miljø.

Tilgang til nærturterreng gir mulighet for fysisk
og psykisk rekreasjon, og er et viktig kriterium
for et miljøvennlig tettsted. Trygg tilgang og
nærhet gjennom gangmulighet gir lav terskel
for å benytte naturområder, for mange grupper.
Det gir mulighet for fysisk aktivitet og friluftsliv
i hverdagen.

Rekreasjonsareal er definert som naturområde
av en viss størrelse - minst 5 dekar. Kravet til
gangavstand er 200 meter for rekreasjonsareal.
Trygg tilgang er definert som at de bosatte kan
nå et rekreasjonsareal på en trygg måte; ved å
ferdes langs stier, gang- og sykkelveger eller
bilveger med lite biltrafikk og lav fartsgrense.
Diagrammet viser andelen barn og unge med
trygg tilgang til rekreasjonsareal, og viser en
andel på 56 % i 2016. Andelen har økt i
Rælingen siden forrige måling. Andelen ligger
under snittet i fylket og landet.
Diagrammet supplerer styringsindikator vist
under hovedområde Trivsel, livskvalitet og
folkehelse. Styringsindikatoren viser tilgangen
for hele befolkningen, med andel 57% i 2016.
Andelen med trygg tilgang til slike små, nære
områder bør ikke være lavere for barn og unge
enn den er for totalbefolkningen; det bør
tilstrebes å øke andelen framover.
Barne- og ungdomsgruppa er medregnet barn
og unge helt opp til 20 år. Vi vil bemerke at
dette vil bety at mange i øvre del av aldersgruppa helt fint og trygt kan benytte seg av
areal som ligger lenger unna enn 200 meter
gangavstand (eksempelvis område Marikollen).

Nærturterreng er definert som store
naturområder - større enn 200 dekar. Kravet til
gangavstand er 500 meter for nærturterreng.
Trygg tilgang er definert som at de bosatte kan
nå et nærturterreng på en trygg måte; ved å
ferdes langs stier, gang- og sykkelveger eller
bilveger med lite biltrafikk og lav fartsgrense.
Diagrammet viser andelen barn og unge med
trygg tilgang til nærturterreng, og viser en andel
på 57 % i 2016. Andelen har økt i Rælingen
siden forrige måling. Andelen ligger over snittet
i fylket og landet.
Diagrammet supplerer styringsindikator vist
under hovedområde Trivsel, livskvalitet og
folkehelse. Styringsindikatoren viser tilgangen
for hele befolkningen, med andel 55% i 2016.
………….
I Rælingen vektlegges god tilgjengelighet til
natur- og grøntområder som en vesentlig del
av kommunens identitet og visjon og som et
sentralt innsatsområde i vårt planarbeid. Det
er også en viktig kvalitet for en god oppvekst.
Det er særlig viktig å følge med på hvordan
tilgjengeligheten til grøntområder utvikler seg
i perioder med stor vekst og fortetting i
utbyggingsmønsteret.
Merknad: Tettstedsbefolkningen i Rælingen
pr. 1.1.2016 utgjør 96,1% av innbyggerne.
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Barnefattigdom
Omfang av barnefattigdom:

Oversikten over barnefattigdom skal gi et bilde
av omfanget og hvem de fattige er. Det er tatt ut
et utvalg diagram som belyser dette ut fra
indikatorer som sier oss noe om status i vår
kommune, sett særlig i forhold til områder der vi
representerer ytterpunkter i en sammenligning
med andre.

Personer 0-17 år i husholdninger med
vedvarende lavinntekt, EU60 (6), 2013-2015:
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Kilde: Bufdir. /SSB, Inntekts- og formuesstatistikk for
husholdninger, 2015.

Diagrammet viser hvor mange barn som bor i
husholdninger med lav inntekt over en
treårsperiode (7).
Lav inntekt kan være både forbigående og
vedvarende. Noen husholdninger kan for
eksempel oppleve en kort periode med
arbeidsledighet. Det er derfor vanlig å se på
husholdningsinntektene over en lengre periode,
for å fange opp de som har mer varige
økonomiske utfordringer. Dette kalles
vedvarende lavinntekt. Selv om en treårsperiode med lav inntekt ikke nødvendigvis er
lang tid for en voksen person, kan tre år utgjøre
en betydelig del av barnets liv.
I Rælingen er det bortimot 7% av barna som
bor i lavinntektshusholdninger, noe som utgjør
243 barn.
Rælingen ligger bedre an enn fylkes- og
landssnittet. Andelen i Rælingen er lavere enn i
våre to nabokommuner som er mer folkerike og
mer urbane, og høyere enn i våre to
nabokommuner som er mindre folkerike og mer
landlige. Barnefattigdommen i Rælingen har økt
de siste årene, men hadde en nedgang det
siste året; noe som er en felles utvikling med
nabokommuner, fylket og landet.
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Barnefattigdom – hvem er de:

Barn i husholdninger med lav inntekt og
innvandrerbakgrunn:

Barn i alderen 0-17 år i lavinnteksthusholdninger
med enslig forsørger:
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Kilde: Bufdir. /SSB, Inntekts- og formuesstatistikk for
husholdninger, 2015.
Kilde: Bufdir. /SSB, Inntekts- og formuesstatistikk for
husholdninger, 2015.

