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Forord 
Folkehelseoversikten er en gjennomgang av helsetilstanden i befolkningen og de positive og 
negative faktorer som kan virke inn på denne. Folkehelsen påvirkes av det samfunnet vi lever i, 
og er ikke bare en sum av individuelle valg og arvelige faktorer. Det er derfor viktig å planlegge 
for et samfunn som legger til rette for god folkehelse. God planlegging krever kunnskap om 
samfunns- og miljømessige forhold som påvirker folks helsetilstand.  
 
Folkehelseloven pålegger kommunene og fylkeskommunen å fremme folkehelsen innen egne 
oppgaver og virkemidler. Kommunen skal være særlig oppmerksom på trekk ved utviklingen som 
kan skape eller opprettholde sosiale og helsemessige problemer eller forskjeller.  
 
Hensikten med oversikten er å få et godt kunnskapsgrunnlag for politikk og beslutninger som 
kommunen skal ta i årene framover. Oversikten har status som grunnlagsdokument og vil bli 
førende for innsats og prioriterte tema i kommunens videre planlegging. Dette dokumentet er det 
første som utarbeides etter nye lovkrav. Dokumentet gir ikke en fullstendig oversikt over alle 
påvirkningsfaktorer for folkehelsa, men viser noen utvalgte og sentrale forhold. 
 
De fleste utfordringene knytter seg til en generell samfunnsutvikling og er, i mer eller mindre grad, 
like for mange kommuner i landet. Tilgjengelig statistikk og tallmateriale er i stor grad knyttet til 
samfunnsmessige risikoområder, og statistikken vil derfor kunne oppfattes å gi et for negativt 
bilde. Rælingen kommune er en god kommune å bo og vokse opp i. Vi har en befolkning som er 
ved relativt god helse og som har alle muligheter for et langt og godt liv. Vi har likevel noen 
utfordringer, og har i oversikten vist noen områder der vi kan forbedre oss. Det kan være forhold 
som kan danne grunnlag for videre drøfting av innsats og prioriteringer fremover. Det kan også 
vise seg at vi innenfor noen temaer ligger godt an i en sammenligning med andre, men temaet 
kan likevel representere en viktig utfordring. 
 
God samfunnsutvikling gir god folkehelse. Trivsel er en viktig forutsetning for god helse og 
livskvalitet. I Rælingen har vi definert trivsel som summen av et helsefremmende lokalsamfunn.  
 
           ……………………………… 
 
Folkehelse og levekår i Rælingen – mai 2011 
Folkehelse- og levekårsrapporten (mai 2011) var et sentralt grunnlagsdokument for drøftinger og 
avklaringer i kommunens arbeid med kommunal planstrategi 2012, innenfor temaområde 
befolkning, folkehelse og levekår. Rapportens innhold ble inkludert i utfordringsdokumentet 
tilhørende kommunal planstrategi.  
 
Rapporten ble laget før folkehelseloven med forskrift ble vedtatt. Ny folkehelselov er samordnet 
med plan- og bygningslovens formål og intensjoner, både i forhold til planprosesser og i forhold til 
temaenes betydning for samfunnsutvikling og samfunnsplanlegging. 
 
Folkehelseoversikt for Rælingen – juli 2015 
Oversikten erstatter ovennevnte rapport som kunnskapsdokument og grunnlag for videre 
kommunal planlegging. Oversikten er gitt ny tittel og ny struktur på innholdet. Dette skal ivareta 
lov og forskrift innenfor området. Oversikten er oppdatert med nyere data samt at flere tema er 
tatt med. Oversikten er utarbeidet som grunnlagsdokument til kommunal planstrategi 2016.  
 
Folkehelseoversikten vil i tråd med krav i forskrift til folkehelseloven bli gjort allment tilgjengelig. 
 
Folkehelseoversikten er ment å gi mulighet for å påvirke langsiktige forhold av betydning for et 
helsefremmende lokalsamfunn. 
 
 
Rælingen, august 2015 
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Bakgrunn, lovverk og plan- og styringssystem 
 
Folkehelse og planlegging 
Folkehelsepolitikkens overordnede mål er flere leveår med god helse i befolkningen som helhet 
samt reduserte sosiale helseforskjeller mellom ulike sosioøkonomiske grupper, etniske grupper 
og mellom menn og kvinner. Forskjeller i helsetilstand henger sammen med sosioøkonomiske 
kjennetegn som blant annet utdanning, inntekt og arbeidstilknytning. 
 
Folkehelse og levekår favner bredt tematisk og organisatorisk. Problemstillingene krever innsats 
og løsninger både på tvers i organisasjonen, på tvers av forvaltningsnivåer og samarbeid/dialog 
med private. Positive og negative påvirkningsfaktorer kan omtales som risiko- og friskfaktorer. 
Faktorene virker direkte eller indirekte inn på helsa og kan omfatte både livsstil/individuelle 
ressurser, sosiale og økonomiske levekår og fysiske miljøfaktorer. 
 
Folkehelseperspektivet skal inngå i planlegging og lokal samfunnsutvikling. Folkehelseoversikten 
skal være et grunnlag for videre arbeid med prioriteringer og planlegging av innsats. Oversikt 
over befolkningsutvikling, sosiale forhold, velferd, helsetilstand og påvirkningsfaktorer for utvikling 
av god eller dårlig helse, er grunnleggende for å kunne prioritere og målrette tiltak effektivt og en 
forutsetning for gode innspill til planprosesser. 
 
Plikten til å ha en slik oversikt er forankret i folkehelseloven og i forskrift om oversikt over 
folkehelsen1. Plikten er også samordnet med bestemmelser i annet lovgrunnlag, blant annet 
forskrift om miljørettet helsevern, smittevernloven og plan- og bygningsloven. 

Folkehelseloven og plan- og bygningsloven 

Folkehelseloven skal bidra til en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse, herunder utjevner 
sosiale helseforskjeller. Folkehelsearbeidet skal fremme befolkningens helse, trivsel, gode 
sosiale og miljømessige forhold og bidra til å forebygge psykisk og somatisk sykdom, skade eller 
lidelse. Loven skal legge til rette for et langsiktig og systematisk folkehelsearbeid. 
Forskrift omoversikt over folkehelsen skal legge til rette for et systematisk og kunnskapsbasert 
folkehelsearbeid. Forskriften skal blant annet bidra til samordning og standardisering av arbeidet.  
 
Planlegging handler om å legge til rette for at samfunnet utvikler seg slik vi ønsker. Gjennom 
plan- og bygningsloven skal viktige samfunnsinteresser ivaretas og arealer forvaltes. Plan- og 
bygningsloven skal fremme befolkningens helse, motvirke sosiale helseforskjeller og tilrettelegge 
for gode bomiljøer og oppvekst- og levekår. Samfunns- og arealplanleggingen legger vilkår for 
helsetilstanden i ulike grupper i befolkningen. En god samfunnsplanlegging styrker folkehelsen 
ved at den bidrar til å beskytte mot risikofaktorer og fremme faktorer som virker positivt på helse 
og livskvalitet, ikke minst ved at planlegging kan bidra til en mer rettferdig og jevnere sosial 
fordeling av faktorer som påvirker helsen.  
 
Plan- og bygningsloven har bestemmelser om planer og planlegging i forhold til innhold, prosess 
og tidssyklus. Kommunal planstrategi er kommunestyrets prioriterings- og styringsdokument for 
planleggingsbehov i kommunestyreperioden. Planstrategien skal gi et grunnlag for en målrettet 
og aktuell planlegging i perioden. Planstrategien er et verktøy for politisk styring og prioritering av 
planbehov, og gir kommunestyret en anledning til tidlig i valgperioden å drøfte viktige hovedlinjer 
og strategiske valg knyttet til samfunnsutviklingen. 
 
Folkehelseoversikten skal foreligge ved oppstart av arbeidet med kommunal planstrategi. 
Folkehelseoversikten har status som grunnlagsdokument. Illustrasjon 1 (side 8) viser 
sammenhengen i lovverket; fra grunnlagsarbeid til planlegging og fram mot oppfølging og 
iverksetting av tiltak. Planstrategien er «overgangen» mellom grunnlagsarbeid og planarbeid. 

                                                 
1 Forskrift om oversikt over folkehelsen, ikrafttredelse 1.7.2012. 
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Kommuneplanens samfunnsdel – Trivsel, livskvalitet og folkehelse 

Kommuneplanens samfunnsdel, vedtatt i desember 2013, har et tidsperspektiv fram mot år 2025. 
Kommuneplanen har som en ramme at kommunen ikke er en organisasjon som alene kan ta 
ansvar for innbyggernes velferd og trivsel. Kommunen må ha et godt samarbeid med innbyggere, 
brukere, lag/foreninger og ulike offentlige myndigheter. Innsatsen krever både langsiktighet og en 
samordnet innsats, over tid og på tvers av fagfelt og sektorer. 
 
Overordnede hensyn fastsatt i kommuneplanen skal bidra til at løpende drift, forvaltning og 
planlegging bygger på grunnleggende, viktige prinsipper i organisasjonen og for samfunns-
utviklingen. Overordnende hensyn vil på ulike vis ha en sammenheng til folkehelsearbeidet. 
 

 God folkehelse i befolkningen 

 Trygt og sikkert lokalsamfunn 

 Bærekraftig miljø- og klimautvikling 

 Langsiktig forvaltning av kommunens ressurser 
 
Befolkningens sammensetning og utvikling har betydning for levekårsforhold og tjenestebehov.  
Demografiske endringer gir nye og økende utfordringer med hensyn til tjeneste- og velferds-
tilbudet. Innbyggernes deltakelse i lokalsamfunnet og følelse av tilhørighet kan være viktig i 
forhold til trivsel og psykisk helse samt for lokalsamfunnets bærekraft. Levekår er påvirket av 
ressurser som individene har.  
 
Natur og friluftsliv er sentralt for vår fysiske og psykiske helse. God tilgang til natur og aktivitets-
vennlige bo- og nærmiljøer er sentralt for å fremme fysisk aktivitet i et livsløpsperspektiv.  Ulike 
gruppers behov skal ivaretas i forhold til både fysisk tilgjengelighet, kulturell forståelse og språk. 
 
Kommunen vil framover rette innsats på å utvikle et helsefremmende lokalsamfunn, ivareta en 
klimavennlig utvikling og ta imot mange nye innbyggere. I Rælingen vil vi ha gode levekår og 
utvikle gode nærmiljøer som bidrar til god folkehelse i befolkningen. Vi skal ta langsiktige hensyn 
til mennesker og miljø. Innbyggerne skal ha gode muligheter til å ha en sunn livsstil, oppleve et 
mangfold i aktivitetstilbud samt oppleve et lokalsamfunn og tjenestetilbud som gir trygghet, 
mestring og tilhørighet – og inkludere alle. 
 
Samhandlingsreformen og folkehelseloven bygger begge på prinsippet om bærekraft. Det betyr å 
tilrettelegge for en samfunnsutvikling som sikrer grunnleggende behov over tid. Forebyggende 
arbeid er bærekraftig, fordi det bidrar til å legge større vekt på kommende generasjoners behov. 
Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging (2011) skal bidra til en planlegging 
for å fremme en bærekraftig utvikling, hvorav helse, livskvalitet og oppvekstmiljø er ett av de 
utvalgte og prioriterte temaene. 
 
Tre tematiske hovedområder er prioritert for planperioden i vår kommuneplan: 

 Trivsel, livskvalitet og folkehelse  

 Utbygging, transport og klima 

 Organisasjon og tjenesteutvikling  
 
Trivsel, livskvalitet og folkehelse har følgende fastsatte satsingsområder for planperioden: 

 Tverrfaglighet og samhandling i folkehelsearbeid 

 Livsstil og sunne valg 

 Trygghet, mestring og læring 

 Nærmiljø og tilhørighet  

 Natur, kultur og aktivitet  
 
Det er i kommuneplanens samfunnsdel fastsatt styringsmål og strategier til hvert satsingsområde. 
I handlingsprogrammet inngår styringsmålene og strategiene, og utviklingsarbeid i perioden vises 
innenfor hovedområdet. Enhetene følger opp med årlige utviklingsområder som viser hvordan 
styringsmålene følges opp i et ettårs-perspektiv.  
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Folkehelseoversikt – et systematisk og kunnskapsbasert folkehelsearbeid 

Hovedhensikten med oversiktdokumentet er å forankre folkehelsearbeidet politisk, på tvers av 
sektorer og som langsiktig satsing. Kommunal planstrategi er ikke en plan, men skal klargjøre 
planoppgaver som bør startes opp eller videreføres.  
 
Folkehelseoversikten vil spesielt følge opp det første satsingsområdet i vår kommuneplan; 
Tverrfaglighet og samhandling i folkehelsearbeid. Oversikten skal sikre et systematisk og 
kunnskapsbasert folkehelsearbeid, integrert i kommunens plan- og styringssyklus og plansystem 
etter plan- og bygningsloven. 
 
Oversiktsarbeidet skal etter loven både gjøres løpende gjennom ordinær virksomhet samt ved 
utarbeiding av et samlet oversiktsdokument hvert fjerde år. Oversiktsdokumentet skal foreligge 
ved oppstart av arbeidet med kommunal planstrategi. Den fireårige syklusen og gjennomgangen 
vil framover sikres ved utarbeiding av et samlet oversiktsdokument, mens den løpende oversikten 
vil bli innarbeidet i kommunens ordinære styringsdokumenter. I forbindelse med årsberetnings-
arbeidet vil det bli gjort en avgrenset gjennomgang av status for å sikre oppdatert kunnskap.  
I tillegg vil det bli fulgt med på status gjennom ordinær «fra dag til dag aktivitet». Dette kan være 
blant annet meldinger og rapporter som kommunen får innsikt i; fra både brukere, innbyggere, 
administrativt personell eller andre kilder. 
 
Oversikten synliggjør noen av våre folkehelseutfordringer. De fleste temaene knytter seg til en 
generell samfunnsutvikling og til felles utfordringer. Oversikten gir ikke en fullstendig oversikt over 
alle påvirkningsfaktorer, men er ment å dekke mange vesentlige forhold. I vårt arbeid har vi 
forsøkt i størst mulig grad å synliggjøre forhold som viser lokal tilstand og lokale utfordringer.  
I tillegg inneholder oversikten noen faglige vurderinger av temaene, men viser ikke et fullstendig 
bilde av årsaksforhold og konsekvenser. En videre analyse vil være nødvendig på mange temaer. 
Det vil blant annet bli viktig å vurdere hvorvidt et funn sier noe om ulikheter i kvaliteten på et 
tjenestetilbud eller om det sier noe om kjennetegn ved innbyggerne. 
 
Vedlegg 1 og 2 supplerer temakapitlene og gir en utdypende innsikt på noen av temaene. 

 
Vi har valgt å bygge opp folkehelseoversikten etter forskriftens temaområder, som er: 
 

A. Befolkningssammensetning 
B. Oppvekst- og levekårsforhold 
C. Fysisk, biologisk og kjemisk og sosialt miljø2 
D. Skader og ulykker 
E. Helserelatert atferd 
F. Helsetilstand 

 
 
Forskriften fastsetter ikke hvilken informasjon som mer 
detaljert bør inngå i temaene. Det har vi valgt ut fra hvilke 
forhold vi anser som vesentlige lokalt for Rælingen.  
Temakapitlene redegjør innledningsvis for noen utvalgte 
påvirkningsfaktorer. 
 

                                                 
2 I oversikten vår omtalt som fysisk, kjemisk og sosialt miljø. 
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Kilder og statistikk – farer og muligheter 

Oversiktsdokumentet er basert på ulike kilder, både eksterne og interne. Statlige myndigheter og 
fylkeskommunen gjør opplysninger og statistikk tilgjengelig for kommunene. I forskriften er det 
også konkrete bestemmelser om samarbeid og utveksling av informasjon mellom forvaltnings-
nivåene. Kommunen selv har kunnskap fra de ulike tjenestene samt om faktorer og 
utviklingstrekk i miljø og lokalsamfunn som kan ha innvirkning på befolkningens helse.   
 
Statistikk og oversikter kan ha stor nytteverdi i folkehelsearbeidet, men det er også knyttet 
utfordringer til bruk av statistikken og tolkningen av den. Statistikken gir ofte et grunnlag for 
undring og spørsmål, heller enn fasitsvar og løsninger. Konklusjoner om årsaker kan ofte bli 
tolkninger. Ved vurderingene er det tatt utgangspunkt i den offisielle kunnskap som eksisterer om 
bakenforliggende forhold av betydning, i tillegg til lokale erfaringer. 
 
Kilde er angitt i de enkelte diagrammene. I mange av diagrammene er Rælingen sammenlignet 
med andre kommuner, fylket og landet. Det er i hovedsak valgt å sammenligne Rælingen med 
våre tilgrensende nabokommuner samt fylket og landet. Oversikten skal ikke brukes for å 
sammenligne kommuner for å se på hvilken kommune som er «best» på folkehelse. Den skal 
brukes for at kommunen skal bli mer bevisst sin egen befolkning, og se hvilke utfordringer 
nettopp vår befolkning har. Den viktigste sammenligningskilden er tidligere målinger for vår 
kommune. Å se egen utvikling over tid sier noe om trenden i vår kommune, og kan brukes for å 
evaluere effekt av tiltak som er satt inn. Det å måle effekt av folkehelsetiltak er i seg selv en 
vanskelig oppgave. Ofte setter man inn et tiltak som man ikke ser effekten av før det har gått 
veldig mange år. På veien dit skjer det mye annet som kan forstyrre bildet, og det kan bli 
vanskelig å finne en direkte sammenheng mellom tiltaket som ble satt inn og resultatet senere. 
 
Vi har i hovedsak valgt å vise flere årganger eller gjennomsnitt over flere år fremfor et enkelt år. 
Det gjør at tilfeldigheter eller ekstraordinære hendelser ikke forstyrrer vurderinger og analyser. 
Tilfeldige variasjoner fra år til år kan gi store utslag. Når variasjonene er store, blir det vanskelig  
å vurdere trender. Trender vil være viktigere å se på enn statistikk for et enkelt år. For å 
sammenligne forskjellige kommuner eller se på utvikling over tid, er det viktig å bruke 
standardiserte verdier. Det gjør at påvirkning knyttet til alders- og kjønnssammensetning 
reduseres. Innenfor noen temaer vises data i form av antall (ikke prosentandeler), og da vil 
sammenlikninger med andre være unaturlig. Innenfor noen temaer er tallgrunnlaget lavt (dvs for 
lavt til å være representativt for videre tolkning), og temaet er da ikke tatt med i oversikten. 
 
Koblingen mellom 4-årsdokumentet, plan- og bygningsloven og kommuneloven: 3 

 
                                                 
3 I Rælingen vil handlingsprogram tilsvare begrepet økonomiplan i figuren. 



9 

Folkehelseoversikt Rælingen – grunnlagsdokument - august 2015 

Befolkningssammensetning 

 
Temaområdet befolkningssammensetning inneholder status og vurderinger av grunnlagsdata 
knyttet til befolkningen med omtale av kjennetegn ved våre innbyggere. Kapitlet omhandler 
befolkningens utvikling og vekst, aldersstruktur, flyttemønster og etnisitet. Befolkningens 
sammensetning og utvikling har betydning for mange levekårsforhold og for innbyggernes trivsel, 
trygghet, mestring og tjenestebehov. En mer mangfoldig befolkning vil gi nye folkehelse-
utfordringer i årene som kommer. 
 
Demografien er indirekte relatert til utfordringsbildet på folkehelse. Befolkningsdata i seg selv kan 
ikke klassifiseres som positive eller negative påvirkningsfaktorer, men dataene er viktige å ha 
med seg sammen med vurderingene av de øvrige temaene. I noen tilfeller vil befolkning som 
tema også kunne være vesentlig i seg selv, blant annet ved å påvirke strategiske veivalg.  
 
Rælingen er en relativt sett tett befolket kommune. Andel tettstedbefolkning i Rælingen er på 
nærmere 96 % pr 1.1.2013 (etter SSBs definisjon og avgrensning av tettsteder i Norge). Innenfor 
Akershus fylke er det kommunene Skedsmo, Lørenskog, Asker, Bærum og Oppegård som har en 
høyere andel tettstedsbefolkning enn Rælingen. Norge samlet ligger på 81 %. 
 
Befolkningsutviklingen i Norge generelt preges av at fruktbarheten er forholdsvis høy, det er høy 
innvandring, sterk urbanisering, mange lever alene og andelen eldre øker. Norge er blant de land 
i Europa som har høyest fruktbarhet og høyest innvandring. Befolkningsveksten i Norge i 2011-13 
er den høyeste på 90 år. Urbanisering har foregått jevnt over 100 år. 
 
Antallet innvandrere i Norge forventes å vokse fra 560 000 i 2012 til rundt 1,3 millioner i 2050.  
Om lag 320 000 innvandrere kommer fra Europa og 240 000 fra Afrika og Asia. Kunnskapen om 
innvandrerbefolkningens helse er mangelfull. Den kunnskapen vi har tyder på at det er store 
helsemessige forskjeller mellom ulike innvandrergrupper. 
 
Andelen barn og unge under 18 år har falt fra 40 til 20 % de siste 100 årene. Norske barn har 
svært god helse i et globalt perspektiv. Grunnlaget for god helse i barneårene og voksen alder 
starter allerede før fødselen. Til tross for god helse i et globalt perspektiv har vi noen utfordringer.  
 
Andelen eldre over 70 år utgjør nå rundt 10 % av befolkningen, mens de forventes å utgjøre  
ca 20 % i 2070. De individuelle forskjellene i fysisk og psykisk funksjon blant eldre er store. 
Morgendagens eldre kan heller ikke direkte sammenliknes med gårsdagens eldre.  
Bedre levekår, endret livsstil og bedre helsetjeneste er viktige årsaker til dette. 
 
Forventet levealder er et vanlig brukt mål for å oppsummere dødeligheten ved alle aldre i ett 
enkelt tall. Forventet levealder i Rælingen er nærmere beskrevet under tema helsetilstand. 
 

 
Befolkningssammensetning og utvikling 
 Aldersstruktur 
 Yrkesaktiv befolkning 
 Befolkningsvekst 

Fødselsrater 
 
Befolkningens mobilitet 
 Flyttemønster 
 Mobilitetsnivå 
  
Innvandring og etnisk mangfold 
 Innvandrerbefolkningens utvikling 
 Innvandreres landbakgrunn 
 Innvandreres innvandringsgrunn 
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Befolkningssammensetning og utvikling 

 
Diagram A 1-2: Befolkning aldersfordelt, andel av befolkningen. Utvikling over tid. 

 
 
 
Diagram A 3-4 : Andel barn og andel eldre i befolkningen 

Kilde: Kilde: Folkehelseinstituttet, Kommunehelsa statistikkbank / SSB. 
Forholdstall (Norge=100) = Forhold mellom kommunens andel og andelen på landsbasis et gitt år.4 

 

Forklaring og vurdering 
Diagram A 1-2 viser at det over tid skjer en aldring i kommunens befolkning. Det er først og 
fremst i voksengruppa (særlig 20-34 år) det har vært en nedgang, og i eldregruppa (unge eldre 
65-69 år og de eldste 85 år+) det har vært en økning. Barn- og ungdomsgruppa holder seg stor, 
og noenlunde konstant i Rælingen. 
 
Diagram A 3-4 viser andel barn og andel eldre i befolkningen, vist med forholdstall. Rælingen 
ligger noe over landet mht andel barn i befolkningen, og langt under landet mht andel eldre.  
Andel 80 år+ i Rælingen er også lavest av alle kommunene i fylket (diagram ikke vist her).  
Det betyr at foreløpig har Rælingen en relativt sett ung befolkning. I tillegg viser diagrammene 
(A3-4) sammen med diagrammet (A 1) at endringer i aldersstruktur skjer i et langsomt tempo når 
en ser på en hel befolkning. Endring i selve antallet i en aldersgruppe vil likevel være vesentlig 
sett i forhold til tilpasninger av tjenestetilbud og investeringer i infrastruktur. 

                                                 
4 Eksempel: Forholdstall = 56 betyr at kommunens andel er 44 % lavere enn landsnivået. 
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 Diagram A 5-6: Andel av befolkningen i yrkesaktiv alder (16-66 år) 

Kilde: Folkehelseinstituttet, Kommunehelsa statistikkbank / SSB.  

 
Forklaring og vurdering 
Diagrammene viser andel av befolkningen i aldersgruppa 16-66 år, klassifisert som yrkesaktiv 
befolkning. Diagrammene viser at Rælingen foreløpig (pr 2014) er «bedre stilt» enn nabo-
kommuner, fylket og landet med hensyn til hvor mange som er i yrkesaktiv alder. Vi ser likevel at 
trenden er en redusert andel over tid. Forventninger om fortsatt økende levealder sammen med 
faktisk økning i antallet eldre, gjør at størrelsen på den yrkesaktive befolkningen er vesentlig, sett 
i forhold til et økende omsorgs- og tjenestebehov som skal dekkes.  
 
Diagram A 7: Befolkningsvekst 2009 - 2013 

 
Kilde: Akershus fylkeskommune / SSB.  

 
Forklaring og vurdering 
Diagrammet viser årlig befolkningsvekst i Rælingen i perioden 2009-2014, sammenlignet med 
fylket og landet. Veksten i Rælingen ligger over landssnittet, og over fylkessnittet de to siste 
årene. I 2014 var det kun tre kommuner i fylket som hadde lik eller høyere vekst enn Rælingen 
(diagram ikke vist her). Det forventes fortsatt høy vekst i Rælingen5 de nærmeste årene, noe som 
gir utfordringer i forhold til å håndtere de mange behov som et økende antall innbyggere gir. 
 

                                                 
5 Handlingsprogram 2015-2018, Rælingen kommune. Befolkningsprognoser fram mot 2025. 
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Diagram A 8-9: Antall fødte. Utvikling over tid.  
 

 
 

 
 
Kilde: Folkehelseinstituttet, Kommunehelsa statistikkbank /SSB.  
Forholdstall (Norge = 100): Forholdet mellom kommunens rate og raten på landsbasis et gitt år. 

