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1 Innledning 

Kommunen skal ha nødvendig oversikt over helsetilstanden i befolkningen, og de positive og 

negative faktorene som kan virke inn på den. Oversikten skal være skriftlig og vurdere 

konsekvenser og årsaksforhold.   

Oversikten brukes som kunnskapsgrunnlag for planer, strategier og tiltak. 

2 Befolkningssammensetning 

2.1 Befolkningstall og demografi  

  

Antall innbyggere År 

4703 2017 

4666 2020 
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Grønt er menn og sort er kvinner. 

 

Demografisk utvikling:  

Nedgang i unge og økning i eldre over 70 år: Dette medfører et økt behov for omsorgsboliger, 

tilrettelegging av hjemmet og sykehjemsplasser.  Vi vil trenge mindre barnehage- og 

skoleplasser. Det er smart med forebyggende hjemmebesøk. 

Det er 47 født og 47 døde i 2019. Tall for antall fødte i 2020 ser ut som å lande rundt 40. 

Nedgangen i folketallet skyldes flytting.  

 

Vurdering: For å snu nedgangen i folketallet trenger vi aktive handlinger for å få unge 

voksne til å flytte tilbake etter endt høyere utdanning, samt å velge nærskolen i videregående 

utdanning. Hvis vi ikke klarer å samarbeide godt med næringslivsforening, handelsstanden og 

kommune/Saltdal Utvikling om gode arbeidsplasser blir det vanskelig for unge å velge å flytte 

tilbake. Ønske om å flytte hjem etter endt utdannelse kan også kobles til at vi må gi 

barn/ungdom gode opplevelser og mestring i hjembygda. 

  

 

 

2.2 Etnisk sammensetning 

I 2019 har 391 innvandringsbakgrunn. I 2019 var det bosatt 10 flyktninger, og i 2020 er det 

planlagt 15 nye flykninger med familiegjenforening i tillegg. Det er 9,4 % innvandrere. Det 

arbeides med en strategiplan for bosetting og integrering, og flyktningkontoret ønsker et 

prosjekt med økt integrering i lokale lag og foreninger. Det anses som positivt at vi får flere 

innbyggere i kommunen. 

Vurdering: Vi bør arbeide for å beholde familier her slik at de kan få arbeid og nettverk. For 

mange flytter hvert år sørover. 
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3 Oppvekst og levekårsforhold                 

3.1 Inntekt og økonomi 

106 barn lever i familier med lavinntekt i 2019.  

Vi har 162 sosialhjelpsmottagere, derav 25 personer under 24 år. 9,7 % har barn i 

husholdninger med vedvarende lavinntekt siste 3 år. 

164 personer er arbeidsledige, 7 % i mars 2020. Arbeidsledigheten har økt under korona-

pandemien. 

 

3.2 Inntektsulikhet og sosial utjevning 

Sosial utjevning sees på som en av de viktigste folkehelseutfordringene, og antall fattige er 

økende. 

Vurdering: Det må arbeides på tvers for å forebygge fattigdom og styrke de som trenger det 

mest, samtidig som vi har lavterskeltiltak. 

 

3.3 Sosialhjelpsmottakere 

2017 2019 

197 162 

  

Vi har levekårsutfordringer spesielt blant unge voksne, flyktninger og personer som har 

helseytelser.  

3.4 Arbeid og arbeidsledighet 

7 % arbeidsledighet i mars 2020.  I arbeidsstyrken er 44 % i arbeid, 17 % kombiner arbeid 

med tilskudd/utdanning og 37 % er utenfor arbeidsstyrken.  

Vurdering: Vi må fortsette med gode tiltak som aktivitetstilbud til unge «Sammen». Også 

tilrettelagte arbeidsplasser er viktige tiltak for mestring og sosial støtte. Blant unge voksne er 

det utfordringer med helsemessige lidelser, manglende kvalifikasjoner og/eller psykiske 

lidelser. stress og bekymringer. Disse utfordringene må vi arbeide med på alle nivå for å 

styrke enkeltindividet. Grupper som står utenfor arbeidsliv og skole har ofte dårligere psykisk 

helse og mer usunne levevaner.   

. 

3.4.1 Uførhet og uføretrygdede 

479 personer får uføretrygd.  Dette tallet er økende, og det er 31 personer under 34 år med 

uføretrygd.  

Vurdering: Arbeidet med å få ned antall uføretrygdede må sees i sammenheng med arbeidet 

for å ned antall drop out fra videregående skole. Det vurderes at overgangsfasen mellom 

videregående og til arbeid eller annen utdanning/praksis er et viktig satsingsområde for å få 

flere i arbeid. 

3.4.2 Sykefravær 

Legemeldt sykefravær er 6,1 %. 

Sykefraværet i kommunal sektor er på 9,4 %. 

Det er mindre bruk av graderte sykmeldinger, og muskel- og skjelettlidelser og psykiske 

plager er hovedårsakene til sykefravær. 
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Vurdering: Å ha regelmessige møter som tilrettelegger og samarbeider med arbeidsgiver, 

ansatt og lege anses som positivt for å forebygge sykemelding. AMU og arbeidsgivere kan 

med fordel ha mer fokus på hva som kan føre til «en helsefremmende arbeidsplass». 

4 Boligforhold 

Det er 1943 boliger og 110 leiligheter i Saltdal og Saltdal Boligstiftelse eier omlag 145 

boliger.. Det har vært en økning i bygging av private leiligheter for salg.  

Det er ikke mangel på boliger, men det er mangel på rimelige utleieleiligheter, spesielt for 

enslige og unge. Boligsosial handlingsplan kan med fordel følges opp på dette punktet. 

Det er 8 % som bor trangt. 

Vurdering: Omsorgsboliger planlegges på Vensmoen, og antall omsorgsplasser bør økes pga. 

økt antall eldre. Det er venteliste for å få omsorgsbolig for eldre og sykehjemsplass. Vi har 41 

sykehjemsplasser og det antas at dette blir for lite fremover hvis vi ikke bygger flere 

omsorgsboliger.  

Det boligsosiale arbeidet kan med fordel organiseres i et boligteam.  Målet med å ha en 

boligteam er å bidra til at personer med nedsatt funksjonsevne får en egnet bolig gjennom hele 

livet. Det er behov for omsorgsboliger/ tilrettelagte boliger også for målgruppa rus/ psykiatri, 

samt for andre voksne funksjonshemmede. Boligteamet i kommunen blir som et ledd i å 

koordinere arbeidet i nær samhandling med brukerne, Husbanken og NAV Hjelpemiddelsentral. 

Et tettere samarbeid med Saltdal boligstiftelse vil også kunne være fornuftig og 

hensiktsmessig.  Det er også et samfunnsoppdraget å få flere boliger tilrettelagt. Mesteparten 

av boligene vi skal bo i 2050 er allerede bygget, og de fleste kommunene har ikke økonomi til 

å bygge nok omsorgsboliger eller sykehjemsplasser. Antall personer over 80 år øker betydelig 

de neste 10 årene. Det er derfor viktig med en bedre og felles innsats i boligsosialt arbeid for 

at brukere kan bo lengst mulig hjemme samt ha best mulig livskvalitet. Det er viktig at nye 

boliger planlegges og bygges etter intensjonen i «Leve Hele Livet reformen».  