Diagrammet viser barn i lavinntektshusholdninger med en enslig forsørger (8).
Enslige forsørgere, særlig kvinner, har større
risiko for lavinntekt. Barn som har opplevd et
samlivsbrudd, har fire ganger så stor
sannsynlighet for å havne i lavinntektsgruppen,
sammenlignet med barn som ikke har det.
Man kan på denne måten si at samlivsbrudd
kan være en vei inn i fattigdom. Barn som
opplever å gå fra en husholdning med en enslig
forsørger til en husholdning med to voksne,
opplever en klar forbedring i økonomien. Disse
barna blir ofte løftet ut av lavinntektsgruppen
etter denne overgangen. Enslige forsørgere
opplever høy inntektsulikhet sammenlignet med
andre barnefamilier. Denne ulikheten har vokst
siden 2000-tallet. Inntektsulikheten øker jo
yngre barnet er. I tillegg har en større andel
enslige forsørgere lav yrkestilknytning.
I Rælingen er andelen barn i lavinntektshusholdninger med enslig forsørger høy.
Andelen er på 40,6%, noe som utgjør 91 barn.
Vi har en høyere andel barn i slike
husholdninger enn både fylket, landet og
nabokommunene. Dette er en risikofaktor
kommunen bør være oppmerksom på. Vi ser
imidlertid en endring det siste året, der andelen
gikk ned med hele fem prosentpoeng (fra 45,6).

Diagrammet viser andel barn i lavinntektshusholdninger, hvor hovedinntektstaker har
landbakgrunn fra et annet land enn Norge.
Her er det kun gruppa med ikke-vestlig
bakgrunn som er med (9). Barn med
innvandrerbakgrunn utgjør generelt en økende
andel av barn i lavinntektshusholdningene, og
er overrepresentert i lavinntektsstatistikken.
Å vokse opp med lav inntekt kan gjøre det
vanskeligere for barna å bli integrert i Norge,
fordi mange sosiale aktiviteter for barn koster
penger. Det er viktig å huske at innvandring i
seg selv ikke er årsaken til at disse barna
vokser opp i familier med lav inntekt. Det kan
være flere årsaker til at disse husholdningene
har lav inntekt; foreldre med innvandringsbakgrunn har ofte lavt utdanningsnivå, noe som
gjør det vanskelig å komme inn på arbeidsmarkedet i Norge. Svak yrkestilknytning kan
også ha sammenheng med at foreldrene ikke
behersker norsk godt nok.
Det er ofte flere å forsørge i husholdningen
på grunn av store familier. Siden lavinntektsgrensen justeres basert på husholdningsstørrelse, gjør dette enkelte familier særlig
utsatt for å havne under lavinntektsgrensen.
Yrkestilknytningen øker generelt med antall år
foreldrene har bodd i Norge.
Rælingen har en andel på 17%, noe som er et
lavere nivå enn nabokommunene, fylket og
landet. Andelen i Rælingen har imidlertid økt i
perioden 2013-2015, med ca. tre prosentpoeng.
Andelen barn i husholdninger med lavinntekt
med vestlig innvandrerbakgrunn (10) er på
11,2% i Rælingen. Kommunen ligger også her
på et lavere nivå enn naboene, fylket og landet.
Samlet har da ca. 30% av lavinntektshusholdningene våre innvandringsbakgrunn.
Rælingen ligger også lavere enn de fleste i
sammenligningsgruppa til Bufdir. (11).
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Barn i husholdninger med lavinntekt som mottar
mer enn halvparten av samlet inntekt gjennom
offentlige overføringer:
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Kilde: Bufdir. /SSB, Inntekts- og formuesstatistikk for
husholdninger, 2015.

Diagrammet viser andel husholdninger
avhengige av offentlige stønader; dvs. hvor
ulike offentlige overføringer utgjør over
halvparten av husholdningens samlede inntekt
før skatt (12).
Det å være avhengig av offentlige overføringer
for å få dekket grunnleggende behov, kan være
belastende og gjør den økonomiske situasjonen
usikker. Dersom en ytelse bortfaller, kan det
også være en vei inn i fattigdom.