 

Forklaring og vurdering 
Diagrammene viser antall fødte, registrert som levendefødte (regnet som barn som viser livstegn 
ved fødselen). Antall fødte vises som forholdstall i forhold til landet, dvs fødselsrater.  
Antall fødte gir informasjon som kan være til nytte i planlegging av blant annet helse- og 
sosialtjenester og barnehagetjenester. 
 
Diagrammene viser at antall fødte i Rælingen ligger over både landet og fylket de siste årene, 
samt på et høyere nivå enn våre nabokommuner. I Rælingen er det relativt sett en fortsatt ung 
befolkning, samt en innflytting der andelen unge familier er stor. 
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Befolkningens mobilitet 

 
Diagram A 10-11: Flyttemønster i Rælingen 

 
Kilde: Akershus fylkeskommune, Statistikkbanken / januar 2015. 
 

Forklaring og vurdering 
Diagrammet viser innenlands flytting, dvs kun flytting fra en kommune i Norge til Rælingen, ut fra 
innflytternes landbakgrunn. Diagrammet viser at det er innflytting av innbyggere med annen 
landbakgrunn enn etnisk norsk (i diagrammet kalt øvrig befolkning) som gir et positivt tilskudd til 
kommunen. Innflyttere med bakgrunn fra Afrika, Asia etc er spesielt høy i Rælingen. Innflytting av 
etnisk norske innbyggere er negativ alle de tre siste årene.  
 

 
Kilde: Akershus fylkeskommune, Statistikkbanken (Panda/SSB) / november 2014. 

 
Forklaring og vurdering 
Diagrammet viser flytting til/fra Rælingen til/fra noen utvalgte andre kommuner i landet og til/fra 
utlandet.6 Diagrammet viser at det i 2013 var tilflyttingsoverskudd i Rælingen fra utlandet, Oslo, 
Skedsmo og Lørenskog.  

                                                 
6 Dersom en person flytter flere ganger i det samme kalenderåret, teller hver gang som en flytting. 
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Diagram A 12-13: Mobilitet i befolkningen 

 
 

 
Kilde: Akershus fylkeskommune, Statistikkbanken / april 2015. 

 
Forklaring og vurdering 
Det første diagrammet vsier at Rælingen har et positivt og høyt nivå på nettoinnflyytting de siste 
årene. Nettoinnflytting er en vesentlig faktor i forhold til kommunes utvikling på mange områder, 
blant annet i forhold til boligutvikling og tilrettelegging av et attraktivt lokalsamfunn.I tillegg vil det 
være vesentlig å klare å utvikle og dimensjonere tjenestetilbudet i takt med høy vekst og tilflytting 
samt ut fra hvor i kommunen befolkningen øker. 
 
Det andre diagrammet viser nettoinnflytting pr 1000 middelfolkemengde7 i Rælingen i perioden 
2010 -2014, samt hvordan nettoinnflyttingen fordeler seg mellom innenlandsflytting og 
innvandring. Diagrammet viser at nivået på nettoinnflyttingen som kommer fra innenlands flytting 
er veldig høyt i 2013 og 2014, sett i forhold til årene før. Nivået på nettoinnflyttingen som kommer 
fra innvandring var noe lavere i 2013 og 2014 enn årene før.  
 
Rælingen er en utpreget flyttekommune med høy mobilitet i befolkningen. Det er mange som 
flytter både til og fra kommunen, og flytteaktiviteten ligger over gjennomsnitet i fylket. Andel  
inn- og utflytting er på hver seg om lag 9 % i Rælingen, og lå i 20128 på det høyeste nivået i 
Akershus. Dette sier noe om gjennomstrømningen i befolkningen, og kan bety noe i forhold til 
stabiliteten i et lokalmiljø, grad av lokal forankring eller si noe om et bomiljø. 

                                                 
7 Middelfolkemengde: Gjennomsnittet av folkemengden i begynnelsen og slutten av året. 
8 Kilde: SSB/panda, Akershusstatistikk 1/2014. 
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Innvandring og etnisk mangfold 

Mye av befolkningsveksten er drevet av innflytting til kommunen av personer med innvandrer-
bakgrunn, både gjennom tilflytting direkte fra utlandet og gjennom innenlands tilflytting.  
 
For de fleste verdensdeler er det høyest andel med botid over 10 år i Akershus, og også på 
Nedre Romerike. Unntaket er EU-land i Øst-Europa. Blant innvandrere fra Afrika er det omtrent 
like mange med kort botid som med lang botid. 
 
Om lag 1/4 av innvandrerbefolkningen i Rælingen består av norskfødte med to innvandrerforeldre 
og 3/4 av personer som selv har innvandret til Norge. I Rælingen er andelen norskfødte av 
innvandrerbefolkningen over fylkes- og landssnittet. 
 
En egen omtale av innvandrerbefolkningen spesielt finnes i vedlegg 2.  
Sammendraget viser hovedtrekk, og tall for Rælingen er spesifisert der de finnes i materialet. 
Temaheftet inneholder også mye utdypende informasjon om den etnisk norske befolkningen. 
 
Diagram A 14-15: Innvandrebefolkningens størrelse og utvikling 

 
 

 
Kilde: Akershus fylkeskommune/SSB, mars 2015. 
 

Forklaring og vurdering 
Diagrammene viser andel av befolkningen med innvandrerbakgrunn.9 Innvandrerbefolkningen i 
Rælingen har vært økende over tid. Rælingen har en innvandrerandel som ligger over fylket og 
landet. Rælingen har, nest etter Lørenskog og Skedsmo, høyest innvandrerandel i fylket.  

                                                 
9 «Personer med Innvandringsbakgrunn» er definert som personer som selv har innvandret til Norge 
(innvandrere) og personer som har foreldre som innvandret til Norge (norskfødt med to innvandrerforeldre).  
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Diagram A 16: Innvandrere etter landbakgrunn 

 
Kilde: Akershus fylkeskommune/SSB, mars 2015. 

 
Forklaring og vurdering 
Diagrammet viser fra hvilke deler av verden innvandrergruppa har sin bakgrunn. I Rælingen er 
det flere innvandrere som kommer fra resten av verden (inkl. Tyrkia) enn fra Europa. I Rælingen 
er andelen fra Asia med Tyrkia markant høyere enn fylkessnittet, og andelen fra Europa lavere 
enn fylkessnittet. Det er 3 678 innbyggere med innvandrerbakgrunn i Rælingen pr 1.1.2015; 
hvorav 1 506  (41%) kommer fra Europa unntatt Tyrkia, og  2 172 (59%) kommer fra resten av 
verden (hvorav majoriteten er fra Asia med Tyrkia). 
 
 
Diagram A 17: Innvandrere etter innvandringsgrunn 

 
Kilde: Akershus fylkeskommune / IMDI / Publisert januar 2015. 

 
Forklaring og vurdering 
Diagrammet viser registrert innvandringsgrunn10 på innvandrergruppa. Rælingen har høyest 
andel innvandrere med familie som innvandringsgrunn i hele fylket, og lavest andel med arbeid 
som innvandringsgrunn i fylket. Rælingen ligger noe over fylkessnittet på andel innvandrere med 
flukt som grunn, og noe under fylkessnittet på utdanning som grunn.    

                                                 
10 Innvandringsgrunner blant bosatte innvandrere per 1.januar 2012. Tallene omfatter kun ikke-nordiske 
statsborgere som innvandret i 1990 eller senere. Siden 1989 har norske myndigheter registrert 
innvandringsgrunn for alle ikke-nordiske statsborgere, uavhengig av om personene trenger å søke om 
opphold i Norge eller ikke. Innvandringsgrunner deles i fire hovedtyper, arbeid, flukt, familie og utdanning.  
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Oppsummering – Befolkningssammensetning 

 

 I perioden 1995 - 2015 har andelen eldre (over 67 år) økt med 3,5 prosentpoeng.  
 

 Rælingen har en aldersstruktur med vesentlig lavere andel eldre over 80 år enn både 
fylket og landet.   
 

 Rælingen har flere innbyggere i yrkesaktiv alder enn nabokommuner, fylket og 
landet. Samtidig er trenden en redusert andel i yrkesaktiv alder over tid. 

 

 Befolkningsveksten i Rælingen ligger over landssnittet, og over fylkessnittet de to 
siste årene. 

 

 I Rælingen er fødselsraten høyere enn både fylket og landet. 
 

 Rælingen har et høyt nivå på både inn- og utflytting, og en utvikling med 
nettoinnflytting hvert år de siste årene. 

 

 Innenlands flytting har sammen med innvandring gitt et høyt nivå på 
nettoinnflyttingen de to siste årene.  

 

 Innflytting av innbyggere med annen landbakgrunn enn etnisk norsk gir et positivt 
tilskudd til kommunen. 

 

 I Rælingen er andel av befolkningen med innvandrerbakgrunn høyere enn i fylket   
og landet. 
 

 I Rælingen er andelen norskfødte av innvandrerbefolkningen over fylkes- og 
landssnittet.  

 

 I Rælingen er andelen innvandrere med bakgrunn fra Asia med Tyrkia etc. markant 
høyere enn fylkessnittet, og andelen fra Europa lavere enn fylkessnittet. 

 

 Rælingen har høyest andel i Akershus av innvandrere med familie som begrunnelse 
for innvandring, og lavest andel med arbeid som begrunnelse for innvandring. 
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Påvirkningsfaktorer helsetilstand: 

 
Kilde: John Gunnar Mærland, Forebyggende helsearbeid, 2010.  

 
Denne generelle modellen fra 1991, etter Dahlgren og Whitehead, viser at de biologiske og atferdsmessige 
faktorene som medisinsk forebyggende praksis til nå har lagt størst vekt på, må suppleres av et komplekst 
nettverk av sosiale, kulturelle og samfunnsmessige påvirkningsfaktorer. 
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Oppvekst og levekår 
 
Temaområdet oppvekst- og levekårsforhold inneholder status og vurderinger av ungdata,  
skole- og arbeidsforhold, økonomiske vilkår og befolkningens utdanningsnivå. Oppvekst og 
levekår er viktige premisser for helse og livskvalitet. Levekår kan defineres i et samspill mellom 
individuelle faktorer og ressurser, og de muligheter innbyggerne har til å realisere disse på 
arenaer som blant annet skole og arbeid.  
 
Økt trivsel er et sentralt mål for folkehelsearbeidet. For barn og unge er skolen en svært viktig 
sosial arena. Trivsel på skolen er en av flere faktorer som påvirker elevenes motivasjon for å 
lære. Mobbing er en vesentlig individuell risikofaktor for psykiske lidelser. Frafall i videregående 
skole er et omfattende problem i hele landet. Samarbeid og kontinuitet mellom barnehage, 
grunnskole og videregående skole er viktig for å forebygge frafall i videregående opplæring. 
 
Utdanningsnivået i fylket har økt kraftig siden 1970. Forskning viser at det er en tydelig sosial 
helsegradient etter utdanningsnivå. Utdanning kan gi en form for kompetanse som gjør oss bedre 
i stand til å mestre utfordringer, og gi et livsløp som fører til bedre levekår og helse. Personer 
med videregående skole har bedre helse og høyere forventet levealder enn de med kun 
grunnskoleutdanning, og personer med høyere utdanning har bedre helse og høyere forventet 
levealder enn de med kun videregående skole. Jfr her også omtale av forventet levealder under 
tema helsetilstand. 
 
Foreldrenes utdanningsbakgrunn er den enkeltfaktoren som har størst betydning for hvordan 
barn presterer på skolen. Det er lite som tyder på at dagens skole virker sosialt utjevnende. 
Samtidig har foreldrenes utdanningsnivå mindre å si på skoler hvor elevene har en positiv 
opplevelse av læringsmiljøet sitt.  
 
Grupper som står utenfor arbeidsliv og skole har oftere dårligere psykisk helse og mer usunne 
levevaner enn de som er i arbeid eller i skole. De siste ti årene har andelen som får sykmelding 
og uføretrygd vært høyere i Norge enn i andre OECD-land. Økte helseproblemer i befolkningen 
kan ikke forklare dette. Årsakene til sykefravær og uførepensjon er vanskelige å fastslå. Ofte er 
de sammensatte, og forhold som usikker arbeidssituasjon, nedbemanninger og livsstilsfaktorer 
kan påvirke sykefraværet og andelen som søker om uføreytelser. 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 
Oppvekst, mestring og trivsel 

Ungdata – fritid, framtid, familie, venner og lokalmiljø 
Barnehagedekning minoritetsspråklige barn 
Læringsmiljø, trivsel og mobbing i grunnskolen 
Læringsutbytte, lese- og regneferdighet på ungdomskolen 
Gjennomføring videregående opplæring 
 

Utdanningsnivå i befolkningen 
Utdanningsnivå, etter alder og kjønn 
Utdanningsnivå i noen arbeidsmarkedsgrupper 
 

Arbeidsmarked og levekår 
Arbeidsledighet 
Sosialhjelpsmottakere 
Uføretrygdede 
Arbeidsdeltakelse i noen innvandrergrupper 
Inntektsnivå husholdninger 
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Oppvekst, mestring og trivsel 

 
Ungdata – fritid, framtid, familie, venner og lokalmiljø 
Kilde: Ungdata-undersøkelsen 2014 
 

Diagram B 1-2: Tidsbruk i fritiden              Framtid, familie, venner og lokalmiljø 

Diagram B1 viser ungdommens besvarelser på ulike spørsmål knyttet til tidsbruk i fritiden. 
Aktivitet i en fritidsorganisasjon scorer høyest i svarene. Sett i forhold til landet (ut fra snittet i de 

kommunene som har deltatt i undersøkelsen), har ungdom i Rælingen en høyere andel som er aktive 
i en fritidsorganisasjon og en lavere andel på de andre aktivitetene.  
 
Diagram B 2 viser ungdommens besvarelser på ulike spørsmål knyttet til framtid, familie,  
venner og lokalmiljø. 3 av 4 tror de kommer til å ta høyere utdanning, og 1 av 10 tror de vil bli 
arbeidsledige. Sett i forhold til landet, så er det markant flere i Rælingen som tror de vil ta høyere 
utdanning, og noen færre som tror de vil bli arbeidsledige. Majoriteten har en fortrolig venn og er 
fornøyd med vennene. Om lag 2/3 er fornøyd med lokalmiljøet. 
 
Forklaring til spørsmål: 
Aktiv i fritidsorganisasjon: 
Andel som har vært med på totalt fem eller flere aktiviteter i fritidsorganisasjoner sist måned.  
Ute om kvelden: 
Andel som svarer at de minst to ganger siste uke har «brukt størstedelen av kvelden ute sammen med 
venner/kamerater». 
Shopping: Andel som svarer at de minst to g. siste uke har «shoppet eller ruslet rundt i butikker for å se». 
Lønna ekstrajobb: Andel som svarer at de minst én gang siste uke har «hatt lønna ekstrajobb». 
Datamaskin: 
Andel som svarer «to timer eller mer» på spørsmålet: Tenk på en vanlig gjennomsnitts-dag. Hvor lang tid bruker du på 
datamaskin utenom skolen? 
Fortrolig venn: 
Andel som svarer «ja» på spørsmålet: Har du minst én venn som du kan stole fullstendig på og kan betro deg til om alt? 
Fornøyd med vennene: 
Andel som svarer «svært fornøyd» eller «litt fornøyd» på spørsmålet: Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med vennene 
dine? 
Fornøyd med foreldrene:  
Andel som svarer «svært fornøyd» eller «litt fornøyd» på spørsmålet: Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med foreldrene 
dine? 
Fornøyd med lokalmiljøet:  
Andel som svarer «svært fornøyd» eller «litt fornøyd» på spørsmålet: Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med lokalmiljøet 
der du bor? 
God familieøkonomi: 
Andel som svarer «stort sett god råd» eller «god råd hele tiden» på spørsmålet: Har familien din hatt god eller dårlig 
råd/økonomi de siste to årene? 
Tror de vil ta høyere utdanning: 
Andel som svarer «ja» på spørsmålet: Tror du at du vil komme til å ta utdanning på universitet eller høgskole? 
Tror de vil bli arbeidsledig: 
Andel som svarer «ja» på spørsmålet: Tror du at du noen gang vil bli arbeidsledig? 
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Barnehagedekning minoritetsspråklige barn 
 
 
Diagram B 3: Minoritetsspråklige barn i barnehage11 

 
Kilde: Akershus fylkeskommune, Statistikkbanken / SSB / oktober 2014. 

 
Forklaring og vurdering 
Diagrammet viser andelen minoritetsspråklige barn i barnehage, ift innvandrerbarn 1-5 år, 
samt endringen i andelen fra 2012 til 2013.  
 
Barnehager kan gi barn et fortrinn ved skolestart. Størst positiv betydning har barnehagen for 
språkutvikling og læring, mens forskningen er mindre entydig når det gjelder betydning for adferd 
samt sosial og emosjonell utvikling. Forskjellen i språkutvikling mellom de som har gått i 
barnehage og de som ikke har gått i barnehage, er særlig store for minoritetsspråklige barn  
samt for barn fra lavinntektsfamilier og av lavt utdannede mødre. Barnehagen kan derfor være en 
viktig arena for utjevning av sosiale helseforskjeller og for å styrke integreringen i samfunnet. 
En god barnehagedekning, et godt pedagogisk tilbud samt ekstra ressurser til styrket tilbud, vil 
være viktige påvirkningsfaktorer for tidlig språkutvikling og læring. 
 
Andelen minoritetsspråklige barn har økt fra 2012 til 2013 i Rælingen, men i betraktelig lavere 
grad enn i eksempelvis Lørenskog og Fet. Andelen minoritetsspråklige barn i barnehage i 
Rælingen er lavere enn i Lørenskog, Skedsmo og Akershus. Vi ligger på landssnittet. 
 
Andelen barn 1-5 år i barnehage  
er 92% i Rælingen i 2013.  
Differansen mellom minoritetsspråklige barn med plass  
og andel barn totalt med barnehageplass er på 15%,  
en forskjell som er noe over snittet i både  
fylket og landet.  
 
 
 

                                                 
11 I denne sammenheng betyr minoritetsspråklig at barnet har et annet morsmål enn norsk, samisk, svensk, 
dansk og engelsk. Ekskl. utvalgte land er: Sverige, Danmark, Irland, Storbrit., USA, New Zealand, Australia. 
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Læringsmiljø, trivsel og mobbing i grunnskolen 
 
Diagram B 4-7: Trivsel   

Kilde: Folkehelseinstituttet, Kommunehelsa statistikkbank / Utdanningsdirektoratet / mars 2015. 
 

Forklaring og vurdering 
Diagrammene viser andel elever i grunnskolen som trives godt på skolen i prosent av alle som 
svarte på undersøkelsen12. Kommunens tall omfatter elever som går på skole i kommunen.  
Statistikken viser 5-års glidende gjennomsnitt (gjennomsnitt for overlappende 5-årsperioder) 13. 
 
Trivsel på skolen er en av flere faktorer som påvirker elevenes motivasjon for å lære, og trivsel er 
viktig for å kunne mestre de utfordringene skolehverdagen gir. Trivsel kan på lengre sikt ha 
betydning for frafallet blant elever i den videregående skolen, hvor hull i kunnskapsgrunnlaget fra 
ungdomsskolen er en viktig medvirkende årsak til frafall. Videre kan skoletrivsel knyttes til 
livstilfredshet. Et belastende skolemiljø vil øke risikoen for psykiske helseproblemer. 
 
Rælingen har hatt en positiv utvikling i perioden på 10.trinn. Utviklingen på 7.trinn samlet er om 
lag uendret i perioden, men med en negativ utvikling siste måleperiode, spesielt for jenter. 
Sammenlignet med nabokommuner, fylket og landet har vi ikke tilfredsstillende resultater med 
hensyn til selve nivået over tid. Det er særlig jenter på barneskolen og gutter på ungdomsskolen 
vi bør være oppmerksomme på. 

                                                 
12 Data fra Elevundersøkelsen som gjennomføres årlig i 7. og 10 klasse. 

   De siste årene har svarprosenten i Elevundersøkelsen ligget på omtrent 80-90%. 
13 I vår statistikk er måltallet andel (prosent), standardisert valgt. Standardisering for kjønnssammensetning 
er anbefalt ved sammenligning med andre geografiske områder, for å redusere påvirkning av ulik 
kjønnssammensetning når man sammenligner grupper. 
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Diagram B 8-10: Mobbing 

 

Kilde: Folkehelseinstituttet, Kommunehelsa statistikkbank / Utdanningsdirektoratet / mars 2015. 
 

Forklaring og vurdering 
Diagrammene viser andel elever i grunnskolen som har opplevd mobbing de siste månedene i 
prosent av alle elever som deltok i undersøkelsen12. Kommunens tall omfatter elever som går på 
skole i kommunen. Statistikken viser 5 års glidende gjennomsnitt (dvs. gjennomsnitt for 
overlappende 5-årsperioder)13. 
 
Barn som mobbes har opptil sju ganger høyere risiko for psykiske plager - som engstelse, 
depresjon, ensomhet og rastløshet - enn barn som ikke mobbes. Blant barn og unge som 
mobbes er også kroppslige helseplager dobbelt så vanlig som blant andre barn. Jo oftere et barn 
blir mobbet jo større er risikoen for helseplager. Sammenhengen mellom mobbing og helseplager 
understreker at det er viktig å forebygge mobbing i skolen. Skolen kan bidra til å fremme 
elevenes psykiske helse gjennom å bygge opp et støttende sosialt miljø og fange opp elever med 
faglige vansker tidlig. Det er også viktig å følge med på statistikk om andel som har vært utsatt for 
mobbing for å kunne si noe om hvordan iverksatte tiltak fungerer og drive kvalitetsforbedring.  
 
Rælingen har hatt en svak negativ utvikling i perioden på 10.trinn, spesielt gutter siste 
måleperiode. Utviklingen på 7.trinn samlet er om lag uendret i perioden, men med en svak 
negativ utvikling siste måleperiode, spesielt for jenter. Sammenlignet med nabokommuner, fylket 
og landet har vi ikke tilfredsstillende resultater med hensyn til selve nivået over tid. Det er særlig 
jenter på barneskolen og gutter på ungdomsskolen vi bør være oppmerksomme på. 
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Læringsutbytte, lese- og regneferdighet på ungdomskole 
 
Diagram B 12-13: Leseferdighet, 8.trinn 
 

 
 
 

 
 
Kilde: Folkehelseinstituttet, Kommunehelsa statistikkbank / Utd.dir. / SSB / mars 2015. 

 
Forklaring og vurdering 
Diagrammene viser andel elever på 8.trinn med leseferdighet på laveste mestringsnivå, i prosent 
av alle 8.klassinger som tok nasjonale prøver14. Kommunens tall omfatter elever som går på 
skole i kommunen. Statistikken viser 3-års glidende gjennomsnitt (dvs. gjennomsnitt for 
overlappende 3-årsperioder). 
  
En av skolens aller viktigste oppgaver er å hjelpe elevene til å bli gode lesere. Å kunne lese er en 
verdi i seg selv, for opplevelse, engasjement og identifikasjon. Det er også et nødvendig grunnlag 
for læring i de fleste fag. 
 
Det har vært en positiv utvikling i Rælingen fram til 2009/10 - 2011/12, men deretter en negativ 
utvikling. Vi har flere elever på laveste mestringsnivå enn Akershussnittet og Lørenskog, men vi  
ligger noe bedre an enn landssnittet i siste periode 2011/12 - 2013/14. 

                                                 
14 Når det gjelder sammenligning fra år til år, er det viktig å ta hensyn til at prøvene ikke er like, og at de ikke 

har nøyaktig samme fordeling av lette og vanskelige oppgaver. 



25 

Folkehelseoversikt Rælingen – grunnlagsdokument - august 2015 

Diagram B 14-15: Regneferdighet, 8.trinn 

 

 

 
 
Kilde: Folkehelseinstituttet, Kommunehelsa statistikkbank / / Utd.dir. / SSB / mars 2015. 

 
Forklaring og vurdering 
Diagrammene viser andel elever på 8.trinn med regneferdighet på laveste mestringsnivå, i 
prosent av alle 8.klassinger som tok nasjonale prøver14. Kommunens tall omfatter elever som  
går på skole i kommunen. Statistikken viser 3-års glidende gjennomsnitt (dvs. gjennomsnitt for 
overlappende 3-årsperioder). 
 
Regning er en basisferdighet som er viktig videre i utdanningsløpet og arbeidslivet. 
 
Det har vært en negativ utvikling i Rælingen helt fram til 2010/11 - 2012/13, men etter det en 
tydelig positiv utvikling til siste periode 2011/12 - 2013/14. Vi har flere elever på laveste 
mestringsnivå enn Akershussnittet, Lørenskog og Skedsmo i siste periode 2011/12 - 2013/14. 
Vi ligger omtrent på landssnittet. 
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Gjennomføring videregående opplæring 
 
Diagram B 16: Andel ungdom med frafall i videregående skole   
 

 
Kilde: Folkehelseinstituttet, Kommunehelsa statistikkbank / SSB / mars 2015. 

 
Forklaring og vurdering 
Diagrammet viser frafall i videregående skole målt ved gjennomføringsgrad.15 
Det er tatt utgangspunkt i personens bostedskommune det året han eller hun startet på grunnkurs 
i videregående opplæring. Statistikken viser 3 års glidende gjennomsnitt. 
 
Forskning viser at det er en tydelig sosial helsegradient etter utdanningsnivå, hvor de med 
videregående skole har bedre helse enn de med kun grunnskoleutdanning, og de med høyere 
utdanning har bedre helse enn de med kun videregående skole (vgs).  
 
Det er et uttalt mål å få flere til å fullføre og bestå videregående opplæring i Norge. Andelen som 
fullfører og består videregående opplæring har vært stabil siden Reform 94. I tillegg til 
sosioøkonomisk status, er det først og fremst skoleprestasjonene fra grunnskolen som synes å 
påvirke hvorvidt man fullfører og består videregående opplæring. Svake skoleresultater er også, 
ved siden av mobbing, en viktig risikofaktor for psykiske vansker blant ungdom. 
 
