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Innledning 

Oversiktsdokumentet skal gi en felles forståelse for kommunens bidrag til folkehelse. Det er også i 

tråd med Folkehelselovens §5 som pålegger kommunene å ha en oversikt over befolkningens 

helsestatus, samt vurdere konsekvenser og årsaksforhold. 

Dokumentet skal ligge til grunn for kommunens planstrategi, og planprosessene skal tydelig bygges 

på hverandre. Regjeringen utarbeider Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 

hvert fjerde år før kommunevalget. Her legges føringer for arbeidet med kommunal planstrategi, og i 

denne kommer det fram at FNs bærekraftsmål skal legges til grunn for regional og kommunal 

planlegging. Det er derfor også behov for å utarbeide et grunnlagsdokument som viser hvordan 

Kongsvinger kommune ønsker å implementere bærekraftsmålene i de overordnede planene. 

 

Bolig – Utdanning – Arbeid er Kongsvinger kommunes fokus på folkehelseperspektivet. 

 

Bærekraftig utvikling og Folkehelse 

FNs bærekraftmål 

FNs bærekraftmål er 17 globale felles mål for bærekraftig utvikling fram mot 2030. Hovedmål 3: God 

Helse, innebærer å sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder.  

De øvrige hovedmålene har også konsekvenser for helsa: fattigdom, sult, utdanning, rent vann, 

sanitærforhold, arbeid, boforhold og nærmiljø, klimaendringer, forurensning og sosiale forskjeller 

påvirker arbeidet med Folkehelsa. Bærekraftsmålene ser miljø, økonomi og sosial utvikling i 

sammenheng, og gjelder frem mot 2030. De understøtter ambisjonene om at alle mennesker skal ha 

muligheter til fremgang og utvikling. Ingen skal utelates i gjennomføringen av FNs bærekraftsmål, og 

de mest sårbare gruppene må prioriteres. 

Den sosiale delen av bærekraftig utvikling har fått minst oppmerksomhet. Sosial bærekraft handler 

om å sikre at alle mennesker får et godt og rettferdig grunnlag for et anstendig liv. 

Menneskerettighetene er det viktigste utgangspunktet for dette.  

Rettferdighet er en grunnpilar i sosial-bærekraftbegrepet, men også i politikken for å redusere sosial 

ulikhet i helse (IS-2748). 
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Helsens egenverdi 

Å arbeide for at alle kan ha god helse og livskvalitet er nedfelt som en plikt i Grunnloven. Samtidig 

har helse og livskvalitet en egenverdi. Det er også et etisk ansvar å fremme alle innbyggeres 

muligheter for å oppnå best mulig livskvalitet og å forebygge skader, sykdom, ulemper og plager. God 

helse i befolkningen er en faktor for å oppnå andre samfunnsmål, slik som utdanning for alle og høy 

sysselsetting. 
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Folkehelseprofil 

Noen trekk ved kommunens folkehelse:  

Folkehelseprofilen 2020 (FHI) har som tema «Sosialt bærekraftige samfunn». I dette legges det at 

kommunen gjennom sitt planarbeid skal legge til rette for en sosialt bærekraftig samfunnsutvikling, 

med tillit, trygghet, tilhørighet og tilgang til goder som arbeid, utdanning og gode nærmiljø. Tall og 

utviklingstrekk for profilen 2020 er grunnlag for folkehelseoversikten. 

«Trygghet og trivsel i oppveksten» var temaet for Folkehelseprofilen 2019, og enkelte indikatorer og 

figurer i oversikten tar utgangspunkt i dette temaet. For å komplettere folkehelseoversikten, er det 

også tatt med enkelte temaer fra Folkehelseprofil 2017 og 2018, samt Kommunebarometeret, 

Kommunehelsa statistikkbank og øvrig informasjon fra SSB. 

https://khp.fhi.no/PDFVindu.aspx?Nr=3401&sp=1&PDFAar=2020 

 

Befolkningssammensetning 

I Kongsvinger var det per 4. kvartal 2019 totalt 17 829 innbyggere. Dette er en liten nedgang fra året 

før, og speiler de demografiske utfordringene kommunen står overfor. De siste 10 årene har 

kommunen fått færre barn i skolepliktig alder, og andelen barn (0-17 år) er lavere enn i landet som 

helhet. Antall eldre i befolkningen har økt. De samme trendene ses prognosert fram i tid: økt antall 

eldre samtidig med nedgang i barnetall. 

I takt med rasjonalisering og sentrumsfortetting, ses en forsiktig nedgang av bosetting utenfor 

byområdet og tettstedene, og en indre sentralisering med en større konsentrasjon av innbyggere i 

områder med lettest tilgang til arbeidsmarkedet, pendlermuligheter og bredere tjenestetilbud. 

Det er forventet moderat befolkningsøkning, og SSB beregner at kommunen har 19 062 innbyggere i 

2030 og 20 187 innbyggere i 2040 (MMMM). 

 

 

https://khp.fhi.no/PDFVindu.aspx?Nr=3401&sp=1&PDFAar=2020


 

6 
 

Demografiske endringer 

Befolkningssammensetning og utvikling danner grunnlaget for den kommunale planleggingen av 

kommunens langsiktige behov. Utvikling i tall i befolkningen har betydning for planer for omfang og 

kvalitet på tjenestene kommunen skal levere til sine innbyggere –både i dag og i fremtiden. Et stort 

antall eldre betyr at flere vil bli syke og få behov for tjenester. Samtidig får vi en stor gruppe eldre 

som potensielt kan bidra i frivillig arbeid. Færre innbyggere i arbeidsfør alder kan bety utfordringer 

knyttet til å møte utgifter til et økende antall eldre, og samtidig utfordringer knyttet til ressurser i 

tjenestene. Liten tilvekst av barn vil for kommunen bety at disse utfordringene vil være vedvarende 

og tiltakende over et lengre tidsrom. Aleneboende og innvandrere (særlig med flyktningbakgrunn) 

blir statistisk sett antatt å være en potensielt utsatt gruppe, både økonomisk, helsemessig og sosialt. 