Omfang av barn som kan oppleve levekårsutfordringer i lokalmiljøet i form av boligforhold:
Barn i husholdninger med lavinntekt som er
trangbodd (rom og kvm):

I Rælingen er denne andelen på 55% i 2015.
Andelen er høyere enn i Fet, Enebakk, fylket og
landet, men noe lavere enn i Skedsmo og
Lørenskog - og den er høyere enn i nesten alle
de utvalgte sammenligningskommunene
(Bufdir.)
Barn 0-5 år i husholdninger med lavinntekt som
bor i leid bolig:

I Rælingen er andelen på 61% i 2015.
Andelen er høyere enn i nabokommunene og
fylkessnittet – og den er høyere enn i nesten
alle de utvalgte sammenligningskommunene
(Bufdir.)
Barn 6-17 år i husholdninger med lavinntekt som
bor i leid bolig:

I Rælingen er andelen på 46% i 2015.
Andelen er lavere enn i nabokommunene,
fylket og landet – og den er lavere enn i de
utvalgte sammenligningskommunene (Bufdir.)

I Rælingen er det bortimot 65% av lavinntektshusholdningene (144 barn) som er i en slik
situasjon. Dette er flere enn de vi sammenligner
oss med - og også flere enn i sammenligningsgruppa til Bufdir.

Å leie bolig gir generelt økt sannsynlighet for en
lavere materiell boligstandard enn det å eie
bolig. Lavinntektshusholdninger er overrepresentert når det kommer til å leie fremfor å eie.

Andelen har økt relativt mye det siste året i
Rælingen, med ni prosentpoeng.

Trangboddhet, fysiske mangler ved boliger og
ustabile bomiljøer er mer utbredte i kommunale
utleieboliger enn i eide boliger. Leiemarkedet er
også kjennetegnet ved leiekontrakter med
nokså kort varighet, som igjen kan medføre
hyppigere flyttinger. Dette kan føre til at barna
må bytte skole og nabolag oftere enn andre
barn, som kan være negativt for deres utvikling.

Barn i husholdninger med lavinntekt der
hovedforsørger har lav utdanning:

Andelen barn i lavinntektshusholdninger i
Rælingen der hovedforsørger har lav utdanning
er på 65%. Her ligger Rælingen omtrent «midt
på treet» i en sammenligning med naboer,
fylket og landet – men høyere enn i nesten
alle de utvalgte sammenligningskommunene
(Bufdir.)
Lav utdanning er fullført grunnskole eller
uoppgitt utdanning. Lav utdanning har en
sammenheng med risiko for vedvarende
lavinntekt. Personer med lav utdanning
har generelt også opplevd økende sosiale
forskjeller siden 2000-tallet.
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Levekår og arbeidsmarked
Sysselsetting
Utdanningsnivå i befolkningen (13), 2013-2015:
Prosentandel i to av gruppene.
40
30

Sysselsettingsandel i Rælingen, aldersgruppa
15-74 år, i ulike kvinnegrupper:

29,3 28,7 28,3

20

6,4 7,2 7,5

10

57,3
58,5

Innvandrergruppe 2

0
Grunnskolenivå
2013

Universitets- og
høgskolenivå lang
2014

2015

Kilde: Akershus fylkeskommune, Statistikkbanken/
Oktober 2016.

Diagrammet viser at utdanningsnivået gradvis
og sakte høynes i vår befolkning. Utviklingen fra
2013 til 2014 viser dette i noe sterkere grad enn
sist målte året gjør, fra 2014 til 2015.
Økende utdanningsnivå er en generell trend.
Det å følge vår egen befolkning over tid vil
likevel kunne si oss noe om endringer konkret
i Rælingen som følge av mobilitetsmønster og
type boliger/boområder vi har. Det er et
kjennetegn ved mange innflyttere i nye boligfelt
at det er relativt ressurssterke innbyggere.
Forskning viser at det er en tydelig sosial
helsegradient etter utdanningsnivå.
Utdanningsnivå er den enkeltfaktoren som har
størst betydning for sosiale forskjeller i levekår
og helse. Forventet levealder øker også
generelt med utdanningsnivå, og forskjellen er
større for menn enn for kvinner.

Innvandrergruppe 1

69,4
68,8

Hele kvinnebefolkningen

66,6
66,9

2016

2015

0

20

40

60

80

Kilde: SSB.

