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Bakgrunn for/hensikt med dokumentet 

1.1 Politisk bestilling eller statlige pålegg/forventninger 
Fylkesmannens forventningsbrev 2016: Fylkesmannen vil legge vekt på at kommunen ivaretar 
folkehelseperspektivet i både samfunns og arealdelen av kommuneplanen, og at mål, strategier og 
tiltak har grunnlag i de utfordringer kommunen står overfor. Morgensdagens helse- og 
omsorgsutfordringer på ulike nivå i tiltakskjeden bør også fremkomme, og konkretiseres i både 
handlingsprogrammet, og i lokale helse- og omsorgsplaner som del av det helhetlige 
kommuneplanarbeidet. 

1.2 Prosess ved utarbeidelse av dokumentet 
Dokumentet er utarbeidet av kommuneoverlege Tom Sundar. Spesialrådgiver Kai Krog Halse har 
bidratt med datafangst fra Folkehelseinstituttet og SSB samt bidratt ved utforming av mal for 
dokumentet. 

Vi har sammenlignet oss med de øvrige ØRU-kommunene for å få et bedre vurderingsgrunnlag for 
helse situasjonen i egen kommune. 

1.3 Videre arbeid 
Dette dokumentet er første versjon av en samlet oversikt over relevante indikatorer knyttet til 
folkehelsen i Nannestad. Tallmaterialet er basert på offisielle kilder som Folkehelseinstituttet og 
Statistisk Sentralbyrå. 

Kommuneoverlegen vil løpende oppdatere tallgrunnlaget når nye data foreligger.  Et oppdatert 
dokument vil bli utarbeidet primo 2019. 
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2 Om befolkningen 

2.1 Dagens innbyggere 
Gjerdrum Ullensaker Nes Eidsvoll Nannestad Hurdal ØRU

6 546 35 102 21 241 24 415 12 657 2 910 102 871
6 % 34 % 21 % 24 % 12 % 3 %  

Det bor til sammen ca. 103.000 innbyggere til sammen i de 6 ØRU-kommunene. Kun 3% av disse bor i 
Hurdal, mens 34% bor i Ullensaker. Denne variasjonen innebærer at kommunene kan ha ulike 
utfordringer knyttet til folkehelse, men også i 
stor grad ulike forutsetninger for å kunne tilby 
befolkningen de helsetjenester som forventes i 
dag og i årene som kommer. Det innebærer 
også at kommunene i ulik grad har sett på 
interkommunalt samarbeid som et tjenlig 
verktøy for å ivareta sine forpliktelser knyttet til 
forebygging og behandling. 

2.1.1 Andel innbyggere 0-17 år 
ØRU-kommunene har, bortsett fra Hurdal og 
Nes, en høyere andel av innbyggere i disse enn 
landet for øvrig. Det innebærer at våre 
kommuner må ha et sterkere fokus på barn og 
unges oppvekstvilkår enn de øvrige kommuner. 
Kommunen er pålagt å yte et spekter av 
tjenester til disse innbyggerne i form av 
barnehager, skoler, helsetjenester, barnevern 
og kulturtilbud. Disse tjenesteområdene utgjør den største andelen av kommunenes budsjett. En 
vellykket innsats på disse områdene vil ha stor 
innvirkning på deres videre utvikling og 
helsetilstand. 

2.1.2 Andel innbyggere 80 år og eldre 
Helsetjenester og omsorg for eldre er den andre 
store utgiftsposten i kommunene, og vil ta en 
større andel av kommunebudsjettene når 
antallet i disse aldersgruppene stiger. 

ØRU-kommunene har, med unntak av Hurdal, 
jevnt over en lavere andel i denne 
aldersgruppen enn landet for øvrig. Dette 
skyldes tilflytting av barnefamilier. 