 

Faktisk og estimert utvikling Kongsvinger (1986-2038) i andel av den totale befolkningen,  

fordelt på ulike alderskategorier. Kilde: SSB. 

 

Innbyggere i en-personshusholdning (innbyggere over 45 år), er noe høyere i Kongsvinger enn for 

resten av regionen og landet for øvrig: 29,1 prosent i Kongsvinger oppgir at de bor alene, mot 25,5 i 

landet som helhet. 

Under andelen enslige innbyggere over 80 år, ligger også Kongsvinger noe høyere enn 

sammenliknbare kommuner og landet for øvrig: 65,6 prosent av aldersgruppen er aleneboere. 
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Andelen barn av aleneforsørgere er høyere i Kongsvinger enn i fylket og landet. Dette kan være 

utfordrende i forhold til lavinntekt og bomiljø. 

 

 

Innvandrerbefolkningen 

Ved utgangen av 2018, hadde 13,6 prosent i Kongsvinger innvandrerbakgrunn (innvandrere og 

norskfødte med innvandrerforeldre). En stor andel av disse er arbeidsinnvandrere, hovedsakelig fra 

Sverige og Polen.  

 

Generelt bruker innvandrere helsetjenester i mindre grad enn befolkningen for øvrig, men det er 

store forskjeller mellom grupper. Opprinnelsesland, innvandringsårsak og botid i Norge har stor 
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betydning for helsa. Flyktninger har dårligere helseprofil enn de som kommer pga. 

familiegjenforening, arbeid eller utdanning. 

Diabetes er utbredt blant innvandrere fra Sri Lanka, India og Pakistan: ca. 24 prosent av voksne i 

alderen 30 - 59 år har diabetes, mot rundt 5 prosent i befolkningen for øvrig. 

Kreft er mindre utbredt blant innvandrere, men risikoen varierer med landbakgrunn og krefttype. 

Hjerte- og karsykdom er vanligere blant innvandrere fra Sør-Asia og Balkan enn i øvrige befolkningen. 

Voksne innvandrere fra konflikt- og krigsområder, samt barn og voksne med flyktningbakgrunn har 

mer psykiske helseplager enn befolkningen for øvrig. Økonomiske problemer i familien, skole- og 

utdanningsrelaterte belastninger, opplevd diskriminering samt traumatiske opplevelser før 

migrasjon, øker risikoen for psykiske plager blant barn og unge med innvandrerbakgrunn. 

 

 

Blant menn med innvandrerbakgrunn er det en betydelig andel i enkelte grupper som røyker daglig, 

men forskjellen mellom innvandrere og etnisk norske er mindre i Kongsvinger enn i landet for øvrig. 

Innvandrere og barn av innvandrere fra land utenfor Europa har et lavere alkoholforbruk enn 

befolkningen for øvrig. 

Overvekt og fedme er særlig utbredt blant innvandrere fra Tyrkia, Irak, Pakistan og blant somaliske 

kvinner (20 – 25 prosent). 

D-vitaminmangel er utbredt blant innvandrere fra land utenfor Europa: om lag tre av fire har uttalt D-

vitaminmangel. 

Andelen innvandrere som trener eller mosjonerer en gang i uka eller mer, er lavere enn i øvrige 

befolkningen. 
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Oppvekst og levekårsforhold 

Oppvekst og levekår er viktige premisser for helse og livskvalitet. Levekår defineres i et samspill 

mellom individuelle faktorer og ressurser, og de mulighetene den enkelte har til å realisere disse på 

arenaer som skole, arbeid, fritidstilbud etc. 

 

Barnehager og skoler 

Grunnlaget for fremtidig helse legges de første årene av livet. Å kunne tilby barnehager og skoler av 

god kvalitet er kanskje det beste og viktigste folkehelsetiltaket i kommunen. 

Kongsvinger kommune har i snitt 6 barn per årsverk i grunnbemanningen. Tallet er tilnærmet likt for 

private og kommunale barnehager, og ligger også rundt gjennomsnittet på landsbasis. 

Andelen minoritetsspråklige barn som går i barnehage har vært økende gjennom de siste fire årene: 

fra 72 prosent til dagens 78 prosent. Andelen barn totalt i alderen 1 – 5 år med barnehageplass er 89 

prosent. Kongsvinger har et lavere leke- og oppholdsareal per barn i de kommunale barnehagene 

enn landssnittet (5,6 m2), mens de private har et areal som er noe høyere enn landssnittet (6 m2). 

 

I grunnskolen er andelen elever på laveste mestringsnivå på 5. trinn i snitt siste fire år 22,4. Dette er 

en bedring fra foregående periode, og også litt bedre enn landssnittet. Andel elever på laveste 

mestringsnivå i 8. trinn og 9. trinn er henholdsvis 11,4 og 6,8. Dette plasserer Kongsvinger kommune 

omtrent på landssnittet.  

Andelen elever i grunnskolen som har spesialundervisning i Kongsvinger, er lavere enn 

regionkommunene og landet i helhet, noe som anses som positivt: de aller fleste elevene fungerer 

godt med bra læringsutbytte uten spesielt tilrettelagt undervisning. 

https://www.fug.no/spesialundervisning-iop.467722.no.html 

 

 

Frafallet i videregående skole er høyere enn landssnitt, selv om tendensen er noe forbedret fra 

tidligere år. Foreldrenes utdanningsnivå synes å ha en vesentlig innvirkning på frafall. 
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Andelen elever i kommunen som har fullført og bestått videregående opplæring innen fem år er 74,1 

prosent. 

 

 

 

Kommunebarometeret samt Ungdata har kartlagt skolemiljø og trivsel i skolen i Kongsvinger 

kommune. I 7. trinn melder 87 prosent av elevene at de trives godt eller svært godt på skolen, mens 

84 prosent i 10. trinn melder det samme. Regionen har tilsvarende tall, men trivselsprosenten er noe 

høyere i fylket som helhet. 