«Ny GIV» er en flerårig nasjonal satsing som har som mål å forbedre elevenes forutsetninger for 
å gjennomføre og bestå vgs. Gjennom satsingen på «Den gode Akershus-skolen» er det nå 
etablert et fast samarbeid med kommunene for å ivareta hele det 13.årige skoleløpet. Det er en 
sammenheng mellom karakterer ved inntak til vgs. og avgangskarakterer. Samtidig er det en 
sammenheng mellom høyt karaktersnitt og høy andel fullført og bestått videregående skole. 
 
Aktuelle tiltak for øvrig vil være å satse på barnehager som bidrar til å styrke språk og sosiale 
ferdigheter, god språkopplæring i grunnskolen og tiltak for å styrke det sosiale miljøet på skolen. 
 
Rælingens innbyggere har en frafallsprosent som er høyere enn både lands- og fylkessnittet samt 
høyere enn alle våre nabokommuner. 

                                                 
15 Frafallet inkluderer personer som startet på grunnkurs i videregående opplæring for første gang et gitt år 
og som har gjennomført VKII eller gått opp til fagprøve, men som ikke har bestått ett eller flere fag og derfor 
ikke har oppnådd studie- eller yrkeskompetanse etter 5 år, samt elever som startet opp dette året, men som 
sluttet underveis. Andelen blir beregnet ut fra prosent av alle som startet grunnkurs i videregående 
opplæring det året. Personer som etter 5 år fortsatt er i videregående skole, regnes ikke som frafalt.  
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Utdanningsnivå i befolkningen  

Det er til dels store regionale forskjeller i utdanningsnivå blant befolkningen i Akershus. 
Utdanningsnivå er den enkeltfaktoren som har størst betydning for sosiale forskjeller i levekår og 
helse. Informasjon om sammenhengen mellom forventet levealder og utdanningsnivå finnes 
under tema F, Helsetilstand.  
 
Supplerende informasjon om utdanningsforhold i ulike befolkningsgrupper, både hos etnisk 
norske og i innvandrergrupper, finnes i heftet tilhørende vedlegg 2. 
 
Diagram B 17-18: Utdanningsnivå i befolkningen, etter alder og kjønn  

 
Kilde: Folkehelseinstituttet, Kommunehelsa statistikkbank / oppdatert mars 2015. 
 

 
Kilde: Akershus fylkeskommune, Statistikkbanken / Utdanning fullført pr 1.10.13 / oppdatert august 2014. 

 
Forklaring og vurdering 
Diagrammene viser hvor stor andel av befolkningen som har utdanning på universitets- eller 
høyskolenivå16, fordelt på aldersgrupper og kjønn. Rælingen har en lavere andel med høy 
utdanning både i den yngste aldersgruppa (25-44 år) og i den eldste aldersgruppa (45 år+) enn 
både fylkes- og landssnittet. Andelen med høy utdanning er størst i den yngste aldersgruppa, 
både i kommunen, fylket og landet. 
 
Det er færre med høy utdanning i Rælingen enn i Akershus både for kvinner og menn. 
Forskjellen mellom kommunen og fylket er størst ift andelen menn med lang universitets- og 
høgskoleutdanning.  I Rælingen er det over dobbelt så mange menn som har kort universitets- og 
høgskoleutdanning enn andelen med lang. Blant kvinner er forskjellen enda større, der kun noe 
over 1/5 av de med høy utdanning har av typen lang.  

                                                 
16 Kort utdanning på universitets- og høyskolenivå betyr fullført utdanning med varighet på inntil 4 år frem til 
1997/1998. Fra og med 1998/1999 gjelder det tilsvarende utdanning på minst 120 studiepoeng, men uten å 
ha fullført en høyere gradsutdanning.  Lang utdanning på universitets- og høyskolenivå betyr fullført en 
utdanning med varighet på mer enn 4 år. 
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Diagram B 19: Andel innbyggere med kun grunnskolenivå 

 

 
 
Kilde: Akershus fylkeskommune, Statistikkbanken / oppdatert pr august 2014. 
 

 
Diagram B 20: Andel innbyggere med lang universitets- og høyskoleutdanning 
 

 
 
Kilde: Akershus fylkeskommune, Statistikkbanken / oppdatert pr august 2014. 

 
Forklaring og vurdering 
Diagrammene viser andel av innbyggerne som har kort utdanning (grunnskole) og høy utdanning 
av lang karakter (universitet/høyskole på mer enn 4 år). Andelen med kun grunnskoleutdanning 
er på bortimot 30% i Rælingen, en andel som er større enn fylkessnittet. Tilsvarende har færre 
lang utdanning i Rælingen enn fylkessnittet, samt enn i Skedsmo og Lørenskog. 
 
Over tid har det vært en økning i utdanningsnivået i Rælingen. I perioden fra 1970 til 2013 falt 
andelen med kun grunnskoleutdanning fra 47 % til 29,3 %. Andelen med kort universitets- eller 
høyskoleutdanning økte i samme periode fra 8 % til 21,5 %, og andelen med lang universitets- 
eller høyskoleutdanning økte fra 2 % til 6,4 %. Andelen med videregående skole falt fra 43,5 % til 
42,8 %. Vi ser at den største endringen over tid er at langt færre kun har grunnskole, og at mange 
har en kort universitets- eller høyskoleutdanning. 
 
Det vil være viktig å følge med på denne utviklingen framover, både i forhold til den generelle 
trenden med at flere tar mer utdanning samt at befolkningen i Rælingen preges av stor utskifting. 
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Utdanningsnivå i noen arbeidsmarkedsgrupper 
 
Diagram B 21: Utdanningsnivå hos arbeidsledige 

 
Forklaring og vurdering 
Diagrammet viser utdanningsnivå hos helt arbeidsledige17. Det er en høyere andel av de ledige i 
Rælingen som har et lavt utdanningsnivå enn det er i Akershus. Størst forskjell mellom Rælingen 
og Akershussnittet er det i forhold til andelen med lavest utdanning (kun grunnskole) og andelen 
høyest utdanning (lang høyere utdanning). 
 
Diagram B 22: Utdanningsnivå for brukere med nedsatt arbeidsevne 

 
Kilde: NAV/datavarehuset. 

 
Forklaring og vurdering             
Diagrammet viser utdanningsnivå for brukere med nedsatt arbeidsevne18. Rælingen ligger kun 
noe dårligere an enn Akershus, og gjenspeiler egentlig ikke annen differanse enn det som vises 
på utdanningsnivået generelt for vår befolkning. Dette kan tolkes som at redusert arbeidsevne 
først og fremst har en helserelatert forklaring, mer enn en sosioøkonomisk / sosial forklaring. 

                                                 
17 Tallene omfatter alle som søker inntektsgivende arbeid ved NAV samt har vært uten inntektsgivende 
arbeid de siste to ukene og er tilgjengelig for det arbeid som søkes.      

 
18 Personer som er registrert hos NAV for å få bistand til å forsterke eller opprettholde sin tilknytning til 
arbeidsmarkedet, klassifiseres som arbeidssøkere, personer med nedsatt arbeidsevne eller andre. Begrepet 
nedsatt arbeidsevne erstattet begrepet yrkeshemmet f.o.m. januar 2009. I praksis klassifiseres personer til å 
ha nedsatt arbeidsevne enten ved at de har rett på arbeidsavklaring (tidligere attføring) eller at det gjennom 
en arbeidsevnevurdering er kommet til at bistandsbehovet er betydelig. Endringer i lovverk og NAVs 
arbeidsmetodikk har ført til at arbeidsevnevurderingen gjennomføres tidligere i prosessen enn før for mange 
brukere. Dette har ført til at det gradvis er blitt flere personer klassifisert med nedsatt arbeidsevne. 
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Arbeidsmarked og levekår 
 
Arbeidsledighet             
Arbeidsledige antas å være en utsatt gruppe, både økonomisk, helsemessig og sosialt. Personer 
som står utenfor arbeidslivet har generelt dårligere psykisk helse og mer usunne levevaner enn 
personer som er i arbeid. Ledigheten er noe høyere blant menn enn kvinner. I gjennomsnitt var 
3,5 % av arbeidsstyrken arbeidsledige i 2013 (Arbeidskraftundersøkelsen, SSB). Høyest ledighet 
finnes blant unge voksne i alderen 15-24 år. Arbeidsledigheten synker med økende alder. 
 
Diagram B 23: Arbeidsledighet. 2013-2014. 

 
Kilde: Akershus fylkeskommune, Statistikkbanken / oppdatert mai 2015. 

 
Diagram B 24: Arbeidsledighet, aldersfordeling.               
                                                                                                 Diagram B 25: Arbeidsledighet, 

andel langtidsledige.   

Kilde B 22-23: NAV/datavarehuset. 

 
Forklaring og begrunnelse 
Diagrammet B 23 viser registrerte arbeidsledige i alderen 15-74 år, i prosent av arbeidsstyrken.19 
Rælingen ligger over fylkes- og landssnittet og nabokommuner på arbeidsledighet i 2014. 
 
Diagram B 24 viser at det i perioden 2012 til 2014 har vært en nedgang på unge ledige, opp til 29 
år, mens det har vært en økning av ledige i aldersgruppene over 29 år i Rælingen. Sammenlignet 
med fylket er nedgangen i andel ungdomsledighet tydeligere i Rælingen. Andel unge ledige (opp 
til 29 år) ut gjør 26% av alle ledige i Rælingen i 2014. For de eldste arbeidstakergruppene, over 
60 år, har det vært en økt ledighet i Rælingen, mot en redusert ledighet i fylket. 
 
Diagram B 25 viser at andel langtidsledige20 i Rælingen er om lag som fylkessnittet, noe over, og 
at de langtidsledige utgjør nesten 1/3 av alle helt ledige. 

                                                 
19 Tallene på registrerte arbeidsledige omfatter personer som er registrert som helt ledige hos NAV. 
Ledighetsprosenten er antall ledige ift. arbeidsstyrken (summen av sysselsatte og registrerte arbeidsledige).  
20 Langtidsledige er arbeidssøkere som har vært helt ledige i mer enn 26 uker. 



31 

Folkehelseoversikt Rælingen – grunnlagsdokument - august 2015 

Sosialhjelpsmottakere  
Mottakerne av sosialhjelp er en utsatt gruppe psykososialt og materielt. De har ofte en mer 
marginal tilknytning til arbeidsmarkedet, kortere utdanning og lavere bostandard enn befolkningen 
ellers. Det er også vist at det er langt større innslag av helseproblemer blant sosialhjelps-
mottakere enn i befolkningen ellers, og særlig er det en stor andel med psykiske plager/lidelser.  
 
Utbredelsen av sosialhjelp i befolkningen er et uttrykk for pågangen på det kommunale 
hjelpeapparatet fra personer som for kortere eller lengre tid er avhengig av økonomisk støtte til 
livsopphold. Lang tids avhengighet av sosialhjelp kan blant annet gjenspeile et lokalt vanskelig 
arbeidsmarked, men også at sosialtjenesten legger ulik vekt på aktivisering av den enkelte og på 
tverrfaglig samarbeid.  

 
Diagram B 26-29: Andel sosialhjelpsmottakere i ulike aldersgrupper21 

Kilde: Folkehelseinstituttet, Kommunehelsa statistikkbank / SSB / oppdatert januar 2014. 
 
Forklaring og vurdering 
Diagrammene viser andel sosialhjelpsmottakere i løpet av året etter alder, i forhold til folke-
mengden i de aktuelle aldersgruppene. Rælingen har en lavere andel både av unge og av 
voksengruppa på sosialhjelp enn fylkes- og landssnittet.  
 
Andel sosialhjelpsmottakere i voksengruppa har vært noenlunde stabil i Rælingen tilbake til ca 
2007. I perioden fra 1999 til 2007 var andelen høyere, varierende fra 2,7 % til 3,5 %. 
Andel sosialhjelpsmottakere blant unge har vært noenlunde stabil i Rælingen tilbake til ca 2007, 
men med en markant forbedring til siste måleperiode 2010-2012. I perioden fra 1999 til 2007 var 
andelen høyere, varierende fra 5,5% til 6,1%. Det er likevel en stor utfordring at over 4 % av de 
yngste voksne er sosialhjelpsmottakere. 

                                                 
21 Statistikken viser 3 års glidende gjennomsnitt (dvs. gjennomsnitt for overlappende 3-årsperioder). 
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Uføretrygdede 
Gruppen som mottar uføreytelser er generelt en utsatt gruppe helsemessig (fysisk og psykisk) og 
materielt. Hvor mange som mottar uføreytelser er en indikator på helsetilstand, men må også ses 
i sammenheng med næringslivet, utdanningsnivået og jobbtilbudet i kommunen.  
 
Diagram B 30-31: Uføre som andel av befolkningen22 

 

 

 
Kilde: Folkehelseinstituttet, Kommunehelsa statistikkbank / SSB / oppdatert mai 2015. 

 
Forklaring og vurdering 
Diagrammene viser andel av befolkningen som har varig uførepensjon. Andelen uføretrygdede 
har vist en svak nedgang de siste årene i Rælingen. Nivået på andel uføretrygdede er høyere i 
Rælingen enn i fylket, lavere enn landssnittet og om lag på gjennomsnittet med nabokommuner.  
 
Det er en kjønnsforskjell på andel uføretrygdede i Rælingen, med flere kvinner enn menn som 
uføre. Spesielt gjelder det for aldergruppa over 45 år. Det er også en markant aldersforskjell ved 
at gruppa over 45 år har langt flere uføretrygdede. 

                                                 
22 Uføreytelser er ulike stønadsordninger for å sikre inntekt til livsopphold for personer 18-66 år som har fått 
inntektsevnen varig nedsatt på grunn av sykdom eller funksjonshemning. Statistikken viser 3 års glidende 
gjennomsnitt (dvs. gjennomsnitt for overlappende 3-årsperioder). 
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Innvandring og deltagelse i arbeidslivet    
Det er viktig at alle innbyggere kan føle tilhørighet og delta i samfunnet. Å ha en jobb eller være i 
utdanning er viktig både for integrering i samfunnet og den enkeltes helse. Arbeidsliv er å anse 
som en vesentlig indikator med hensyn til deltakelse i lokalt samfunnsliv og for tilhørighet. 
 
Supplerende informasjon om arbeidsforhold i ulike befolkningsgrupper, både hos etnisk norske 
og i innvandrergrupper, finnes i heftet tilhørende vedlegg 2. 
 
Diagram B 32-33: Sysselsettingsgrad for ulike befolkningsgrupper23, menn og kvinner. 

 
 

 
Kilde: Akershus fylkeskommune, Akershusstatistikk 2015 / SSB 
 

Forklaring og vurdering                    
Diagrammene viser sysselsettingsgrad for ulike befolkningsgrupper, vist som andel sysselsatte.24 
Det er en høyere sysselsettingsgrad for personer med bakgrunn fra landgruppe 1 enn det er for 
befolkningen totalt sett. Det gjelder både menn og kvinner. Det er en høyere sysselsettingsgrad 
for gruppe 1 enn gruppe 2, mest markant for kvinner.25 
 
Rælingen har noe høyere sysselsetting i befolkningen totalt enn fylkes- og landsgjennomsnittet 
for både menn og kvinner. Rælingen har mindre forskjell mellom sysselsetting i innvandrerbefolk-
ningen (dvs gjennomsnittlig for alle landgrupper) og øvrig befolkning enn landsgjennomsnittet.26 

                                                 
23 Som innvandrer i denne statistikken medregnes ikke norskfødte innvandrere. 
24 Sysselsatte i aldersgruppen 15-74 år, i prosent av alle i gruppen.   
25 Landgruppe 1 (etter SSBs kategorier): EU/EFTA, Nord-Amerika, Australia og New Zealand. 
Landgruppe 2 (etter SSBs kategorier): Asia, Tyrkia, Afrika, Latin-Amerika, Europa utenom EU/EØS, Oseania 
utenom Australia og New Zealand.   
26 Tall / diagram ikke tatt med her. 
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Diagram B 34-35: Sysselsettingsgrad kvinner fra landgruppe 2 
 
 

 
 
 
 

 
Kilde: Akershus fylkeskommune, Akershusstatistikk 2015 / SSB. 

 
 
Forklaring og vurdering 
Diagrammene viser andel sysselsatte kvinner fra landgruppe 2. Sysselsettingsgraden i Rælingen 
er høyere enn fylkes- og landssnittet. Imidlertid vises det også at sysselsettingsandelen har gått 
ned i perioden 2008-2013. Arbeidsdeltakelsen for kvinner er på 55 % i 2013. 
 
Det var en negativ utvikling også for menn i perioden 2008-2011, men i perioden 2011-2013 er 
det en markant positiv utvikling, i tillegg til at nivået i seg selv er høyere for menn. 
Arbeidsdeltakelsen er på 70 % i 2013. Kjønnsforskjellen i sysselsettingsgraden mellom menn og 
kvinner fra denne del av verden er større i Rælingen enn i alle de andre kommunene i fylket, 
samt i forhold til Oslo og i forhold til landssnittet (statistikk for 2013). 
 
Nedgangen i arbeidsdeltakelse for kvinner fra landgruppe 2 er en uheldig utvikling, som bør 
følges framover.  
 
I vedlegg 2 vises også tall for grupper av overkvalifiserte. Dette vil være relevant å vurdere som 
en mulig forklaringsfaktor med hensyn til denne kvinnegruppas lave arbeidsdeltakelse.  
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Inntektsnivå husholdninger 
Inntekt og økonomi er grunnleggende påvirkningsfaktorer for helse, og forskning har vist at det er 
en sammenheng mellom inntektsnivå og helsetilstand. Utgangspunktet for statistikken er nasjonal 
medianinntekt for husholdninger. Det er store variasjoner mellom kommuner knyttet til kostnader 
ved for eksempel bolig. Variasjoner mellom kommuner i andelen med lavinntekt er derfor ikke 
noe enkelt uttrykk for velferd. Alderssammensetning i de ulike kommunene har også betydning.  
I tolkningen bør det tas hensyn til alderssammensetning, og spesielt andelen pensjonister. 

 
Diagram B 36: Inntektsnivå husholdninger, andel med lavinntekt (EU 60) 

 
Kilde: Folkehelseinstituttet, Kommunehelsa statistikkbank / SSB / oppdatert mai 2015. 

 
Diagram B 37-38: Inntektsnivå husholdninger, median inntekt husholdninger 

Kilde: Folkehelseinstituttet, Kommunehelsa statistikkbank / SSB / oppdatert mars 2015. 

 
Forklaring og vurdering 
Diagram B 36 viser personer i husholdninger med inntekt under 60 % av nasjonal medianinntekt, 
beregnet etter EU-skala27. Rælingen ligger lavest blant nabokommuner, fylket og landet på andel 
husholdninger med lavinntekt. Andel husholdninger med lavinntekt i Rælingen er om lag (noe 
høyere) den samme for husholdninger sortert etter gruppen 0-17 år som for hele befolkningen. 
 
Diagram B 37-38 viser median inntekt i husholdninger (etter skatt)28. Medianinntekten ligger om 
lag midt på treet i en sammenligning med nabokommuner, noe under fylket og over landet. 
Diagrammene B 36-38 kan også vurderes i sammenheng.  

                                                 
27 EU-skala er en ekvivalensskala som benyttes for å kunne sammenligne husholdninger av forskjellig 
størrelse og sammensetning. Ulike ekvivalensskalaer vektlegger stordriftsfordeler ulikt. EU-skalaen er mye 
brukt. Ifølge den skalaen må en husholdning på to voksne ha 1,5 ganger inntekten til en enslig for å ha 
samme økonomiske levekår. Barn øker forbruksvektene med 0,3 slik at en husholdning på to voksne og to 
barn må ha en inntekt som er (1 + 0,5 + 0,3 + 0,3) ganger så stor som en enslig for å ha det like bra 
økonomisk ifølge EU skalaen. 
28 Med inntekt menes her yrkesinntekter, kapitalinntekter, skattepliktige og skattefrie overføringer i en 
husholdning i løpet av kalenderåret. Studenter er ikke inkludert. 
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Oppsummering – Oppvekst og levekår 

 

 Rælingen har en lavere andel minoritetsspråklige barn i barnehage enn fylkessnittet. 
 

 Rælingen har en relativt høy differanse mellom andelen minoritetsspråklige barn 
med barnehageplass og andelen barn totalt med barnehageplass. Forskjellen er noe 
over snittet i både fylket og landet.  

 

 Rælingen har utfordringer i forhold til både trivsel og mobbing i grunnskolen.        
Det gjelder i forhold til utvikling over tid, og sammenlignet med både nabo-
kommuner og fylkessnittet. Det gjelder særlig jenter på barneskolen (7.trinn)            
og gutter på ungdomsskolen (10.trinn). 
 

 Rælingen har flere elever på laveste mestringsnivå på leseferdighet 8.trinn enn 
fylkessnittet, men ligger bedre an enn landssnittet. 
 

 Rælingen har flere elever på laveste mestringsnivå på regneferdighet 8.trinn enn 
fylkessnittet, og ligger om lag på landssnittet. 

 

 Frafall i videregående skole er høyere i Rælingen enn fylkes- og landssnittet.  
 

 Rælingen har en lavere andel med høy utdanning enn fylkes- og landssnittet.  
 

 Flere menn enn kvinner i Rælingen har høy utdanning. Det er flere kvinner enn 
menn som har kort universitets- og høyskoleutdanning, og flere menn enn kvinner 
som har lang universitets- og høyskoleutdanning. 

 

 Arbeidsledigheten i Rælingen ligger over fylkes- og landssnittet.  
 

 Rælingen har en lavere andel på sosialhjelp, både av unge voksne og av 
voksengruppa (over 25 år), enn fylkessnittet og særlig landssnittet. 

 

 Rælingen har hatt en liten nedgang på andel uføretrygdede de siste årene. Andelen 
uføretrygdede er høyere i Rælingen enn fylkessnittet, men lavere enn landssnittet. 

 

 Det er langt flere kvinner enn menn som er uføre i Rælingen, spesielt gjelder dette for 
aldergruppa over 45 år. 

 

 Rælingen har hatt en synkende arbeidsdeltakelse for kvinner med bakgrunn fra Asia, 
Afrika etc. (landgruppe 2) de siste årene. 

 

 Kjønnsforskjellen i sysselsettingsgraden mellom menn og kvinner med landbakgrunn 
fra den ikke-vestlige verden er større i Rælingen enn i de andre kommunene i fylket 
og langt større enn landssnittet. 

 

 Det er færre lavinntektshusholdninger i Rælingen enn både nabokommuner,     
fylkes- og landssnittet. 
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Fysisk, kjemisk og sosialt miljø 
 
Temaområdet fysisk, kjemisk og sosialt miljø inneholder status og vurderinger av noen 
utvalgte miljøfaktorer, samt noen fysisk-sosiale forhold som tilgjengelighet til servicefunksjoner og 
grøntområder og deltakelse i, bruk av eller muligheter for kultur- og idrettstilbud. 
 
Mangel på fysisk aktivitet påvirker folkehelsen negativt. Dagens samfunn er organisert på en 
måte som i stor grad motvirker en fysisk aktiv livsstil. Fysisk aktivitet i forebygging og behandling 
er beskrevet som relatert til over 30 ulike diagnoser og lidelser. Helsedirektoratet dokumenterer 
også omfattende samfunnsøkonomiske gevinster29 ved å satse på fysisk aktivitet. Fysisk aktivitet 
er beskrevet både under tema fysisk og sosialt miljø og tema helserelatert atferd.  I dette kapitlet 
er fysisk aktivitet sett i sammenheng med hvordan lokalsamfunnet vårt er tilrettelagt for aktivitet 
og deltakelse og for mulighet til et fysisk oppbyggende sosialt miljø gjennom idretten. Friluftslivet 
oppleves attraktivt og som også en god kilde til aktivitet i mange alders- og befolkningsgrupper.  
 
Gode kultur- og idrettstilbud bidrar til en meningsfull fritid, bedre livskvalitet og styrket fysisk og 
mental helse. I et folkehelseperspektiv vil deltagelse i kulturaktivitet kunne fremme gode 
levevaner og mestring, som igjen er med på øke livskvaliteten. Kultur er sentralt for nyskaping og 
utvikling, og en viktig ressurs for å skape tilhørighet og økt samfunnsdeltakelse.  
 
Kulturskolen har en viktig funksjon som skole der man kan lære om ulike kulturuttrykk, og har 
utviklet seg til å inneholde både musikk, dans, teater og billedkunst mm. I kulturskolen kan man 
også finne sin kulturelle tilhørighet. Kulturskolen hjelper elevene til å bli bevisste egen identitet og 
legger opp til refleksjon rundt både kunsten og livet. Skolen bidrar til å utvikle livskompetanse hos 
sine elever og er med på å gi elevene en generell dannelse i livet. Andre viktige tilbud som kan 
bidra for ulike innbyggere er eksempelvis gjennom musikkens effekt på pasienter med demens, 
for positiv atferdsendring, økt læringskompetanse og økt kreativitet. Folkebibliotek har som 
oppgave å fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet. I Rælingen er biblioteket 
også en viktig del i integreringen av innvandrere, gjennom tilbud som informasjon, språkkurs og 
hjelp til norskopplæring. Kulturminner og estetikk har betydning for folkehelsen. Hvordan nær-
områdene våre er utformet har betydning for trivsel, som igjen gir innvirkning på folks helse.  
I eldreomsorgen og det psykiske helsevesenet kan kulturminner også brukes aktivt både som 
ramme rundt aktiviteter, men også som del av behandlingen. Innenfor behandling av demente vil 
minner fra pasientens tidlige leveår, som gjenstander eller kulturmiljøer fra tidligere tider, kunne 
bidra i behandlingen. Hukommelsestapet kan bremses og livskvaliteten til pasienten bedres. 
 
 
 
 

                                                 
29 Hvis en million nordmenn øker det fysiske aktivitetsnivået med 10-15 minutters gange i moderat tempo, vil 
den potensielle velferdsgevinsten i et livsløpsperspektiv være 50 000 kvalitetsjusterte leveår år pr år.             
Et kvalitetsjustert leveår verdisettes til 500 000 kroner. 