Alle kommunene står overfor utfordringer 
knyttet til hvordan man kan utvikle et 
tjenestetilbud som samsvarer med 
befolkningens behov og ønsker. Det er behov 
for å flytte innsatsen fra pleietjenester til ulike 
forbyggende tiltak og tjenester i hjemmet. 
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2.2 Tilflytting og befolkningsvekst 
ØRU-kommunene utgjør samlet sett en av de 
sterkeste vekst-regionene i landet. Imidlertid vil 
folketilveksten variere fra år til år avhengig av 
tilgangen på nye boliger. De fleste kommunene 
opplever det som positivt å få nye innbyggere 
og legger derfor til rette for bolig- og 
næringsutvikling. Imidlertid gir denne veksten 
også utfordringer knyttet til kommunale 
investerings- og driftsutgifter, samt et 
kontinuerlig arbeid for at de nye innbyggerne 
skal føle seg til rette i den nye hjemkommunen. 

Kommunenes satsinger er i særlig grad knyttet 
til utvikling av en god sosial infrastruktur med 
tilhørende tjenester og nært samspill med den 
lokale frivilligheten. 

2.3 Framskrevet folketall 
Kommunene på Øvre Romerike forventes – i 
henhold til SSBs prognose (middels vekst) – å 
øke sitt folketall med 36% mot 2040. Dette er 
markert høyere enn forventet folketilvekst i 
fylket og landet samlet. Samtlige kommuner, 
bortsett fra Hurdal, forventes å få en høyere 
prosentuell vekst enn både landet og fylket. 

NB: Det presiseres at kommunene har egne 
befolkningsprognoser som kan avvike fra SSBs 
hovedalternativ MMMM (middels vekst). 
Alternativ MMMM bør derfor sees som et 
konservativt anslag på forventet 
befolkningsvekst på Øvre Romerike. 

Befolkningsveksten påvirker både det totale 
behov for kommunale tjenester og den 
framtidige befolkningssammensetning ved at 
høy vekst innebærer en stor andel yngre 
innbyggere, mens lav vekst vil innebære en 
høyere andel eldre innbyggere. 
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2.4 Framskrevet befolkning 0-14 år 
Innbyggere i denne alderskategorien forventes å 
øke med 11,9% i landet og 17,8% i fylket i 
perioden 2014-2040. 

For ØRU-kommunene samlet forventes veksten 
å være på 25,8% - klart høyere enn både landet 
og fylket. 

Det er Ullensaker, Eidsvoll og Nes som forventes 
å få den sterkeste veksten, men det er kun 
Gjerdrum som forventes en å få en lavere vekst 
enn landet for øvrig. 

Det presiseres at det framtidige antall barn og 
unge er sterkt avhengig av den faktiske 
befolkningsvekst som kommunene vil oppleve i 
de kommende årene. Alternativ MMMM synes 
å være for lavt med den befolkningsvekst flere 
kommuner på Øvre Romerike nå opplever. 

2.5  Framskrevet befolkning 80 år og eldre 
Det forventes at denne aldersgruppen vil bli mer 
enn fordoblet i Norge fram mot 2040. 
Akershuskommunene må påregne en enda 
sterkere vekst, da «eldrebølgen» ennå ikke har 
nådd disse kommunene. 

ØRU-kommunene, bortsett fra Hurdal, vil 
oppleve en sterkere vekst i disse 
aldersgruppene enn tilfellet er i Akershus og 
landet for øvrig.  

Dette skyldes blant annet at våre kommuner, 
grunnet sterk tilflytting etter krigen, 
gjennomgående har en lavere andel eldre 
innbyggere per 2014. Sterkest vekst i denne 
aldersgruppen vil komme i Nannestad, 
Ullensaker og Eidsvoll. 
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2.6 Innvandring 
Andelen innvandrere og norskfødte med 
innvandrerforeldre er økt fra 10,6% i 2009 til 
16,3% i 2016. Innvandrerandelen i Akershus 
ligger høyere enn landsgjennomsnittet og 
Ullensaker ligger høyest med en andel på 21,7%. 

