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Hva er folkehelse og folkehelsearbeid?

Gausdalsbefolkningens helsetilstand og hvordan 

helsa fordeler seg i befolkningen (FH-lovens § 3).

Folkehelsearbeid er 

samfunnets innsats 

for å beholde og 

bedre befolkningens

helse. 

Ved å investere i helse, 

mestring, trivsel og 

livskvalitet for alle. 



Oppsummering med hovedutfordringer

De områdene vi ser ut fra kunnskapsgrunnlaget med størst betydning 
for folkehelsa i Gausdal på lang sikt:

➢En fortsatt styrking av barn og unges fysiske og psykiske helse; 
trivsel og mestring, fysisk aktivitet og kosthold.

➢Klimatilpasninger basert på lokale forhold. Hvordan endringer i 
klima kan påvirke befolkningens helse og miljø.

➢Befolkningsutvikling; En aldrende befolkning med lav tilflytting og 
synkende fødselstall.



Befolkningsutviklingen i Gausdal 
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2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Nettoinnvandring 27 49 36 65 38 72 30 21 9 20 19 33 24 4 -4

Fødselsoverskudd -26 6 -14 -19 -1 -14 -4 -17 -12 -15 -15 -11 -9 -30 -15

Nettoflytting innenlands -11 -28 -107 -31 -73 -10 -26 16 -16 91 -30 -5 -39 -30 -18

Sum befolkningsutvikling -10 27 -88 15 -38 51 -1 19 -19 96 -27 17 -23 -56 -36
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Unge (kvinner) flytter ut, 
og ikke tilbake

Synkende fødselstall

Lav innvandring, og færre 
blir i Gausdal

Lav innenlands tilflytting

Kronisk og sammensatt 
sykdomsbilde, særlig 
blant de eldste

Styrke infrastruktur; god nettilgang i 
hele kommunen, kollektiv-transport

Framtidsrettet næringsutvikling 
som gir tilgang på lokale 
arbeidsplasser

Tilrettelegging av næringsareal

Sentrumsnære boliger

Innvandrere som ønsker å bli 
boende, og bidrar til verdiskaping

Helsefremmende og forebyggende 
tjenester som møter innbyggernes 
behov

Flere eldre med 
god helse 
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Hoftebrudd, sykehusinnleggelser per 1000 innbyggere over 75 år

Gausdal Hele landet Oppland



Barn og unges psykiske og fysiske helse

53% av jentene og 29% av gutta på ungdomsskolen vil søke hjelp hos venner 
når de har et personlig problem. 12% av ungdommene sier at de ikke vil 
snakke med noen. 

Mens hele 95% av ungdommene sier at de har minst en venn de kan stole på. 

Mange unge sier de er fornøyde med seg selv, men 30 % av jentene og 15% 
av gutta oppgir at de ikke er fornøyd med seg selv, hvordan de ser ut, egen 
helse, hvordan de lever livene sine.

Sosial støtte er helsefremmende, og reduserer risikoen for hjerte-
karsykdommer, infeksjoner og depresjon.
Samspillet med jevnaldrende er viktig for utvikling av selvbilde og sosial 
kompetanse. 
Relasjonen til foreldrene er fortsatt viktig. 
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Mobbing, inklusiv digital 
mobbing har negative 
konsekvenser for barn og 
unges psykisk helse

Økende forekomst av 
psykiske plager

For mange ungdommer 
som gruer seg til å gå på 
skolen

Økning i andel unge som 
blir uføre 

Høy grad av trivsel og mestring

God sosial støtte i foreldre og 
venner

Helsefremmende satsinger rettet 
mot alle; Ung styrke

Målrettet arbeid med tilpasset 
opplæring, arbeidslivsfag og godt 

læringsmiljø

Plan for psykososialt læringsmiljø 
med forebyggende tiltak mot 

mobbing

Skolene jobber aktivt med å løse 
tilfeller av mobbing



Fysisk aktivitet i førskolealder
Gausdalsmodellen, en satsing på alle barn
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Motoriske ferdigheter hos et årskull med barn fra (5-6 år) i Gausdal, sammenliget med kontrollgruppe fra annen kommune. 

Kontrollkommune (n=36) Gausdalkommune (n=77)



Fysisk aktivitet i skolealder og frem mot voksenalder
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Mer tid på stillesittende 
aktiviteter

Mindre tid på 
hverdagsaktivitet

9 % av guttene og 8 % av 
jentene sier at de sjelden 

eller aldri er så aktive at de 
blir andpusten eller svette

Økning i henvendelser til 
primærhelsetjenesten 
knyttet til muskel- og 

skjelettplager

Åpne, tilgjengelige 
aktivitetstilbud og 

møteplasser for barn og unge

Tilgjengelige turområder der 
folk bor

Barnehagenes satsing på  
fysisk aktivitet og motorikk 
gjennom Gausdalsmodellen

«Aktiv læring» i skolen

Interkommunal frisklivsentral 
med høy kompetanse og 

differensierte tilbud



Kosthold



Stor tilgang på energirike 
matvarer kombinert med 

redusert aktivitetsnivå 
bidrar til utvikling av 

overvekt

Barn og unge blir opptatt 
av egen kropp og 

utseende tidligere enn før

Et sunt mattilbud i barnehagen, 
utjevner sosiale forskjeller i 

kosthold og ernæring. 

Prioritere kosthold og ernæring 
som tema for foreldre på 

helsestasjonen 

Servering av havregrøt på 
ungdomsskolen bidrar positivt til 

elevenes helse og læring, og til 
det sosiale miljø på skolen

Frisklivssentralens veiledning og 
kurs om varige 

kostholdsendringer for bedre 
helse

Kommunale vurderinger



Forventet klimaendring i Oppland fram mot 2100
Klimaprofil Oppland, september 2016



Klimaprofilen for 
Oppland stemmer 
godt med 
flomhendelsene både i 
2011 og i 2013. De var 
forårsaket av 
styrtregn, med 
utfordringer knyttet til 
jord- og flomskred og 
vann på avveie - slik 
klimaprofilen 
beskriver.

God og relevant kunnskap 
som formidles på tvers av 
sektorer og utad

Klimatilpasning i kommunens 
planer og virksomhet

Kunnskapsbaserte 
helsekonsekvensvurderinger

Kommuneplanens arealdel 
brukes aktivt for å ivareta 
hensynet til et klima i endring. 

Kommunale vurderinger