 

 

 
 

 

5 Barnehager     

I Saltdal er det 230 barn i barnehage i 2020, og det er full barnehagedekning.  94,6 % av barna 

har barnehageplass. Saltdal har 5 kommunale og 1 privat barnehage som alle er 

helsefremmende. Barn med spesielle behov gis ekstra ressurser etter sakkyndig vurdering fra 

PPT.  

Vurdering: De fysiske uteforholdene er en folkehelseutfordring og kommunestyret har avsatt 

midler i 2020 for oppgradering.  Barnehagene er gode på fysisk aktivitet og det anbefales 90 

minutter daglig ettersom vi har en økt vektproblematikk.  Vi må fortsette 

overgangssamarbeidet mellom barnehagene og skolene slik at behovet til barnet følges videre 

opp.    Åpningstider er dagtid. Foreldre som har behov for pass av barna i forhold til 
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turnusarbeid må ha privat hjelp eller søke om dagarbeid. Det anbefales at arbeidsgivere 

tilrettelegger for dagarbeid ettersom det er mangel på privat pass.  

Siden flere yngre barn får tilgang til data anbefales det å gi foreldreveiledning, bla. 

«barnevakten.no» 

 

6 Skoler   

Vi har 3 grunnskoler og 1 videregående skole med 525 elever i grunnskolen. Alle skolene er 

helsefremmende, og vi har et PALA tilbud (Prosjekt Alternativ Lærings Arena) ved Rognan 

Ungdomsskole for elever som trenger ekstra oppfølging.  Skolen er sentral i 

folkehelsearbeidet, men det er ikke etablert et systematisk samarbeid mellom folkehelse og 

skole. Skolen satsingsområder er klasseledelse, vurdering for læring, grunnleggende 

ferdigheter og fagfornyelse og en av skolene har satset ekstra på skolemiljø. De nasjonale 

prøvene viser gode resultater og det arbeides med gode overganger mellom skolene.  

Vurdering: Noen elever strever med å komme seg til skolen. De kan slite med problemer pga. 

fysisk og psykisk helse, lærevansker eller språkutfordringer, vanskelig livssituasjon pga. 

fattigdom, bosituasjon, rus eller vold. Det anbefales at de som sliter får tidlig hjelp og god 

innsats fra fraværsteam, helsestasjon og familieveileder og andre som følger opp behovene til 

eleven og familien. 

Samtidig ser vi at behovene for foreldrestøtte øker også i skolen. det anbefales at vi styrker 

foreldrestøtteinsatsen og koordinerer tjenestene også slik at eleven får hjelp til sosiale 

utfordringer og fritid i tillegg til skolearbeidet. Forskjellige tema kan tas opp av 

helsesykepleier ved undervisning i klasserom, og Tiltaksteam brukes. Det foreslås  

miljøterapeutkompetanse inn i skolen gjennom opprettelse av stillinger som vernepleier, 

sosionom, eller tilsvarende egnethet. 

 

 

6.1 Psykisk helse (mobbing, psykisk hverdag) 

Gjennom årlige elevundersøkelser og Ungdataundersøkelsen 2017 og 2019 har vi fått 

kunnskap om hvordan elever opplever sin egen hverdag.  

6.2 Mobbing 

9 % blir mobbet 1 gang i uka eller mer. Dette må følges opp. Mobbing og trakassering kan i 

neste omgang føre til store vansker og psykiske vansker for elevene. Skolene har 

aktivitetsplikt for å sikre at elever har et trygt og godt psykososialt skolemiljø, og vi har 

innført mobbeknappen. Her er bevisstgjøring, god klasseledelse og mobbeprogram tiltak som 

kommunen iverksetter. Det skal ta tak i mobbeproblematikk umiddelbart. Foreldre skal 

kontaktes. Det er dessverre en økende mobbing og krenkelser på nett i fritiden.  

Vurdering: Vi bør være observante på at det er en økning i vold og trusler om vold i 

barneskole og juniorklubb, både mot medelever og voksne. Her kan vi gjøre mer for å 

beskytte barn og unge mot en eskalering til vold og overgrep, eksempelvis temakvelder og 

dialog.  
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6.3 Psykiske helseplager. Disse har svart i % at den siste uka har de vært mye plaget 

eller svært mye plaget av: 

  8. trinn 9. trinn 10. trinn VG1 VG2 VG3  

 19 30 44 27 36 43 Følt at alt er et slit 

 11 33 27 12 20 36 Søvnproblemer 

17 23 28 30 19 34 Ulykkelig, trist eller deprimert 

13 19 24 24 29 41 Håpløshet 

15 7 28 13 18 25 Stiv eller anspent 

27 36 44 34 37 41 Bekymrer seg mye 

15 19 30 21 12 25 ensomhet 

 

Disse tallene kan henge sammen med økt mobbing (9 %) og at 21 % gruer seg til å gå på 

skolen. Dette øker til 31 % som gruer seg til å gå på videregående.  Likevel er det 93 % som 

sier at de trives når de kommer seg på skolen. 

Vi bør være observante på at mindre oppfølging kan henge sammen med at vi har fjernet 1,5 

stilling fra barne- og ungdomsarbeidet de siste årene og 1 familierådgiver er fjernet fra 

helsestasjonen. Innsatstjenestens satsing i videregående skole støtter opp om ungdom som 

slitet med ensomhet. 

Vurdering: Det diskuteres behov for miljøterapeuter i skolene for å følge opp elever som sliter 

både faglig og sosialt, samarbeide med foresatte og følge opp fritidsaktiviteter for å minske 

ensomhet og øke mestringsfølelsen. Dette vurderes som riktig måte å handle på med støtte til 

de som virkelig trenger det, samtidig med foreldrestøtte.  

 
Videregående skole har åpen skole, som også inkluderer åpen hall og åpent verksted en dag i 

uka. Her serveres det også middag til skolens hybelboere. Det er ønske om at kommunen 

bidrar med personell fra psykiatritjenesten for å ivareta sitt ansvar som vertskommune for 

hybelboende elever. 

 

Selvmord. Selvmordstallene er økende i samfunnet, mest blant unge menn, og det er 674 

personer i 2019 i Norge som er døde av selvmord. Det antas at det er årlig 4000-6000 

selvmordsforsøk i Norge. Helsestasjonen og legetjenesten er opplært til å stille direkte 

spørsmål for å avklare faren og tilby hjelp. Alle lærere i videregående skole har fått 3,5 timers 

kurs i emnet, og skal ha nytt oppfriskningskurs i løpet av 2021. Helsestasjon og 

Innsatstjenesten er opplært til å stille direkte spørsmål/kartlegge selvmordsfare. 

Kommunepsykolog og legetjenesten gjør selvmordsvurderinger og iverksetter nødvendige 

tiltak basert på disse.  

 

Vurdering: Det anbefales at også lærere i grunnskolen tilbys slike kurs slik at flere kan fange 

opp utsatte barn og ungdommer. 

 

6.4 Fysisk aktivitet, søvn og mat 

Fysisk aktivitet: 

Det er ikke innført 60 minutters fysisk aktivitet hver dag som anbefalt i veiledning for 

helsefremmende skoler. Det er mer aktivitet på mellomtrinnet. Det vurderes som positivt for 

folkehelsa og læringseffekten at skolene tilbyr mer fysisk aktivitet, gjerne i kombinasjon med 

fag. Man anslår at ADHD hos barn og unge har forekomst på 3-5 %.i Siden det er så mange 

vurderes det positivt for uro og konsentrasjon med mer fysisk aktivitet. 