De øvrige ØRU-kommunene, bortsett fra 
Nannestad, ligger lavere en 
landsgjennomsnittet. 

2.6.1 Innvandring og behov for 
kommunale tjenester 

Innvandring setter nye krav til utvikling av 
kommunenes tjenesteproduksjon, blant annet i 
form av språkopplæring. 

2.7 Asylsøkere og flyktninger 
Landet opplever uforutsigbarhet knyttet til innvandring i form av asylsøkere og flyktninger. Det er få 
tegn på at flyktningestrømmene fra Afrika og 
Asia til Europa vil avta de kommende årene. 

Norges kommuner har ansvaret for å integrere 
asylsøkere som har fått innvilget permanent 
opphold i landet. 

Dette innebærer ansvar for bolig, barnehage og 
grunnskoletilbud, språkopplæring og integrering 
i lokalmiljø og arbeidsliv. 

Dersom flyktningene blir fordelt matematisk 
etter kommunenes folketall, vil våre kommuner kunne regne med et antall forespørsler om bosetting 
– per 10.000 innvilgede opphold - i samsvar med tabellen over. Per februar 2016 er det nær 29.000 
som sitter i en form for mottak. 

 

Folketall 
01.01.2015

Fordeling av antall 
flyktninger basert på 
kommunens andel av 

Norges befolkning
Norge 5 165 802 10 000
0234 Gjerdrum 6 326 0,12 % 12
0235 Ullensaker 33 310 0,64 % 64
0236 Nes (Ak.) 20 410 0,40 % 40
0237 Eidsvoll 23 238 0,45 % 45
0238 Nannestad 11 882 0,23 % 23
0239 Hurdal 2 752 0,05 % 5
ØRU 97 918 1,90 % 190

Andel av 
landets 

befolkning
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3 Levekår 

3.1 Utdanningsnivå 
Andelen av innbyggere 30-39 år med eksamen 
fra videregående skole eller 
høyskole/universitet utgjorde 82,1% (2015) i 
landet sett under ett. Utdanningsnivået i 
Akershus var noe høyere (84,4%) 

Innbyggerne i Gjerdrum har gjennomgående 
hatt et noe høyere utdanningsnivå enn fylket og 
landet. 

De øvrige ØRU-kommunene har et 
utdanningsnivå som ligger signifikant lavere enn 
landet og fylket. Dette gjør befolkningen sårbar 
ved omstillinger og endrede kvalifikasjonskrav i 
arbeidslivet. 

Lavt utdanningsnivå i foreldregenerasjonen kan 
også «gå i arv» til deres barn. 

Det er verdt å merke seg at andelen med 
utdanning fra videregående skole eller høyere er redusert de senere år. 

3.1.1 Sammenhenger mellom utdanningsnivå og folkehelse 
Frafall i videregående skole reduserer mulighetene i arbeidsmarkedet og øker risikoen for uføretrygd 
og dårligere levekår og helse. 

Det er videre påvist klare sammenhenger mellom foreldrenes utdanningsnivå og barnas 
skoleprestasjoner. 

3.2 Trivsel i skolen 
Innbyggere i Norge har en obligatorisk rett og 
plikt til å gjennomføre en 10-årig 
grunnskoleopplæring. I tillegg har alle rett til 3 
års videregående opplæring. Skolen vil være den 
dominerende aktivitet for alle barn og unge. 
Skoleprestasjoner og resultater er avhengig av 
at elevene trives på skolen. Mistrivsel og 
mobbing vil påvirke selvbildet og de framtidige 
muligheter for utdanning, deltakelse og arbeid.  

3.2.1 Trivsel 7. klasse 
Rundt 90% av elevene i 7. klasse oppgir at de 
trives på skolen. Trenden er positiv over tid. 

Elevene i Akershus oppgir å ha bedre trivsel enn 
landet for øvrig. 