Noen utvalgte miljøfaktorer 
 Radon, drikkevann, støy 
 

Tilgjengelighet til viktige tjenester 
 
Tilgjengelighet til natur og rekreasjonsområder   
 
Deltakelse, tilhørighet, aktivitet og kultur 

Idrett 
  Medlemsutvikling og anleggsdekning 

Bibliotek 
Utlånstall og besøkstall 

Kulturskole 
  Deltakelse og ventelister 

Valgdeltakelse 
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Noen utvalgte miljøfaktorer 

Ytre miljø har betydning for folkehelsa. Kreft, hjerte- og karsykdommer, lungesykdommer og 
allergiske lidelser kan bli utløst av eller forverret av påvirkninger fra miljøet. Dårlig ledningsnett på 
vann og avløp kan gi mage- og tarmsykdom. Luftforurensning er en viktig årsak til både lunge- og 
hjerte-/karsykdommer. Støy rammer mange mennesker, blant annet ved støy fra trafikk og ved 
opplevelsen av å bli forstyrret under hvile, avkobling eller arbeid. Dårlig inneklima i bygg og 
fuktskader i bygg gir risikofaktorer for helsa. Det samme gjør radioaktiv stråling og radon.  
Globalisering av matmarkedet og økning i både lovlig og ulovlig import av mat fra land med en 
annen epidemiologisk situasjon enn i Norge, gir økt smittepress og kan gi økt forekomst av mat- 
og vannbårne infeksjoner framover. 
 
Klimaendringer kan gi helseutfordringer. Alle arter på jorda, inkludert mennesker, har tilpasset 
seg endrede klimatiske forhold. Det som er nytt nå, er at vesentlige bidrag til klimaendringene er 
menneskeskapte, og at endringene skjer relativt raskt. Endringene vil på ulike måter ha 
konsekvenser for menneskers helse. Økt temperatur vil gi høyere forekomst av sykdommer som 
spres til dyr og mennesker fra insekter som flått og mygg, fordi disse trives bedre i høyere 
temperaturer. Kvaliteten på drikkevannet kan bli forandret. Endringer i utbredelsen av pollen-
produserende planter kan påvirke forekomsten av pollenallergi. Når polisen smelter, kan det 
frigjøre miljøgifter og øke mengden miljøgifter i fisk og skaldyr. Mer nedbør øker faren for flom, 
snø-, jord- og løsmasseskred. Vi har lite lokale data på temaene, men har sett på noen forhold. 

 
Radon 
Radon forekommer i alle slags bygninger. Radon dannes naturlig i berggrunnen og siver inn 
gjennom sprekker og utettheter mellom byggegrunnen og bygningen, og blander seg med lufta i 
bygningen. Konsentrasjonen av radon avhenger av jordgrunnen, bygningsmassen og ventilasjon i 
bygningene. Radon avgir stråling og kan forårsake lungekreft. Risikoen øker med radon-
konsentrasjonen i inneluften og med oppholdstiden. Statens strålevern anbefaler at radonnivåene 
bør være så lave som mulig. De har satt maksimalgrensen til 200 Bq/m3, men anbefaler at det 
gjøres tiltak for å redusere radon ved verdier over 100 Bq/m3.  

Diagram C 1: Husstander der det er foretatt radonmåling i 2013.  

 
Kilde: Landauer Nordic register.  

 
Forklaring og vurderinger  
Diagrammet gir en oversikt over hvordan radonnivået fordeler seg med hensyn til nivå blant de 
husstandene der det ble foretatt måling i 2013. Siden radon er avhengig av både egenskaper ved 
jordgrunnen og kvaliteten i bygningsmassen, så er det nødvendig med enkeltmålinger i hver 
enkelt husstand. Det er flere private firmaer som utfører dette. Kommunen hadde en avtale med 
firmaet Landauer Nordic om prisgunstige radonmålinger til innbyggerne.  
 
Målingene representerer sannsynligvis kun en liten andel av alle radonmålinger i 2013, men det 
er å anta at de 39 målingene er et representativt utvalg. En del av husstandene har lett forhøyet 
radonnivå, men kun 8 % har verdier over det nivået der det må settes inn tiltak. Ut i fra disse 
målingene vurderes ikke forhøyet radon til å være noe folkehelseproblem i Rælingen.    
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Drikkevann 
Drikkevann fritt for smittestoffer er en vesentlig forutsetning for folkehelsen. Trygg vannforsyning 
er avhengig av kvalitet og kontroll av drikkevannskilden, sikker desinfeksjon av vannet og et 
stabilt vannforsyningssystem.  

 
Diagram C 2: Andel analyser som har tilfredsstillende analyseresultater og høy leveringsstabilitet.  

 
Kilde: Folkehelseinstituttet, Kommunehelsa statistikkbank / Vannverksregisteret. 
 

Forklaring og vurderinger  
Diagrammet viser andelen personer tilknyttet vannverk med ulik kvalitet på drikkevanns-
forsyningen mht. E.coli/ koliforme bakterier og leveringsstabilitet, i prosent av befolkningen 
tilknyttet rapportpliktige vannverk (vannverk som forsyner minst 50 fastboende personer og/eller 
20 husstander). Tallene omfatter både private og kommunale vannverk. I Rælingen er det ingen 
private vannverk, og så og si hele befolkningen får vann fra Nedre Romerike vannverk. Enkelte 
husstander kan ha private brønner eller annen vannforsyning, men dette vil ikke komme med i 
statistikken. Drikkevannskvaliteten er god for befolkningen i Rælingen. 
 
E.coli er en av de mest sentrale parametere for kontroll av drikkevann. E.coli indikerer fersk fekal 
forurensning. Ikke-planlagte avbrudd i vannforsyningen gir risiko for at forurenset vann omkring 
vannledningen kan bli sugd inn og forurense vannet. God vannkvalitet betyr at minst 95 % av 
vannprøvene er tilfredsstillende (inneholder ikke E.coli), samt at det er mindre enn 30 minutter 
ikke planlagt avbrudd i vannforsyninger per innbygger.  
 

Støy 

Støy rammer mange mennesker i Norge, og kan i noen områder være et folkehelseproblem.  
Strategisk kartlegging av støy er lovpålagt gjennom forurensningsforskriften, og omfatter for 
kommunens del utendørs støynivå fra vei og jernbane. Bestemmelsene om strategisk støy-
kartlegging følger av EUs rammedirektiv for støy som ble implementert i 2005. Bestemmelsene 
gjelder i prinsippet all luftbåren støy som mennesker utsettes for, med unntak av støy fra private 
husholdninger, på arbeidsplassen, inne i transportmidler eller støy som følge av militær aktivitet. 
 
Støykartleggingene i 2012 viser at støy fra det kommunale veinettet ikke er et stort problem i 
Rælingen. Veiene har moderat trafikk og bebyggelsen ligger i litt avstand fra veiene. Ingen boliger 
er utsatt for støy fra kommunale veier i nærheten av forskriftens krav til innendørs støynivå. 
Vedlikehold av veiene blir derfor det viktigste i vår kommune. Utbedring av gamle nedslitte 
veidekker kan redusere støynivået.  
 
Om lag 29% av kommunens innbyggere bor i boliger utsatt for støy fra veitrafikk på over Lden = 
55 dB.30 Av disse har 67% tilgang til stille side. 3% av innbyggerne bor i boliger med støynivå 
over Lden = 65 dB. Støy fra jernbane gjør at 5% av innbyggerne i kommunen bor i boliger med 
Lden på mer enn 55 dB. Ingen boliger i kommunen har innendørs støynivå over LpAeq24h = 42 
dB. 33 boliger har støynivå over LpAeq24h = 35 dB.  

                                                 
30 Lden: Lden er et A-veiet ekvivalent støynivå for dag-kveld-natt (Level day-evening-night) med 5 dB/10 dB 
som ekstra tillegg for kveld - natt. Lden-nivået skal beregnes som gjennomsnittlig støybelastning over ett år. 
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Tilgjengelighet til viktige tjenester 
 
Diagram C 3: Befolkningens tilgjengelighet til viktige tjenester   

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kilde: Akershus fylkeskommune, Tilgjengelighetsatlas, data pr juni 2013. 

 
Forklaring og vurderinger  
Tilgjengelighet handler her om evnen eller muligheten et individ har til å tilegne seg/forflytte seg til 
et bestemt handels- eller tjenestested for å skaffe seg eller forbruke et gode. Dette innebærer at 
man også må ha ta hensyn til enkeltmenneskers atferd og vurderinger. Hva som er normal 
gangavstand er subjektivt og varierer mellom ulike grupper i befolkningen. Type reisemål kan i 
seg selv også ha betydning, samt hvor ofte man skal benytte seg av tilbudet. 31 
 
Diagrammet viser innbyggernes tilgjengelighet (målt med gangavstand) til noen viktige 
tjenestepunkter, avgrenset til kartlegginger av fysisk tilgjengelighet. Det betyr at netthandel og 
nett- eller automattjenester ikke er med, såkalte komplementære muligheter. Tjenestenes kvalitet 
vises heller ikke her, eksempelvis vil åpningstid være en slik faktor. 
 
I Rælingen ligger vi meget godt an mht tilgjengelighet til dagligvarebutikker. Etterhvert som 
dagligvarebutikkene får flere basistjenester, og også utvider sine åpningstider, blir det stadig 
viktigere å sikre at befolkningen har tilgang til dagligvarebutikker i sitt eget nærmiljø.  
 
En oversikt over andelen av befolkningen i Rælingen som har sykkelavstand til tilsvarende 
tjenester, viser at tilgjengeligheten til både apotek, post og bank da forbedres betraktelig.  
Hva som er normal sykkelavstand er subjektivt og varierer mellom ulike grupper i befolkningen. 
Topografi vil eksempelvis også være av betydning. 32 
 
En oversikt over andelen av befolkningen i Rælingen som har 10 minutters kjøretid33 til 
legekontor og legevakt er på hhv 91 % og på 98 %. Kjøretid til legevakt varierer spesielt mye 
mellom kommunene i fylket, og Rælingen ligger her veldig godt an. Denne type tilgjengelighet    
vil også ha en betydning for trygghetsfølelsen til innbyggerne.   

                                                 
31 Datagrunnlag er fra Tilgjengelighetsatlas for Akershus, Akershusstatistikk 2/2014, og er der ytterligere 
forklart, begrunnet og definert. De ulike tjenestetilbudene samt gang- og sykkelavstand er definert. 
32 Oversikten finnes i Tilgjengelighetsatlas for Akershus. 
33 10 min. kjøretid er beregnet ut fra bestemte fartsnivåer og er beregnet til å tilsvare 5750 meter. 
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Tilgjengelighet til natur og rekreasjonsområder  

Lavterskel aktivitet i naturen er et unikt virkemiddel for å fremme fysisk aktivitet i befolkningen.  
Gjennom friluftsliv dannes et grunnlag for både miljøvernholdninger, bærekraftig utvikling, bedre 
helse og økt livskvalitet. Kartlegginger viser at i et livsløpsperspektiv er friluftslivsaktivitetene og 
de uorganiserte aktivitetene mosjons- og treningsaktiviteter de vanligste gruppene for fysisk 
aktivitet. Å drive med fysisk aktivitet i naturen og i nærmiljøet skårer samtidig høyest når det 
gjelder det folk ønsker å gjøre mer av.  
 
Tilgang til natur er tilgjengelig de fleste steder i Rælingen. For de minst aktive gruppene er god 
tilrettelegging, trygghet, enkel og nær tilgang til rekreasjonsområder viktig. Bruken av grønt-
områder reduseres ved økende avstand fra bolig. Spesielt er barns aksjonsradius begrenset.  
Innvandrere har behov for å lære om norsk kultur og hverdagsliv gjennom deltakelse på ulike 
samfunnsområder. Tilbud innen friluftsliv oppfattes å gi innvandrere muligheter til å lære å mestre 
kulde, is, snø og norsk natur - samtidig som de kan tilegne seg kunnskap om norsk hverdagsliv 
og bedre sine språkkunnskaper. I Rælingen vektlegges god tilgjengelighet til naturområder både 
som en vesentlig del av kommunens identitet og visjon samt som satsingsområde i planarbeid. 
 
Diagram C 4-5: Andel av tettstedsbefolkningen34 med trygg tilgang til nærturterreng 

Kilde: SSB, tall for 2013. 

 

Forklaring og vurderinger 
Diagrammene viser andel av tettstedsbefolkningen som bor i trygg35 gangavstand36 fra 
nærturterreng. Nærturterreng er definert som store naturområder (større enn 200 dekar) i 
tettsteder eller som grenser til tettsteder. Parker og de fleste idrettsanlegg blir også inkludert. 
Tilgang til nærturterreng gir mulighet for fysisk og psykisk rekreasjon. Trygg tilgang og nærhet 
gjennom gangmulighet gir lav terskel for å benytte naturområder, for mange grupper. Det gir 
mulighet for fysisk aktivitet og friluftsliv i hverdagen. Diagrammet sier noe om tilgjengelighet.     

Kun om lag halvparten av våre innbyggere har god tilgjengelighet (ut fra definisjonen her), og det 
må derfor kunne sies at dette har et forbedringspotensial. I våre nabokommuner, fylket og landet 
er andelen barn/unge med god tilgang noe høyere enn for den voksne befolkningen, mens dette 
ikke er status hos oss. 

                                                 
34 Tettstedsbefolkningen i Rælingen pr 2013: 95,7 % (kilde: SSB).  
Tettsteder def. til: Rælingens andel av Oslo tettsted, Fjellstad og Smestad (sistnevnte med de senere år).  
 
35 Trygg tilgang er definert som at de bosatte kan nå et nærturterreng på en trygg måte, ved å ferdes langs 

stier, gang- og sykkelveger eller bilveger med lite trafikk og lav fartsgrense. 
36 Gangavstand er satt som krav, og kravet er 500 meter for nærturterreng. 
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Diagram C 6-7: Andel av tettstedsbefolkningen 34 med trygg tilgang til rekreasjonsareal 

Kilde: SSB, tall for 2013. 

Forklaring og vurderinger 
Diagrammene viser andel av tettstedsbefolkningen som bor innen trygg37 gangavstand38 til 
nærmeste rekreasjonsareal. Rekreasjonsareal er definert som naturområde av en viss størrelse 
(minst 5 dekar) i tettsteder eller som grenser til tettsteder. Parker og de fleste idrettsanlegg blir 
også inkludert.  
 
Tilgang til grønne områder er viktige for befolkningens velvære og utvikling. Utbygging utgjør ofte 
en trussel mot grønne områder eller andre åpne arealer som er potensielle rekreasjonsområder 
for innbyggerne. Diagrammet sier noe om grad av tilgjengelighet. Barn med tilgang til 
naturomgivelser som innbyr til variert aktivitet har bedre motorisk utvikling enn barn som bor i mer 
tilrettelagt og funksjonsbestemt miljø.  
 
I snitt halveres bruken av et grøntområde (for alle aldre) når det ligger lengre unna egen bolig enn 
500 meter. For barn i 5-6 års alderen skjer lek og uorganisert aktivitet i fritiden som oftest mindre 
enn 100 meter fra egen bolig. I gjennomsnitt er grensen for hvor langt folk vil gå eller sykle for å 
komme til et grøntområde ca 10 minutter. I praksis betyr dette maks 400 meter for barn og eldre. 
For funksjonshemmede barn og voksne vil også grad av fysisk tilrettelegging eller universell 
utforming av anlegget være avgjørende for bruken. 

Kun om lag halvparten av våre innbyggere har god tilgjengelighet (ut fra definisjonen her), og det 
må derfor kunne sies at dette har et forbedringspotensial. I to av våre nabokommuner samt i 
fylket og landet er andelen barn/unge med god tilgang høyere enn for den voksne befolkningen, 
mens dette ikke er status hos oss. Betydningen av trygg tilgang til rekreasjonsarealer for 
barn/ungdom må kunne sies å være noe høyere enn for nærturterreng. Det betyr at vi i Rælingen 
bør være oppmerksomme på å bedre tilgjengeligheten i nærmiljøet og hverdagslandskapet. 

                                                 
37 Trygg tilgang er definert som at de bosatte kan nå et rekreasjonsareal på en trygg måte, ved å ferdes 

langs stier, gang- og sykkelveger eller bilveger med lite trafikk og lav fartsgrense. 
38 Gangavstand er satt som krav, og kravet er 200 meter for rekreasjonsareal. 
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Deltakelse, tilhørighet, aktivitet og kultur 

 

Idrett 
Fysisk aktivitet er et overordnet begrep. Trening er fysisk aktivitet som er planlagt, strukturert og 
gjentas regelmessig, og som har som mål å bedre eller vedlikeholde fysisk form – idrettslig 
prestasjonsevne eller helserelatert form. I dette kapitlet er det relevant å vise treningsaktivitet i 
form av medlemskap i idrettslag. Deltakelse i organisert idrett (medlemskap i lag/forening) gir 
foruten fysisk aktivitet også et sosialt miljø og kan bidra til en tilhørighet - og gir for mange også 
en organisasjonserfaring som kan bidra til mestring. 
 
I 2009 rapporterte 66% av norske gutter og 57% av jentene i alderen 8–12 år at de trente i 
idrettslag. Tall for ungdom i alderen 13–15 år var 44% for gutter og 37% for jenter. Blant elever i 
videregående opplæring, er aktivitet på treningssenter mer populært sammenlignet med aktivitet 
i idrettslag. Trenden er at stadig flere betaler for å drive mosjon og fysisk aktivitet. Flere gutter 
med minoritetsbakgrunn trente i 2010 i idrettslag og treningssenter sammenlignet med 
majoriteten av guttene. Blant jentene er trenden omvendt. 42% av de som har foreldre med 
høyere utdannelse, sier de trener i idrettslag, mot 30% av de som har foreldre med lavere 
utdannelse. Norge er preget av relativt sett store forskjeller mellom inntektsgrupper når det 
gjelder aktive medlemmer i idretten. De sosiale forskjellene har økt fra 1990 til 2007. 39 

 

Diagram C 8: Aktivitetstall og medlemsutvikling i Rælingen, 2007-201340 

 
Kilde: Akershus fylkeskommune, Statistikkbanken / Akershus idrettskrets for 2007-2013 / publisert nov. 2014. 

 

Forklaring og vurderinger  
Diagrammet viser at det har vært en nedgang i antall medlemmer i organisert idrett over tid. 41 
Andelen sett i forhold til folketallet i kommunen utgjør 17% i 2007 og 13,5% i 2013 (13% i 2014). 
Diagrammet viser også en vesentlig kjønnsforskjell i deltakelse i organisert idrett.                      
Tall for 201442 viser en ytterligere nedgang, med 2 172 medlemmer (samlet for menn og og 
kvinner). Samlet antall medlemmer i 2013 var 2 219, og i 2012 var det 2 429. 

                                                 
39 Kilde: Rapporten Kunnskapsgrunnlag fysisk aktivitet, Helsedirektoratet februar 2014.  

 
40 Tabellen inneholder antall aktivitetspersoner som er registrert i idrettsregister i årene 2007-2013. 
Idrettsregisteret sier ingenting om hvor mye aktivitet som ligger bak hver aktivitetsperson. Antall aktive 
medlemmer kan være lavere enn totalene for medlemskap. Noen kan være medlemmer i flere idrettslag 
eller grener innenfor et fleridrettslag. Dette gjelder spesielt for de yngste. Enkelte idretter har stor andel av 
medlemmer utenfor egen kommune/region. Medlemmer i bedriftsidrettslag er ikke er med i denne tabellen. 

41 Relativt sett er nedgangen større, i og med at det har vært en befolkningsøkning i perioden, derfor vil 
andel i forhold til folketallet være relevant å se på. 
 
42 Kilde for 2014: Idrettsforbundet / Idrettskretsen, egne innhentede data / ikke publiserte. 



44 

Folkehelseoversikt Rælingen – grunnlagsdokument - august 2015 

Diagram C 9-10: Medlemsutvikling idrett, barn og ungdom 

 
Kilde: Akershus fylkeskommune, Statistikkbanken / Akershus idrettskrets for 2007-2013 / publisert nov. 2014. 

 
Forklaring og vurderinger  
Diagrammet for barn viser at det har vært en nedgang i medlemsutvikling for gutter, og en svak 
økning for jenter. Utviklingen bærer imidlertid preg av årlige svingninger. 545 gutter og 360 jenter 
i 201438 utgjør 60 % av totalantallet i aldersgruppa. Tilsvarende utgjør andelen 70 % i 2007. 
 

 
 
Kilde: Akershus fylkeskommune, Statistikkbanken / Akershus idrettskrets for 2007-2013 / publisert nov. 2014. 

 
Forklaring og vurderinger  
Diagrammet for ungdom viser at det har vært en nedgang i medlemsutvikling for jenter               
og en økning for gutter. Utviklingen bærer imidlertid også her preg av årlige svingninger.                    
418 gutter og 197 jenter i 201438 utgjør 43 % av totalantallet i aldersgruppa.                   
Tilsvarende utgjør andelen 46 % i 2007. 
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Diagram C 11-13: Idrettsanlegg og anleggsdekning43 

 

 
 

Kilde: Akh fylkeskommune, Statistikkbanken / pr mars 2015.  

Forklaring og vurderinger  
Diagrammene viser antall anlegg i kommunen samt anleggsdekning, dvs antall innbyggere pr 
anlegg. Fotball er den anleggstypen som er dominerende i Rælingen. Fotball er også den 
anleggstypen med best anleggsdekning, både pr innbygger totalt og pr innbygger 6-19 år.  
Svømmebasseng og idrettshaller kommer likt ut mht antall anlegg og anleggsdekning.  

Sammenliknet med nabokommuner og fylket så ligger Rælingen med best anleggsdekning 
innenfor fotball. Innenfor svømming ligger vi middels an sammenliknet med nabokommuner,      
og vesentlig bedre an enn fylket. Innenfor idrettshaller ligger vi middels an i forhold til 
nabokommuner, og noe dårligere an enn fylket. 

 

                                                 
43 Tallene for anlegg gjelder høsten 2014, og befolkningstallene er pr 1.1.2014.   
Som fotballbaner regnes bare kunstgressbaner med størrelser 7er og 11er.   
For spilleflater i idrettshaller regnes ordinære spilleflater på 20 * 40 meter.   
For svømmehaller regnes antall basseng med en lengde på 12,5 meter og over.   
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Kulturskole  

Kulturskolen er en kommunal tjeneste som er viktig for både barn, unge og befolkningen generelt. 
Kulturskolen skal fungere som ressurssenter i det lokale kulturlivet, og skal ha en rolle i forhold til 
både frivillige og barnehage, skole og helseinstitusjoner. Kulturskolen har gått fra å være en skole 
der man kun lærte om musikk til også å omfatte fag som dans, teater og billedkunst. Opplæringen 
skal gi elevene grunnlag for å kvalifisere seg til studier i kunstfaglig retning, samtidig som elevene 
skal kunne lære, oppleve, skape og formidle. Få nasjonale føringer og stor lokal handlefrihet i 
kulturskoletilbud har bidratt til at kulturskolen har vokst på mange måter. Fra kulturskolen ble 
startet i 1998, har omfanget av fagtilbud, samarbeid med frivillig kulturliv og kommunale enheter 
gradvis vokst. Undervisning av høy kvalitet gjør at flere enn de vi klarer ta imot ønsker et tilbud. 
 
Diagram C 14-15: Deltakelse og ventelister i kommunenes kulturskole 

 
 

 
Kilde: Akershus fylkeskommune, Statistikkbanken / SSB / pr okt. 2014. 

 
Forklaring og vurderinger 
Diagrammene viser andel elever som deltar i kulturskolen samt andel barn som står på venteliste. 
Diagrammene viser at vi har en høy andel som deltar i kulturskolen og at andelen har økt hvert år 
siden 2010. I tillegg har vi mange barn på venteliste, noe som tyder på at tilbudet oppleves som 
attraktivt. Ulikheter mellom kommunene vil blant annet henge sammen med ulike prioriteringer 
innenfor kultur- og idrettstilbudet. Det er for øvrig en generell tendens at dekningsgraden i mindre 
kommuner er større enn i byene. Tall fra hele Akershus viser at de store kommunene har mindre 
deltagelse i kulturskoleaktiviteter enn de små og mellomstore kommunene i fylket. 
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Bibliotek    

Folkebibliotek som institusjon har en lang tradisjon, og det foreligger både internasjonale og 
nasjonale føringer. Folkebibliotekets formål er å gjøre ressurser og tjenester tilgjengelig med 
utvalgte medier for å møte behov for utdanning, informasjon og personlig utvikling - samtidig som 
biblioteket også er viktig for å opprettholde et demokratisk samfunn hvor alle individer har rett til 
og tilgang til kunnskap, ideer og meninger. Nøkkelfaktorer er utdanning, informasjon, lesevaner 
hos barn og unge, kulturell utvikling og funksjonen som sosial møteplass. Bibliotekene skal være 
en møteplass og arena for offentlig samtale og debatt. Biblioteket har et stort potensial for å være 
et sted der folk møtes på tvers av etniske, sosiale og økonomiske skillelinjer. Biblioteket tilbyr 
arrangementer som skal underholde, gi gode opplevelser, stimulere til leselyst og gi læring. 
 
Diagram C 16: Utlån i folkebibliotek 

 
Kilde: Akershus fylkeskommune, Statistikkbanken / SSB / pr okt. 2014. 
 

Diagram C 17: Besøk i folkebibliotek 

 
Kilde: SSB / Kostra for 2012-13 / Egen kilde for Rælingen 2014. 

 
Forklaring og vurderinger 
Diagrammene viser utlånstall og besøkstall i folkebiblioteket44. Kommunens bibliotektilbud 
innenfor spesielt barnelitteratur ligger lavt, sett i forhold til nabokommuner. Det er gjort en innsats 
de siste årene for å erstatte gamle bøker og få på plass nye medier, noe som vises i en 
oppadgående utlånsstatistikk. Biblioteket jobber også mye med å arrangere aktuelle og 
spennende aktiviteter, og for å kunne være en lavterskelmøteplass. Det har resultert i at 
besøkstallet er på vei opp. Kommunen ligger lavt på bibliotekbesøk, sett i forhold til 
nabokommuner, fylket og landet. 