Andelen barn og unge som opplever mobbing i Kongsvinger er signifikant høyere enn fylket og landet 

for øvrig. Dette omtales noe nærmere i kapittel om Fysisk, biologisk, kjemisk og sosialt miljø. 
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Bolig og bomiljø 

De fleste i Kongsvinger bor godt, i trygge og egnede boliger. Å vokse opp i et nabolag og 

lokalsamfunn preget av fellesskap, sosial samhandling og varierte fritidsaktiviteter fremmer trivsel og 

helse blant barn og unge. Det er også viktig for eldre å kunne bo og leve trygt i en egnet bolig som 

tilrettelegger for både en aktiv tilværelse og samtidig  gir muligheter for å motta tjenester dersom 

det blir nødvendig.  

Samtidig har Kongsvinger utfordringer innen det boligsosiale. Dette er utfordringer som treffer alle 

alderslag i befolkningen. Formålet med alt boligsosialt arbeid er å forebygge og motvirke 

bostedsløshet, fremskaffe boliger til de som måtte ha behov, samt øke den enkeltes forutsetning for 

å mestre en bo- og livssituasjon. Bolig er et grunnleggende element for at resten av livet skal falle på 

plass: en trygg og egnet bolig er en av de aller viktigste faktorene for områder som helse, omsorg, 

integrering, utdanning, arbeid og fattigdomsbekjempelse. 

En stor andel av lavinntektsfamilier bor i leid bolig, mange av disse i uegnede, trange og midlertidige 

hus eller leiligheter. Leierne bor i større grad enn eierne trangt (SSB), og barnefamilier bor trangere 

enn andre husholdninger. Boligen har stor betydning for utvikling av konflikter i familien, utenforskap 

i forhold til nærmiljøet og behovet for ulike tjenester fra kommunen. Barnevernsfamilier synes 

spesielt utsatt i forhold til bolig, og forskning viser at mange av de familiene som kommer dårlig ut, 

bor svært trangt (Nordlandsforskning 1014/2013). At mange familier grunnet svak økonomi må flytte 

mye, leie den minst kostbare (og kanskje dermed den minst egnede), og også må ty til midlertidige 

løsninger i perioder, vil kunne føre til dårlig fysisk og psykisk helse for hele familien. 

 

 

 

Mennesker med utfordringer innen psykiatri og rus, er en særlig utsatt gruppe på boligmarkedet i 

kommunen.  

Når tjenestebehovet blir så stort at dette ikke forsvarlig kan gis i innbyggerens egen bolig, må 

kommunen kunne gi et godt, trygt og tilpasset botilbud der helse- og omsorgstjenester er integrert 

og der boligen og boformen er tilpasset dette. Omsorgsboliger, bofellesskap og institusjoner er den 

andre ytterste del av kommunens boligsosiale tilbud. 
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Lavinntektsfamilier 

Andelen innbyggere i Kongsvinger som bor i husholdninger med lav inntekt (inntekt under 60 prosent 

av medianinntekt i Norge) er høyere enn landet som helhet. Definerte lavinntektshusholdninger i 

Kongsvinger er 9,4 prosent, mot 7,5 prosent i fylket og 7,4 prosent på landsbasis. Definisjonen 

«Husholdninger» dekker her både enslige, familier og alle alderslag i befolkningen. 

Andelen barn (0-17 år) i lavinntektshusholdninger er høyere enn i landet som helhet. For barn og 

unge har dette langt større konsekvenser for helsa –både fysisk og psykisk- enn det har for voksne. 

Kongsvinger har en høy andel barn i vedvarende lavinntektsfamilier (definert å leve i fattigdom): ved 

utgangen av 2019 var tallene for kommunen 16 %, mens landssnittet var 10,3 %. 

 

 

Sosioøkonomiske forskjeller 

Kongsvinger kommune hadde ved utgangen av 2019 totalt 639 sosialhjelpsmottakere. Av disse var 

132 i aldersgruppen 18-24 år, og 348 hadde sosialhjelp som hovedinntekt og viktigste kilde til 

livsopphold. Av sosialhjelpsmottakere var det kun 77 som bodde i egen eid bolig, og nær halvparten 

av disse hadde ervervet boligen gjennom Startlån og ulike tilskuddsordninger. Antallet barn i familier 

som mottok sosialhjelp var 299. Imidlertid viser kartleggingen av barn som lever i vedvarende 

lavinntekt i Kongsvinger kommune at over 400 barn er i denne kategorien.  

Kongsvinger kommune har en høy andel barn med ulike barnevernstiltak (0-22 år): 7 prosent mot 

eksempelvis 4,2 i Hedmark. De fleste av disse tiltakene er hjelpetiltak i hjemmet, og trangboddhet og 

uegnede boliger er blant de faktorene som både kan skape, men også gi utfordringer i forhold til 

barnevernstjenester. Kongsvinger kommune scorer høyt på andel barn i barnevernet med utarbeidet 

plan: samtlige barn har fått dette de siste fire årene. 

 

 

 



 

13 
 

Arbeidsledighet og uføre 

Andelen mottakere i aldersgruppen 18 – 24 år som har mottatt økonomisk sosialhjelp er 10,9 

prosent. Dette er høyere enn landssnittet.                            

Deltakelse i arbeidslivet henger sammen med god helse. Gjennom arbeidsdeltakelse inngår man i et 

sosialt fellesskap og arbeidsoppgavene kan være kilde til mening, mestring og personlig utvikling. 

Den psykiske helsen kan dermed forverres av å være uten arbeid. For Kongsvingerregionen viser tall 

fra SSB (2019) at kun 6 av 10 i arbeidsfør alder er i lønnet arbeid. Arbeidsledighet ligger prosentvis 

noe lavere enn landet i helhet. 

Kongsvinger har en høy andel uføre: ved utgangen av 2019 var det totalt 1931 uføre mellom 18 – 67 

år i kommunen (Kilde: SSB). 

 

 

 

Fysisk, biologisk, kjemisk og sosialt miljø 

Færre barn og unge i Kongsvinger er fornøyd med sitt lokalmiljø enn landssnittet (Ungdata). 

Kongsvinger har også en høyere andel ungdomsskoleelever som opplever at de blir mobbet hver 14. 

dag eller oftere: 12 % mot 7,7 % i Hedmark og 7,6 % i landet for øvrig. 