Elevenes trivsel på Øvre Romerike ligger stort 
sett mellom lands- og fylkessnittet. 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Hele landet 83,0 83,2 83,2 83,3 83,3 83,1 82,5 82,1
Akershus 83,0 83,2 83,2 83,3 83,4 83,4 82,9 82,4
Nannestad 76,2 77,1 77,8 79,0 78,2 79,4 78,4 76,9
Gjerdrum 82,8 84,0 84,2 85,0 83,6 83,2 81,4 81,2
Ullensaker 79,8 79,3 79,7 79,8 79,4 78,8 78,4 77,5
Nes 75,2 76,4 76,6 76,8 77,0 77,3 77,2 76,4
Eidsvoll 73,6 74,2 75,2 75,2 76,0 76,1 76,5 77,3
Hurdal 70,4 71,2 72,5 76,0 76,2 77,4 77,4 75,6

60,0

65,0

70,0

75,0

80,0

85,0

90,0

Høyeste fullførte utdanningsnivå: Videregående eller høyere (Alder 30-39 år)
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Ullensaker er den kommunen på Øvre Romerike som har oppnådd den beste trivselen blant elevene i 
7. klasse, mens Nannestad scorer lavest. 

3.2.2 Trivsel 10. klasse 
Rundt 85% av elevene oppgir at de trives på 
skolen. Trenden er ikke like positiv som for de 
yngre elevene. Det er også et større sprik 
mellom kommunene når det gjelder trivsel på 
ungdomstrinnet. 

Gjerdrum utpeker seg ved en gjennomgående 
høyere trivsel blant elevene i 10. klasse enn 
landet, fylket og øvrige kommuner på Øvre 
Romerike. 

Nannestad scorer markant lavest for trivsel på 
ungdomstrinnet. 

3.2.3 Sammenhenger elevenes trivsel og 
folkehelse 

Trivsel i skolen er en forutsetning for gode 
læringsresultater og motivasjon for videre 
utdanning. Formell kompetanse fra videregående eller høyere nivå er i stadig større grad nødvendig 
for innpass i arbeidslivet. 

3.3 Frafall fra videregående skole 
I landet sett under ett (2013-2015) var det 23% 
av elevene som ikke fullførte videregående 
skole til normert tid. Tilsvarende tall for 
Akershus var 19%. 

Samtlige ØRU-kommuner har en høyere 
frafallsprosent enn fylket, men trenden er svakt 
synkende. Nannestad har hatt de største 
utfordringene, men har hatt en positiv utvikling 
siden 2010. 

3.3.1 Mulige årsaker til frafall 
Elevenes gjennomføring av videregående skole 
er avhengig av den kompetanse elevene har 
med seg fra grunnskolen, samt kvaliteten i det 
studietilbud som fylkeskommunen tilbyr.  

Frafallet er markert lavere på 
studiespesialiserende studieretninger enn på yrkesfaglige. Gjennomføringsgraden er gjennomgående 
lavere for gutter enn for jenter.  
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3.4 Barnevern 
Utsatte barn og unge har et offentlig 
sikkerhetsnett ved at barnevernet skal sette inn 
tiltak dersom de opplever omsorgssvikt, vold, 
seksuelle overgrep med videre. 

På landsbasis er det 4,9% av barn og unge 
mellom 0 og 17 år som har en form for 
barnevernstiltak. Andelen i Akershus ligger på 
3,8%. 

Det er store variasjoner mellom kommunene på 
Øvre Romerike ved at 7,1% av innbyggere 0-17 
år i Nannestad har en form for barnevernstiltak, 
mens andelen i Gjerdrum er nede i 3,8%. 