Søvn:  
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Det er ungdommer som møter trøtte på skolen. Det kan være ulike grunner for vanskeligheter 

med å sovne inn, blant annet spilling på nettet, konflikter og lignende. Her kan skolen 

samarbeide med foreldre om felles grenser og oppfølging, og det kan med fordel arrangeres 

faste søvnkurs som i dag bare tilbys voksne. 

Mat/drikke:  

Ikke alle spiser frokost, og noen skoler tilbyr knekkebrød ol. Her vurderes det at et bedre 

samarbeid med foreldre kan føre til at flere prioriterer frokost slik at de er klare for en lang 

arbeidsdag ved skolen. Det kan med fordel innføres skolefrokost før skolen starter. Det anses 

som fornuftig bruk av midler at frisklivssentralen kan øke ressursen med å innføre søvnkurs, 

bra mat kurs, lettere depresjonsmestringskurs ol. i ungdomsskoletrinnene. Det er i dag både 

ved ungdomsskoler og voksne som får dette tilbudet. 

Videregående skole har, i samarbeid med frisklivskoordinator, gjennomført søvnkurs for alle 

Vg1 elever. Søvnhygiene er et prioritert innsatsområde for skoleåret 2020-2021. 

6.5 Foreldredeltakelse, samarbeid skole – hjem 

Skolen har samarbeidsmøter med foresatte etter behov.  

Vurdering: Det vurderes at det er positivt for elevens helse og minsker fare for drop out at 

også andre ting enn faget blir tatt opp- slik som trivsel, fritid, søvn/matvaner, lekseoppfølging, 

venner.  Det kan med fordel settes i system med temakvelder for foreldre i samarbeid med 

helsesykepleietjenesten slik at foreldre får et nettverk og kan samarbeide om felles 

problemstillinger og regler i hjemmet alt etter barnets alder. 

6.6 Spesialundervisning  

10,9 % får spesialundervisning i grunnskolen. Mange av elevene i grunnskolen som mottar 

spesialundervisning, får tildelt ressurser med bakgrunn i atferds- og sosiale vansker.   

 

6.7  Utdanning i videregående skole 

Saltdal videregående skoler har 138 elever i 2020-2021. Helsesøster i 50 % stilling.  

Frafall/drop out: Når vi spør ungdommer hva som gjør at de dropper ut fra skolen er det 

sammensatte utfordringer med relasjoner til familie, venner og lokalsamfunn- psykososiale 

årsaksforhold. Mange rapporterer om ensomhet i tillegg til fagproblemer. Ved Saltdal vgs er 

det svært sjelden det er fagproblemer som er grunn til sluttmelding. Som regel handler 

sluttmeldingene om psykiske vansker som fører til stort fravær. Skolen har få sluttere. Saltdal 

videregående skole profilerer seg som svært god på gjennomføring for elevene. 

Frafallet er 20 % i 2016 -18 og omfatter elever bosatt i kommunen. Gruppen som faller ut av 

videregående skole har oftere dårligere helse, mindre sunne levevaner og dårligere økonomi. 

Utdanning bidrar til å fremme helse videre i livet gjennom arbeid og deltagelse i samfunnet. 

Frafall fra gutter er høyere enn jenter, og det er større i yrkesfag. 

 Det er mulig å få tilrettelagt undervisning der elevene kan være ute i bedrift samtidig med 

fagundervisning.  Ved drop out fra videregående er det større sannsynlighet for å bli ufør etter 

noen år, og mange har problemer med å få seg arbeid.  
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Arbeidslivet i Saltdal samarbeider med skolene og trenger elever med fagbrev og 

studiespesialisering med høyere utdanning. En god overgang fra videregående til arbeidsliv 

eller studier sees på som viktig fokus, slik at ungdommene føler at det er behov for de. 

Hybelboere følges opp og får tilbud.  

Lærlingeplasser: TIP og elektro, som Saltdal vgs rekrutterer lærlinger til, er tilgangen på 

læreplasser i nærmiljøet god. Det er 20,5 lærlingeplasser. 

Vurdering: Det anbefales at kommune og videregående skole har jevnlige samarbeidsmøter 

for å møte unges ressurser og problemstillinger slik at vi får fokus på gode opplevelser og 

mestring i oppvekstmiljøet i Saltdal.  

 

7 Tidlig innsats for barn og unge 

Tjenestene arbeider tverrfaglig mellom barnevern, kommunepsykolog, flyktningkontor, skole, 

barnehage, lege, fysioterapeut, NAV, ergoterapeut, helsestasjon og 2 linjetjeneste etter behov.  

Vi har ikke foreldreveileder ansatt og stillingen står vakant.                                                                                                                                  

7.1 Helsesykepleiere og samarbeid  

Status:                                                                                                                                     

Gode oppvekstforhold og læringsmiljø er avgjørende for at barn og unge skal ha god helse. 

Forskning viser at grunnlaget for god helse gjennom livet blir lagt i fosterstadiet og i tidlig 

barndom. Barn og unges fysiske og psykiske helse blir påvirket av erfaringene og livsstilen til 

foreldrene. Helsefremmende arbeid er god oppfølging av gravide, barn og familie og er en 

viktig investering for fremtiden. Barn har rett til nødvendige helse- og omsorgstjenester.  

Psykolog.                                                                                                                                    

Kommunepsykologen arbeider med kvalitetssikring av kommunens psykososiale tilbud for 

barn, ungdom og familier. Dette skjer gjennom å delta i plan- og systemarbeid gjennom 

undervisning, veiledning og drøftinger med andre faggrupper og gjennom deltagelse i ulike 

former for tverrfaglig samarbeid og prosjekt. Tanken er å øke den psykologiske kompetansen 

til kommunens ansatte. 

Helsestasjon – og skolehelsetjeneste                                                                                                            

Forskrifter setter retningslinjer og regulerer arbeidet og setter minimumskrav for driften av 

kjerneområdene. Tjenesten har en balansert bemanning når det gjelder hensyn til 

prosjektfinansierte stillinger, samtidig er innsatsen på forebygging lavere enn andre 

kommuner. Det er stor etterspørsel etter helsesykepleier og lege både i helsestasjonstjenesten 

og skolehelsetjenesten. Det er etablert et godt tverrfaglig samarbeid og samarbeidspartnere 

som det ligger potensiale i å styrke videre.  

Vi har 5 helsesykepleiere og helsestasjon for ungdom som er et gratis tilbud mellom 13-25 år.. 

En utfordring er at elever sier de trenger helsesykepleier hver dag på skolene. Dette er tatt opp 

ved Røkland skole der de foresatte ønsker helsesykepleier hver dag. Ungdomsrådet har 

tidligere tatt dette opp som problem. Dette kan avhjelpes ved å vurdere miljøterapeut i skolene 

som kan samarbeide med foresatte, elev og fritid.  
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Svangerskapsomsorgen.                                                                                                     

Gravide har tilbud om jordmortjeneste som samarbeider med kvinnenes faste lege. 

Jordmortjenesten skal gi tilbud om utvidet støtte og hjelp ved behov. Jordmor kartlegger 

gravide i forhold til vold, overgrep, depresjon og røyking. Det gis individuelt tilpasset 

oppfølging i forbindelse med svangerskap, veiledning i forbindelse med svangerskap, fødsel 

og barseltid. Dette omfatter også prevensjon, samliv og foreldreveiledning. 