Kongsvinger er en grønn kommune, med god tilgang til rekreasjonsområder og aktiviteter –utendørs 

og innendørs. Kongsvingers befolkning har nær og god tilgang på natur- og friluftsområder, og seks 

av ti innbyggere fremhever dette som den viktigste egenskapen ved kommunen (Fylkesmannen 

2019). 

Kommunen har noe industri, med forholdsvis lave utslipp og ambisjoner om å senke dette 

ytterligere. I kommunale strategier og planarbeid vektlegges satsning på grønn næringsutvikling. 

Søppel per kilo innbygger i Kongsvinger (korrigert for antall fritidsboliger) er 22,4 kg. Dette er lavere 

enn fylket og landet for øvrig. Samtidig har kommunen et stort potensiale i andel husholdningsavfall 

levert til gjenvinning og biogassproduksjon: kun 28, 3 prosent plasserer kommunen på 303. plass i 

landet. 
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Når det gjelder håndtering av avløp- og kloakk har Kongsvinger stort forbedringspotensial: en stor 

andel av innbyggerne har private kloakktanker, av disse er det kun 1,7 prosent som overholder alle 

rensekrav, -noe som plasserer kommunen på 315. plass i landet.  

 

Vannkvalitet 

Kommunen har god drikkevannsforsyning, og svært god kvalitet på vannet. Innbyggere i by- og 

sentrumsnære områder er i stor grad tilknyttet kommunal vannforsyning. Kommunen har i tillegg en 

høy andel innbyggere med privat brønn og/eller grunnvannsløsninger av god kvalitet. I henhold til 

definisjonen (FHI) for god drikkevannsforsyning, oppnår Kongsvinger 100 prosent dekning. Dette er 

vesentlig høyere enn regionen, fylket og landet for øvrig. 

 

Radon 

Vinteren 2003 ble det gjennomført en kartlegging av radon i inneluft i Kongsvinger kommune, i 

forbindelse med den landsomfattende undersøkelsen RaMAP. En andel på 4 % av kommunens 

husstander deltok i kartleggingen. Resultatene viste at 9 % av disse hadde en radonkonsentrasjon 

som var høyere enn anbefalt tiltaksnivå på 200 Bq/m3 luft, og gjennomsnittlig årsmiddelverdi av 

radon er beregnet til 124 Bq/m3  I deler av Kongsvinger by og omegn er det middels til stor 

sannsynlighet for høye radonkonsentrasjoner, da 5-20 % av målingene viser verdier over 

tiltaksgrensen. Anbefalt oppfølging i disse områdene er målinger i alle boliger som har oppholdsrom i 

laveste etasje. Kommunen anbefales ellers å gjøre ytterligere radonmålinger i områder hvor 

forhøyde radonverdier er påvist. 

 

Radonmåling i Kongsvinger: felt i rosa viser verdier over tiltaksgrensen. 
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By-, tettsteds- og nærmiljøutvikling 

I følge WHO består sunne samfunn av et fysisk miljø som fremmer helse, rekreasjon, trygghet, sosiale 

møteplasser, god tilgjengelighet, stolthet og kulturell identitet. Utforming av utemiljø, bygg og 

offentlige rom har betydning for tilgjengelighet, fysisk aktivitet, sikkerhet, psykisk helse og deltakelse. 

Nærmiljøet er en viktig arena i alt folkehelsearbeid, og et nærmiljø består av boliger, uteområder, 

veier og gater, friluftsområder, lekeplasser og kulturlandskap. 

NIBR (Norsk institutt for by- og regionforskning) slår fast at følgende skal til for å skape gode 

nærmiljø: 

 Funksjonsblanding 

 Tett samarbeid mellom ulike aktører 

 Tilbud til alle deler av befolkningen 

 Stedskvaliteter 

o Levende 

o Trygg 

o Bærekraftig 

o Sunn 

For å oppnå dette, må kommunen satse på kunnskap om Kongsvingers behov lokalt: Hvilke 

befolkningsgrupper bruker hvilke områder, hvilke boligpreferanser og bosettingsmønstre finnes –og 

hvilke ønsker vi, hvordan brukes de ulike kulturmiljøene av nye befolkningsgrupper? Helhetlige 

satsninger bidrar til attraktive fellesrom og nærmiljø, men vil også endre stedets karakter. 

Lokalsamfunnene har flere kulturtilbud, og samfunnsdelen i kommuneplanen vektlegger også 

satsning på utvalgte tettsteder i kommunen (i tillegg til byen), for å utvikle og sikre at alle 

innbyggerne kan få gode nærmiljøkvaliteter ut fra ønsker, muligheter og ressurser det enkelte 

tettsted har.  

Personer i ulike aldersgrupper har ulik aksjonsradius for å komme seg til ulike områder i nærmiljøet. 
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Aldersvennlige samfunn 

Et aldersvennlig samfunn skapes ved å sette brukerperspektivet først, og mobilisere arbeids – og 
næringsliv, lokalsamfunn, sivilsamfunn og interesseorganisasjoner. Kunnskaps – og 
forskningsinstitusjoner og utviklingsmiljøer er viktige medspillere for at vi skal nå våre mål. 

Foruten fysisk tilpasning av samfunnet så vil det være viktig å ha et fokus på forebygging av 

ensomhet; En stor del av de eldre har lite nettverk, er enslige og liten familietilknytning. Kommunen 

må sette inn tiltak rundt aktivisering og forebygging av sykdom, samtidig som den sosiale deltakelsen 

styrkes. Kongsvinger er nylig tatt opp i nettverket Aldersvennlige boliger og bomiljø i 

distriktskommuner, og skal sammen med 11 andre norske kommuner dele erfaringer, finne nye 

løsninger, gi utspill til utvikling av nasjonale virkemidler, identifisere barrierer og realisere konkrete 

prosjekter. 

 

 

Ensomhet 

En høy andel unge i kommunen melder om ensomhet (Ungdata). Hele 25 prosent sier de ofte er 

ensomme, eller har få nære fortrolige. I fylket er tilsvarende tall 19 prosent, på landsbasis 20 prosent. 