Årsaker til disse forskjeller kan være: 

 Store statistiske utslag av et enkelt vedtak i 
små kommuner 

 Variasjoner i oppvekstmiljøet mellom 
kommunene 

 Systemer for melding til barnevernet 
 Bemanning og praksis i det enkelte barnevern 

3.5 Median inntekt 
Inntektsnivået i Akershus er relativt høyt 
sammenlignet med landet for øvrig. Samtlige 
kommuner på Øvre Romerike, med unntak av 
Hurdal, har et høyere inntektsnivå en lands-
gjennomsnittet. Det er verdt å merke seg at 
innbyggerne i Gjerdrum har et signifikant 
høyere inntektsnivå enn snittet for Akershus. De 
øvrige kommunene har et lavere inntektsnivå 
enn fylkets kommuner for øvrig. 
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3.6 Inntektsulikhet 
Fattigdom er et relativt begrep ved at 
innbyggere i samme område sammenligner sin 
levestandard med naboer og folk man møter i 
det daglige. Prisnivået, for eksempel på boliger, 
vil også være høyere i områder med generelt 
høyt lønnsnivå. Dette bidrar til «utenforskap». 

Det er en trend at inntektsulikeheten øker: 

I Norge er den økt fra 2,6 til 2,8 i perioden 2009-
2014, mens den i Akershus er økt fra 2,7 til 2,9. 
Inntektsulikheten øker også blant kommunene 
på Øvre Romerike.  

Samtlige kommuner har mindre inntektsulikhet 
enn fylkes- og landsgjennomsnittet, noe som 
kan være positivt – særlig for barn og unge. 

Gjerdrum og Ullensaker er de kommunene med 
høyest inntektsulikhet på Øvre Romerike (2,6). 
De øvrige kommunene er i mindre grad preget av inntektsulikhet (2,4). 
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3.7 Arbeidsledighet  
Arbeidsledigheten i Akershus er klart lavere enn 
landet sett under ett. Nivået på 
arbeidsledigheten er avhengig av økonomiske 
konjunkturer for de ulike bransjer. Regioner 
med en stor andel offentlige arbeidsplasser 
fører til mindre svingninger enn regioner som i 
stor grad er basert på konkurranseutsatte 
næringer. Pendlingsmuligheter innenfor et 
regionalt arbeidsmarked kan også bidra til 
lavere ledighet. 

Imidlertid vil det også være en klar 
sammenheng mellom arbeidssøkernes 
kompetanse og arbeidsmarkedets behov. 

Kommunene på Øvre Romerike har jevnt over 
en større ledighet enn fylket og landet for øvrig. 
Imidlertid utmerker Gjerdrum og til dels Hurdal 
seg med ledighetstall lavere enn fylket og 
landet. 

Når det gjelder arbeidsledighet blant unge er 
den generelt sett noe høyere enn for 
arbeidsstyrken samlet sett. I tillegg er 
ungdomsledigheten blant unge større i forhold 
til landsgjennomsnittet enn for den samlede 
arbeidsstyrken. Gjerdrum utmerker seg fortsatt 
med lave ledighetstall.  

Det er et paradoks at den største kommunen, 
både når det gjelder innbyggere og 
arbeidsplasser har klart høyere ledighet blant 
unge enn landet og fylket. 

Det er naturlig å se ledighet blant unge i 
sammenheng med gjennomføringsgraden i 
videregående opplæring og kompetansekravene 
i arbeidsmarkedet. 
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3.8 Uføretrygdede 
Andelen av landets befolkning 18-44 år som er 
uføretrygdede (varig uføre) er økt fra 2,4% til 
2,6% i perioden fra 2007 til 2015. 

Akershus ligger markant lavere enn 
landsgjennomsnittet. 

Kommunene Ullensaker, Nannestad og 
Gjerdrum klarer å matche den lave 
uførehetsandelen til Akershus mens Eidsvoll, 
Hurdal og Nes ligger mer på nivå med landet for 
øvrig. 

Varig uførhet rammer sosial skjevt ved at det er 
blant innbyggere med lav utdanning og manuelt 
arbeid hvor det i størst grad kan bli et gap 
mellom kroppens yteevne og de jobbrelaterte 
krav. 