Diagrammet viser sysselsettingsgrad for
kvinner i ulike innvandrergrupper (14), sett i
forhold til hele kvinnegruppa. Det er fra 2015 til
2016 en mer positiv trend for innvandrergr. 1
enn for innvandrergr. 2. Innvandrergruppe 1 har
også en sysselsettingsandel som er høyere enn
hele kvinnebefolkningen.
Ikke-vestlige innvandrerkvinner (gr.2) hadde en
synkende sysselsettingsandel i perioden fra
2008 til 2013, for så å øke i 2014, men har etter
2014 sunket igjen i 2015 og 2016. Andelen er
nå på om lag samme nivå som i 2010.
Diagrammet supplerer styringsindikator vist
under hovedområde Trivsel, livskvalitet og
folkehelse. Styringsindikatoren viser
sysselsettingsandelen i hele befolkningen;
begge kjønn og uavhengig av landbakgrunn og er på 69,8%.
Arbeidsliv er å anse som en vesentlig indikator
med hensyn til deltakelse i lokalt samfunnsliv
og for tilhørighet. Å ha en jobb eller være i
utdanning er viktig både for integrering i
samfunnet og den enkeltes helse. Det er viktig
å ha oppmerksomhet på ikke-vestlige kvinners
grad av deltakelse og integrering, som er den
gruppa der sysselsettingsandelen er lavest.
Nøkkeltallet kan også følges og sees i
sammenheng med utviklingen i andel
minoritetsspråklige barn i barnehagene.
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Arbeidsledighet

Uføretrygdede

Arbeidsledighet i aldersgruppa 15-74 år,
begge kjønn:

Andel uføre, aldersgruppa 18-44 år:
2,8

3
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1
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Arbeidsledighet i aldersgruppa 15-29 år,
begge kjønn:
3
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2,3
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Kilde: Folkehelseinstituttet, Kommunehelsa
statistikkbank/SSB/ Februar 2017.

Diagrammet viser at arbeidsledigheten (15) i
Rælingen ligger over nivået i fylket, landet og
nabokommuner, samt at ledigheten har økt det
siste året.

Rælingen

Akershus

2011-2013

2012-2014

Norge
2013-2015

Kilde: Folkehelseinstituttet, Kommunehelsa
statistikkbank/ Desember 2016.

Diagrammet viser andel av befolkningen, i
aldersgruppa 18-44 år, som har varig
uførepensjon.
Diagrammet viser en svak økning i andel
uføretrygdede menn i aldersgruppa 18-44 år
siste året i Rælingen, og stabilt nivå for kvinner.
Det er flere kvinner enn menn som har
uføretrygd. Kjønnsforskjellen er størst på
landsnivå og betraktelig mindre på fylkesnivå
(gjelder fylket Akershus).
Andelen uføretrygdede i aldersgruppa 45-66 år
har ikke økt i perioden. Det er en utvikling med
nedgang hos denne aldersgruppa i hele
utvalget (fellestrend), og gjelder begge kjønn.

Ungdomsledigheten, 15-29 år, har imidlertid en
positiv utvikling, med nedgang det siste året.
Dette er en felles trend for alle vi sammenligner
oss med.
Ledigheten har økt for menn i perioden
2014 - 2015. Økt ledighet for menn har kommet
i aldersgruppa 30-74 år (fra 2,1% til 2,7%).
Arbeidsledigheten er samlet på et høyere nivå
for menn enn for kvinner.
Arbeidsledige antas å være en utsatt gruppe,
både økonomisk, helsemessig og sosialt.
Personer som står utenfor arbeidslivet har
generelt dårligere psykisk helse og mer usunne
levevaner enn personer som er i arbeid.
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Sosialhjelp unge
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2014
2015
2016
2013
2014
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2016
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2015
2016
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2016
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4,2
4,4
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Andelen sosialhjelpsmottakere 18-24 år, av
innbyggere i gruppa 18-24 år:

Rælingen Lørenskog Skedsmo

Fet

Enebakk

Kilde: SSB/ Mars 2017.