Eldre rådet har ønsket en egen helsesykepleier for eldre. 

Helsetjeneste for flyktninger                                                                                           

Fremmer psykisk og sosial helse hos bosatte flyktninger. Forebygger sykdom og skade hos 

bosatte flyktninger. 

Vurdering: Det vurderes å samordne arbeidet med foreldrestøtte og barn/unge støtte fra 

helsestasjonen, og at det vurderes å øke innsatsen på det forebyggende arbeidet innenfor 

familierådgivning/foreldrestøtte. Det er positivt med årlige felles fagdager med oppfølgende 

handlinger som følger Samfunnsplanen og Folkehelseplanens satsing på et godt 

oppvekstmiljø. Det vurderes som positivt å fortsette med helsestasjon for ungdom der de kan 

få kontakt med lege, kommunepsykolog og helsesykepleier, og egen flyktninghelsesykepleier 

for flyktninger. Ved mange flere eldre, kan det være fornuftig å vurdere egen helsesykepleier 

for å avlaste legetjenesten og andre pleie/omsorgstjenester. 

7.2 Foreldrestøtte 

Vi bruker foreldreveiledningsprogram og identifiserer familier som har behov for veiledning. 

Barnehageteam og skoleteam møtes fast 6-9 ganger i året, og tiltaksteamet fungerer godt som 

lavterskeltiltak. I tiltaksteamet sitter kommunepsykolog, helsestasjon, innsatstjenesten og 

barneverntjenesten. Tiltaksteamet kan arbeide med for eksempel veiledning i konflikter 

mellom foreldre uten at det trenges et vedtak etter barnevernloven. Fraværsteam følger opp 

elevene i skolene ved bekymringsfult fravær, og utsatte elever følges opp av skolens ansatte. 

Det hender at elever må hentes hjemme.Det starter kurs (COS) tilbud i alle barnehager med 

kommunepsykolog og helsesykepleier. Som foreldrestøttekoordinator er tjenesten tilgjengelig 

døgnet rundt, og barneverntjenesten har også en vakttelefon med beredskapstid på 30 

minutter.   

Kommunen har et totalansvar for forebyggende tiltak rettet mot barn og unge, at 

ansvarsforholdet bør tydeliggjøres, samordnes og planfestes i kommunestyret. Det er foreslått 

å lovfeste en overordnet ramme for barneverntjenestens ansvar opp mot andre tjenester, og at 

barneverntjenesten bare skal delta i generelt forebyggende arbeid hvis kommunen har pålagt 

tjenesten dette. Det anbefales fortsatt at kommunen selv kan vurdere hvilken rolle 

barneverntjenesten skal ha utover sine lovpålagte oppgaver, og det anbefales en mer rendyrket 

samarbeidsplikt med oppheving av barnevernets plikt og pådriverrolle i kommunal 

planleggingsvirksomhet  

Vurdering: Det er positivt at foresatte og barn/ungdom kan få hjelp uten å vente så lenge per 

telefon. I mange tilfeller kan problemene og konfliktene avhjelpes med konkrete råd og avtale 

om oppfølging. De får svar der og da. Kommunen kan med fordel samle tjenestene i et 

Helsehus for å samarbeide og prioritere bedre. Hvis vi styrker kommunens samlede innsats på 

det forebyggende og veiledende området, er det sannsynlig at det blir mindre utgifter på lang 

sikt. 
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7.3 Barnevern  

Statistikk :  

Saltdal og Beiarn samarbeider om felles barnevern. Tallene gjelder den samlede tjenesten  

Videre er det endringer knyttet til behandlingen av meldinger og undersøkelser i aktive saker, 

noe som medfører at rapportering av undersøkelser har gått ned siden endringen idet man i 

mindre grad oppretter nye undersøkelser i aktive saker. 

 

2018: 50 undersøkelser  

2019: 48 undersøkelser  

Første halvår 2020: 16 undersøkelser  

 

Antall tiltak per år:  

Tiltak i 2019: 46 

Tiltak 2020: 49 

 

Barn under omsorg (tall kun for Saltdal basert på halvårsrapport 1 2020): 10 

I tillegg kommer da barn plassert i fosterhjem som et frivillig hjelpetiltak.  

 

 

Vurdering:  

Barneverntjenesten i Saltdal prioriterer forebyggende innsats og lavterskeltiltak. Det er 

vurdert som særlig viktig for barn og unge i kommunen at tjenesten leverer et utvidet tilbud 

utover kjerneoppgavene. Samtidig omfatter fokuset og prioriteringen i noen grad et behov for 

å styrke kommunens samlede tilbud. Barneverntjenesten skal gjøre seg kjent med barn og 

unges levekår i kommunen og påpeke mangel på tiltak, samt fremme forslag til tiltak som kan 

forebygge problemene. For å lykkes med målarbeidet for barn og unge i kommunen er det av 

avgjørende betydning at det samlede tilbudet reflekterer nødvendig kompetanse og ressurser 

som svarer ut behovet i befolkningen. Med bakgrunn i dette påpeker barneverntjenesten at det 

er behov for å styrke kommunens samlede tilbud for å ivareta forebyggende tiltak, og det 

anbefales derfor at kommunen prioriterer å øke ressurser for veiledning til barn, unge og 

familier.  

 

Tverrfaglig samarbeid påpekes som et sviktområde i kommunene og departementet foreslår å 

videreføre barnevernets samarbeidsplikt, men oppheve den generelle plikten og pådriverrollen 

i kommunal planleggingsvirksomhet. Barneverntjenesten i Saltdal har erfaring med høy 

måloppnåelse for prosesser knyttet til tverrfaglig samarbeid, herunder at det kan være både 

nødvendig og hensiktsmessig at pådriverrollen fordeles ut fra kompetanse og målfokus i de 

kommunale tjenestene.  

 

 

 

8 Fysisk miljø 

8.1 Offentlige bygninger og uteområder 

8.1.1 Skolebygg og barnehagebygg 

Alle grunnskoler og barnehager er gamle og det er et etterslep på vedlikehold av byggene. 

Byggene er ikke tilpasset dagens krav og normer og bærer preg av  
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 Dårlig inneklima, ventilasjonsanlegg  

 Gamle og slitte vinduer 

 Dårlig varmeregulering i klasserom, personalrom, fellesarealer  

 Spesialrom som skolekjøkken, sløydrom ikke tilpasset dagens krav. Slitte rom og 

utstyr  

 Lysforhold ikke tilpasset dagens krav  

Vurdering: Det vurderes behov for nye skolebygg eller en systematisk restaurering slik at 

undervisningsforholdene blir best mulig. Barnehagebyggene er startet med utredning og 

politiske føringer. 

8.1.2 Uteområdene til skolene og barnehagene 

Uteområdene er ikke fornyet, men åpner for aktivitet og lek. Det mangler utstyr og tilbud som 

gir både jenter og gutter bedre muligheter for aktivitet. Det er søkt om midler til uteområdet 

ved Rognan barneskole etter medvirkning fra elever og ansatte. Elevrådet ved Rognan 

Ungdomsskole har kommet med gode ideer om oppgradering av uteområdet. Ved 

uteområdene til barnehager er det satt av 250 000,- i midler, men arbeidet er ikke påbegynt 

ennå. 