Ensomhet er uttalt i to aldersgrupper i samfunnet: de yngre (barn i skolealder og i ungdomsår) og de 

eldre. Siden kommunen har en så stor andel enslige innbyggere over 80 år ( 65,6 % aleneboere), er 

det å anta at andelen eldre som opplever å være ensomme og ha få nære fortrolige vil være høy. 

 

 

«Barna Først» 

Med en utvikling i demografien der stadig en større andel av befolkningen blir eldre, må det 

tilrettelegges for et godt og aldersvennlig samfunn. Samtidig må kommunen i et folkehelseperspektiv 

være bevisste på at en demografisk utvikling der de eldre blir i flertall, ikke må svekke muligheter og 

tiltak for de yngre i samfunnet. Særlig viktig vil dette være i Kongsvingersamfunnet, der 

folkehelseprofilen viser tydelig at det må satses på barn og unge for å unngå arvet sosial nød, større 

sosioøkonomiske forskjeller og utvikling av et større tjenestebehov  for yngre generasjoner. 

Kongsvinger kommune har gjennom et prosjektarbeid satset på å gi barnefamilier i vedvarende 

lavinntekt mulighet til å tilegne seg egen og egnet bolig gjennom Startlånsordningen. Prosjektet ble 

opprinnelig gitt navnet «Barna først», siden fokus først og fremst skulle være på at barn skulle sikres 

gode muligheter i oppveksten. Prosjektet er imidlertid blitt landsdekkende, nå under navnet «Eie 

Først» (Kongsvingermodellen). Kommunen har blitt utfordret bl.a. av Husbanken og 

Helsedirektoratet/Fylkeskommunen på hva som vil skje på folkehelsenivå dersom kommunen i alle 

kommunalområder prioriterte etter «Barna Først». Dette med bakgrunn i at universelle tiltak ofte 

har størst effekt i utjevning av helseforskjeller. Ved å redusere negative faktorer i oppvekst for alle, 

vil dette trolig gi utslag i bedre folkehelse også for alle. 
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Mobbing 

Barn og unge som opplever å bli mobbet, har betydelig risiko for å få psykiske problemer, 

søvnvansker og kroppslige plager som hodepine og magesmerter (FHI).  

Når det gjelder digital mobbing er det flere grunner til å være bekymret for konsekvensene: det er 

vanskeligere å skjerme seg fra digital mobbing enn fra annen mobbing. Anonymiteten gjør at 

naturlige grenser for hvordan man oppfører seg mot andre opphører. For den som blir mobbet er det 

vanskelig å stoppe eller begrense spredningen av digitalt innhold, og dette gjør situasjonen enda mer 

skremmende. Mobbingen når ut til et stort publikum, noe som gjør at den som blir mobbet kan være 

utrygg i alle sosiale situasjoner. 

 

 

Sosial kontroll 

Med sosial kontroll mener vi den innflytelsen samfunnet, grupper eller enkeltindivider utøver over 

individer gjennom påvirkning av ulike slag. Vi skiller mellom uformell og formell sosial kontroll, eller 

primær og sekundær sosial kontroll. 

Alle alderslag og alle befolkningsgrupper kan oppleve sosial kontroll, ofte omtales det som en større 

utfordring innen enkelte innvandrermiljøer, der sosial kontroll særlig utøves overfor jenter. Formålet 

er å korrigere og sanksjonere atferd slik at den det gjelder innordner seg omgivelsenes 

atferdskodeks.  

Ungdata viser at sosial kontroll også utøves i stor grad i ungdomsmiljøer, uavhengig av etnisk 

bakgrunn og kultur. Blant annet opplever en betydelig andel jenter at de har kjærester som er 

kontrollerende. Nær 100 prosent av jentene kjente noen som opplevde eller utøvde sosial kontroll. 

Selv om negativ sosial kontroll bryter med individets rettigheter, er det ikke nødvendigvis straffbart. 

Først når kontrollen tar form av vold, frihetsberøvelse eller trusler om dette, vil den kunne omfattes 

av straffeloven. Forebygging, veiledning, kartlegging og opplysning er en del av folkehelsearbeidet 

som gjennomføres i skole og helsestasjonstjenesten. 
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Skader, ulykker og brann 

Mens det har vært en liten nedgang i behandlede skader i spesialisthelsetjenesten for hele landet og 

tallene for fylket har vært stabile gjennom flere år, er det en markant oppgang for Kongsvinger. 

Tallene omfatter alle skadetyper, og bruddskader er den høyeste enkeltfaktor.  

De fleste skader skjer i innbyggerens eget hjem, etterfulgt av skader i trafikk, under sport og idrett og 

på arbeidsplass. Kun en liten andel personskader oppstår i barnehage, skoler og institusjoner. 

Fallulykker rammer særlig eldre, og skyldes mange ulike faktorer (medisiner, nedsatt syn, nedsatt 

gang- og balansefunksjon, svekket kognitiv funksjon, ytre påvirkningsfaktorer som glatt underlag). 

Personskader som følge av andre ulykker samt vold rammer særlig unge.  

Kongsvinger er en jordbrukskommune, en næring som er særlig utsatt i forhold til arbeidsskader. 

Skader behandlet i spesialisthelsetjenesten per 1000 (FHI/SSB) 
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Brann 

Eldre og pleietrengende, personer med nedsatt funksjonsevne, rusavhengige samt flyktninger er 

særlig utsatt for å omkomme i brann. Kommunen har sammen med Glåmdal interkommunale 

brannvesen IKS utarbeidet kartleggingsverktøy for å kunne sette inn brannforebyggende tiltak hos 

risikoutsatte innbyggere. På bakgrunn av denne kartleggingen kategoriseres brukerne i følgende 

grupper: grønn – akseptabel risiko, gul – nødvendig å se på risikoreduserende tiltak og rød – 

uakseptabel risiko der det må settes inn tiltak. 

Status per gruppe første kvartal 2020 i Kongsvinger: 

 

 

Helserelatert atferd 

Helserelatert atferd viser til all valgt aktivitet som kan ha innvirkning på helsen. 