Andel sosialhjelpsmottakere gir uttrykk for risiko
for helseproblemer. Mottakere av sosialhjelp er
en utsatt gruppe psykososialt og materielt.
De har ofte en mer marginal tilknytning til
arbeidsmarkedet, kortere utdanning, lavere
bostandard og større innslag av helseproblemer
enn befolkningen ellers.
Diagrammet supplerer styringsindikator vist
under hovedområde Trivsel, livskvalitet og
folkehelse. Styringsindikatoren viser andelen
mottakere i hele voksengruppa (og er på 3,4%).
Andelen unge sosialhjelpsmottakere er høyere
enn andelen i voksenbefolkningen (sett i forhold
til innbyggere i aldersgruppene).
Andelen i aldersgruppa 18-24 år er nå på 4,6%
i Rælingen, og har økt for hvert år, og er noe
som bør følges videre.
NAV har registrert en negativ utvikling generelt
i antall mottakere av sosialhjelp, noe som
samsvarte med nasjonal økning i utgifter til
sosialhjelp, og tiltak ble iverksatt lokalt i 2016.
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Skader og ulykker
Hoftebrudd
Trafikkulykker
Personskadeulykker i trafikken, Rælingen
2014-2016:
8
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Kilde: Fhi, Kommunehelsa statistikkbank/Norsk
pasientregister/ Jan. 2017.
2014
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2016

Kilde: SSB, månedsstatistikk trafikk.

Diagrammet viser utviklingen av trafikkulykker i
Rælingen i perioden 2014-2016. Det har vært
en god nedgang i antall ulykker det siste året.
Gjennomsnittlig antall ulykker pr år i perioden
2008-13 var 12, med en tydelig nedgang i siste
halvdel av perioden (2011-13). Nivået ligger nå
stabilt lavere enn tidligere år.
Det har vært en dødsulykke i perioden fra 2014
til mars 2017; ulykken var i juli 2016. Antall
skadde personer gikk ned fra 2015 til 2016, og
det samme gjorde antallet hardt skadde.

Diagrammet viser antall pasienter (begge
kjønn) innlagt med hoftebrudd (16) i somatiske
sykehus (dag- og døgnopphold), per 1000
innbyggere (i det aktuelle alders- og kjønnssegmentet) per år (andel). Statistikken viser
tre års glidende gjennomsnitt.
I Rælingen er omfanget av hoftebrudd på nivå
med fylket og landet i perioden 2013-2015.
Det har tidligere vært en positiv utvikling på
lårhalsbrudd med nedgang i antall brudd. Vi
ser nå en økning på hoftebrudd, og ser samtidig
at majoriteten av de vi sammenligner oss med
har en nedgang siste periode.
Det er blant kvinner økningen har vist seg i
Rælingen i siste periode (fra 2,2, til 2,7). Denne
tendensen har ikke vist seg i nabokommunene
eller i fylkes- og landssnittet.
Hodeskader
2,5
2
1,5
1
0,5
0

2

2,3

2,2
1,5

2012-2014

1,4

1,7

1,9

2013-2015

Kilde: Fhi, Kommunehelsa statistikkbank/Norsk
pasientregister/ Jan. 2017.

Diagrammet viser antall pasienter (begge
kjønn) innlagt med hodeskader, S00-09,
(dag- og døgnopphold) i somatiske sykehus,
per 1000 innbyggere per år. Statistikken viser
tre års glidende gjennomsnitt. I Rælingen har
nivået økt siste periode, og vi ligger høyere enn
fylkes- og landssnittet. Det er blant menn
økningen hovedsakelig har vist seg i Rælingen.
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Antibiotikabruk
Antibiotikabruk er et fokusområde hos
Folkehelseinstituttet i årets folkehelseprofiler,
som er utarbeidet til kommunene.
Utvikling og spredning av antibiotikaresistente bakterier er en alvorlig trussel
mot vår fremtidige helse.
Antibiotikaresepter pr. 1000 innb.,
aldersgruppa 0-44 år, 2015:
400

340 325
323 308 307 313
306

300
200
100

Kilde: Fhi, kommunehelsa
statistikkbank/Reseptregisteret/ Nov. 2016.

Diagrammet viser antibiotika forskrevet på
resept og utlevert fra apotek til personer i
aldersgruppen 0-44 år.
Antibiotika er viktige og effektive medisiner i
behandling av infeksjoner som skyldes
bakterier. Antibiotika har gjennom historien
revolusjonert behandlingen av infeksjonssykdommer. Feil bruk av antibiotika kan føre til
utvikling av antibiotikaresistente bakterier.
Det betyr at antibiotika ikke lenger har effekt på
disse bakteriene.
Bakterier som er resistente mot antibiotika er et
alvorlig og økende problem i hele verden. En
reduksjon i total antibiotikabruk vil bremse og
sannsynligvis redusere resistensutviklingen.