8.1.3 Kommunale veier, gang- og sykkelveier og gatebelysning 

Det er ikke alle veier som har fast dekke og asfalten er svært dårlig flere plasser, men alle 

boliger har fått veinavn og nummer.  Vi bruker bare 8 % av totale utgifter til veier og gater til 

vedlikehold, mens tilsvarende kostragruppe bruker 38 %.  

Det er flere områder som mangler gang- og sykkelvei, og 43 % av veiene er uten fast dekke.  

Lyspunktene skiftes gradvis ut til led armatur. Trafikksikkerhetsplanen trenger oppdatering og 

fremdrift.  

Vurdering: 

Det må sees på trafikksituasjonen ved skoler, helsestasjon og barnehager for å unngå ulykker.  

Universell utforming: Kommunen bør få et handlingsprogram for universell utforming, og har 

mange uløste oppgaver på dette området.  Helsesenteret bør opparbeide handicapparkering. 

 

9 Natur og nærturterreng 

Vurdering: Det sees på som positivt at så mange er opptatt av nærmiljøet og at kommunen er 

flink på medvirkning. Det vurderes som smart å få en plan for lokale turstier og løyper der 

også sosiale møteplasser ute prioriteres. En områdeplan for Skansenøyra sees på som positivt 

for å utvikle nye aktiviteter i samarbeid med frivillige. 

9.1  Idrett 

Under koronapandemien melder flere idrettslag om lavere oppmøte og flere som slutter med 

regelmessig trening/kamper. Vurdering: Det vurderes som bekymringsverdig for helsa og 

trivsel/sosialt samspill mellom ungdommene at flere slutter med organisert idrett. Det er 

positivt hvis kommunen kan hjelpe idrettslagene med å få flere aktive, og tilby allsidig 

aktivitet i skoletiden slik at de kan prøve forskjellige idrettsgrener. 
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10 Sosialt miljø 

10.1       Trivsel og psykisk helse 

Trivsel kartlegges i elevundersøkelser og Ungdataundersøkelsen.  

Trivsel i bo-området avhenger av aktive velforeninger og grendelag der de har møteplasser 

som fungerer. Noen har lokale lekeplasser og grillplasser der de møtes.  

Å vokse opp i nabolag og lokalsamfunn preget av fellesskap, sosial samhandling og 

organisasjonsaktivitet fremmer psykisk helse blant barn og unge. Noen barn og ungdommer 

opplever ensomhet og plaging/trusler/utfrysing på skolen, i fritiden eller på nettet. Det er en 

folkehelseutfordring å få bukt med mobbing.  

Medbestemmelse er viktig for å skape engasjement om viktige saker som elevråd og 

ungdomsråd tar opp. Ungdomsrådet og kultur gjøre et godt arbeid for å styrke psykisk helse 

med å drifte gode sosiale møteplasser både sommer som vinter.  

10.2  Kultur, fritidstilbud og frivillig innsats 

Møteplasser for ungdom savnes innendørs og dette tar ungdommene ofte opp som et alvorlig 

mangel i målet om å nå en god oppvekst etter Samfunnsplanen.  

Frivillig sektor er en viktig ressurs, og det er årlig samarbeidsmøte med lag og foreninger som 

følger opp ønsker og ideer. Folkehelsekoordinator og frivilligsentral hjelper frivillige å søke 

på midler. Kommunen vår er en foregangskommune til frivillighetens år i 2022. 

Mange driver dugnad, men vi mangler en overordnet frivilligplan. En slik plan kan føre til 

mer samarbeid mellom kommunen og frivillige foreninger i forhold til gågruppe, 

støttekontakt, avlastning, besøk til ensomme ol. Det er svært vanskelig å få en helhetlig oversikt 

over hva som finnes av aktiviteter i kommunen. Samtidig vet vi at behovet for frivillig innsats vil 

øke.  

 

Vi har utstyrssentral med gratis utlån. Dette avhjelper skoler og barnehager når ikke alle 

familier har eget utstyr og er en del av sosial utjevning. 

Skolene er mye i bruk på ettermiddagstid. Koronapandemien har ført til stengte gymsaler, 

svømmebasseng og garderober. En utfordring er at ungdommer slutter med idrett i 

ungdomsskolealder. Noen begynner med uorganisert idrett. 

Vurdering: Det bør snarlig settes av midler og lage en plan for juniorklubb og ungdomsklubb 

for å motvirke koronapandemiens herjinger med det sosiale samspillet og møteplassene.  De 

trenger å styrke nettverk og vi må prioritere møteplasser etter tolkningen etter ung data 

undersøkelsen. Ungdom trenger en friplass uten prestasjonspress. 

Kommunen bør vurdere å investere i en digital plattform, som kan gi betydelig bedre oversikt 

over aktivitet, og ikke minst koblet opp mot frivillighet. Dette har Saltdal Eldreråd tatt 

initiativ til. 

 

 

10.3  Risikoadferd, vold og kriminalitet 

Vi har flere anmeldte tilfeller av vold og mishandling enn landsgjennomsnittet: 10 % her mot 

under 7 % i Norge.ii «Felles ansvar» hjelper ungdom med risikoadferd, er lokalisert i Bodø og 

arbeider med kriminalitet og rusforebyggende tiltak for ungdom fra 12 år. 

Det er økende kriminalitet på nett som mobbing, trusler, bestilling av narkotika, bilder/video 

av vold og seksuelle overgrep.  

Politiet arbeider forebyggende med 2 politiråd i året sammen med kommunen, og ellers ved 

forespørsel fra skoler. 
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Konfliktrådet arbeider med saker fra Saltdal og prøver å finne gode løsninger som begge 

parter kan leve med. Saker kan være konflikter, vold, trusler, stjeling, rus ol. Ungdom som har 

begått alvorlig eller gjentatt kriminalitet kan få et oppfølgingsteam.  

Vurdering: Det sees på som positivt at det er jevnlige samarbeidsmøter med politi, skole, 

kultur og andre samarbeidspartnere for å tenke, ha dialog og samarbeide forebyggende. 

Foreldrerollen og foreldrestøtte bør også være et diskusjonstema. Saltdal vgs sitter i 

samarbeidsfora KOG for Indre Salten (koordinerinsgruppen til konfliktrådet), som møtes hver 

3. uke. Det er ønskelig at barnevernet i Saltdal også deltar her. Her sitter vgs fra 

Fauske/Saltdal, barnevern fra Fauske, politiet, politijurist for påtale, Felles Ansvar og 

kriminalomsorgen. 
 

11 Biologisk og kjemisk miljø 

11.1   Radon 

Radon måles i offentlige bygg, og avvik følges opp.  Det er økt risiko for lungekreft hvis 

røyking og forhøyede radonforekomster opptrer samtidig.  

11.2   Drikkevannskvalitet, avløp og legionella 

Saltdal har god drikkevannskvalitet. Private vannverk måler kvaliteten selv. Vann og 

avløpsnettet har et stort rehabiliterings og vedlikeholds-etterslipp i Rognan-området. Her er 

ledningsnettet 30-60 år gammelt med en antatt levetid på 30 år. 

Legionella måles i offentlige bygg med dusjer og kjøletårn. Der det oppdages avvik, rettes 

dette opp. 

Vurdering: Det vurderes et behov for en plan for utskifting av gamle vannrør, og at dette sees 

i sammenheng med behovet for vann til evt. brann. 

11.3   Støy og forurensing 

Det er få klager på støy og forurensing. 