I snitt blir befolkningen stadig litt mindre fysisk aktive, dette gjelder i alle alderslag, og andelen barn 

og unge i Kongsvinger som ikke når nasjonale anbefalinger om minimum 60 minutters daglig fysisk 

aktivitet, er økende. 

Andelen gravide som røyker i begynnelsen av svangerskapet, er høyere i Kongsvinger enn i landet 

som helhet. Gravides røykevaner kan gi en pekepinn på hvordan kommunen ligger an når det gjelder 

røyking i den voksne befolkningen generelt. 

 

Fysisk aktivitet: 

Kongsvinger har mange unge og voksne som deltar i organisert idrett og andre fysiske aktiviteter. 

Likevel har den totale fysiske aktiviteten falt dramatisk (Fylkesmannen 2019). Energiinntaket har 

holdt seg stabilt eller økt, slik at i sum har befolkningen blitt tyngre. I følge undersøkelser er 

halvparten av Kongsvingers befolkning stillesittende i mer enn 8 timer daglig. Andelen som oppgir at 

de er svært aktive (5 timer eller mindre stillesitting daglig) og andelen som oppgir at de er svært lite 

aktive (11 timer eller mer stillesitting daglig) utgjør begge om lag 20 prosent. Andelen 

ungdomsskoleelever som er lite eller svært lite fysisk aktive, er høyere enn landsnivået (Ungdata). 

Kartlegging risikoutsatte brukere i Kongsvinger

Akseptabel risiko: 210 brukere

Utrede risikoreduserende tiltak:
164 brukere

Uakseptabel risiko: 61 brukere
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Undersøkelser (FHI) antyder at det fysiske aktivitetsnivået er noe høyere blant de eldste innbyggerne 

enn i befolkningen for øvrig. 

 

 

Skjermtid 

Ungdataundersøkelsen viste at 40 prosent unge i Kongsvinger har en skjermtid over 4 timer daglig. 

Landssnittet ligger på 31 prosent, og Kongsvinger ligger dermed betydelig over både fylket og landet 

for øvrig. 

Det ses tydelig sammenheng mellom skjermbruk og økende kroppsvekt, reduserte motoriske 

ferdigheter, sosial-kognitiv utvikling samt risikofaktorer knyttet til hjerte- og karsykdom i de yngre 

aldersgruppene. Bruk av skjermer (nettbrett, mobiltelefon, videospill) henger også sammen med 

søvnvansker (Kommunehelsa). 

 

 

 

Ernæring og kosthold 

Barn og unge er avhengig av jevn tilførsel av gode næringsstoffer for å vokse og utvikle seg optimalt. 
Et godt og riktig kosthold bidrar til flere leveår med god fysisk og psykisk helse, og er også sosialt 
utjevnende. Systematisk satsing på kosthold har stor positiv effekt på helse. De fleste barn har 
fulltidsplass i barnehagen, og inntar dermed mellom 40 til 60 prosent av energien de trenger i løpet 
av en hverdag i barnehagen. Da er det som serveres av mat av stor betydning. Det har betydning 
både for helsa her og nå, men fordi vi etablerer vaner tidlig i livet, kan det også ha betydning for 
helsa på lang sikt. Siden barnehagen når ut til de aller fleste barn, vil de med et godt mattilbud, bidra 
til å utjevne sosiale forskjeller i kosthold og ernæring. 

Overvekt og fedme gir økt risiko for diabetes, hjerte- og karsykdommer, høyt blodtrykk, slitasjegikt i 
knær og hofter og enkelte kreftsykdommer som tykktarmskreft. Overvekt og fedme kan også ha 
alvorlige psykiske helsekonsekvenser. Usunne kostvaner kombinert med mindre fysisk aktivitet, gir 
potensielt store utfordringer knyttet til folkehelsa. Ved Frisklivssentralen er det igangsatt et prosjekt 
knyttet til unge og overvekt. 

Men også undervekt og feilernæring gir betydelige helseutfordringer, tapt livskvalitet og tapte leveår. 
Dette er en utfordring som ofte kan knyttes til eldre, ensomme, pasienter og beboere i institusjon. 

40
35

31

Skjermtid over 4 timer

Kongsvinger Fylket Landet
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Kongsvinger er i gang med et omfattende arbeid innen ernæringskartlegging og kostveiledning, 
særlig rettet mot brukere av kommunens helse- og mestringstjenester.  

 

 

Røyk/snus 

Andelen kvinner som røyker er høyere for Kongsvinger enn fylket og landet som helhet. I tillegg viser 
undersøkelser (FHI og Kommunehelsa) at andelen kvinner som røyker under deler av eller hele 
svangerskapet er tilsvarende høy. I et folkehelseperspektiv brukes ofte gravide kvinners røykevaner 
som en indikator på hvordan kommunen ligger an i forhold til røyking i den voksne del av befolkingen 
generelt. 

Kvinner som røyker, kilde FHI/SSB

 

Alkohol og rus 

Til tross for at den voksne delen av befolkningen ser ut til å drikke mer alkohol i dag enn tidligere, har 

unges bruk av alkohol flatet ut og også gått noe ned. Ungdata viser at det fremdeles er mange unge 

som drikker alkohol, og særlig siste del av ungdomstida. Tallene for Kongsvinger er sammenfallende 

med tall for fylket og landet i helhet. 

Sammenliknet med alkohol er cannabisbruk et mer entydig ungdomsfenomen, likevel henger en del 

igjen i et misbruksmønster også i voksen alder, og Kongsvinger har utfordringer knyttet til et 

betydelig rusmiljø.  Prosentandelen unge (Ungdata) som har brukt cannabis i Kongsvinger er lavere 

enn fylket og landet som helhet. 
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Vold  

Unge er oftere involvert i voldsepisoder enn andre aldersgrupper. Vold kan ta ulik form og kan grovt 

sett deles inn i fysisk, psykisk og seksuell vold. Unge gutter er overrepresentert både i gruppen offer 

for vold og i gruppen utøver av vold, mens jenter er klart oftere ofre for alle typer vold.  