i behandling av luftveisinfeksjoner hos barn og
voksne er et viktig bidrag for å bekjempe
utviklingen av antibiotikaresistente bakterier.
Problemet med antibiotikaresistens har økt fordi
vi bruker for mye antibiotika. Totalt sett er
problemet med antibiotikaresistens fortsatt
begrenset i Norge. Forebyggende innsats kan
bidra til at forekomsten av infeksjoner med
resistente bakterier holdes lav også i fremtiden.
De viktigste forebyggende tiltakene er å
redusere antibiotikabruk og forebygge
infeksjoner.
Rælingen ligger over både fylket, landet og
nabokommuner på antibiotikabruk. Vi har sett
på aldersgruppa 0-44 år, fordi dette er en
gruppe der det særlig er hensiktsmessig å
redusere forbruket. Kvinner i Rælingen ligger
spesielt høyt i denne gruppa (438 pr. 1000 innb.
i gruppa).
Rælingen ligger over fylket og landet også når
vi ser på den store aldersgruppa 0-79 år.
Kvinner har et høyere forbruk enn menn i
gruppa 0-79 år. Kjønnsmønsteret er variert i de
ulike aldersgruppene.
Risikoen for å utvikle resistens er mindre med
smalspektrede antibiotika (gunstig antibiotika).
Når det er nødvendig med antibiotika, er det
viktig å velge smalspektrede i stedet for
bredspektrede. I Rælingen har det vært en
nedgang siste året på andelen av reseptene
som er resepter med smalspektret antibiotika
mot luftveisinfeksjoner, noe som også skiller
seg fra utviklingen i fylket og landet.
Det er generelt viktig å være oppmerksom på at
legemiddelbruk vil kunne variere fra kommune
til kommune avhengig av lokal diagnostiseringspraksis og behandlingsmetoder.

I Nasjonal strategi mot antibiotikaresistens er
målsetningen 30% reduksjon i antibiotikabruk
hos mennesker innen 2020. Antibiotikakomiteen har satt et langsiktig mål om 250
resepter/1000 innbyggere per år.
Luftveisinfeksjoner er den vanligste årsaken til
antibiotikabruk hos barn. De fleste luftveisinfeksjoner er forårsaket av virus. Kroppen
bekjemper normalt slike virusinfeksjoner på
egen hånd. Antibiotika har ingen effekt på virus
og lindrer heller ikke plager. Bakterielle
luftveisinfeksjoner kan derimot behandles med
antibiotika. Å motvirke overflødig antibiotikabruk
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Influensavaksinasjon
Influensavaksinasjon er et fokusområde hos
Folkehelseinstituttet i årets folkehelseprofiler,
som er utarbeidet til kommunene.
Vaksinasjon mot influensa forebygger både
selve influensasykdommen og mulige
følgesykdommer. Influensa skyldes virus og
kan være alvorlig for eldre og personer med
kroniske sykdommer. Følgesykdommer er ofte
bakterielle infeksjoner som krever antibiotikabehandling, først og fremst lungebetennelse.
Dekningsgrad på influensavaksinasjon,
andel av personer over 65 år, 2015/2016:
35
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31
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27

28
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24

Kilde: Fhi, kommunehelsa/Nasjonalt
vaksinasjonsregister SYSVAK / Jan. 2017.

Færre influensatilfeller vil sannsynligvis
redusere overforbruk av antibiotika. Antibiotika
virker ikke på influensavirus eller andre virus.
Å behandle virussykdommer med antibiotika
er derfor feil. Likevel skjer dette, enten fordi
antibiotika brukes «for sikkerhets skyld», eller
fordi man tror at pasienten har en bakteriell
lungebetennelse.
Kommunen har ansvar for å tilby vaksine
til eldre over 65 år og andre risikogrupper.
WHO og Norge har et mål om at 75% i
risikogruppene blir vaksinerte. Per i dag er
andelen langt lavere.
Influensa kan gi alvorlig sykdom og i verste fall
forårsake dødsfall hos personer i risikogruppene. Personer over 65 år er den største
risikogruppen. Dette er også den eneste
risikogruppen som det enkelt er mulig å
rapportere på kun ved bruk av SYSVAK (17).
Diagrammet viser at Rælingen har en bedre
dekning på influensavaksinasjon enn
nabokommuner, fylket og landet.
Vi kan merke oss at antibiotikabruk i aldersgruppa 45-79 år i Rælingen viser et lavere nivå
enn fylket og landet (jfr. forrige tema).
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Oppsummering
Oppvekst
 Frafall i videregående skole er i
positiv utvikling i Rælingen.
Frafall ift. foreldrenes utdanningsbakgrunn er av mindre betydning i vår
kommune enn i fylket og landet.
 Andelen minoritetsspråklige barn som
går i barnehage er i positiv utvikling.
 Andelen elever på 5.trinn som ligger på
laveste mestringsnivå i lesing og
regning er høyere i Rælingen enn i
Lørenskog, Skedsmo, fylkes- og
landssnitt.
 Andelen elever på 8.trinn som ligger på
laveste mestringsnivå i regning er
høyere i Rælingen enn i Lørenskog,
Skedsmo, fylkes- og landssnitt.
I lesing på 8.trinn ligger Rælingen om
lag «midt på treet».
 Andelen på laveste mestringsnivå har
imidlertid blitt lavere siste året i
Rælingen, bortsett fra i regning 8.trinn.
 Andelen som opplever mobbing på
7.trinn er høyere i Rælingen enn i
nabokommunene, fylkes- og landssnitt.
Mobbing er spesielt et problem for
jenter på dette trinnet i Rælingen.
 Andelen som opplever mobbing på
10.trinn er høyere i Rælingen enn i de
fleste nabokommunene, fylkes- og
landssnitt. Mobbing er spesielt et
problem for gutter på dette trinnet i
Rælingen.
 Andel barn og unge med trygg tilgang
til rekreasjonsareal har blitt noe forbedret de siste årene i Rælingen.
Vi ligger under snittet i fylket og landet.
Barnefattigdom
 Omfanget av barnefattigdom er lavere i
Rælingen enn snittet i fylket og landet.
 Sett i en sammenligning med andre er
andelen barn i lavinntektshusholdninger
med enslig forsørger høy i Rælingen,
mens andelen barn i lavinntektshusholdninger med innvandrerbakgrunn er
lav i Rælingen.
 Sett i en sammenligning med andre er
andelen barn i husholdninger med
lavinntekt som er avhengige av
offentlige stønader høy i Rælingen, og
andelen har også økt mye siste året.