 

12 Helserelatert adferd 

12.1  Levealder  

Gjennomsnittlig levealder for kvinner er 84 år og menn er 78 år. Forventet levealder øker med 

utdanningsnivå. 

12.2  Fysisk aktivitet og naturopplevelser 

Kommunen har en delplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser.  Voksne anbefales minst 

30 minutter fysisk aktivitet hver dag, og barn og unge anbefales minst 60 minutter.  

Vurdering: Det er bare 20 % av voksne som er nok fysisk aktive. Jo mindre barna er, jo mer 

fysisk aktive er de. Det vurderes som viktig å tilrettelegge og motivere alle aldre for mer og 

allsidig bevegelse.    

 

12.3   Idrettsanlegg og nærmiljø 

Saltdal har god anleggsdekning. Nyere ønsker er skateplass. Det er satsing på utvikling av 

nærmiljøplasser i samarbeid med lag og foreninger. Kommunens satsing på Skansenøyra har 
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gitt økt bruk. I sommertiden samles flere ungdommer i sentrum, og parkene kan med fordel 

tilrettelegges for mer aktivitet annet enn grønne plener å sitte på. 

Vurdering: Det kan med fordel lages flere områdeplaner for å neste omgang å søke midler for 

aktivitet og tilrettelegging. 

12.4   Turløyper 

Telltur, sykkelløype og trimkasser er gratis og populært.    

Saltdals behov og ønsker blir årlig revidert i plan for fysisk aktivitet og idrett fra 

kulturkontoret.  

Vurdering: Det vil bli et løft for stier og turløyper hvis vi lager en plan for de som bakes inn i 

plan for fysisk aktivitet og naturopplevelser.  

  

 

12.5  Fysisk aktivitet til barn og unge 

Det er 42 % som bruker over 4 timer fremfor en skjerm daglig utenom skoletiden. Dette er 

bekymringsverdig og gjør ungdommene mer inaktive. Det antas at et attraktivt og variert 

fritids- og kulturtilbud kan redusere skjermbruken. Noen ungdommer trenger et mer 

adrenalinkick i fritideniii, og noen igjen kompenserer for dette med å ruse seg. Skolene har 

tiltak for elever som i liten grad deltar i fysisk aktivitet eller gym, og prøver i samarbeid med 

foreldre å ha fokus på et aktivt liv til elevene. 

 

12.6   Kroppsvekt 

Det er 35 % av 17 åringer som møter til sesjon som er overvektige mot 23 % i Norge. 

Livsstilsykdommer øker med vekten.  Av forebyggende arbeid har vi kostveiledning og sunne 

kantiner i skolene. Frisklivssentralen har vært nedlagt siden mars 2020 pga. koronatiden og er 

begynt igjen i slutten av august.  Flere sliter med motivasjon for å bevege seg de anbefalte 30 

minutter om dagen, og ungdom slutter med konkurranseidrett i ungdomsskolealder. Vi har 

helsefremmende skoler, og kost og aktivitetsvaner dannes i tidlige barneår. Tilgang på mye 

mat og usunn hurtigmat er en folkehelseutfordring.  

Vurdering: Det kan med fordel legges fokus på mer bruk av fisk, grønnsaker og frukt i skoler 

og barnehager. Sunn mat bør tilbys i alle kantiner. Motivasjon til å delta på daglig mosjon 

prioriteres. 

12.7  Tobakk, rus og spilleavhengighet 

Røyking blant gravide er 8,6 % i 2018. Siste året er det observert litt økning i røyking blant 

ungdom. Snusbruk er stagnert, men flere jenter snuser. Skolene har røykfri kampanjer. 

 

Alkohol: Det anslås at det er rundt 400 Saltdalinger som kan ha et skadelig alkoholbruk. 1-2 

% har så store problemer at de kan anes som rusmiddelavhengige og 8-10 % har et 

drikkemønster som er skadelig for helsen.  Dette bør tas hensyn til ved vurdering av 

skjenkebevilling som innvilges av kommunen. Alkoholloven sier at vi skal ha en 

alkoholpolitisk handlingsplan. Denne er ikke oppdatert. Det anses vanskelig å gjøre noe med 

alkoholavhengighet når alkohol er et lovlig rusmiddel og selges med tillatelse fra 

myndighetene. Det forebyggende arbeidet kan styrkes. 

 

Narkotika: Cannabis er det mest brukte narkotikum og hasjbruken blant ungdom er større 

enn eldre.  
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Rusforebyggende arbeid til ungdommer er kultur og frivillige som arrangerer rusfrie 

konserter, turer, klubbkvelder ol. 

 

Spilleavhengighet: Det er 1 % av befolkningen som lider av patologisk spilleleidenskap, men 

det har følger for resten av familien. I Saltdal vil det si 46 personer statistisk sett. 

Lotteritilsynets tall viser at vi spiller bort 44 milliarder i 2017 og nettspill øker. Ungdom 

spiller mer enn før, og mange tilbringer mye tid fremfor skjermen. Vi har voksne som er 

spilleavhengige, og det er 40 % av overskuddet til Norsk tipping som går til reklame for 

pengespill i medier. Det ansees som vanskelig å gjøre noe med spilleavhengighet når 

politikken føres slik i Norge. Lokalt har vi forebyggende arbeid til ungdom med møter med 

elever og foresatte i grunnskolen der det tas opp fornuftig databruk og holdninger. 

 

12.8 Kosthold og tannhelse 

Foreldre, tannhelsetjenesten og helsestasjon veileder barna med tannhelsen.  Barnehagene og 

skolene følger nasjonale retningslinjer med mindre bruk av sukker, juice og saft.    

Det er tilbud om lunsj i elevdrevet kantine ved ungdomstrinnet. 60 % spiser frokost. Det er 

sammenheng mellom det å spise frokost og ha gode kostvaner ellers. 

Vurdering: det anbefales at vi får organisert frokost ved skolen. dette vil gi en bedre start på 

dagen for de som trenger det, og gi mer konsentrasjon til skolearbeidet. 

 

13 Helsetilstand 

13.1  Tjenester i helse- og omsorg 

Eldre vil øke i årene som kommer og andelen unge som utdanner seg innenfor helsefag er lav 

i forhold til den demografiske utviklingen. Demens: Det blir en økning av demens og 

Knaggens satsing på hjemmeboende demente avlaster pårørende 

Vurdering: Vi møter utviklingen med å satse på forebyggende arbeid slik at eldre blir boende 

hjemme lengst mulig. Velferdsteknologi og økt hjemmetjeneste er to av virkemidlene. Ny 

helse, omsorg og sosialplan er til høring. 

Vi burde satset mer på hverdagsmestring i Saltdal kommune. Hverdagsmestring er et 

helsefremmende og forebyggende tankesett som vektlegger den enkeltes mestring i 

hverdagen, uansett funksjonsnivå og alder.  

Vi har 6 leger og to LIS 1 leger(turnusleger) og det et mangel på legetimer raskt. 

13.2  Psykisk helse og rus 

Andel personer med psykiske plager er økende og flere kvinner enn menn plages. Angst og 

depresjon er mest utbredt og ensomhet i hverdagen er problematisk.                                        

Kommunepsykolog jobber forebyggende og behandlende. Primært med barn og unge men 

også voksne med svangerskapsrelaterte vansker prioriteres.  
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Rundt 30 % av voksne bruker sovemidler minst 1 gang per uke, og søvnvansker er utbredt 

som folkehelseproblem, også i ungdomstrinnet.  