Vold i nære relasjoner –også omtalt som partnervold eller familievold – omfatter all fysisk og psykisk 

vold og trusler mellom nåværende og tidligere familiemedlemmer. I tillegg omfatter den barn som 

har vært vitne til volden. 

I en studie gjennomført blant 18-19 åringer i Norge, oppga 6 prosent av disse å ha opplevd alvorlig 

fysisk vold fra minst en av foreldrene i løpet av oppveksten. I motsetning til andre meldte 

voldstilfeller, synes det ikke å ha vært nedgang i denne formen for vold de siste årene, og gutter og 

jenter er likt representert som offer.  

Anmeldte tilfeller av vold (alle typer) er høyere i Kongsvinger enn i fylket og i landet som helhet. Det 

er grunn til å tro at det er mørketall, og at særlig familievold i mange tilfeller ikke blir anmeldt. 

 

 

 

0 2 4 6 8 10 12 14 16

Alkohol, har vært beruset

Har brukt cannabis

Alkohol og rus, Ungdata
prosent

Landet Fylket Kongsvinger

7,9

5,3

6,9

Vold, anmeldte tilfeller per 
1000

Kongsvinger Fylket Landet



 

23 
 

Fedme og overvekt 

Folkehelseprofilen 2020 har kartlagt Fedme og overvekt hos innbyggere i aldersgruppen 17 år. For 

Kongsvinger viser disse tallene at 26 prosent av 17-åringene klassifiseres som overvektige. Dette er 

likelydende med fylket, og noe høyere enn landet i helhet (23 prosent).  

Det er imidlertid en bekymring i kommunen (helsestasjonstjenesten) at stadig flere barn i lav alder 

oppleves å være overvektige, og kommunen har derfor igangsatt et prosjekt på Frisklivssentralen 

rettet nettopp mot barn og unge med vektrelaterte utfordringer. Sett i sammenheng med ernæring 

og kosthold samt lavere fysisk aktivitetsnivå hos innbyggerne, vil trolig overvekt være en utfordring i 

alle alderslag i befolkningen. 

 

 

Helsetilstand 

Forskjellen i forventet levealder mellom de som har grunnskole som høyeste utdanning og de som 

har videregående eller høyere utdanning, er større enn i landet som helhet: utdanningsforskjeller i 

forventet levealder utgjør for Kongsvinger 7 år, mens det samme tallet for landet som helhet er 4,9 

år. 

Andelen i aldersgruppen 15-29 år med psykiske helseutfordringer og lidelser, er høyere enn i landet 

som helhet. Dette vurdert etter data fra fastlege og legevakt. 

 

Vurdering av egen helse: 

Egenvurdert helse er et mål som blir mye brukt i helseundersøkelser. Et enkelt spørsmål («Hvordan 

opplever du helsen din nå?») vil gi en helhetsvurdering av både den fysiske og psykiske helsa.  

I Kongsvinger kommune svarer 22 prosent at de er svært fornøyd med egen helse, 53 prosent svarer 

at de er fornøyd. Dette er vesentlig høyere enn tall for nabokommunene og regionen. De som 

rapporterer egenopplevd helse som dårlig eller svært dårlig (9 prosent og 1 prosent), er likelydende 

med tall fra regions- og nabokommunene. 

Innbyggere som rapporterer å ha kroniske sykdommer/helseproblemer, opplever imidlertid i større 

grad i Kongsvinger at sykdom gir begrensinger i å utføre vanlige hverdagsaktiviteter: 17 prosent mot 

14  i regionen. Samtidig opplever også flere i Kongsvinger at kronisk sykdom ikke skaper 

begrensninger: 30 prosent mot 24 i regionen. 

 

Forventet levealder 

Forventet levealder er et av de klassiske målene på helsetilstanden i en befolkning. Levealderen har 

stort sett kontinuerlig økt siden den ble begynt beregnet, og har alltid vært høyere for kvinner enn 

for menn. Økt levealder er en kombinasjon av bedre levekår, endring i livsstil samt bedre medisinsk 

forebygging og behandling (SSB). 

Forventet levealder er lavere for Kongsvinger enn landet for øvrig. 
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Kreft 

Dødeligheten av kreft før 75 års alder har gått noe tilbake, men denne nedgangen er liten, og mindre 

i Kongsvinger enn landet som helhet. Kreft er nå den vanligste årsaken til tidlig dødsfall, og også den 

vanligste dødsårsaken totalt sett uavhengig av alder. De viktigste risikofaktorene for utvikling av 

kreftsykdom (typer som kan påvirkes av ytre faktorer), er tobakk, alkohol, usunt kosthold og 

overvekt. 

 

Type 2 Diabetes 

Kongsvinger har i flere år ligget høyt på statistikken over brukere av legemiddel til behandling av type 

2 Diabetes. For å utvikle Diabetes type 2 må man være arvelig disponert, men overvekt og mangel på 

fysisk aktivitet er de vanligste utløsende risikofaktorene. Diabetes type 2 oppstår som oftest hos 

voksne og eldre, men forekommer også i økende grad hos unge voksne og unntaksvis hos 

barn/tenåringer. Sykdommen kan til en viss grad reguleres og behandles med vekttap, fysisk aktivitet 

og kosthold, men for de fleste vil også medikamentell behandling være nødvendig. 
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Hjerte- og karsykdom 

I Kongsvinger har 17,8 av 1000 innbyggere diagnostiserte hjerte- og karsykdommer. Dette er noe 

høyere enn fylket (16,6 av 1000), men ikke signifikant forskjellig fra landet i helhet. 

 

KOLS 

Kongsvinger har en høyere andel innbyggere med KOLS-diagnose enn landet for øvrig, og selv om det 

oppleves en svak reduksjon i nye tilfeller, ses en endring i sammensetning av pasientgruppen. KOLS-

sykdom er økende blant kvinner, og kvinnene er nå i flertall blant pasientene. Gjennomsnittlig alder 

ved diagnose er 72 år, men også her oppleves det at kvinner får diagnose ved lavere alder enn menn: 

ca. 70,5 år for kvinner og 73,5 år for menn. KOLS-pasienter har i gjennomsnitt ofte innleggelser i 

kommunale akutt døgnenheter og/eller i spesialisthelsetjenesten, og har ved Kongsvinger sykehus en 

gjennomsnittlig varighet per innleggelse på 5,6 døgn. 