Andelen barn i husholdninger med
lavinntekt som er trangbodde er relativt
høy i Rælingen.
Andelen små barn (0-5 år) i husholdninger med lavinntekt som bor i leid
bolig er relativt høy i Rælingen.

Levekår og arbeidsmarked
 Utdanningsnivået i vår befolkning økes
sakte og gradvis.
 Andelen sysselsatte ikke-vestlige
innvandrerkvinner viser en utfordring.
 Arbeidsledigheten i gruppa 15-74 år
er høyere i Rælingen enn i
nabokommuner, fylkes- og landsnitt.
Ledigheten har økt noe siste året.
Ungdomsledigheten (15-29 år) har
imidlertid sunket det siste året.
 Andelen uføre i aldersgruppa 18-44 år
har økt så vidt litt for menn og er stabil
for kvinner siste periode. Andelen i
aldersgruppa 45-66 år har en nedgang.
 Andelen sosialhjelpsmottakere i
aldersgruppa 18-24 år er økende i
Rælingen. Nivået siste året er høyere
enn i Lørenskog, Skedsmo og Fet.
Skader og ulykker
 Antall personskadeulykker i trafikken
har en positiv utvikling i Rælingen.
Det har vært en nedgang det siste året,
og sett over tid er nivået tydelig stabilt
lavere enn tidligere år.
 Det er en økning i antall hoftebrudd
i Rælingen siste periode, mens
majoriteten av de vi sammenligner
oss med har nedgang.
Helsetilstand
 Antibiotikabruken er relativt høy i
Rælingen i aldersgruppa 0-44 år. Det er
skrevet ut flere antibiotikaresepter enn i
nabokommuner, fylkes- og landssnitt.
Bruken er spesielt høyt for kvinner.
I Rælingen har det i tillegg vært en
nedgang i bruken av smalspektrede
antibiotika mot luftveisinfeksjoner det
siste året, noe som også skiller seg fra
utviklingen i fylket og landet.
 Rælingen har en høyere dekningsgrad
på influensavaksinasjon til personer
over 65 år enn nabokommuner, fylkesog landssnitt. Dekningsgraden er
likevel langt lavere enn målet som er
satt av WHO.

18

Folkehelseoversikt 2016

Merknader/forklaringer
(1) Frafallet inkluderer personer som startet på
grunnkurs i videregående opplæring for første gang
et gitt år og som har gjennomført VKII eller gått opp
til fagprøve, men som ikke har bestått ett eller flere
fag og derfor ikke har oppnådd studie- eller yrkeskompetanse etter 5 år, samt elever som startet opp
dette året, men som sluttet underveis. Andelen blir
beregnet ut fra prosent av alle som startet grunnkurs
i videregående opplæring det året.
(2) I denne sammenheng betyr minoritetsspråklig at
barnet har et annet morsmål enn norsk, samisk,
svensk, dansk og engelsk. Ekskl. utvalgte land er:
Sverige, Danmark, Irland, Storbrit., USA, New
Zealand, Australia.
(3) 5.klassinger har tre mestringsnivåer, der
mestringsnivå 1 er lavest. 8.klassinger har fem
mestringsnivåer, der mestringsnivå 1 er lavest.
(4) Inkludert er de som har svart ”2 eller 3 ganger i
måneden”, ”omtrent 1 gang i uken” eller ”flere ganger
i uken” på spørsmålet ”Er du blitt mobbet på skolen
de siste månedene?”.