Innsatstjenesten arbeider forebyggende og behandlende til brukere i hele kommunen. Det er 

en utfordring å få gitt hjelp til alle med stillingsressursen som kommunen har. 

Frisklivssentralen tilbyr kurs i søvnhygiene og mestring av depresjon (KID kurs) til voksne. 

Det er en utfordring å gi tidlig nok hjelp ved psykiske plager og lidelser. Helsestasjonene 

samarbeider med 2. linjetjenesten for å hjelpe barn og unge. Familieveiledning gis, og vi har 

foreldrestøttekoordinator ved barnevernet.  For å forebygge psykiske lidelser er det viktig med 

mestring, trygghet, noen å snakke med og gode sosiale møteplasser. Her er ansatte i skoler, 

barnehager og kultur viktige ressurspersoner til barn og unge i en sårbar alder. 

 

Utfordringer i rusomsorgen. 

Det er ca. voksne 30 brukere i kommunen, som vi må vurdere som «tyngre» brukere. Disse 

får oppfølging og bistand fra Rus/ psykiatritjenesten, som har base på Vensmoen. Flere av 

disse har liten eller ingen boevne, og trenger hjelp til ulike behov. Praktisk hjelp, kost/ 

ernæring, medisinering, helsehjelp og veiledning/ samtaler. 

Kommunen har også et heldøgnstilbud (institusjon) for denne målgruppa med 4 plasser, 

Fløyveien 18 på Vensmoen. Dette er et viktig tilbud for brukere som ikke er i stand til å bo 

alene i egen bolig, der noen av disse vil skape store problemer/ utfordringer for samfunnet 

rundt uten slikt tilbud. 

De aller fleste av disse brukerne sliter med sammensatte utfordringer, samtidige rusproblemer 

og psykiske problemer. Flere har ofte tilleggsproblemer av mer helsemessig/ somatisk 

karakter. 

Rus-/ psykiatritjenesten har et godt samarbeide med legetjenesten og spesialisthelsetjenesten. 

Ruskoordinator koordinerer samarbeidet med spesialisthelsetjenesten, og deltar i ulike 

samarbeidsfora i kommunen, som bl.a. Nav, Tildelingskontoret og Boligkontoret. 

For øvrig er det nok store mørketall i kommunene når det gjelder rusproblemer og 

spilleavhengighet. Som i alle andre kommuner er det nok mange som sliter med slike.  

 

Vurdering: Vi må fortsette det gode arbeidet ute i familiene og prioritere forebygging. Om vi 

ikke ansetter ny familierådgiver, må tilbudet ivaretas av allerede pressede tjenester som har 

hatt mer å gjøre under koronapandemien. Det må vurderes om vi har et tilfredsstillende tilbud 

til personer med rusproblemer og/eller psykiske lidelser. 

13.3  Hjerte- og karsykdommer 

Utbredelsen av hjerte og karsykdommer er som landsnivået. Mange bruker kolesterol eller 

blodtrykksenkende midler.  

13.4  Diabetes mellitus 

2-300 personer har diabetes i Saltdal. Kommunen har en diabetessykepleier i 10 % stilling. 

Diabetes type 2 kan forebygges og bedre reguleres med sunn livsstil som mer fysisk aktivitet 

og sunt kosthold. Pga. økt vekt i befolkningen er det en sannsynlig økning i antall mennesker 

med diabetes. 

13.5  KOLS og astma 

Antall personer med KOLS og astma er som resten av landet. Flere unge er plaget med allergi 

fra pollen eller husdyr og får medikamentell behandling for det.   
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13.6  Muskel- og skjelett 

Muskel og skjelettlidelser er en vanlig lidelse for sykemelding sammen med psykiske lidelser. 

Det er flere kvinner enn menn som har plager fra muskler og skjelett. Plager kan skyldes 

inaktivitet, stress, psykiske plager og belastninger.   

Vurdering. Mer fysisk aktivitet i barnehager og skoler kan forebygge senere lidelser, og skape 

gode livsvaner.  

Basseng: Mange med muskel og skjelettlidelser bruker bassenget på Rognan. Det vurderes 

som negativt for folkehelsa at bassenget ikke er åpent for offentligheten. Bassenget er stengt 

pga. mangel på renholdere og nok tid til alle de andre arbeidsoppgavene etter 

koronapandemien. 

13.7  Kreft 

Antall døde av kreftsykdommer i lunger, bryst og fordøyelsesorganer er som gjennomsnittet i 

Norge. Noen av kreftformene kan forbygges med sunn livsstil, god ernæring og fysisk 

aktivitet. iv 

13.8  Smittsomme sykdommer og antibiotika 

Det er god vaksinasjonsdekning. Helsestasjonen tilbyr vern mot smittsomme sykdommer og 

oppgradering av grunnvaksinering og ved reiser til utlandet. Noen takker nei til vaksiner, og 

disse følges målrettet opp. Anbefalte retningslinjer for mindre bruk av antibiotika følges. 

 

13.9 Koronapandemien  

Korona har vært et økende problem i 2020, men med få smittede så langt i Saltdal. 

Risikovurderinger er gjort, og tiltak iverksatt.  Koronapandemien har medført økonomiske 

endringer og mer arbeidsløshet.  

Det er laget rapporter som viser hvordan koronasmitten og redsel for smittetiltak har 

innvirkning på barn og unge. Før sommeren var skoler og barnehager delvis stengt. Dette er 

det endret på i høst. For barn og unge med spesielle behov er det avgjørende at de får tilgang 

på det særskilte tilbudet som de skal ha. Under pandemien har elever med spesielle behov 

mistet mange timer. Dette gjelder for eksempel elever med rett til spesialundervisning og 

elever med rett til særskilt språkopplæring.   

Hvis barnehagene eller skolene reduserer åpningstiden eller tilstedeværelsen for barn og unge, 

skal barn og unge med behov for et fulltidstilbud tilbys dette. 

 

FHI anbefaler at helsestasjon og skolehelsetjenesten og andre kommunale tjenester rettet mot 

barn og unge, er åpne og tilgjengelige for fysisk oppmøte, og at personell ikke omdisponeres 

under koronapandemien.  

Det er mange eksempler på at sosiale arrangement utenfor skolen fører til smitte hos barn og 

unge som igjen medfører at det iverksettes tiltak på skolene og i barnehagene. 

Mange savner tydeliggjøring av begrunnelsen for at elever, som er strengt inndelt i kohorter 

på skolen, kan sitte ved siden av hverandre under skoleskyss og delta på fritidsaktiviteter på 

tvers av kohortene før og etter skoletid 

Regjeringen har vært tydelig på at barn og unge skal prioriteres, og at smitteverntiltakene i 

minst mulig grad skal ramme denne aldersgruppen. Det har vært et sterkt ønske om at barn og 

unge skal kunne gå i barnehagen og på skolen som normalt, delta på fritidsaktiviteter og være 

sammen med venner. En utfordrende smittesituasjon høsten 2020 gjør dette krevende. 
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Fylkesmennene er også bekymret for at smitteverntiltak vil få størst konsekvenser for elever 

med rett på spesialpedagogisk undervisning, faglig svake elever og de aller mest sårbare. 