I tillegg er det registrert en øket grad av uførhet 
knyttet til psykiske helseplager, noe som også rammer unge mennesker. 

3.8.1 Sammenhenger mellom uførhet og folkehelse 
Uførhet som setter mennesker utenfor arbeidslivet vil kunne påføre dem økt sykelighet ved at de blir 
berøvet en viktig sosial arena for opprettholdelse av god helse. 

3.9 Sosialhjelpsmottakere 18-24 år 
Andelen sosialhjelpsmottakere i alderen 18-24 
år har gått noe ned i perioden fra 2005 til 2012. 
5,8% mottok slik støtte i perioden 2010-2012. 

Også her er det en markant forskjell mellom 
fylket og landet som helhet. 

Gjerdrum har i hele perioden ligget lavt mens 
Nannestad også har vist en god trend i forhold 
til enn fylkessnittet. 

Eidsvoll og Ullensaker er de kommunene i 
utvalget som har en størst andel unge 
sosialhjelpsmottakere i 2016. 

Det foreligger ikke data i Kommunehelsas 
statistikkbank for perioden etter 2012. 

Tallene for perioden 2013-2016 er hentet fra 
KOSTRA-rapporteringen. 
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3.10 Voldskriminalitet 
Voldskriminalitet, definert som anmeldte 
lovbrudd per 1.000 innbyggere har vist en svak 
nedgang i perioden fra 2007 til 2016. Akershus 
ligger markert lavere enn landet. 

Kommunene på Øvre Romerike ligger, med 
unntak av Hurdal og Ullensaker lavere enn 
landsgjennomsnittet. 

3.10.1 Konsekvenser for samfunnet og den 
enkelte 

Å bli offer for vold vil i stor grad kunne påvirke 
livskvalitet og påføre helsetap både psykisk og 
fysisk. Voldsutøvelse kan også være en 
indikasjon på psykiske vansker hos 
voldsutøveren. 

3.11 Rusmiddellovbrudd 
Rusmiddellovbrudd, definert som anmeldte 
lovbrudd per 1.000 innbyggere, har blitt 
redusert i perioden 2007-2016. Dette er en 
indikator hvor Akershus scorer noe høyere enn 
landet for øvrig. 

På Øvre Romerike ligger Ullensaker i en klasse 
for seg hvor lovbruddene ligger 5-6 ganger 
høyere enn landet for øvrig. Også Eidsvoll og 
Nes har ligget jevnt over høyere enn 
landsgjennomsnittet, men tallet er blitt lavere 
de senere år. 

3.11.1 Konsekvenser for samfunnet og den 
enkelte 

Bruk av rusmidler har en klar sammenheng med 
psykisk helse, men det kan være uklart hva som 
er årsak og virkning i det enkelte tilfellet. Bruk av rusmidler vil ofte påføre brukeren helseproblemer 
og mindre tilknytning til positive sosiale nettverk på arbeid og i fritid. Rusmiddelbruk vil også kunne 
ramme familiemedlemmer og andre pårørende. 
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4 Medisinbruk 

4.1 Total bruk av medisiner 
Den totale legemiddelbruken i Norge har vært 
stabil i perioden fra 2010-2012 til 2014-2016. 

67,1% av befolkningen 0-74 bruker legemidler 
for ulike sykdommer. 

Legemiddelbruken ligger marginalt lavere i 
Akershus enn i landet som helhet. 

På Øvre Romerike er det Eidsvoll og Nes som 
utpeker seg med en legemiddelbruk som ligger 
3% over landsgjennomsnittet, mens Hurdal 
ligger 3% under. 

Legemiddelbruken på Øvre Romerike ligger 
jevnt over på et høyere nivå en lands- og 
fylkesgjennomsnittet. 

4.2 Bruk av diabetesmedisiner 
Den totale bruken av diabetesmedisiner i Norge 
er økt med 9,1% i perioden fra 2010-2012 til 
2014-2016. 