Det forholdsvis høye antallet KOLS-pasienter i Kongsvinger er delaktig i at kommunen har et høyt 

antall opphold på sykehus: 200 døgn per 1000 innbyggere (2019). 

 

Demens 

Demens er sykdom, og ikke en naturlig del av det å bli eldre. Det foreligger ingen sikre tall på 

demensforekomst i Norge, men FHI anslår at ca. en fjerdedel av de som fyller 60 år blir demenssyke i 

løpet av den levetiden de har igjen. 

Flere kvinner enn menn rammes av demenssykdom i Norge (og Vest-Europa for øvrig), det 

prosentvise antallet kvinner øker også med økende alder. 

Vi vet noe om forhold som beskytter eller gir økt risiko for demenssykdom: Personer med lav 

utdannelse og i lavinntekt samt enslige har en høyere risiko for demensutvikling enn 

gifte/samboende og personer med høyere utdannelse og inntekt. Fysisk aktivitet, psykisk god helse, 

mental stimulering, god ernæringstilstand og sosialt nettverk synes å beskytte mot utvikling av 

demenssykdom. 

I Kongsvinger er 58,3 prosent av sykehjemsplassene avsatt til demente, landsgjennomsnittet er ca. 40 

prosent. 
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Psykisk helse 

Folkehelseprofilen 2020 rapporterer at 201 av 1000 innbyggere i Kongsvinger har psykisk 

uhelse/psykiske lidelser. Dette bygger på innrapporterte tall fra kommunehelsetjenesten, fastleger, 

legevakt og spesialisthelsetjenesten. Dette er signifikant høyere enn landet for øvrig og fylket. 

 

Dersom dette omsettes til befolkningen i sin helhet, indikerer disse tallene at det i Kongsvinger ved 

utgangen av 2019 var 3584 innbyggere som opplever å ha psykisk uhelse eller psykisk sykdom. 

 

Antibiotika 

Målet for Norge er 250 resepter per 1000 innbyggere per år. Målsetningen med antibiotikabruk er å 

behandle potensielt livstruende tilstander, samt å forhindre komplikasjoner (som ved KOLS). Å 

forhindre smittespredning (eksempelvis kikhoste), kan også være grunn for antibiotikabehandling. 

Ofte blir imidlertid antibiotika brukt for å forkorte et sykdomsforløp og lindre symptomer ved 

tilstander som i utgangspunktet naturlig vil gå over. Antibiotika har ingen virkning ved 

virusinfeksjoner. 

«Undersøkelser har vist at antibiotikaresistens fører til økte helsekostnader, økt sykelighet og 

økt dødelighet. Dette gjelder særlig på sykehus, men også i primærhelsetjenesten (…) ingen 

selvfølge at vi får nye, effektive grupper av antibiotika de nærmeste årene. Desto viktigere er 

det å ta vare på de gamle midlene og bruke dem med stor omtanke. Her har alle som 

forskriver antibiotika et ansvar». (Helsedirektoratet – Antibiotikasenteret for primærmedisin) 

Helsedirektoratet anbefaler i sine retningslinjer «vent-og-se-resept» ved milde infeksjoner, der 

pasienten øver press på lege for å få utskrevet medisiner eller der man er usikker på reelt behov for 

antibiotika. Resepten leveres pasienten sammen med skriftlig instruksjon om å vente et visst antall 

dager før medisinen hentes ut og behandlingen starter. Forskning viser at «Vent-og-se-resepter» (HD 

2007) førte til en reduksjon av antibiotikabruk uten at symptomene varte vesentlig lenger. 

Kongsvinger ligger høyt på antibiotikabruk: Folkehelseprofilen 2020 viser til 331 nye resepter per 

1000 innbyggere mellom 0 – 79 år. Dette tilsier at det i 2019 ble skrevet ut 5900 resepter på 

antibiotika i Kongsvinger. I fylket var tilsvarende tall 297 per 1000 innbyggere. 
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Vaksinasjon 

Vaksiner er en enkel og effektiv beskyttelse mot farlig sykdom. Folkehelseprofilen 2020 viser at 

Kongsvinger har en vaksinasjonsdekning mot meslinger hos 9-åringer på 93,2 prosent. Dette vil 

fremdeles sørge for gruppeimmunitet, men er lavere enn vaksinasjonsdekningen for samme 

aldersgruppe i fylket (95,7 prosent) og landet (96 prosent). Det er likevel for Kongsvinger en liten 

oppgang fra 2017 (91,5 prosent) og fra 2018 (92,1 prosent). I følge Kommunebarometeret er andelen 

toåringer i Kongsvinger som er med i vaksinasjonsprogrammet noe høyere: 93,8 prosent i 2019 og 

svakt økende. 

 

 

Muskel- og skjelett 

Muskel- og skjelettplager er en av de vanligste årsakene til sykmeldinger og uføretrygd. Skader, 

plager og sykdommer i muskel- og skjelettsystemet omfatter en rekke ulike tilstander som har det til 

felles at de er forbundet med smerte og ofte nedsatt funksjon og rørlighet. Grovt sett deles det inn i 

tre hovedgrupper: 

 Tilstander knyttet til rygg og nakke (herunder også enkelte slitasjerelaterte artroser, 

mekaniske skader og prolapser) 

 Osteoporose og osteoporotiske brudd 

 Reumatiske sykdommer 

Risikofaktorer, og dermed også mulighetene for forebygging, avhenger av diagnose. Sett under ett 

har mange typer muskel- og skjelettsykdommer og -plager sammenheng med økende alder, 

stillesittende livsstil og til dels også overvekt. Muskel- og skjelettsykdommer er vanligere hos 

personer med lav sosioøkonomisk status. Kongsvinger kommune har likevel ikke vesentlige avvik i 

folkehelseprofilen knyttet til muskel- og skjelettplager: 327 per 1000 innbyggere mot 339 per 1000 i 

fylket og 319 per 1000 i landet som helhet. 
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