                                                 
44 Data er hentet fra rapporteringen til Nasjonalbiblioteket (tidligere: ABM-utvikling - Statens senter for arkiv, 
bibliotek og museum). 
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Valgdeltakelse 
I Rælingen har det tradisjonelt vært noen utfordringer knyttet til samfunnsdeltakelse og 
tilhørighetsfølelse. Utvikling i valgdeltakelse kan være en av flere indikator av betydning å se på. 
Tidligere analyser har blant annet pekt på høy andel innvandrere45 og særs høy mobilitet i 
befolkningen som forklaringsfaktorer for nivået på valgdeltakelsen. 
 
Diagram C 18-19: Deltakelse ved kommunestyrevalg 

 
 

 
 
Kilde: Akershus fylkeskommune, Statistikkbanken / SSB /pr mai 2012. 

 
Forklaring og vurdering  
Diagrammene viser andel som stemmer ved kommunevalg, og gir gjennom det en indikasjon på 
deltakelse og tilhørighet. Andelen som stemmer ved kommunevalg i Rælingen har økt i perioden 
fra 2003 til 2011, og kan si noe om økt politisk engasjement og tilhørighet til lokalsamfunnet. 
Andelen som stemmer ved kommunevalget i Rælingen er imidlertid lavere enn i våre 
nabokommuner samt i fylket og landet. 
 
Valgdeltakelsen er generelt vesentlig høyere ved stortingsvalg enn ved kommunestyrevalg, og 
denne forskjellen er større i Rælingen enn i Akershus-gjennomsnittet.46  
Dette kan også si noe om innbyggernes tilhørighetsfølelse til kommunen.  

                                                 
45 Innvandrerandelen er imidlertid enda høyere i Skedsmo og Lørenskog. 
46 Obs, diagram ikke vist her, kun en tekstlig kommentar. 
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Valgdeltakelsen er i stor grad også avhengig av alder og utdanningsnivå.  
Andelen som stemte ved lokalvalget sist (nasjonale tall) varierte mellom ca 32% (aldersgruppa 
20-24 år med kun grunnskole) og ca 84% (aldersgruppa 45-79 år med universitet/høyskole). 
 
Valgdeltakelse i lokalvalget 2011, etter alder og utdanningsnivå:  
(nasjonale tall, kilde SSB) 

 
 
 
Valgdeltakelsen er også avhengig av innnyggernes etnisitet og landbakgrunn.  
Valgdeltakelsen blant norske statsborgere med innvandrerbakgrunn var på 43% ved valget i 2011 
(nasjonale tall, kommunestyre- og fylkestingsvalget samlet). Valgdeltakelsen for utenlandske 
stemmeberettigede statsborgere var tilsvarende på 32%.  
Jfr. også supplerende tall i heftet tilhørende vedlegg 2. 
 
 
 
Ved analyse av valgdeltakelsen i Rælingen vil vurderinger av våre innbyggeres bakgrunn i forhold 
til alderssammensetning, utdanningsnivå og etnisitet kunne være av supplerende betydning. 
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Oppsummering – Fysisk, kjemisk og sosialt miljø 

 

 Det er ikke noen antydninger til spesielle utfordringer innenfor de utvalgte 
miljøfaktorene radon, drikkevann og støy i Rælingen. 
 

 Tilgjengelighet til dagligvarebutikker er meget god i Rælingen, sammenliknet 
med nabokommuner og fylkessnittet. 
 

 Tilgjengeligheten til grønne områder i kommunen har et forbedringspotensial, 
spesielt i forhold til barn og unges tilgjengelighet til de nærmeste områdene. 
 

 Det har vært en nedgang i medlemskap innen idretten i perioden 2007-2014.     
 

 Det er stor kjønnsforskjell i deltakelse i organisert idrett med flere aktive 
menn/gutter enn kvinner/jenter. Dette gjelder både for aldersgruppene totalt,  
for barnegruppa og for ungdomsgruppa. Forskjellen er størst i ungdomsgruppa 
(13-19 år), og med en sterkt økt tendens de tre siste årene (2012-2014). 

 

 Fotballanlegg er et «dominerende tilbud» innen idretten i Rælingen. 
 

 Rælingens bibliotektilbud innenfor barnelitteratur viser noen utfordringer, 
sammenlignet med nabokommuners tilbud. 

 

 Rælingens bibliotektilbud fungerer dårlig som besøksarena, sett i forhold til 
fylket, landet og noen av våre nabokommuner.  

 

 Rælingens kulturskole har en god deltakelse, sett både i forhold til utvikling over 
tid og i forhold til nabokommuner. Mange barn på venteliste tyder på at tilbudet 
anses attraktivt. 

 

 Deltakelsen ved kommunestyrevalg i Rælingen har vært økende i perioden 2003- 
2011, men ligger fortsatt lavere enn i våre nabokommuner, fylket og landet. 
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Skader og ulykker 
 
Temaområdet skader og ulykker inneholder status og vurderinger av personskader generelt og 
en omtale av vold, lårhalsbrudd og trafikkulykker. Trafikkulykker er viet mest oppmerksomhet. 
  
Ulykker som fører til personskade er en stor utfordring for folkehelsen. Ulykker med personskader 
tar relativt mange unge liv, og er den største dødsårsaken for personer under 45 år. Det er først 
og fremst unge i aldersgruppen 10-20 år og eldre over 70 år som skader seg. Uansett kjønn og 
alder er det slag eller støt på grunn av fall som dominerer. For unge under 20 år er det ulykker i 
forbindelse med sykkel, trening og fritidsaktiviteter som dominerer. Om lag 1/3 av aller personer 
over 65 år har minst en fallepisode pr år, og halvparten av dem er utsatt for gjentatte fall. 
 
Det har vært en nedgang i ulykkesdødsfall blant barn og unge de siste 60 årene. Særlig stor har 
nedgangen vært blant gutter. Mens dødeligheten etter ulykker i aldersgruppen 0–17 år var  
45 per 100 000 gutter i 1951, var tilsvarende tall i 2012 redusert til 2 per 100 000 gutter.  
Færre jenter enn gutter dør av ulykker, men forskjellen mellom gutter og jenter er i dag mye 
mindre enn den var ved starten av 1950-tallet. En kraftig reduksjon i antall dødsfall i trafikken  
har bidratt sterkt til den positive utviklingen i ulykkesdødelighet for barn og unge. 
Drukningsulykker tar også langt færre liv enn tidligere i denne aldersgruppen.  
 
På tross av nedgangen i ulykkesdødsfall, er ulykker fortsatt en viktig dødsårsak blant barn  
og unge. Ulykker er årsaken til om lag 10 prosent av alle dødsfall i aldersgruppen 0–17 år.  
De fleste av disse dødsfallene kan forebygges. I tillegg forårsaker ulykker et stort antall ikke-
dødelige skader med varierende grad av alvorlighet. I befolkningen er ungdom blant de som 
skader seg oftest. Ulykker blant unge skjer oftest i hjemmet og i ulike fritidsaktiviteter. Små barn 
(null til fire år) er spesielt utsatt for brannskader. Mange dødsfall i trafikken gjelder unge voksne. 
Manglende bruk av hjelm og bilbelte samt høy fart er ofte viktige årsaker. I mange tilfeller er bruk 
av forskjellige rusmidler en medvirkende årsak i slike ulykker. 
 
Vold er et stort folkehelseproblem, som medfører ettervirkninger både fysisk og psykisk. 
Færre barn utsettes for vold fra foresatte i dag enn tidligere. Andelen unge kvinner som utsettes 
for voldtekt har ikke gått ned. Barn som blir utsatt for vold, har større risiko for å bli utsatt for vold 
som voksne. Personer med lavest sosioøkonomisk status har større risiko for å bli utsatt for vold, 
ifølge rapporten Vold og voldtekt i Norge, fra 2014.  
 
Selvmord begås av rundt 550 personer hvert år i Norge. I Norge har menn rundt tre ganger 
høyere risiko for selvmord enn kvinner. Samlet selvmordsrate var 13 per 100 000 i alderen  
20 til 74 år i 2012; 18,7 for menn og 7,3 for kvinner. Selvmordsraten i Norge ligger fortsatt høyere 
enn gjennomsnittet for EU og har vært nesten uendret de siste 20 årene. Risikoen for selvmord 
øker ved psykiske lidelser, rusmiddelbruk, tidligere selvmordsforsøk, impulsivitet, selvmord i nær 
familie og ved alvorlig somatisk sykdom (spesielt med sterke smerter). Det er stor usikkerhet 
knyttet til hvor stor andel av de som dør ved selvmord som har en psykisk lidelse. Nyere 
forskning tyder på at andelen er rundt 50 - 60 %. Akutt og langvarig stress, selvmord i nærmiljøet 
og lett tilgang til gift og skytevåpen kan øke risikoen. God kontakt med familie og venner, 
løsningsorientert personlighet og et helsevesen som fanger opp og behandler psykiske lidelser, 
kan beskytte mot selvmord. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vold i nære relasjoner 
 
Lårhalsbrudd 
 
Trafikkulykker 

Personskadeulykker - skadegrad 
Personskadeulykker - årlig utvikling  
Personskader - fordelt på trafikanttype 
Personskader - fordelt på alder 
Geografisk plassering av ulykker i Rælingen 2008-2013 
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Vold i nære relasjoner 

De senere årene har det vært økt fokus på vold og overgrep som problem for de utsatte og  
med særlig oppmerksomhet mot barn som er utsatt for vold eller er vitne til vold i familien.  
Vold i familier er et samfunnsproblem. I tillegg til å være et problem i seg selv, er vold også en 
alvorlig risikofaktor for psykiske helseproblemer, ikke minst for barn som vokser opp i familier der 
de eksponeres for eller utsettes for vold. Barn som vokser opp i trygge forhold med foreldre som 
støtter, oppmuntrer og gir barnet den omsorgen det trenger, er mindre sårbare ved sykdom og 
atferdsproblemer. Når familien av en eller annen grunn svikter i sin omsorgsrolle, er det viktig å 
ha andre voksne som ser barnet og bryr seg.  
 
Diagram D 1: Familievold, anmeldte tilfeller i perioden 2008-2014. 

 
Kilde: Romerike politidistrikt, Fet og Rælingen lensmannskontor / juni 2015. 

 
Forklaring og vurdering 
Diagrammet viser utviklingen i antall anmeldte tilfeller47 av familievold48 i Fet og Rælingen 
lensmannsdistrikt. Hittil i 2015 (pr juni) er det 30 anmeldelser. Det er satt et måltall som er på 55. 
 
I perioden 2005-2011 var det på landsbasis en økning i registrert familievold, med nesten en 
fordobling av saksmengden. 
 
Diagrammet viser en økning i anmeldte tilfeller i perioden i Fet og Rælingen. I følge NKVTS49    
sin kartlegging av vold, så er dette antakelig ikke en reell økning, men viser en lavere terskel for 
anmeldelse. Slik sett er i så fall utviklingen i tallene bra.  

Det er vanskelig å få nøyaktige tall på hvor mange barn og voksne som er utsatt for vold i nære 
relasjoner. Det vil være mørketall på et slikt område, og det vil kun være de som er i kontakt med 
instanser som registrerer vold som blir registrert i statistikken. De som har konkrete tall er politiet, 
krisesenter og barnevernet. En tidligere undersøkelse viste at politiet sto for nærmere 45 % av 
anmeldelsene. Dette kan ses som et uttrykk for at de som er utsatte for vold i nære relasjoner av 
ulike årsaker vegrer seg for å anmelde forholdet. I og med at politiet bare foretar anmeldelser i 
saker hvor de er involvert på en eller annen måte, er det grunn til å tro at det er store mørketall 
for hvor mange som er utsatt for familievold. Det betyr også at en økning av antall anmeldelser 
kan være en følge av lavere terskel for å kontakte politiet, ikke en reell økning i antall episoder. 

                                                 
47 Tallene viser hvor mange saker som blir kodet som familievold ved opprettelse av sak. 
48 Familievold; herunder regnes all vold i nære relasjoner som voldtekter, brudd på besøksforbud, 
legemsfornærmelser i tillegg til § 219. 
49 NKVTS: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. 
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Lårhalsbrudd  

Hoftebrudd er en alvorlig skade for eldre mennesker og restitusjonstiden er lang. Kvinner har 
dobbelt så høy risiko for hofte- og ryggbrudd som jevnaldrende menn. Slike brudd gir ofte 
vedvarende nedsatt livskvalitet, og kan medføre redusert funksjonsevne og behov for hjelp. 
 
Diagram D 2-3: Lårhalsbrudd per 1000 innbygger, standardisert. Periode 2011-2013. 

 
 

 
Kilde: Folkehelseinstituttet, Kommunehelsa statistikkbank / Norsk pasientregister. Oppdatert mars 2015. 

 
Forklaring og vurdering 
Diagrammene viser antall pasienter innlagt i somatiske sykehus (dag- og døgnopphold) med 
lårhalsbrudd (inkl. hoftebrudd), diagnose S72, per 1000 innbyggere50 per år, standardisert.51   
 
Befolkningens bruk av sykehustjenester kan gi en viss pekepinn på viktige trekk ved så vel 
helsetjenester som helsetilstand i kommunene. Sykehusinnleggelser kan gi innsikt i 
problematikken rundt utbredelse av både sykdom og bakenforliggende risikofaktorer, og  
kan bidra med verdifull informasjon for å få oversikt over helsetilstanden i befolkningen.  
Det er et betydelig potensiale for forebygging av skader og ulykker. Sykehusbehandlede 
personskader viser kun omfanget av de alvorligste skadene. 
 
I Rælingen er omfanget av lårhalsbrudd lavere enn i fylket, landet og våre nabokommuner. 
Det har også vært en positiv utvikling i hele perioden 2008-2013, med nedgang i antall brudd. 
Status på omfanget av slike brudd kan skyldes kjennetegn ved befolkningen og/eller kvaliteten på 
kommunens tjenestetilbud (eksempelvis gode fallforebyggende tiltak).  

                                                 
50 Omfatter innbyggere i det aktuelle alders- og kjønnssegmentet. 
51 Dersom en person legges inn flere ganger i løpet av kalenderåret med samme sykdom/ lidelse, telles 
vedkommende kun én gang. Statistikken viser 3-års glidende gjennomsnitt (dvs. gjennomsnitt for 
overlappende 3-årsperioder). Standardiserte tall reduserer påvirkning av ulik alders- og kjønns-
sammensetning når man sammenligner grupper i tid og rom. 
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Trafikkulykker 

Trafikksikkerhet er viktig i et folkehelseperspektiv. Nullvisjonen er grunnlaget for trafikksikkerhets-
arbeidet i Norge, og innebærer en visjon om et transportsystem som ikke fører til tap av liv eller 
varig skade. Nullvisjonen har et systemperspektiv på trafikkulykker; der elementene i systemet er 
trafikanten, kjøretøyet og vegen. Trafikantfeil er den vanligste årsaken i både møteulykker, 
utforkjøringsulykker og fotgjengerulykker. Trafikantrettede tiltak er forventet å ta mer enn halve 
nedgangen i antall drepte, ifølge Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhetsplan på veg 2014-2017.  
 
Akershus er fylket der trafikantene i gjennomsnitt har lavest risiko for å bli drept eller hardt skadd 
pr kjørte km. 7 % av de drepte og hardt skadde i Akershus var i skolepliktig alder 6-15 år i 
perioden 2007-2012. Dette er høyest andel blant fylkene. I Rælingen var bortimot 8 % av antall 
skadde i alderen 7-15 år i perioden 2008-2013, herunder alle typer skadegrad. 
 
Det har vært en positiv utvikling i Akershus de siste 10 årene når det gjelder alle ulykker med 
personskade i trafikken. Det betyr at, selv med trafikkvekst i perioden, har trafikksikkerhets-
arbeidet vært effektivt på flere områder; med bedre veger, sikrere kjøretøy, mer effektive 
trafikanttiltak og bedre og raskere skadebehandling. 
 
I perioden 2008-2013 har det vært 72 politirapporterte ulykker med personskade52 i Rælingen, og 
104 personer har blitt skadet i disse ulykkene. Det har vært en svakt nedadgående trend i antall 
ulykker, sett i forhold til perioden 2002-2007. Gjennomsnittlig har antall ulykker pr år gått ned fra 
nesten 15 ulykker i den første perioden til 12 ulykker i den siste perioden.  
 
Antall ulykker og antall skadde i Rælingen har gått ned i perioden 2008-2013 i forhold til perioden 
2002-2007, men skadegraden har blitt mer alvorlig. Dobbelt så mange har mistet livet i trafikk-
ulykker i perioden 2008-2013 som i perioden 2002-2007. Antall personer som har blitt hardt 
skadet er lik i begge periodene, men utgjør nå en større del av totalen.  
 
I 201453 har det har vært totalt 7 trafikkulykker i Rælingen, med 8 skadde personer. Ulykkene  
har i hovedsak vært innenfor kategorien lettere skadet (7 av 8 skadde). Dette viser en fortsatt 
positiv trend i utviklingen (jf også diagram 5). Hittil i 2015 har det vært 1 ulykke, med 4 skadde 
personer (uoppgitt skadegrad).  
 
I perioden 2008-2013 var over 60 % av de skadde menn. Det er flest personskader i alderen  
16-25 år. Bilulykker er dominerende med 68 % av alle ulykkene. Alle dødsulykkene var bilulykker.  
Det har vært flest utforkjøringsulykker, men også mange ulykker med samme og motsatt 
kjøreretning. Det har også vært en del ulykker i forbindelse med kryss. Månedene med flest 
ulykker er mai, juni, oktober og desember. Onsdag er den ukedagen det skjer flest ulykker.  
Det er oftest ulykker i ettermiddagstrafikken.  
 
Kartet (side 57) over ulykker i perioden 2008-2013 gir et bilde av spesielle ulykkespunkter og 
strekninger i kommunen, og viser også alvorlighetsgrad på ulykkene. Kartet viser at det har vært 
svært mange ulykker langs fylkesveiene, med totalt 55 av de 72 ulykkene. Det har vært flest 
ulykker på fv.120. Det er også her de fleste ulykkene med myke trafikanter har vært.  
Alle fotgjengerulykkene, samt 4 av 5 sykkelulykker har vært på fylkesveier. Det har også vært 
mange ulykker på rv.159, og det er disse ulykkene som har krevd flest liv. Det har vært få ulykker 
på kommunale og private veier. 

                                                 
52Totalt 72 ulykker. Dette er PSU-tall (politirapporterte ulykker med personskade).  

 
Diagrammene bygger på data fra Statens vegvesens STRAKS-register, som er basert på PSU tall;  
dvs politiets innrapportering av trafikkulykker. Det er kjent at det er en underrapportering av ulykker, særlig 
de med lavere alvorlighetsgrad. Sammenligning mellom sykehusenes og politiets registreringer viser blant 
annet at ulykker med fotgjengere og syklister er sterkt underrapportert. 

 
53 SSBs månedsstatistikk for trafikkulykker - foreløpige tall publisert. Siste måned tatt med her er april 2015. 
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Diagram D 4: Personskader i trafikken i Rælingen 2002-2013, ut fra skadegrad 

 
Kilde: Statens vegvesen/STRAKS-registeret. 

 
Forklaring og vurdering 
Diagrammet viser utviklingen i antall skadde i trafikken i Rælingen, ut fra skadegrad, de siste  
12 årene, sortert i to seksårsperioder. Samlet var det 137 skadde i perioden 2002-2007 og  
104 skadde i perioden 2008-2013. Diagrammet viser at skadegraden lettere skadet er 
dominerende, med 91% i perioden 2002-2007 og 86 % av tilfellene i perioden 2008-2013.  
Det betyr at alvorlighetsgraden på ulykkene har økt fra første til andre analyseperiode.  
 
De to siste årene 2012 og 2013 viser en trend med nedgang i forhold til antall ulykker  
(jf diagram D 5), men alvorlighetsgraden her er høy. Tre personer ble drept og tre hardt skadet  
i perioden 2012-2013.  
 
Diagram D 5: Personskadeulykker i trafikken i Rælingen, årlig utvikling 2008-2013 

 
Kilde: Statens vegvesen/STRAKS-registeret. 

 
Forklaring og vurdering 
Diagrammet viser utviklingen av trafikkulykker i Rælingen de siste seks årene. Samlet har det 
vært 72 ulykker. Det har vært en stor svingning i antall ulykker. De siste to årene har antall 
ulykker gått ned og er nå (2013) nesten halvert i forhold til starten av perioden. Diagrammet viser 
også at den lineære trendlinjen for ulykkene i perioden er svakt nedadgående. 
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Diagram D 6: Personskadeulykker i Rælingen 2008-2013, fordelt på trafikanttype 

 
Kilde: Statens vegvesen/STRAKS-registeret. 

 
Forklaring og vurdering 
Diagrammet viser hvordan de 72 ulykkene i perioden 2008-2013 i Rælingen fordeler seg på ulike 

trafikantgrupper54. Bilulykker er den dominerende uhellskategorien, med 68 % av ulykkene.  

15 % av ulykkene er MC eller mopedulykker, 10 % er fotgjengerulykker og 7 % er sykkelulykker. 
Alle dødsulykkene var bilulykker. 
 
I forhold til perioden 2002-2007 er det færre ulykker. Fordelingen etter trafikanttype har endret 
seg både i forhold til antall og totalfordeling. Antall bilulykker har blitt noe redusert, og ulykker 
med MC/moped har økt litt. Antall sykkelulykker er det samme i begge periodene, og antall 
fotgjengerulykker er noe redusert. 
 
Det er imidlertid slik at det er en sterk underrapportering av ulykker med fotgjengere og syklister, 
særlig ulykker med lav alvorlighetsgrad. Det er antatt at kun 10% av sykkelulykker rapporteres. 
 
Diagram D 7: Personskader i ulykkene, Rælingen 2008-2013, fordelt på alder 

 
Kilde: Statens vegvesen/STRAKS-registeret. 

 
Forklaring og vurdering 
Diagrammet viser alderen på de som skadet seg i trafikkulykkene i Rælingen i perioden  
2008-2013. Aldersgruppen 16-25 år skiller seg klart ut med 33 av totalt 104 skadde.  
En av de fire som ble drept var i denne aldersgruppen. Like bak, med 25 skadde, er 
aldersgruppen 26-35 år. To av de drepte var i denne aldersgruppen.    

                                                 
54 I grupperingen etter trafikantgruppe er det den svakeste trafikanten involvert i ulykken som er 
utslagsgivende. Eksempelvis kommer en ulykke mellom syklist og bil under kategorien sykkelulykke. 
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Kart – Geografisk plassering av ulykker i Rælingen 2008-2013, fordelt på alvorlighetsgrad. 
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Oppsummering – Skader og ulykker 

 

 Antall anmeldte tilfeller av familievold har økt mye det siste året i Rælingen. Det er 
uklart om dette skyldes økt voldstendens og/eller lavere terskel for å melde fra. 
 

 Det er en positiv utvikling i omfanget av lårhalsbrudd de siste årene i Rælingen, samt 
en bedre tilstand enn fylkes- og landssnittet. 
 

 Det er en nedgang i antall trafikkulykker pr år i Rælingen, med en spesielt positiv 
utvikling den siste tiden. 

 

 Bilulykker er dominerende i forhold til uhell i Rælingen. 
 

 Det er flest personskader i trafikken i aldersgruppa 16-25 år i Rælingen. 
 

 Det er flest trafikkulykker på fylkesveiene, og da spesielt fv. 120 i Rælingen. 
 
 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Kilde: Statens vegvesens Håndbok 270, Gangfeltkriterier. 
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Helserelatert atferd 
 
Temaområdet helserelatert atferd inneholder status og vurderinger av forhold knyttet til livsstil 
og levevaner, og viser spesielt funn om ungdom i Rælingen fra undersøkelsen Ungdata 2014.  
Innledningsvis vises noen generelle trender innenfor de viktigste livsstiltemaene. Vi har kun 
konkrete lokale data om helserelatert atferd for ungdom i aldersgruppa 8.-10.trinn. 
 
Overvekt 
Overvekt og fedme øker risikoen for type2-diabetes og en rekke kroniske sykdommer. 
Overvekt og fedme har økt i befolkningen de siste tiårene, men det er tegn til at utviklingen har 
flatet ut hos barn. 1 av 5 voksne har fedme. 1 av 6 barn har overvekt eller fedme. 
 
Det er sosioøkonomiske forskjeller i forekomsten av fedme og overvekt. Tidligere norske studier 
viste at prosentdelen med fedme var lavere blant 40-åringer med høy utdanning enn hos  
40-åringar med lavere utdanning.  Data fra Barnevekststudien viser at det også hos barn er 
sosioøkonomiske skillelinjer for overvekt og fedme. Analyser av data fra Barnevekststudien 2010 
viser at prosentandelen med overvekt er 30 prosent høyere blant barn av mødre med lav 
utdanning enn blant barn av mødre med høy utdanning. Prosentandelen med bukfedme følger 
det samme mønsteret. 
 
Fysisk aktivitet 
Reduksjonen i fysisk aktivitetsnivå starter allerede tidlig i barneårene. Om lag 90 prosent av 
seksåringene tilfredsstiller anbefalingene om fysisk aktivitet, mens blant voksne er andelen 
redusert til om lag 30 prosent. Blant barn er det flere gutter enn jenter som oppfyller 
anbefalingene, mens blant voksne er kjønnsforskjellen motsatt.  
 
Helsemyndighetene anbefaler at voksne er moderat fysisk aktive i minst 150 minutter per uke.  
Det er videre anbefalt å redusere tiden man bruker i ro, og unngå langvarig stillesitting. 
Helsemyndighetene anbefaler at barn og unge bør delta i fysisk aktivitet med moderat eller høy 
intensitet i minimum 60 minutter hver dag. I tillegg bør barn og unge utføre aktiviteter med høy 
intensitet minst tre ganger i uka, inkl. aktiviteter som gir større muskelstyrke og styrker skjelettet. 
 
Det er særlig hverdagsaktiviteten som har gått ned, knyttet til daglige rutiner. Effekten av fysisk 
aktivitet avhenger ikke av kun ren trening. Gåing i hverdagen av lav til moderat intensitet er for 
mange grupper en viktig kilde til god helse. Det er påvist at stillesitting er en selvstendig risiko-
faktor for dårlig helse. Noen grupper i befolkningen trener mer enn før, men det ser ikke ut til 
kompensere for den reduserte hverdagsaktiviteten. 
 