2,9% av befolkningen 0-74 bruker legemidler 
mot slike sykdommer. 

Legemiddelbruken ligger lavere i Akershus enn i 
landet som helhet. 

På Øvre Romerike er det Eidsvoll som utpeker 
seg med en legemiddelbruk som ligger 22% over 
landsgjennomsnittet, mens Gjerdrum ligger 14% 
under. 

Legemiddelbruken på Øvre Romerike ligger 
jevnt over på et noe høyere nivå en lands- og 
fylkesgjennomsnittet. 
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4.3 Legemidler mot hjerte- og karsykdommer 
Den totale bruken av legemidler mot hjerte- og 
karsykdommer i Norge er økt med 4,4% i 
perioden fra 2010-2012 til 2014-2016. 

14,1% av befolkningen 0-74 bruker legemidler 
mot slike sykdommer. 

Legemiddelbruken ligger lavere i Akershus enn i 
landet som helhet. 

På Øvre Romerike er det Eidsvoll som utpeker 
seg med en legemiddelbruk som ligger 14% over 
landsgjennomsnittet, mens Gjerdrum og 
Ullensaker ligger 1% over. 

Legemiddelbruken på Øvre Romerike knyttet til 
hjerte- og karsykdommer ligger jevnt over på et 
høyere nivå en lands- og fylkesgjennomsnittet. 

4.4 Smertestillende midler 
Den totale bruken av smertestillende legemidler 
i Norge er økt med 0,4% i perioden fra 2010-
2012 til 2014-2016. 

22% av befolkningen 0-74 bruker legemidler 
mot slike lidelser. 

Legemiddelbruken ligger lavere i Akershus enn i 
landet som helhet. 

På Øvre Romerike er det Eidsvoll som utpeker 
seg med en legemiddelbruk som ligger 15% over 
landsgjennomsnittet, mens Gjerdrum ligger 5% 
under. 

Legemiddelbruken på Øvre Romerike knyttet til 
smertelidelser ligger jevnt over på et høyere 
nivå en lands- og fylkesgjennomsnittet. 
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4.5 Midler mot psykiske lidelser 
Den totale bruken av legemidler knyttet til 
psykiske lidelser i Norge er økt med 3,1% i 
perioden fra 2010-2012 til 2014-2016. 

6,9% av befolkningen 0-74 bruker legemidler 
mot slike lidelser. 

Legemiddelbruken ligger lavere i Akershus enn i 
landet som helhet. 

På Øvre Romerike er det Nes som utpeker seg 
med en legemiddelbruk som ligger 14% over 
landsgjennomsnittet, mens Gjerdrum ligger 3% 
under. 

Legemiddelbruken knyttet til psykiske lidelser 
på Øvre Romerike ligger jevnt over på et høyere 
nivå en lands- og fylkesgjennomsnittet. 
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4.6 ADHD 
Den totale bruken av legemidler knyttet til 
ADHD i Norge er økt med 20,9% i perioden fra 
2010-2012 til 2014-2016. 

0,8% av befolkningen 0-74 år bruker legemidler 
mot slike lidelser. 

Legemiddelbruken ligger markant lavere i 
Akershus enn i landet som helhet. 

På Øvre Romerike er det Eidsvoll som utpeker 
seg med en legemiddelbruk som ligger 19% over 
landsgjennomsnittet, mens Ullensaker ligger 
31% under. 

Legemiddelbruken av ADHD-midler på Øvre 
Romerike ligger jevnt over lavere enn landet, 
men varierer sterkt mellom kommunene. 
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5 Dødsårsaker 

5.1 Alle dødsårsaker 
Menn: 

Den totale dødeligheten i Norge for menn i 
aldersgruppen 0-74 år viser en nedadgående 
tendens i perioden fra 2002 til 2015.  

Dødeligheten i Akershus ligger under 
landsgjennomsnittet. 