 

Disse tingene har betydning for smittespredning: 

1. Personer med symptomer møter likevel på skolen – både elever og ansatte.  

2. Det har vært private arrangement med ungdom utenfor skolen, men som fører til mange 

tilfeller i skolen. Dette gir ofte uoversiktlige situasjoner.  

3. Det er økt smitte i samfunnet generelt. Det fører til at det noen steder kan oppstå flere 

tilfeller i samme skole i samme tidsperiode, uten at det påvises kontakt mellom disse.  

4.Lokale utbrudd der barn og ungdom også er involvert, kan vise seg som mange tilfeller i 

skolen, uten at smittespredning hovedsakelig har foregått på skolen.  

  

For skolebarn og –ungdom er det særlig viktig å være oppmerksom på forhold utenfor skolene 

som også kan føre til smittespredning i aldersgruppen. 

En studie blant ungdommer i ungdomsskolealder, viser at en stor gruppe opplevde til dels 

store belastninger, med savn og tap både faglig og sosialt (Eriksen og Davan 2020). Disse 

ungdommene opplevde at skolearbeidet ble mer krevende, ensomt og isolert enn før. Mange 

opplevde kjedsomhet, mangel på motivasjon og på oppfølging. For mange elever er det 

skolens rammer og struktur som normalt gir form og drivkraft til skolearbeidet.  

En annen gruppe ungdommer opplevde lettelse ved å ha opplæring hjemme. Noen elever var 

lettet over å slippe unna vanskelige sosiale forhold som mobbing eller konflikter på skolen, 

mens andre tjente faglig på situasjonen ved at de fikk mulighet til å få ro og konsentrasjon 

rundt skolearbeidet.  

En siste gruppe ungdommer var særlig utsatt, og opplevde at krisen forsterket tap, 

utfordringer og nederlag på flere sentrale områder av livet samtidig. Dette var ungdommer 

med vanskelige forhold til foreldre, usikre bånd til lokalmiljøet og venner, til skolen og til 

foreldrene. Digital undervisning ga ingen mulighet til å nå og følge opp disse ungdommene. 

Kombinert med en delvis nedstenging av støtteapparatet rundt elevene gjorde dette at 

grunnlaget for å håndtere krisen var nærmest fraværende for denne gruppen .  

Studien tyder på at ungdommenes forhold til familie og venner og opplevelsen av mestring, 

hadde stor betydning for hvordan de opplevde nedstengingen (Eriksen og Devan 2020).  

 

Barnehage og skole er også en viktig samordningsarena for sårbare barn og unge:  

• Skolen er et viktig sted å finne hjelp.  

• Skolen er et sted å bli sett. Skoler sørger blant annet for bekymringsmeldinger til 

barnevernet for barn som trenger hjelp.  

• Skolen er en viktig samarbeidspartner for BUP, barnevern og andre velferdstjenester  

• Tiltakene for å slå ned pandemien rammer så og si alle forhold som påvirker barns velferd. 

Det betyr at under pandemien vil svært mange forhold virke negativt for alle barn og unge. 

Under koronapandemien utgjør både summen og mengden av de negative tiltakene og 

samtidig lengden av tiltakene, en stor risiko for svært mange barn og unge.  

Elevorganisasjonen melder også om at det er en stor psykisk påkjenning for mange elever å 

være mer hjemme og miste sosial kontakt med andre. Særlig kan dette ramme de som har en 

vanskelig hjemmesituasjon 

 

Vurdering: Det er usikkert hvordan effekten av pandemien vil slå uheldig ut for folkehelsa på 

lang sikt.  Det kan bli tydelige utfordringer innenfor rus, ensomhet, psykiske symptomer, 

dårligere oppfølging av andre lidelser, mer bruk av barnevern og lignende. Barn og unge bør 

følges spesielt godt opp. 
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13.10  Dødsårsaker 

Selvmord og overdoser utgjør en stor andel av dødsårsakene blant unge og voksne mellom 15 

og 39 år. Disse 5 enkeltårsakene fører til flest dødsfall: lungekreft, hjerteinfarkt, hjerneslag, 

demens og kols.  

Vurdering: Det er en rekke risikofaktorer som man kan påvirke selv ved å endre adferd eller 

levevaner.  

 

13.11 Skader og ulykker 

Mange skader skjer i ruspåvirket tilstand. Hos eldre er det 30% av skadene som skjer i 

hjemmet med snubling. Det anses som god satsing med balansetrening, styrketrening til eldre 

og oppfordring til å gjøre mest mulig i dagliglivet selv, også ved hjemmetjenester.  

13.11 Forebyggende hjemmebesøk 

Vurdering: Det vurderes at det er fornuftig med større fokus på forebyggende hjemmebesøk 

til eldre som er helsefremmende og kan fange opp risiko som brann, fall, ensomhet, 

overmedisinering osv. Det bør være økt fokus på hverdagsmestring, økt deltakelse i andre 

aktiviteter og tiltak som rehabilitering i hjemmet (hverdagsrehabilitering). Altså en endring 

fra passiv mottaker til aktiv deltaker.  

 

  

13.12 Skader i trafikken 

Kommunen har innført 30 km/t soner i tettbygde strøk og flere har også fartsdempere.. 

Veibelysningen er god, men noen strekninger mangler det helt. Det satses på refleksdager og 

oppførsel i trafikken som gående og syklende ved skolene og barnehagene.  

Vi er trafikksikker kommune, men vi har manglende registrering av nesten- uhell i 

trafikksituasjoner ved skoler og barnehager. Det er farlige situasjoner rundt Rognan 

Barneskole, Rognan Barnehage, Helsesenteret og veien opp til Rognan Ungdomsskole. 

Det bør satses mer på rusforebyggende opplysningsarbeid i skoler fordi mange av skadene 

skyldes kjøring i ruspåvirket tilstand. 

Alkohol, narkotika og trafikkfarlige legemidler er årsak til nesten halvparten av alle 

dødsulykkene i trafikken. Ca. hver 4. bilist i Nordland har promillekjørt. Dette øker 

ulykkesrisikoen kraftig. 

 

Vurdering: For å redusere ulykkesrisikoen vurderes det som smart å redusere fartsgrensen i 

sentrum. Hvis vi ikke ser på trafikksituasjonen ved Helsesenteret risikerer vi skader og uhell. 

13.13 Uhell i barnehager og skoler  

Skolene har rutiner for kontroll av aktivitetsanlegg og lekeplasser på skolenes uteområde og 

registrerer skader.  

De ansatte har opplæring i førstehjelp og med seg førstehjelpsutstyr på turer. Hjelm brukes 

ved sykling, skøyting og i skibakker. 

13.14 Drukning 

Ingen druknede i 2017-19. Svømmeopplæringen ved skolene er vanligvis god, og noen 

barnehager har svømmeopplæring. Vi tilbyr svømmeopplæring i barneskolen. I koronatiden 

siden mars 2020 har bassengene vært stengt. Dette har negativ innvirkning på befolkningen 

som trenger å bruke bassenget for å være i aktivitet, og de som trenger å lære seg å svømme.  
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Vurdering: Det må sees på løsninger i desember 2020 for å åpne bassengene igjen. 

Ventilasjonsanleggene skal skiftes på Rognan svømmehall, og det forventes stengt til februar 

2021. 

13.15 Boligbranner 

2 boligbranner i 2019, ingen omkomne. 

Vurdering: Det er et positivt samarbeid med Salten brann om forebyggende hjemmebesøk. 
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