 
Faktorer som påvirker fysisk aktivitet (WHO, 2006): 

 
Kilde: Kunnskapsgrunnlag fysisk aktivitet, Helsedirektoratet, rapport 2014. 
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Kosthold 
Kostholdet er viktig både for å forebygge sykdom og fremme god helse. Ernæring er avgjørende 
når det gjelder vekst og utvikling både i fosterlivet, spedbarnsalder og barne- og ungdomsårene, 
samt av betydning for voksne og eldres funksjonsnivå. 
 
Helsemyndighetene anbefaler et variert kosthold med mye grønnsaker, 
frukt, bær, grove kornprodukter og fisk, og begrensede mengder av 
bearbeidet kjøtt, rødt kjøtt, salt og sukker. Norsk kosthold inneholder 
fortsatt for mye mettet fett, sukker og salt og for lite grove kornprodukter, 
grønnsaker, frukt og fisk. Det er fremdeles et altfor høyt brusforbruk i 
befolkningen. Det kan ses en sammenheng mellom utdanningslengde og 
kosthold. Sosiale forskjeller gjenspeiler seg i kostholdet. Ungdom fra hjem 
med lav sosioøkonomisk status sjeldnere frokost, sjeldnere frukt og 
grønnsaker og drikker oftere brus enn ungdom fra hjem med høy 
sosioøkonomisk status. 
 
Livsstilsykdommer kan forebygges med et mer plantebasert kosthold. Kostholdet er viktig for å 
forebygge flere kroniske sykdommer. Det trengs både systematiske tiltak rettet mot hele 
befolkningen, tiltak rettet mot spesielle grupper samt individuelle tiltak for at befolkningen skal 
kunne sikres et balansert kosthold uten ernæringsmessige mangler. 
 
Røyking og snusbruk 
I befolkningen samlet bruker en av tre tobakk (røyk, snus eller en kombinasjon). Blant de yngre 
voksne er andelen rundt 40%. Den daglige røykingen har gått ned, mens snusbruken har økt. 
Nesten en av ti gravide røyker. Både røyking og snusbruk kan få stor følger for fosteret. Det er 
tydelige sosioøkonomiske forskjeller når det gjelder røyking hos voksne, men ikke når det gjelder 
bruken av snus. 8% av personer med universitets- og høyskoleutdanning røyker. 34% av 
personer med grunnskoleutdanning røyker. 
 
Nedgangen i røyking blant menn startet allerede tidlig på 1970-tallet, mens røyking blant kvinner 
var nokså uendret fram til slutten av 1990-tallet. På 1950-tallet røkte ca 70% av menn, og  
ca 27% av kvinnene. Røyking er nå nokså likt fordelt mellom kjønnene, og er vanligst blant 
middelaldrende, mens snusbruk er mest utbredt blant unge menn. Aldersgruppa med flest 
røykere er 45-64 år (22% røyker daglig av både menn og kvinner).  Alders- og kjønnsgruppa  
med flest snusbrukere er menn 16-24 år (25 %). Det antas at de nedovergående trendene for 
røyking etter hvert vil bli etterfulgt av mindre sykelighet og dødelighet. Nær halvparten av 
storrøykerne dør før de fyller 70 år. Hjerte- og karsykdom er den klart hyppigste dødsårsaken. 
 
Alkohol og andre rusmidler 
Siden tidlig på 1990-tallet har alkoholforbruket økt med ca 40%, og mest blant kvinner og eldre. 
Menn drikker fortsatt mest, men kvinners alkoholforbruk øker mest. Det er lavere alkoholforbruk i 
innvandrergrupper. Alkoholforbruket hos unge har gått ned.  
 
Utenom alkohol er cannabis og amfetamin de mest brukte rusmidlene. Nye syntetiske rusmidler 
har til dels ukjente virkninger. Antall bilførere som blir tatt for kjøring under påvirkning av cannabis 
eller metamfetamin har økt kraftig de siste fem årene.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ungdata – ungdomsundersøkelse i grunnskolen 

Fysisk aktivitet 
 Kosthold 

Tobakk 
Alkohol 
Holdninger til medikamentbruk 

  
Overvekt 
 
Vaksinasjon 



61 

Folkehelseoversikt Rælingen – grunnlagsdokument - august 2015 

Ungdata – helserelatert atferd 
Kilde: Ungdata-undersøkelsen 2014 

 
 

Fysisk aktivitet   
 
Diagram E 1: Hyppigheten av trening blant  

ungdomsskoleelever.      Kosthold 

 
Diagram E 2: Andel av ungdomsskole-
elever som angir at de spiser frokost 
daglig.  

 
 

Forklaring og vurdering 
Diagram E 1 viser at 55 - 60% trener mer enn 3 ganger i uka, og at 12-15% trener mindre enn  
2 ganger pr måned. På 10.trinn ser det ut til at aktiviteten enten øker (satsing) eller reduseres 
(slutter), sett i forhold til aktivitetsnivået på 8.trinn. 
 

Diagram E 2 viser at bortimot 80% av elevene på 8.trinn og noe over 60% av elevene på 10.trinn 
spiser frokost daglig.  

 
 
Tobakk 
 
Diagram E 3: Bruk av snus blant ungdomsskoleelever.      

Diagram E 4: Andel ungdomsskoleelever 
som angir at de røyker. 

 

 
 
Forklaring og vurdering 
Diagrammene E 3-4 viser få røykere på ungdomstrinnet, noen flere på 10.trinn enn på 8.trinn. 
Noen elever på 10.trinn snuser daglig, 10%. På 8.trinn er snusing så godt som fraværende. 
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Alkohol 
 
Diagram E 5: Hyppigheten av alkoholbruk blant ungdomsskoleelever.  

 
 
Forklaring og vurdering 
Diagrammet viser at alkoholbruken er høyere på 10.trinn enn på 8.trinn. Blant elever på 8.trinn 
oppgir 96% at de aldri drikker alkohol. På 10.trinn oppgir 71% at de aldri drikker alkohol. 
Noen få på 10.trinn drikker alkohol ukentlig. 
 

 
Holdninger til medikamentbruk 
 
Diagram E 6: Bruk av reseptfrie smertestillende medikamenter  
(paracet, ibux etc).                                                                           Diagram E 7: Ungdomsskoleelevers 

bruk av prestasjonsfremmende 
medikamenter (doping). 

 
 
Forklaring og vurdering 
Diagram E 6 viser at bruken av smertestillende medikamenter øker gjennom ungdomsskolealder. 
Om lag 12% på 8.trinn og 20% på 10.trinn bruker smertestillende ukentlig.  
Ca 4% bruker smertestillende daglig på 10.trinn. 
 
Diagram E 7 viser at bruk av prestasjonsfremmende medikamenter er tilnærmet fraværende  
både på 8. og 10.trinn. 
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Overvekt 

Overvekt blant gravide ved første svangerskapskontroll kan være en indikator på overvekt i 
befolkningen. Overvekt i svangerskapet kan ha ulike helsekonsekvenser. I denne sammen-
hengen brukes imidlertid tallene blant gravide til å gi informasjon om overvekt generelt i 
befolkningen, ettersom det ikke finnes andre gode data på dette. 
 
Diagram E 8-9: Kvinner med overvekt/fedme (kroppsmasseindeks >25) ved 1.svangerskapskontroll. 

Kilde: Folkehelseinstituttet, Kommunehelsa statistikkbank / Medisinsk fødselsregister. Oppdatert mai 2015. 

 
Forklaring og vurdering 
Diagrammene viser andel kvinner med overvekt inkludert fedme i prosent av alle fødende 
kvinner, med høyde- og vektopplysninger fra første svangerskapskontroll. Overvekt inkl. fedme 
regnes som KMI over eller lik 25 kg/m2. Diagrammene viser at Rælingen ligger greit an i en 
sammenligning med andre, noe over fylkessnittet, men ellers «midt på treet». Om lag 1/3 er 
overvektige, 34% i perioden 2011-2013. 

Vaksinasjon   

Vaksinasjonsdekningen i Norge er høy når det gjelder barnesykdommene. Etter at barne-
vaksinasjonsprogrammet ble etablert, har sykdommene i programmet nesten blitt borte i Norge. 
WHO har som mål å utrydde polio, meslinger og røde hunder. For mange potensielt farlige 
sykdommer er vaksinasjon det mest effektive forebyggende tiltaket man kjenner. Dekningstall kan 
være til hjelp i vurdering av smittevernet i befolkningen og vaksinasjonsprogrammets effektivitet. 
Ved et effektivt vaksinasjonsprogram med høy vaksinasjonsdekning, vil det sirkulere lite smitte i 
befolkningen, og det vil føre til at de uvaksinerte indirekte blir beskyttet (flokkimmunitet). 
 
Diagram E 10: Vaksinasjonsdekning MMR-vaksine hos 9 åringer. Periode 2009-2013. 

 

Forklaring og vurdering 
Diagrammet viser andelen barn som 
er fullvaksinerte mot meslinger, 
kusma og røde hunder (MMR) ved  
9-års alder, i prosent av alle barn i 
aldersgruppen 9 år. Å være full-
vaksinert mot en gitt sykdom ved en 
gitt alder, vil si at barnet har fått de 
vaksinedosene som barnets alder 
tilsier til anbefalt tid. 
 
 

Kilde: Folkehelseinstituttet, Kommunehelsa statistikkbank / Nasjonalt vaksinasjonsregister (SYSVAK). 

 
Diagrammet viser at Rælingen ligger godt an på vaksinasjonsdekning for MMR-vaksine, sett i 
forhold til nabokommuner, fylkes- og landssnitt. Vaksinasjonsdekningen er på 97,5% i perioden 
2009-13 i Rælingen. 
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Oppsummering – Helserelatert atferd 

 

 Andelen som er fysisk aktive mer enn 3 ganger pr uke ligger mellom 55 og 60%.   
I perioden fra 8. til 10 trinn ser det ut til mange enten trener mer enn før (satser) 
eller at de faller fra og trener sjeldnere. 

 

 Andelen som spiser frokost daglig ligger mellom 60 og 80%, og andelen synker 
gjennom ungdomsskolealder. 
 

 Det er få røykere på ungdomstrinnet, noen flere på 10.trinn enn på 8.trinn. 
 

 Det er ca 10% som snuser daglig blant elever på 10.trinn. 
 

 Alkoholbruken er minimal på 8.trinn, over 90% drikker aldri. På 10.trinn er det 
om lag 70% som oppgir at de aldri drikker. 

 

 Det er en bekymringsfull status på bruk av reseptfrie smertestillende midler blant 
ungdomsskoleelever. Bortimot ¼ av ungdom på 10.trinn rapporterer om bruk 
daglig eller ukentlig. 

 

 Ungdomsskoleelevers bruk av prestasjonsfremmende medikamenter (doping) er 
omtrent lik null i Rælingen. 
 

 Om lag 1/3 av kvinner i Rælingen har overvekt eller fedme ved første 
svangerskapskontroll. Dette er noe over fylkessnittet. 

 

 Vaksinasjonsdekningen i Rælingen for MMR-vaksinen er tilfredsstillende, og 
ligger over fylkes- og landssnittet. 
 

 
 
 

           Fysisk aktivitet i Rælingen for 100 år siden: 
                                      

Ungdom på ski ved skigarden ved Sandbekkstua, ca 1920. 
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Helsetilstand 
 
Temaområdet helsetilstand inneholder status og vurderinger av levealder og dødelighet, samt 
ulike sykdommer og lidelser. Ikke-smittsomme sykdommer er viet spesiell stor plass, i og med at 
disse sykdommene, i mer eller mindre grad, avhenger av livsstil og har sammenheng med ulike 
risikofaktorer av bakenforliggende art. 
 
Registrering av dødsfall er nødvendig for å følge helsetilstanden i en befolkning, finne årsaker til 
sykdom og død, og måle virkninger av samfunnsendringer og forebygging. Det gir viktig kunnskap til 
hjelp i prioritering både av forebyggende tiltak, dimensjonering av helsetjenester og forskningsinnsats. 
Det samme vil gjelde ikke-dødelige sykdommer og tilstander, for å se på hvilke faktorer som er 
bestemmende for befolkningens helsetilstand.  

 
Forventet levealder er et vanlig brukt mål for å oppsummere dødeligheten ved alle aldre i ett 
enkelt tall. Det gir et mål på hvor lenge en person kan forvente å leve gitt at denne personen 
gjennom hele sitt liv helt hypotetisk levde under de dødelighetsforhold som gjelder i dag. Det er 
viktig å merke seg at forventet levealder i regelen vil være en dårlig prognose for hvor lenge en 
nyfødt faktisk vil leve, fordi han/hun vil leve sitt liv inn i framtiden der dødeligheten trolig vil ha 
endret seg fra dagens situasjon. 
 
I perioden etter 1960 har Norge gått fra å ha verdens høyeste levealder til å havne et stykke ned 
på verdensrankingen, særlig for kvinner. Et av hovedmålene for folkehelsearbeidet er at «Norge 
skal være blant de tre landene i verden som har høyest levealder» (St.meld. nr.34, 2012-2013). 
For å klare det må vi vite hvor mulighetene for forebygging og et helsefremmende samfunn 
finnes. Det internasjonale sykdomsbyrdeprosjektet viser at to av tre tapte leveår i Norge skyldes 
kreftsykdommer eller hjerte- og karlidelser.  
 
Demens er fellesbetegnelse på flere sykdommer som medfører kognitiv svikt, forbundet med 
funksjonstap i hjernen. De aller fleste demenstilfellene er knyttet til alder. Med økende levealder 
vil vi få et økt antall demenstilfeller. Gener spiller en vesentlig rolle for demens. Risikofaktorer for 
demens ser ut til å være de samme som risikofaktorene for hjerte- og karsykdommer. Tiltak som 
rettes mot forebygging av hjerte- og karsykdommer, kan trolig også redusere antall tilfeller av 
demens. Viktige tiltak vil være økt fysisk aktivitet, redusert røyking og «hjertevennlig» kosthold. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Forventet levealder 
Levealder og kjønn 
Levealder og utdanningsnivå 

 
Dødelighet 
 Dødelighet og kjønn 
 
Ikke-smittsomme sykdommer  

Kols 
Hjerte-/karlidelser 
Kreft 
Diabetes 
Psykiske lidelser 

 
Smittsomme sykdommer 
 Noen utvalgte sykdommer 
 
Tannhelse 
 
Sykefravær, etter diagnoser.  
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Forventet levealder 

Forventet levealder kan gi informasjon om helsetilstanden i befolkningen. På lands- og fylkesnivå 
er dette en stabil og pålitelig indikator som gir informasjon om endringer over tid og om forskjeller 
mellom befolkningsgrupper. Indikatoren er informativ også på kommunenivå, forutsatt at det tas 
hensyn til betydningen av tilfeldige svingninger. 
 
Diagram F 1-2: Forventet levealder for kvinner og menn. Periode 1999-2013. 

Kilde: Folkehelseinstituttet, Kommunehelsa statistikkbank / SSB / oppdatert mai 2015. 

 
 
Diagram F 3: Forventet levealder for begge kjønn,  
Rælingen. Utvikling over tid.                                                   

 
Diagram F 4: Forventet levealder etter           
utdanningsnivå, Rælingen. 1998-2012. 

Kilde: Folkehelseinstituttet, Kommunehelsa statistikkbank / SSB /  
oppdatert mai 2015. 

 
  Kilde: Statistisk sentralbyrå (ssb) 

Forklaring og vurdering  
Diagrammene viser forventet levealder55, i forhold til kjønn, utvikling over tid og utdanningsnivå. 
Forventet levealder er på 82,1 for kvinner i Rælingen, noe som er under fylkes- og landssnittet. 
Forventet levealder er på 78,5 for menn i Rælingen, noe som er under fylkessnittet, men over 
landssnittet. Forventet levealder har økt over tid (vist fra 1991), mer for menn (2,5 prosentpoeng) 
enn for kvinner (1,5 prosentpoeng). 
 
Forventet levealder øker med utdanningsnivå, og forskjellen er større for menn enn for kvinner. 
For menn er levealdersforskjellen på ca. 10 år i forhold til utdanningsnivå, for kvinner ca. 7-8 år. 

                                                 
55 Forventet levealder ved fødsel, beregnet ved hjelp av dødelighetstabell.  
Statistikken viser 15-års gjennomsnitt (dvs. gjennomsnitt for 15-årsperioder). 



67 

Folkehelseoversikt Rælingen – grunnlagsdokument - august 2015 

Dødelighet 

I Norge er tidlig død definert som død før fylte 75 år. Informasjon om tidlig død av gitte sykdoms-
grupper gir viktig informasjon om hvor det bør settes inn forebyggende tiltak. Målet om å øke 
forventet levealder skal først og fremst nås ved å redusere tidlig død og ved å utjevne sosiale 
forskjeller i helse og levealder. Norge har sluttet seg til WHOs mål om å redusere for tidlig død av 
ikke-smittsomme sykdommer med 25% innen 2025. Skal målet nås må risikoen knyttet til tobakk, 
alkohol, fysisk inaktivitet, usunt kosthold, overvekt og fedme reduseres betydelig.  
Sammenlignet med andre OECD- land har Norge hatt en ugunstig utvikling i dødelighet, særlig 
ved lave og høye aldre.  
 
Diagram F 5: Dødelighet for kvinner 0-74 år per 100 000 innbygger i Rælingen, utvikling over tid.  

 
 
Diagram F 6: Dødelighet for menn 0-74 år per 100 000 innbygger i Rælingen, utvikling over tid. 

 
Kilde: Folkehelseinstituttet, Kommunehelsa statistikkbank / Dødsårsaksregisteret / oppdatert januar 2014. 

 
 
Forklaring og vurdering 
Diagrammene viser antall døde i aldersgruppen 0-74 år, per 100 000 innbyggere per år, alders- 
og kjønnsstandardisert. Dødeligheten har gått markert ned i perioden 1986-2012, for begge 
kjønn. Antall tilfeller med tidlig død har gått ned mer for menn enn for kvinner i Rælingen. 
Nedgangen var størst i perioden 2003-2012 for kvinner, og i perioden 1995-2004 for menn –  
dvs. at nedgangen startet tidligere for menn enn for kvinner. 
 
Dødeligheten for kvinner er høyere i Rælingen enn fylkes- og landssnittet i perioden 2003-12.  
Dødeligheten for menn er høyere i Rælingen enn fylkessnittet, men under landssnittet i  
perioden 2003-12.  
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Ikke-smittsomme sykdommer 

 
Kapitlet viser utvalgte større sykdomsgrupper, og viser tall knyttet til primærhelsetjenesten, 
legemiddelbruk og spesialisthelsetjenesten. Mange av dataene bør sees i sammenheng. 
 
Befolkningens bruk av sykehustjenester kan gi en viss pekepinn på viktige trekk ved så vel 
helsetjenester som helsetilstand i kommunene. Sykehusinnleggelser kan gi innsikt i 
problematikken rundt utbredelse av både sykdom og bakenforliggende risikofaktorer, og kan 
bidra med verdifull informasjon for å få oversikt over helsetilstanden i befolkningen.  
Sykehusinnleggelser kan i tillegg være en indikator på potensialet for forebyggende innsats. 
 
Forskjeller i bruken av sykehus mellom kommuner kan gjenspeile ulik henvisningsterskel i 
primærhelsetjenesten, ulik tilgjengelighet og praksis fra sykehusenes side blant annet mht. 
reinnleggelser og poliklinisk aktivitet samt ulik sykelighet. De eldres sykehusbruk kan i tillegg bli 
påvirket av kapasiteten til den kommunale helse- og omsorgstjenesten. 
 
Bruk av legemidler til behandling kan gi innsikt i problematikken rundt utbredelse av både sykdom 
og bakenforliggende risikofaktorer, og kan bidra med informasjon for å få oversikt over helse-
tilstanden i befolkningen. Bruk av legemidler foreskrevet på resept påvirkes av flere faktorer 
utenom sykdomsforekomst, blant annet tilgang til lege og foreskrivningspraksis blant legene. 

 
 
KOLS 
Forekomsten av KOLS (kronisk obstruktiv lungesykdom) øker med økende alder, og økningen i 
antall eldre vil føre til at antall personer som lever med KOLS vil øke. Røyking er hovedårsaken til 
to av tre tilfeller. Symptomene og alvorlighetsgraden av symptomene på KOLS varierer i stor 
grad. Kols var den tredje hyppigste registrerte dødsårsaken i 2012. 
 
Diagram F 7: Antall pasienter innlagt med diagnosen  
KOLS pr 1000 innbygger 45 år og over. 2011-2013. Diagram F 8: Antall pasienter fra Rælingen 

innlagt med diagnosen KOLS per 1000 
innbygger 45 år og over. Utvikling i tid.  

Kilde: Folkehelseinstituttet, Kommunehelsa statistikkbank /  
Norsk Pasientregister / Oppdatert mars 2015. 
 

Forklaring og vurdering 
Diagrammene viser antall pasienter innlagt (dag- og døgnopphold) i somatiske sykehus på grunn 
av KOLS per 1000 innbyggere per år, standardisert.56 Diagram F 7 viser at antall innlagte 
pasienter fra Rælingen i sykehus med diagnosen KOLS er på samme nivå som fylkessnittet, og 
noe under landssnittet og flere av nabokommunene. Diagram F 8 viser en svak økning den siste 
tiden av pasienter fra Rælingen innlagt med diagnosen KOLS, etter en periode med nedgang. 

                                                 
56 Dersom en person legges inn flere ganger i løpet av kalenderåret med KOLS, telles vedkommende kun 
én gang. Statistikken viser 3 års glidende gjennomsnitt (dvs. gjennomsnitt for overlappende 3-årsperioder). 
Per 1000, standardisert = Antall per 1000 innbyggere (innbyggere i det aktuelle alders- og kjønnssegmentet) 
per år (andel), angitt som gj.snitt over 3-årsperioder. Standardisert for alders- og kjønnssammensetning.  
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Hjerte-/karlidelser 
Hjerte- og karsykdommer er fortsatt den sykdomsgruppen som fører til flest dødsfall når vi ser på 
alle aldersgrupper samlet. Dødeligheten av hjerte- og karsykdom synker i alle aldersgrupper.  
Antall syke forventes å stige på bakgrunn av en økende andel eldre i befolkningen, samt bedre 
overlevelse etter akutt sykdom. Endringer i livsstil og kosthold kan bety mye for forebygging.  
 
For hjerte- og karsykdom kan sykehusinnleggelser i tillegg gi en pekepinn på potensialet for 
forebyggende innsats. Utbredelsen av hjerte- og karsykdom kan gi informasjon om befolkningens 
levevaner. Det har vært nedgang i forekomst av hjerte- og karsykdom de siste tiårene, men 
utbredelsen av risikofaktorer som røyking og fysisk inaktivitet tyder på at lidelsene fortsatt vil 
ramme mange. På hvert alderstrinn har menn høyere dødelighet enn kvinner, men kjønns-
forskjellene har avtatt. Det er en økning i sykehustilfeller for førstegangs hjerteinfarkt blant yngre 
voksne. Den sosiale ulikheten i dødelighet av hjerte- og karsykdommer er markert, og gapet har 
økt de siste tiårene, og skyldes en bratt nedgang i dødelighet blant personer med høy utdanning. 
 
Diagram F 9: Pasienter med hjerte-/karlidelser  
i allmennpraksis per 1000 innbyggere i 
aldersgruppen 45-74 år. 2011-2013.                                     Diagram F 10: Antall pasienter som bruker    

kolesterolsenkende medikamenter per 1000 
innbyggere. Alder 0-74 år. 2011-2013. 

  
F 9, Kilde: Fhi, Kommunehelsa statistikkbank Kontroll og Utbetaling av HelseRefusjon (KUHR)-databasen i HELFO / 
Oppdatert mai 2015. F 10, Kilde: Fhi, Kommunehelsa statistikkbank / Reseptregisteret / Oppdatert mars 2015. 

 
Diagram F 11: Innleggelser på sykehus for hjerte-/karsykdommer. 2011-2013. 

 
Kilde F11: Folkehelseinstituttet, Kommunehelsa statistikkbank / Norsk pasientregister / Oppdatert mars 2015. 

 
Forklaring og vurdering 
Diagram F 9 viser antall personer 45-74 år i kontakt med fastlege eller legevakt (primærhelsetj.) 
per 1000 innbyggere per år, standardisert.57 Rælingen ligger her høyere enn fylkes- og 
landssnittet og nabokommuner. Diagram F 10 viser at Rælingen har flere brukere av den 
forebyggende medisinen kolesterolsenking enn i fylket og landet. F 11 viser sykehusinnleggelser. 
Rælingen ligger så vidt over fylkessnittet, men under landssnittet. Diagram F 9-11 bør sees i 
sammenheng. 

                                                 
57 Dersom en person har vært i kontakt med fastlege eller legevakt flere ganger i løpet av kalenderåret med 
samme sykdom/lidelse, telles vedkommende kun én gang. Statistikken viser 3 års gjennomsnitt. Per 1000, 
standardisert = Antall per 1000 innbyggere (innbyggere i det aktuelle alders- og kjønnssegmentet) per år 
(andel), angitt som gjennomsnitt over 3-årsperioder. Standardisert for alders- og kjønnssammensetning. 
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Kreft 
Kreft er ikke én enkelt sykdom, men en fellesbetegnelse for en rekke sykdommer som kan ha 
forskjellige risikofaktorer og ulik sykdomsutvikling. Det tar ofte lang tid fra eksponering til man 
utvikler kreft, og mange faktorer kan derfor medvirke til at sykdommen oppstår. Kosthold, fysisk 
aktivitet, røyke- og alkoholvaner er faktorer som har betydning for forekomsten. Det anslås at ett 
av tre krefttilfeller henger sammen med levevaner. En endring i befolkningens levevaner har 
derfor et stort potensiale til å redusere risikoen for å utvikle kreft.  
 
Diagram F 12: Årlig nye tilfeller av kreft per 100.000 innbyggere per år (standardisert). 2003-2012. 

 
 
Diagram F 13: Årlig nye tilfeller av kreft per 100.000 innbyggere per år (standardisert). Rælingen. 