(5) Data fra Elevundersøkelsen som gjennomføres
årlig i 7. og 10 klasse. De siste årene har svarprosenten i undersøkelsen ligget på omtrent 80-90%.
(6) For å måle omfanget av barnefattigdom bruker vi
lav inntekt som mål. Det vil si husholdninger med en
inntekt som er lavere enn 60 % av medianinntekten i
Norge. Dette er et relativt fattigdomsmål.
(7) Indikatoren slår sammen inntektene til
husholdningen over en treårsperiode, og deler
denne summen på tre. Dette er den gjennomsnittlige
husholdningsinntekten i treårsperioden.
Man beregner så lavinntektsgrensen ved å se på
mediangjennomsnittet for hele landet i samme
treårsperiode. Husholdningene som har en
gjennomsnittlig samlet inntekt under denne
lavinntektsgrensen, har vedvarende lavinntekt.

(8) Denne variabelen inkluderer husholdninger med
barn som har lav inntekt. Man ser så på de
husholdningene med en enslig forsørger.
Barnebidrag gjennom private avtaler er ikke med i
inntektsstatistikken. Det er derfor grunn til å tro at
tallene vil vise høyere andeler enn hva tallene ville
vært, dersom man kunne fanget opp private
barnebidrag for denne variabelen.

(10) Her er det innvandrere med landbakgrunn fra
EU og EFTA, USA, Canada, Australia og New
Zealand, som er samlet i én gruppe.
(11) I Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
(Bufdir.) sin statistikkbase er Rælingen også
sammenlignet med kommunene som ligner mest
på Rælingen (med kriterier basert på innbyggere,
sysselsettingsgrad og andel barn).
(12) Offentlige stønader kan være sosialhjelp,
dagpenger ved arbeidsledighet, bostøtte, ytelser fra
folketrygden, grunn- og hjelpestønad, barnetrygd
inkludert småbarnstillegg, engangsstønad ved
fødsel, foreldrepenger, kontantstøtte, skattefri stønad
til barnetilsyn, utdanningsstønad for enslige
forsørgere, studiestipend, sykepenger, individstønad,
introduksjonsstønad og kvalifiseringsstønad.
(13) Statistikken gjelder personer over 16 år og
gjelder utdanningsaktiviteter som er fullført per
1.oktober. Lang utdanning på universitets- og
høyskolenivå betyr en fullført utdanning med varighet
på mer enn fire år.
(14) Landgruppe 1 (etter SSBs kategorier):
EU/EFTA, Nord-Amerika, Australia og New Zealand.
Landgruppe 2 (etter SSBs kategorier): Asia, Tyrkia,
Afrika, Latin-Amerika, Europa utenom EU/EØS,
Oseania utenom Australia og New Zealand.
(15) Registrerte arbeidsledige per januar måned i
prosent av befolkningen (15-74 år). Statistikken
omfatter alle personer som står registrert i NAV sitt
arbeidssøkerregister, enten som helt arbeidsledig
eller som deltaker på et arbeidsmarkedstiltak (vanlige
arbeidssøkere i ordinære tiltak og yrkeshemmede i
tiltak). Registrerte arbeidsledige omfatter i
utgangspunktet alle aldre, men det er svært få under
16 år eller over 66 år.
(16) Definisjonen på lårbensbrudd (inkl. hoftebrudd)
(S72) er endret til å omfatte kun hoftebrudd (S72.0S72.2). Statistikken kan derfor avvike fra tidligere
presentert statistikk, som har vært lårhalsbrudd.
(17) En viktig feilkilde er at ikke alle vaksinasjoner
innrapporteres til SYSVAK. Generelt sett jobber
SYSVAK kontinuerlig med å øke innrapporteringen
for vaksiner gitt utenfor barnevaksinasjonsprogrammet, og man ser en økning i rapporteringen.

(9) Denne variabelen inkluderer husholdninger med
barn som har lav inntekt. Man ser så på de
husholdningene hvor hovedinntektstaker kommer fra
et annet land enn Norge. Her er det den ikke-vestlige
innvandrergruppa som er målt, dvs. Afrika, Asia,
Tyrkia, Latin-Amerika, Europa utenom EU og EFTA,
Oseania utenom Australia og New Zealand.
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