 
Kilde: Folkehelseinstituttet, Kommunehelsa statistikkbank / Kreftregisteret / oppdatert mars 2015. 

 
Forklaring og vurdering 
Diagrammene viser antall nye tilfeller av kreft (totalt alle typer, diagnose C00-96) per 100 000 
innbyggere per år.58 Antall nye tilfeller i Rælingen i perioden 2003-2012 er 558, og ligger under 
fylkes- og landssnittet. Brystkreft er den enkeltdiagnosen med flest tilfeller blant kvinner i 
Rælingen, og tilsvarende prostatakreft for menn. 
 
Antall krefttilfeller er høyere for menn enn kvinner i hele perioden siden 1994, og gapet øker.  
Det har vært en økning over tid for menn og en utflatende økning for kvinner. 

 

                                                 
58 Statistikken viser 10 års-gjennomsnitt (dvs. gjennomsnitt for 10-årsperioder). Per 100 000, standardisert = 
Antall krefttilfeller per 100 000 innbyggere (innbyggere i det aktuelle alders- og kjønnssegmentet) per år 
(rate), angitt som gjennomsnitt over 10-årsperioder. Standardisert for alders- og kjønnssammensetning. 
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Type-2 diabetes  
Diabetes er enn av de store folkesykdommene og er forbundet med alvorlige komplikasjoner. 
Type 1- og type 2- diabetes er de to vanligste formene. Personer med type 1 og type 2 har økt 
dødelighet og risiko for senkomplikasjoner fra hjerte- og karsystemet, nyrer, øyne og nerver.  
 
Type 2- diabetes (sukkersyke) kan i stor grad forebygges med fysisk aktivitet og vektreduksjon. 
Overvekt er en viktig risikofaktor for utvikling av type 2-diabetes, og forekomst av type 2-diabetes 
kan derfor gjenspeile befolkningens levevaner. 
 
Diagram F 14: Pasienter som bruker legemidler for type-2 diabetes per 1000 innbygger i  
alderen 30-74 år (standardisert). 2011-2013. 

 
 
Diagram F 15: Pasienter som bruker legemidler for type-2 diabetes per 1000 innbygger  
i alderen 30-74 år (standardisert). Utvikling i tid. 

 
Kilde: Folkehelseinstituttet, Kommunehelsa statistikkbank / Reseptregisteret / Oppdatert mars 2015. 

 
Forklaring og vurdering 
Diagrammene viser brukere av legemidler utlevert på resept til personer 30-74 år. Forekomsten 
av type 2- diabetes er usikker, og behandling av sykdommen varierer. Kosthold, mosjon og 
vektreduksjon kan for noen normalisere blodsukkeret og holde sykdommen under kontroll.  
Andre trenger medikamenter. Bruk av midler til behandling av type 2-diabetes kan brukes som  
en indikator på forekomst av type 2- diabetes i befolkningen.  
 
I Rælingen har det vært en økning av pasienter som bruker legemidler for type 2-diabetes, men 
økningen har nå flatet ut. Det er flere brukere i Rælingen enn fylkes- og landssnittet. 
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Psykiske lidelser 
Psykiske helseproblemer er blant de største folkehelseutfordringene  
i dag. Man vet lite om enkeltårsaker, men både genetiske og miljømessige 
faktorer kan øke risikoen for å utvikle psykiske lidelser. 
Personer med psykiske vansker i barne- eller ungdomsårene har økt risiko 
for å oppleve psykiske plager og lidelser senere i livet. Komplikasjoner i 
svangerskap og fødsel, mishandling og traumer i barndom, samt faktorer 
som blant annet mobbing, tapsopplevelser og bruk av rusmidler, kan øke 
risiko for både utbrudd og tilbakefall av psykiske lidelser. 
 
 
Diagram F 16: Andel av ungdomsskoleelever i Rælingen med plager  
assosiert med psykisk lidelse. 

 
Kilde: Ungdata 2014 

 

Forklaring og vurdering 
Diagrammet viser at søvnproblemer er det som hyppigst oppgis som plage, der om lag 28% 
oppgir at de er ganske mye eller veldig mye plaget. Opplevelse av tristhet eller depresjon samt 
håpløshet med tanke på framtida oppleves oppgis også av veldig mange. 
 
Diagram F 17: Andel av ungdomsskoleelever i Rælingen med fysiske plager  
assosiert med psykisk plager.  

 
Kilde Ungdata 2014 

 
Forklaring og vurdering 
Diagrammet viser at hodepine er den plagen som oftest angis som assosiert med psykisk lidelse, 
med ca 24% av elevene, dernest kommer magesmerter og nakke- og skulderplager.  
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Diagram F 18-19: Allmennpraksis, pasienter med diagnostisert psykisk lidelse per 1000 innbyggere. 
2011-2013. 

 
Kilde: Fhi, Kommunehelsa statistikkbank /Kontroll og Utbetaling av HelseRefusjon (KUHR)-databasen i HELFO/ mai 2015. 

 

Forklaring og vurdering 
Diagrammene viser antall personer i kontakt med fastlege eller legevakt (primærhelsetjenesten) 
per 1000 innbyggere per år, standardisert.58 Diagrammene viser at det er en stor kjønnsforskjell 
med hensyn til psykiske lidelser i befolkningen, med markant flere kvinner enn menn. 
Kjønnsforskjellen er større i aldersgruppen 45-74 år enn i gruppen 15-29 år.  
 
Diagram F 18 viser at det er færre pasienter med diagnostisert psykisk lidelse i Rælingen enn 
fylkes- og landssnittet i aldersgruppa 15-29 år, for begge kjønn. Diagram F 19 viser at det er flere 
kvinner med diagnostisert psykisk lidelse i Rælingen enn fylkessnittet i aldersgruppa 45-74 år, om 
lag som landssnittet. Det er færre menn med diagnostisert psykisk lidelse i Rælingen enn fylkes- 
og landssnittet i aldersgruppa 45-74 år. 
 
 
Diagram F 20: Antall pasienter i aldersgruppa 0-44 år, som bruker medikamenter  
(antidepressiva) per 1000 innbygger i Rælingen. Utvikling over tid. 59 

 
Kilde: Folkehelseinstituttet, Kommunehelsa statistikkbank / Reseptregisteret / oppdatert mars 2015. 

 
Forklaring og vurdering 
Diagrammet viser antall brukere60 av legemidler utlevert på resept, her medikamentet 
antidepressiva. Diagrammet viser at bruken av antidepressiva har gått ned over tid i Rælingen, 
for aldersgruppa opp til 44 år. For aldersgruppa 45-74 år har bruken gått noe opp de siste årene.  

                                                 
59 Statistikken viser 3 års glidende gjennomsnitt (dvs. gjennomsnitt for overlappende 3-årsperioder). 
60 Brukere defineres som personer som har hentet ut minst én resept i kalenderåret. Dersom en bruker 
henter ut flere resepter på samme legemiddel telles vedkommende som bruker bare én gang. 
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Smittsomme sykdommer 

Alvorlige smittsomme sykdommer er mindre vanlig i Norge enn i de fleste andre land. Situasjonen 
kan endre seg raskt. Økt smittepress gjennom internasjonal handel med matvarer og dyr, 
migrasjon og reising kan få konsekvenser for folkehelsen, også i Norge. Antibiotikaresistens er et 
økende problem. Høy vaksinasjonsdekning, godt smittevern og effektivt overvåkingssystem er 
fortsatt viktig for å holde infeksjonssykdommene under kontroll.  

 
Diagram F 22: Antall tilfeller med enkelte smittsomme sykdommer i Rælingen. 

 
Kilde: Meldesystem for smittsomme sykdommer (MSIS) 

 
Forklaring og vurdering 
Diagrammet viser antall tilfeller med utvalgte smittsomme sykdommer de siste tre årene. 
Antall tilfeller med kikhoste og MRSA bærertilstand er høyt i 2014. 61 
 
 
Diagram F 23: Antall nye årlige tilfeller med kjønnssykdommen klamydia i Rælingen. 

 
Kilde: Meldesystem for smittsomme sykdommer (MSIS) 

 
Forklaring og vurdering 
Diagrammet viser en økning fra 2012 til 2013 av klamydia i Rælingen. Gjennomsnittlig årlig antall 
nye tilfeller av sykdommen er på 53 , når en ser på årene fra 2011 til 2013. 

                                                 
61 MRSA bærertilstand betyr påvisning av bakterien på hud eller slimhinne, men at det ikke gir sykdom hos 
personen. I likhet med de som har MRSA sykdom, kan bærertilstand smitte bakterien videre.  
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Tannhelse 

Tannhelseresultatene for 5-, 12- og 18-åringer omtales som generelt gode i Akershus. 
 
I Stortingsmelding 14 (2014-2015) Kommunereformen, foreslår regjeringen at ansvaret for 
tannhelsetjenester overføres fra fylkeskommunene til kommunene. 
 
Diagram F 24-25: Hull i tennene. 2013.  

 
 
Diagram F 26: Gjennomsnittlig antall hull i tennene hos de med dårligst tannstatus. SIC-indeksen.62 

 
Kilde: Akershus fylkeskommune, Statistikkbanken / august 2014. 

Forklaring og vurdering 
Diagram F 23-24 viser at andel barn og unge uten hull i tennene er lavere i Rælingen enn 
fylkessnittet og i nabokommuner, både for 5-åringer og for 15-åringer. 
 
Diagram F 25 viser gjennomsnittlig antall hull hos den tredjedelen av 15-åringer med dårligst 
tannstatus. SIC-indeksen kan avdekke en side ved sosiale helseulikheter. I Rælingen er tallet for 
15-åringer på 5,5 hull, som er noe høyere enn fylkessnittet. 
 
Samlet har Akershus en SIC-indeks på 2,5 for 12-åringer. Det er satt et globalt måltall for SIC-
indeksen på 3 eller lavere for år 2015 for 12-åringer. For 2013 er måltallet nådd for de fleste av 
kommunene i Akershus. Rælingen har 2,98 – og er dermed innenfor målet. 
 
SIC-indeksen for 18-åringer viser større kommunale forskjeller enn indeksen for 12- og 15- 
åringer. For 18-åringer er SIC-indeksen på 8,25 i Rælingen, og på 7,87 i Akershus. 

                                                 
62 SIC-indeksen (Significant Caries Index) viser gjennomsnittlig antall tenner med karieserfaring i den 
tredjedelen av årsgruppen som har mest karies (hull i tennene). Verdens Helseorganisasjon (WHO) har 
besluttet at denne målingen skal utføres på 12-åringer.  
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Sykefravær – etter diagnoser 

 
Diagram F 21: Sykefravær i Rælingen, 2014. 

 
Kilde: NAV statistikk, 2014. 

 
Forklaring og vurdering 
Diagrammet viser tapte dagsverk63 på grunn av legemeldt sykefravær i Rælingen i 2014, sortert 
etter diagnoser. Muskel- og skjelettlidelser er den diagnosen med markant størst sykefravær.  
Dernest kommer psykiske lidelser. Samlet har kvinner betydelig høyere sykefravær enn menn. 
Hjerte- og karsykdommer er høyest hos menn, muskel- og skjelettlidelser så vidt høyere hos 
menn og for øvrige diagnoser ligger menn lavere. Psykiske lidelser ligger godt over dobbelt så 
høyt for kvinner som for menn. 
 

 
                               …………………………………….. 

  
 
 
Helsetilstand og levekår - «Det store bildet» 1845 - 2013: 

 

 
 

                                                 
63 Tapte dagsverk: antall avtalte dagsverk tapt i et sykefraværstilfelle, multiplisert med sykeuføregrad. 
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Oppsummering – Helsetilstand 

 

 Forventet levealder er lavere i Rælingen enn fylkessnittet, både for menn og 
kvinner. For kvinner ligger forventet levealder også lavere enn landssnittet. 
 

 Forventet levealder har økt over tid i Rælingen for begge kjønn, med noe sterkere 
økning for menn enn for kvinner. 
 

 Forventet levealder i Rælingen er i sterk grad avhengig av utdanningsnivå, med 
om lag 10 års forskjell mellom personer med lavest og høyest utdanning. 
 

 Dødeligheten er høyere i Rælingen enn fylkessnittet, for både kvinner og menn. 
For kvinner er dødeligheten også høyere enn landssnittet. 
 

 Dødeligheten har gått ned over tid i Rælingen for begge kjønn, med noe sterkere 
nedgang for menn enn for kvinner. 
 

 Det er en svak økning den siste tiden av pasienter fra Rælingen innlagt på 
sykehus med diagnosen KOLS, etter en periode med nedgang. 
 

 Antall nye tilfeller av kreft i Rælingen i perioden 2003-2012 ligger under fylkes- 
og landssnittet. Antall krefttilfeller er høyere for menn enn for kvinner.  
 

 Det er flere brukere av legemidler mot diabetes type-2 og av den forebyggende 
hjerte- og karmedisinen kolesterolsenking i Rælingen enn fylkes- og landssnittet. 
 

 Det er færre pasienter med diagnostisert psykisk lidelse i Rælingen enn fylkes- og 
landssnittet i aldersgruppen 15-29 år, for begge kjønn 
 

 Det er en stor kjønnsforskjell ift. psykiske lidelser, med flere kvinner enn menn. 
Kjønnsforskjellen er større i aldersgruppen 45-74 år enn i gruppen 15-29 år.  

 

 Antall tilfeller med de smittsomme sykdommene kikhoste og MRSA bærertilstand 
har økt i Rælingen i 2014.  Antall nye tilfeller av klamydia har økt i 2013. 

 

 Det er flere 5- åringer og 15-åringer i Rælingen som har hull i tennene enn 
fylkessnittet. Gjennomsnittlig antall hull i tennene hos 
den tredjedelen med dårligst tannstatus er noe over 
fylkessnittet for 12-, 15- og 18-åringer fra Rælingen. 
 

 Muskel- og skjelettlidelser er den diagnosen                                                                  
med markant størst sykefravær i Rælingen,                                                              
dernest kommer psykiske lidelser.        
 

 
 
 
 

    Ressursgruppe som har bistått med  
   veiledning og undervisning om kvinnehelse. 
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Vedlegg 1 - Folkehelserapport 2014, Fhi - Sammendrag 64 
 
Befolkning 

Folketallet i Norge var ved årtusenskiftet i underkant av 4,5 millioner, og i løpet av 2012 passerte 
vi 5 millioner innbyggere. 

Befolkningsutviklingen preges av at fruktbarheten er forholdsvis høy, det er høy innvandring, 
sterk urbanisering, mange lever alene og andelen eldre øker. 

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre utgjør rundt 14 prosent av befolkningen. 
Antallet innvandrere forventes å vokse fra 0,55 millioner i 2012 til rundt 1,3 millioner i 2050.  

Eldre over 70 år utgjør rundt 10 prosent av befolkningen, mens de forventes å utgjøre rundt 20 
prosent i 2070.  

En mer mangfoldig befolkning vil gi nye folkehelseutfordringer i årene som kommer. 
 
Levealder og sykdomsbyrde 

I 2013 var forventet levealder i Norge 83,6 år for kvinner og 79,9 år for menn. På 1950-tallet 
hadde Norge den høyeste forventete levealder i verden. I 2009 lå norske kvinner på 12. plass 3,4 
år bak japanske kvinner, mens norske menn lå på 9. plass 1,1 år bak australske menn.  

Det internasjonale sykdomsbyrdeprosjektet viser at to av tre tapte leveår i Norge skyldes 
kreftsykdommer eller hjerte-kar lidelser. Hjertesykdom, hjerneslag, lungekreft, tykktarmskreft og 
KOLS er de fem største årsakene til tapte leveår. Kjente risikofaktorer for disse 
sykdomsgruppene er usunt kosthold, røyking, skadelig alkoholforbruk og stillesitting.  

Sykdomsbyrdeprosjektet viser også at psykiske lidelser, smertetilstander og lårhalsbrudd bidrar til 
helsetap. De fem ledende årsakene til år levd med helsetap i Norge er korsryggsmerter, alvorlig 
depresjon, angstlidelser, nakkesmerter og fallulykker med påfølgende bruddskader. 

Folkehelserapporten 2014 vil i september bli utvidet med et eget kapittel om sykdomsbyrde. 
 
Sosiale helseforskjeller 

Den norske befolkningens helse er god. Men bak gjennomsnittstallene skjuler det seg store 
forskjeller i sykelighet og dødelighet. Jo bedre utdanning og økonomi, jo bedre helse. De med 
lengst utdanning og best økonomi har best helse.  

Levealderen har økt for alle utdanningsgrupper siden 1960-tallet, men gruppene med lang 
utdanning har hatt den beste utviklingen. For menn ser det ut til at disse forskjellene har blitt 
mindre etter år 2000. For kvinner øker derimot forskjellene i levealder fremdeles, og kvinner med 
lav utdanning har hatt den dårligste utviklingen i levealder sammenlignet med andre grupper. Mye 
av dette kan tilskrives en økende sosial forskjell i dødelighet av lungekreft og KOLS. 

Færre innvandrere enn norskfødte oppgir å ha god eller svært god helse. Forekomsten av 
psykiske plager og lidelser og enkelte kroniske sykdommer er høyere i enkelte 
innvandrergrupper.  
 

                                                 
64 Sammendraget er skrevet av Folkehelseinstituttet (Fhi), og er tatt direkte inn i vår folkehelseoversikt uten 
bearbeiding eller redigering fra kommunens side. Det gjøres oppmerksom på at rapporten inneholder flere 
tema som ikke er synliggjort i fhi sitt sammendrag. Link til instituttets rapport finnes i vedlegg 3.  
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Ikke-smittsomme sykdommer 

Sykdomsbildet i Norge er preget av ikke-smittsomme sykdommer som hjerte- og karsykdommer, 
type 2 diabetes, overvekt/fedme, KOLS og kreft. Om lag 225 000 personer lever med kreft og om 
lag 200 000 anslås å leve med diabetes. Antallet personer som får kreft forventes å øke med 10-
20 prosent i årene 2011 - 2016. 

Økningen i forekomst av ikke-smittsomme sykdommer har sammenheng med at vi lever lengre 
og med samfunnsmessige endringer som påvirker våre levevaner.  

Det er nå tegn til at økningen i overvekt og fedme har stoppet opp hos barn, og det er tegn til at 
økningen i fedme er blitt mer moderat hos voksne. Nivået er likevel vesentlig høyere enn på 
1980-tallet. 

Røyking tar fortsatt mange liv og mange friske leveår, og vi vil i Norge se en fortsatt økning i 
røyke-relaterte sykdommer som lungekreft og KOLS, spesielt hos kvinner. For menn ser vi en 
avflating i forekomst, fordi nedgangen i røyking kom tidligere hos menn enn hos kvinner.  

Når det gjelder hjerte- og karsykdommer, har det vært en sterk nedgang i dødsfall som følge av 
hjerte- og karsykdommer totalt sett de siste 40 årene. Vi ser nå en økning i sykehusinnleggelser 
for akutt hjerteinfarkt hos yngre voksne. De absolutte tallene er ikke store, men økningen gir 
grunn til årvåkenhet. Dette er en påminnelse om behovet for forebygging.  

Ny kunnskap om demenslidelser tyder på at også undergrupper av demens har sammenheng 
med tilstanden i hjernens blodårer. Tiltak som forebygger hjerte- og karsykdommer kan trolig 
også forebygge eller utsette enkelte former for demens.  

Medisinske framskritt og bedre behandling av akutt hjerteinfarkt og hjerneslag, kreft og diabetes 
har medført at mange mennesker får mange ekstra leveår. Sammen med økt antall eldre i 
befolkningen innebærer det samtidig at antallet personer med kroniske sykdommer øker. Et 
uttrykk for denne sykdomsbyrden er at 7550 pasienter hadde over 10 000 sykehusopphold på 
grunn av hjertesvikt i 2012.  

Spesielt i den eldre delen av befolkningen vil mange ha to eller flere kroniske sykdommer 
samtidig, for eksempel KOLS og hjertesykdom, eller en psykisk lidelse og hjertesykdom.  

Hoftebrudd er hyppigere i Norge enn i mange andre land, men det ser nå ut til at hyppigheten har 
gått ned. Likevel vil trolig også antallet hoftebrudd øke i årene framover på grunn av et økt antall 
eldre i befolkningen.  
 
Nikotinavhengighet og nikotin i svangerskapet 

Antallet og andelen i befolkningen som røyker daglig eller av og til har gått betydelig ned, men 
røyking er fortsatt et stort helseproblem. Om lag 15 prosent av kvinner og menn røyker daglig, og 
10 prosent av og til. Røyking hos gravide har gått ned, men det er fortsatt 5 - 8 prosent som 
røyker i svangerskapet.  

Bruken av snus har økt kraftig. Nikotin tilført i form av snus er svært avhengighetsskapende. 
Fordi mange unge kvinner bruker snus, kan dette bety at det blir flere nikotinavhengige gravide. 
Nikotin fra snus kan medføre veksthemming hos fosteret. Vi har ennå ikke oversikt over hvor 
mange gravide som bruker snus.  
 
For mye sukker, salt og stillesitting 

Kostholdet i Norge er godt og maten er trygg sammenlignet med mange andre land.  

Kostholdet er i stadig endring. Sukkerinntaket er lavere i dag enn for 10 år siden, men nedgangen 
har stoppet opp. I gjennomsnitt var inntaket 29 kg sukker per innbygger per år i 2012, men 
sukkerinntaket er ikke jevnt fordelt. Spesielt har barn og unge et høyt sukkerinntak, og unge i 
alderen 16-24 år drikker betydelig mer sukkerholdige drikker enn andre grupper.  
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Kostholdet er sunnere i grupper med lang utdanning eller høy inntekt enn i grupper med dårligere 
sosioøkonomiske levekår. 

Også saltinntaket i befolkningen er høyt, og tre firedeler kommer fra ferdigmat. 

Stillesittende arbeid, bilkjøring og mindre krevende husarbeid bidrar til at den fysiske aktiviteten 
har gått ned. Elektronikk, PCer, sosiale medier og internett tar større plass i hverdagen og byr på 
nye utfordringer også når det gjelder søvn og stillesitting.  

Bare om lag 30 prosent av den voksne befolkningen oppfyller anbefalingene om fysisk aktivitet, 
og 30-åringene er minst aktive. Voksne bruker i gjennomsnitt ni timer per dag på stillesitting. 

Den fysiske aktiviteten varierer i ulike grupper. Voksne med høgskole- eller universitetsutdanning 
har et høyere aktivitetsnivå og tilbringer færre timer med stillesitting enn personer med 
grunnskoleutdanning.  

Verdens helseorganisasjon (WHO) har anslått at endringer i kosthold, fysisk aktivitet og 
røykevaner kan forebygge 80 prosent av hjerteinfarkt, 90 prosent av type 2 diabetes og over 30 
prosent av kreft. Beregninger fra sykdomsbyrdeprosjektet tyder på at kostholdet er en viktig faktor 
også for sykdomsbyrden i Norge. Folkehelserapporten 2014 vil i september 2014 bli utvidet med 
et nytt kapittel om sykdomsbyrde. 

De fleste gruppene i befolkningen får i seg nok vitaminer og mineraler, men det er noen utsatte 
grupper. Blant disse er enkelte innvandrergrupper som har risiko for lavt D-vitamininntak. Dersom 
alle kvinner tar forebyggende folattilskudd før og i de første månedene av graviditeten, kan antall 
barn som fødes med ryggmargsbrokk reduseres, viser beregninger. 
 
Psykisk helse 

Norge har sammen med de andre nordiske landene høyest livskvalitet og lykke i verden. Dette 
gjelder både voksne og ungdom. Mestring varierer derimot mer mellom nasjoner, og her ligger 
Norge på det europeiske gjennomsnittet. 

Mange vil oppleve dårlig psykisk helse i løpet av livet. Om lag 15 prosent får minst én episode 
med alvorlig depresjon, og rundt 10 prosent får en periode med skadelig rusmiddelbruk eller –
avhengighet i løpet av livet.  

I takt med et økende antall eldre i samfunnet vil det trolig bli økt behov for helsetjenester for 
psykiske lidelser, herunder demens. Psykiske lidelser hos eldre kan ha andre kjennetegn enn hos 
yngre. 

Personer med psykiske vansker i barne- eller ungdomsårene har økt risiko for å oppleve psykiske 
plager og psykiske lidelser senere i livet, men for mange er plagene forbigående.  

Av de som har én psykisk lidelse vil halvparten ha minst en psykisk lidelse til. Mange som har 
psykiske lidelser er ikke i kontakt med helsetjenesten for disse lidelsene.  

Personer med psykiske lidelser har høyere forekomst av somatiske sykdommer og lever kortere 
enn befolkningen for øvrig. Bruk av medikamenter, usunn livsstil og selvmord er viktige 
forklaringer. Hvert år tar omkring 500 personer sitt eget liv.  
 
Rusmidler og ruslidelser 

Antall mennesker med alkoholproblemer og andre rusmiddelproblemer er høyt, mellom 10 og 20 
prosent får problemer som følge av skadelig bruk av alkohol eller andre ruslidelser i løpet av livet.  

Rusmidler er også en viktig årsak til at spesielt unge mennesker skades alvorlig i trafikkulykker og 
andre ulykker. Det er få bilførere som er ruset, men rusnivået er høyt hos dem som er ruset.  

Personer med samtidig rus- og psykiske lidelser er særlig utsatt for ulykker, voldshendelser og 
tidlig død, og bruk av rusmidler er vanligere blant personer med psykiske lidelser enn ellers i 
befolkningen. 
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Tilgang til rusmidler er den viktigste risikofaktoren for ruslidelser. Folkehelserapporten 2014 viser 
at alkoholforbruket har økt med 40 prosent de siste 20 årene, og mest blant kvinner og eldre. 
Alkoholforbruket hos ungdom har gått ned. Tilgangen til ulovlige rusmidler har også økt, og blant 
disse er nye, syntetiske rusmidler som til dels har ukjente virkninger. Det er registrert hjerteinfarkt 
hos unge mennesker og dødsfall knyttet til bruk av nye syntetiske rusmidler.  
 
 
Smittsomme sykdommer 

De smittsomme sykdommene har gått tilbake over hele verden. Økt levestandard og bedre 
hygieniske forhold er en viktig årsak til dette, i tillegg har bruk av vaksiner bidratt. Innføringen av 
vaksine mot humant papillomavirus (HPV) vil trolig medføre reduksjon i antall tilfeller av kreft i 
livmorhalsen fremover.  

Økt globalisering, med reising over landegrensene og økt import av matvarer, medfører økning i 
enkelte smittsomme sykdommer i Norge. Blant disse er enkelte matbårne infeksjoner og ulike 
infeksjoner med antibiotikaresistente bakterier. 

Antall nye tilfeller av seksuelt overførbare infeksjoner har økt de siste årene. Dette har blant 
annet sammenheng med at for få bruker kondomer.  

I framtiden kan man forvente nye epidemier av influensa som vi ikke har vaksine for i dag. Også 
andre epidemier med nye virus kan oppstå. Vi må også være forberedt på at nye virus vil gi 
sykdom hos mennesker eller øke i utbredelse så også Norge blir rammet. Derfor er god 
beredskap nasjonalt og internasjonalt viktig når det gjelder smittsomme sykdommer. 

Drikkevannsledningene i Norge er dårlig vedlikeholdt. Antall tilfeller av mat- og vannbårne 
sykdommer («matforgiftninger») kan få økt omfang dersom ikke drikkevannsledningene i Norge 
vedlikeholdes bedre. 
 
 
    …..……………………….. 
 
 
 
 
Sammenhengen mellom mengde fysisk aktivitet og helsegevinst: 
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Vedlegg 2 - Akershusstatistikk 2014 - 2015 – Sammendrag 

Akershusstatistikk 1/2014 – Oversikt over noen faktorer som kan påvirke folkehelsen 

Temaheftet gir en oversikt over noen faktorer som kan påvirke folkehelsa. Resymeet nedenfor 
gjengir hovedfunnene for Akershuskommunene og belyser spesielt forholdene i Rælingen. 65 
 
Bakgrunnsvariabler 
Befolkningssammensetningen i Akershus varierer fra kommune til kommune. Samlet sett er det 
en høyere andel barn og unge i Akershus, sammenliknet med landet for øvrig. Innvandrerandelen 
er høyere enn ellers i landet. Rælingen er i dag en av kommunene med høyest andel barn og 
unge og lavest andel 80 år og eldre.   
 
Befolkningen i Akershus har samlet sett et høyere utdanningsnivå enn i landet for øvrig.  Denne 
forskjellen har holdt seg over tid. Forskjellene mellom de enkelte kommunene er store og 
forsterkes stadig. Rælingen ligger nærmere landsgjennomsnittet når det gjelder utdanningsnivå. 
 
Medianinntekt er høyere i Akershus sammenliknet med resten av landet. Det er også lavere 
andel fattige barnefamiliehusholdninger i Akershus. Rælingen ligger omtrent på Akershusnivå 
når det gjelder inntekter og andel fattige.  
 
I registrerte arbeidsledige, sykemeldte og uføre som andel av befolkningen, er det store 
forskjeller innad i Akershus. Samlet sett ligger Akershus bedre på alle disse områdene enn landet 
for øvrig. Rælingen ligger på det gjennomsnittlige Akershusnivå.  
 
Akershus har 1 år høyere forventet levealder, sammenliknet med landet. Den største forskjellen i 
forventet levealder mellom kommunene er 3 år. Rælingen ligger på gjennomsnittlig fylkesnivå.  
 
Barnehager     
Andelen minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til minoritetsspråklige barn 1-5 år varierer 
stort mellom kommunene. Det er ikke den vanlige fordelingen der Asker og Bærum gjør det best, 
og de mest rurale kommunene kommer dårligst ut, men tydelig andre faktorer som spiller inn. 
Lørenskog har en andel på 92%, Fet har en andel på 56% og Rælingen har en andel på 74%.53 
 
Andel barn som får ekstra ressurser til et styrket tilbud i barnehagen varierer også mye mellom 
kommunene. Fra 24% av barna i Skedsmo til 6,8% av barna i Hurdal. I Rælingen får 16% av 
barna et styrket tilbud i barnehagen.  
 
Barnevern 
Andel barn med hjelpetiltak og omsorgstiltak varierer mellom kommunene i Akershus. Rælingen 
er en av kommunene med mange hjelpetiltak, men relativt få omsorgstiltak sammenliknet med de 
andre kommunene i Akershus.  
 
Skole 
Andelen som ikke fullfører videregående skole innen 5 år i perioden 2009-2011, varierer mye fra 
kommune til kommune i Akershus. Mens 14 % ikke fullførte i Bærum, er det hele 36% i 
Nannestad som ikke fullførte. I Rælingen var det 28% som ikke fullførte videregående skole.  
 
Nasjonale prøver i 2012 viser at Akershus gjør det bedre enn Oslo i lesing og regning for både  
5. og 8. trinn. Rælingens resultater er på Oslo-nivå.  
 
Kommunehelsetjenesten 
Andelen røykere ved 1. svangerskapskontroll var for Akershus i 2011 på 6,3%, med en reduksjon 
til 4,3% i løpet av svangerskapet.  Det finnes ikke tall for Rælingen spesielt.  

                                                 
65 Tall i dette heftet kan avvike fra diagram under temakapitlene, mange av diagrammene har nyere data.  
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I Akershus er gjennomsnittlig antall årsverk helsesøstre per 10000 innbygger 0-5 år i perioden 
2010-2012 tilnærmet nivået i landet for øvrig. Det er stor variasjon mellom kommunene. 
Rælingen ligger over snittet i Akershus.  
 
For antall hoftebrudd behandlet ved sykehus 2009-2011 (pr 1000 innb.) ligger Akershus på 
samme nivå som landet for øvrig. Antall hoftebrudd i Rælingen ligger høyere enn fylket.66 
 
Sosiale tjenester og kommunale boliger 
Sosialhjelpsmottakere 20-66 år som andel av befolkningen 2008-2012 er i Akershus 2,9%. 
Andelen av sosialhjelpsmottakere som mottar stønad i mer enn 6 mnd. er 34% i Akershus.  
Det er generelt færre sosialhjelpsmottakere i Akershus enn ellers i landet. Rælingen ligger på 
nivå med snittet i Akershus. 
 
Kommunalt disponerte boliger per innbygger er lavere i Akershus enn i landet for øvrig. Avslag på 
søknad om kommunal bolig er også høyere enn i landet for øvrig. Rælingen ligger tilnærmet på 
snittet for Akershus.  
 
Tannhelse 
Andelen 5-åringer som har hatt mer enn fem hull varierer fra 2% til 16% mellom kommunene.  
I Rælingen har 8% av 5-åringene mer enn fem hull, og dette er dårligere enn snittet i fylket. 
For den tredjedelen av 18-åringer med den dårligste tannstatusen varierer gjennomsnittlig antall 
hull mellom 7 og 10 mellom kommunene. For denne gruppen 18-åringer i Rælingen, er 
gjennomsnittlig antall hull 8,6. 
 
Kultur og frivillighet 
Totalt antall åpningstimer i fritidsklubbene er i Akershus på bortimot samme nivå som i landet  
for øvrig (utenom Oslo). Oslo har bortimot dobbelt så mange åpningstimer totalt som landet. 
Rælingen ligger over gjennomsnittlig Akershusnivå.  
 
Andel brukere i grunnskolealder i den kommunale musikkskole er 14% for Akershus. Rælingen 
kommune har et større tilbud enn de fleste andre kommuner i Akershus, og 20% av befolkningen 
i grunnskolealder benytter seg av tilbudet.  
 
Rammevilkår for fysisk aktivitet 
Andel av befolkningen med trygg tilgang til rekreasjonsareal og nærturterreng varierer mellom 
kommunene. For hele Akershus har tilnærmet halvparten av befolkningen trygg tilgang til både 
rekreasjonsareal og nærturterreng. Rælingen er på samme nivå som snittet i Akershus.  
 
Andelen gang- og sykkelveier tilknyttet kommunale veier er i Akershus 19%. I Rælingen har  
27% av kommunale veier gang- og sykkelvei.  
 
Trafikkskader, avstander og reisevaner 
For 2011-2012 er det 18 drepte personer i trafikken. Dette er lavere enn foregående år.  
Over 50% av befolkningen i Akershus pendler ut av egen kommune til jobb, mot bare 29% i 
landet for øvrig. Rælingen er den kommunen der flest pendler ut av kommunen med 68%.  
Om lag 70% av alle reiser i Akershus skjer med bil, 22% gjøres til fots, og 3% er sykkelreiser. 
Akershuskommunene har en lavere sykkelandel enn resten av landet (4%).  
 
Trivsel og bostedstilknytning 
I meningsmålinger om hvor fornøyd man er med å bo i sin kommune, kommer kommunene i 
Akershus i snitt ut som landets beste.  
 
Årlig inn- og utflytting av befolkningen per kommune varierer fra 4% til opp mot 10% i Akershus. 
Rælingen er den kommunen med mest inn- og utflytting i Akershus. 

                                                 
66 Her viser nye tall en kraftig forbedring for Rælingen, jf side 53. 
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Akershusstatistikk 1/2015 – Personer med innvandrerbakgrunn i Akershus 

Hensikten med temaheftet er å bidra til økt kunnskap om personer med innvandrerbakgrunn67.  
Heftet omhandler mangfoldet i gruppa samtidig som det vises generelle trekk der det er mulig. 
Nedenfor gjengis hovedfunn for Akershus og forholdene i Rælingen vises der data finnes. 68 
 
Innvandring generelt, innvandrere som gruppe og innvandringsgrunner  
Akershus har hatt en sterk befolkningsvekst de senere årene. Mye av denne veksten er drevet av 
innflytting til fylket av personer med innvandrerbakgrunn, både gjennom tilflytting direkte fra 
utlandet (innvandring) og gjennom innenlands tilflytting.  
 
For befolkningen generelt ser man at sosioøkonomiske indikatorer (som blant annet utdanning, 
inntekt, tilknytning til arbeidsmarkedet) henger sammen med andre indikatorer. Dette vil også 
gjelde for personer med innvandrerbakgrunn. Det er viktig å ha med seg at når personer med 
innvandrerbakgrunn eventuelt skårer dårligere på en indikator trenger ikke gruppens 
innvandrerstatus i seg selv å være forklaringen. Begrepet «innvandrer» rommer et stort mangfold, 
og innvandrerstatus alene vil derfor ha begrenset forklaringskraft. 
 
Norske myndigheter har de siste 25 årene registrert innvandringsgrunn for alle ikke-nordiske 
statsborgere. Innvandringsgrunn deles i fire hovedtyper; arbeid, familie, flukt og utdanning. 
Arbeid har vært vanligste innvandringsgrunn til Norge de siste årene, med en kraftig vekst fra 
2003. Familie var vanligste innvandringsgrunn de fleste år fram til 2006, men er nå den nest 
vanligste årsaken til innvandring. Det har vært liten endring i flukt som innvandringsgrunn over tid, 
mens utdanning har hatt en stabil men svak vekst. 
 
Akershus har høyere andel arbeidsinnvandrere enn landsgjennomsnittet, og klart høyere enn i 
Oslo. Andelen flyktninger69 er lavere i Akershus enn landsgjennomsnittet, og også lavere enn i 
Oslo. Rælingen har høyest andel innvandrere med familie som innvandringsgrunn i fylket. 
Rælingen ligger noe over fylkessnittet på andel innvandrere med flukt som grunn. Rælingen 
ligger markert under fylkes- og landssnittet på andel innvandrere med arbeid som grunn. 
 
Innvandrergruppas størrelse, innvandreres botid og landbakgrunn 
17% av befolkningen i Akershus har innvandrerbakgrunn, og bortimot 15 % i landet.68 
Rælingen har, nest etter Lørenskog og Skedsmo, høyest innvandrerandel i fylket. 
Andelen norskfødte som andel av alle personer med innvandrerbakgrunn er høy i Rælingen.  
 
For de fleste verdensdeler er det høyest andel med botid over 10 år. Unntaket er EU-land i  
Øst-Europa. Ved sammenligning av regionene i fylket er det Nedre Romerike som har høyest 
andel med lang botid av regionene og færrest med andel kort botid (0-4 år). Asia med Tyrkia er 
den største landgruppa med lang botid på Nedre Romerike. EU-land i Øst-Europa er den største 
gruppa med kort botid på Nedre Romerike. Personer med bakgrunn fra Polen, Sverige og Paki-
stan var de tre største gruppene i Akershus pr 1.1.2014, og med Polen langt over de to andre. 
Polen ligger øverst, og Litauen nestøverst, mht vekst i antall fra 2013-2014. Når man ser på 
prosentvis vekst 2013-2014 er det derimot Romania som ligger øverst, og deretter Eritrea.  
 
De ulike innvandrergrupper bosetter seg ulikt i fylket, og det er til dels stor variasjon mellom 
kommunene i fylket. I Rælingen er de fire største bakgrunnslandene (i antall) Polen, Vietnam, 

                                                 
67 Bak begrepet «personer med innvandrerbakgrunn» ligger to hovedgrupper: 

- Personer som selv har innvandret til Norge (innvandrere) –  
o seinere i sammendraget brukes kortnavnet innvandrere  

- Personer som har foreldre som innvandret til Norge (norskfødt med to innvandrerforeldre)  
o seinere i sammendraget brukes kortnavnet norskfødte 

68 Tall i dette heftet kan avvike fra diagram under temakapitlene, mange av diagrammene har nyere data. 
69 Flyktning er definert som personer som har kommet til Norge og fått oppholdstillatelse grunnet flukt. 
   Gruppa vil bestå av asylsøkere som har fått oppholdstillatelse samt overførings-/kvoteflyktninger. 
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Iran, Pakistan (i nevnte rekkefølge). I prosentvis vekst fra 2013-2014 er det Irak som har hatt 
sterkest økning i Rælingen, dernest Afghanistan, Polen og Pakistan. 
 
Kjønns- og aldersfordeling varierer mellom landgrupper. Det er spesielt i landgruppa EU-land i 
Øst-Europa en høy andel menn. Det er generelt færre barn og eldre blant personer med 
innvandrerbakgrunn. Dette henger blant annet sammen med den økte arbeidsinnvandringen de 
siste årene. Det er vanligere for nordiske og vest-europeiske innvandrere å få barn med 
nordmenn enn for andre innvandrergrupper. Disse barna vil ikke ha innvandrerbakgrunn da en av 
foreldrene ikke er innvandrer. Dette er noe av forklaringen på at det er relativt få barn i de to 
landgruppene (Norden og Vest-Europa uten Norden). 
 
Bosetting og integrering av flyktninger 
Den største gruppen flyktninger kom som asylsøkere, men Norge tar også imot overførings-/ 
kvoteflyktninger gjennom FN-systemet hvert år. Når en flyktning har fått opphold i Norge skal 
vedkommende bosettes i en kommune. IMDI anmoder kommunene om å bosette et gitt antall 
flyktninger hvert år. Kommunene står fritt til å vedta hvor mange de ønsker å bosette.  
 
Vedtak om antall bosatte flyktninger i Akershus utgjorde 71% av anmodet antall bosettinger i 
2013. Rælingen var blant de kommunene i fylket som vedtok å bosette mindre enn halvparten av 
det de ble anmodet om. I perioden 2006-2013 har Rælingen kommune bosatt 110 personer, noe 
som utgjør 6,7% bosatte pr 1000 innbygger.    
 
Når kommunen har gjort vedtak om bosetting, forplikter kommunen seg blant annet til å gi tilbud 
om et introduksjonsprogram. Det er flest deltakere som får norskopplæring med samfunns-
kunnskap, og deltakerandelen er litt høyere blant kvinner enn blant menn. Resultater fra 
ordningen varierer fra kommune til kommune. Rælingen har gjennomgående hatt gode resultater 
av introduksjonsprogrammet. 86% av de som avsluttet introduksjonsprogrammet i 2013 gikk 
direkte over i arbeid eller utdanning (nasjonal målsetning er 55%).  
 
Barnehage, skole og utdanning  
I 2013 gikk 91% av alle barn i barnehage i Akershus. Tilsvarende andel blant 
minoritetsspråklige70 barn var 79%. Forskjellen i andel barn med barnehageplass blant alle barn 
og minoritetsspråklige barn i Akershus er litt under landsgjennomsnittet. 
 
I Rælingen gikk 92% av alle barn i barnehage, mens andelen blant minoritetsspråklige barn var 
noe under 77%. Forskjellen i andel barn med barnehageplass blant alle barn og minoritets-
språklige barn i Rælingen ligger over både fylkes- og landsgjennomsnittet. 
 
Øvrig befolkning71 har bedre resultater i grunnskolen enn både innvandrere og norskfødte med 
innvandrerforeldre (målt ved grunnskolepoeng, nasjonale tall). Statistikken over grunnskolepoeng 
viser stor stabilitet over tid. Det samme mønsteret ser man også på resultatet av nasjonale 
prøver. Hvordan barn presterer på skolen varierer med foreldrenes utdanning for alle grupper. 
 
I Akershus har 13% av 16-18 åringer i videregående opplæring innvandrerbakgrunn. Akershus 
har en høyere andel norskfødte enn landsgjennomsnittet, og på regionnivå innenfor fylket er det 
Nedre Romerike som har høyest andel norskfødte. Deltakelse i videregående opplæring øker 
med økende botid. Det er stor variasjon i gjennomføringsgrad. Innvandrere har generelt lavere 
gjennomføringsgrad enn norskfødte, som igjen har noe lavere gjennomføringsgrad enn øvrig 
befolkning. Gjennomføringsgraden er for de fleste grupper høyere blant kvinner enn blant menn. 
Denne forskjellen er spesielt stor blant innvandrere fra Afrika, Asia etc. 
 
Andelen med høy universitets-/høyskoleutdanning som høyeste utdanningsnivå (pr 1.1.2014) er 
større blant innvandrere enn i resten av befolkningen, noe som skyldes kvinnene i gruppa.  

                                                 
70 I denne sammenheng betyr minoritetsspråklig at barnet har et annet morsmål enn norsk, samisk, svensk, 
dansk og engelsk. 
71 Øvrig befolkning: Begrep som brukes her om alle som ikke har innvandrerbakgrunn. 
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I 2012 var andelen overkvalifiserte72 fra Asia, Afrika etc. over 27%, mens den var på kun 4,5% for 
øvrig befolkning. Andel overkvalifiserte synker med alder for gruppene fra EU/EØS, mens den 
øker for gruppene fra Afrika, Asia etc. Kvinner er oftere overkvalifisert enn menn. 
 
Arbeidsliv, sysselsetting og økonomisk velferd 
I Akershus har 84% av alle sysselsatte norsk bakgrunn. 9% har bakgrunn fra EU/EØS etc.  
og 7% har bakgrunn fra Afrika, Asia etc. Forskjellen i sysselsettingsgrad varierer mellom 
kommunene i fylket. Innvandrere fra EU/EØS etc. har en høyere sysselsettingsgrad enn 
innvandrere fra Afrika, Asia etc. i alle kommunene i Akershus. 
 
Det er stor variasjon i sysselsettingsgrad mellom kjønn. Menn har generelt en høyere syssel-
settingsgrad enn kvinner. I Rælingen er differansen i sysselsettingsgrad mellom menn og kvinner 
fra Asia, Afrika etc. på 15 prosentpoeng, og på 5 prosentpoeng for personer fra EU/EØS etc. 
 
Sysselsettingsgraden varierer med botid, som igjen varierer mellom landgrupper. Det er vanligere 
å etablere eget firma blant personer med innvandrerbakgrunn. Nesten halvparten av lønnstakere 
som er her på korttidsopphold er fra Norden. Akershus har en høyere andel nordiske stats-
borgere og en høyere andel fra Asia, Afrika etc. enn landssnittet på korttidsopphold. Andelen fra 
EU-land i Øst-Europa er lavere i Akershus enn landssnittet. 
 
Valg og politisk representasjon 
Valgdeltakelsen blant norske statsborgere med innvandrerbakgrunn var på 43% ved valget i 2011 
(nasjonale tall, kommunestyre- og fylkestingsvalget samlet). Valgdeltakelsen for utenlandske 
stemmeberettigede statsborgere var tilsvarende på 32%. I stortingsvalget 2013 deltok 53% 
norske statsborgere med innvandrerbakgrunn, og 78% av befolkningen totalt med stemmerett. 
Valgdeltakelsen blant personer med innvandrerbakgrunn i Akershus var noe høyere enn 
landsgjennomsnittet. 
 
Valgdeltakelsen var økende med alder for begge valgene (for de fleste landgrupper). Kvinner har 
generelt høyere valgdeltakelse enn menn, men det er stor variasjon mellom landgrupper og fra 
valg til valg. Ved stortingsvalg er valgdeltakelsen blant personer med innvandrerbakgrunn høyere 
i Akershus enn i Oslo og hele landet, både for kvinner og menn. Ved kommunestyre- og 
fylkestingsvalget er bildet mer sammensatt. 
 
Det var en høyere andel listekandidater med innvandrerbakgrunn i 2011 enn i 2007. Det er særlig 
andelen fra EU/EØS etc som har økt. Det er få folkevalgte med innvandrerbakgrunn på 
Stortinget, men i kommunestyrer og i fylkesting er det en høyere andel. De fleste partier har en 
lavere andel medlemmer med innvandrerbakgrunn som ble valgt inn enn de har listekandidater 
med denne bakgrunn (kommunestyrene etter valgene i 2003, 2007 og 2011). 
 
Innenlands flytting 
Personer med innvandrerbakgrunn gir høy nettoflytting til fylket. I perioden 2011-2013 sto de for 
totalt 54% av nettoflyttingen til fylket. Nedre Romerike utpeker seg blant regionene med meget 
høy andel av sin innenlandske nettoflytting knyttet til personer fra Afrika, Asia etc med 75%.  
Rælingen hadde i 2011-2013 en negativ nettoflytting blant personer uten innvandrerbakgrunn. 
 
Holdninger til innvandring og innvandrere 
Integreringsbarometeret (IMDi) viser at 55 % av befolkningen mener at Norge bør ta imot flere 
flyktninger. Imidlertid viser samme undersøkelse at kun 41% mener at deres egen kommune bør 
bosette flere. SSBs holdningsundersøkelse viser at de fleste ønsker at innvandrere skal ha 
samme mulighet til arbeid som nordmenn (ca 87%).  Samtidig er det bortimot 1/3 som mener at 
innvandrere er en kilde til utrygghet i samfunnet og at de misbruker velferdsordninger.  
I integreringsbarometeret (IMDi) oppgir 57% at de ikke ville valgt en skole for sine barn der flertall 
av elevene hadde innvandringsbakgrunn. 

                                                 
72 Her målt ved andel personer som har fullført høyere utdanning av minst fire års varighet og har et yrke 
som ikke krever høyere utdanning. 
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Vedlegg 3 - Hovedkilder benyttet i arbeidet og oversikten 
 
 
 
 

• Nasjonalt folkehelseinstitutt (Fhi) – Kommunehelsa statistikkbank. 
Kommunehelsa statistikkbank inneholder statistikk om helse, sykdom, 
risikofaktorer og befolkning i norske kommuner.  
Det kan lages tabeller og ulike typer diagrammer. 
http://khs.fhi.no/webview/ 

 

• Akershus fylkeskommune – Statistikkbank.  
Fylkeskommunen har samlet informasjon om Akershus og kommunene i fylket fra ulike 
kilder for å gjøre det enklere å finne relevant og oppdatert statistikk. Blant de utvalgte 
temaene er befolkningsutvikling, helse, levevaner, kultur, sysselsetting og utdanning. 
Statistikken gir blant annet relevant informasjon knyttet til forventninger i folkehelseloven.  

http://statistikk.akershus-fk.no/webview/ 
 

• Ungdata-undersøkelsen i Rælingen 2014. 
Ungdata er et kvalitetssikret system for gjennomføring av lokale spørreskjema-
undersøkelser. NOVA og de regionale kompetansesentrene for rusfeltet (KoRus) har det 
faglige ansvaret for undersøkelsene, mens kommunene står for gjennomføringen.  
Hvert år lages det nasjonale tall basert på alle gjennomførte Ungdata-undersøkelser 
foregående år. Ungdata er ledd i myndighetenes arbeid for å styrke folkehelse. 
www.ungdata.no 
Undersøkelsen i Rælingen ble utført på alle klassetrinn i ungdomsskolene, med en 
svarprosent på 77%. Det ble kartlagt hvordan ungdom beskriver sitt forhold til foreldre og 
venner, skole og framtid, fritid, helse, trivsel, rusmidler samt kriminalitet og vold.   
 

• Akershusstatistikk 2/2014 (Akershus fylkeskommune, april 2014)   
Tilgjengelighetsatlas for Akershus. 
http://www.akershus.no/file/961c23232a68fc450c764cee5f1bfb81/Tilgjengelighetsatlas%
20Akershus.pdf 

 
• Nasjonalt folkehelseinstitutt (Fhi) – Folkehelserapport 2014. 

Sammendragskapitlet av rapporten er vist i vedlegg 1.  
Folkehelserapporten 2014 beskriver helsetilstanden i Norge ved hjelp av eksisterende 
data og analyser fra mange ulike kilder nasjonalt og internasjonalt. 
Datagrunnlaget er for det meste registre og helseundersøkelser. 
http://www.fhi.no/dokumenter/4313e1cf39.pdf 

 

• Akershusstatistikk 1/2014 (Akershus fylkeskommune, februar 2014)   
Oversikt over noen faktorer som kan påvirke folkehelsen.  
Sammendrag er vist i vedlegg 2. 
http://www.akershus.no/ansvarsomrader/statistikk-og-kart/om-
statistikktjenesten/statistikkhefter/ 

 

• Akershusstatistikk 1/2015 (Akershus fylkeskommune, januar 2015)  
Personer med innvandrerbakgrunn i Akershus. 
Sammendrag er vist i vedlegg 2. 
Temaheftet er et kunnskapsgrunnlag om personer med innvandrerbakgrunn.  
http://www.akershus.no/file/48bbf6a483513dd4bc1a4a3e0e721f96/Akershusstatistikk%2
01_2015%20innvandrerbakgrunn%20dig.pdf 
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