Dødeligheten i kommunene på Øvre Romerike 
har, med unntak av Gjerdrum, tradisjonelt ligget 
høyere en landet, men i perioden 2006-2015 
ligger også Ullensaker og Nannestad lavere enn 
landet. 

Kvinner: 

Den totale dødeligheten i Norge for kvinner i aldersgruppen 0-74 år viser en nedadgående tendens i 
perioden fra 2002 til 2015. Kvinner har en 
markant lavere forekomst av tidlig død enn 
menn. 

Dødeligheten i Akershus ligger under 
landsgjennomsnittet. 

Dødeligheten i kommunene på Øvre Romerike 
har, med unntak av Gjerdrum og Hurdal, 
tradisjonelt ligget høyere en landet, men i 
perioden 2006-2015 nærmer Ullensaker og 
Nannestad seg landet for øvrig. 

 

 

 

 

 

2002-2011 2003-2012 2004-2013 2005-2014 2006-2015
Landet 353 345 340 335 330
Akershus 307 303 299 294 290
Nannestad 341 331 339 336 327
Gjerdrum 296 298 307 300 308
Ullensaker 362 356 348 329 324
Nes 376 378 377 371 370
Eidsvoll 368 369 376 363 367
Hurdal 325 350 395 384 387
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Tidlig død per 100.000 innbyggere 0-74 år - Alle dødsårsaker (Menn)
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5.2 Hjerte- og karsykdommer (HIT) 
Menn: 

Dødsfall grunnet hjerte- og karsykdommer har 
vist en klar nedadgående tendens i perioden fra 
2002 til 2015.  

Også her er dødeligheten klart lavere i Akershus 
enn i landet for øvrig.  

Gjerdrum og Ullensaker utpeker seg ved å ha en 
lavere dødelighet enn landet. Nes og Eidsvoll 
ligger høyere enn landet for øvrig, mens 
Nannestad de senere år ligger jevnt med 
landsgjennomsnittet. 

Kvinner: 

Dødsfall grunnet hjerte- og karsykdommer har 
vist en nedadgående tendens i perioden fra 
2002 til 2015. 

Kvinner har en klart lavere risiko for å dø av 
hjerte- og karsykdommer enn menn. 

Også her er dødeligheten klart lavere i Akershus 
enn i landet for øvrig.  

Gjerdrum og Ullensaker utpeker seg ved å ha en 
lavere dødelighet enn landet. Nes, Eidsvoll og til 
dels Hurdal ligger høyere enn landet for øvrig, 
mens Nannestad har hatt en nedadgående 
tendens, men ligger fortsatt over landet. 

 

 

2002-2011 2003-2012 2004-2013 2005-2014 2006-2015
Landet 39 37 35 34 33
Akershus 33 31 30 28 27
Nannestad 53 52 53 41 35
Gjerdrum 37 40 35 25 25
Ullensaker 40 37 36 33 30
Nes 51 49 46 46 46
Eidsvoll 44 47 45 44 41
Hurdal 52 37 43 43 49
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5.3 Kreft 
Menn: 

Dødelighet av kreft blant menn har ikke den 
samme nedgang som dødsfall knyttet til hjerte- 
og karsykdommer, mens bildet for øvrig ligner 
ved at Akershus har lavere dødelighet enn 
landsgjennomsnittet. 

De fleste kommunene ligger høyere enn landet 
for øvrig. Eidsvoll har hatt den laveste dødsraten 
på Øvre Romerike. 

Nannestad ligger ca. likt med landet for øvrig. 

Kvinner: 

Dødelighet av kreft blant kvinner har ikke den 
samme nedgang som dødsfall knyttet til hjerte- 
og karsykdommer, mens bildet for øvrig ligner 
ved at Akershus har lavere dødelighet enn 
landsgjennomsnittet. 

Bortsett fra Ullensaker har kommunene på Øvre 
Romerike ligget på et lavere nivå enn landet for 
øvrig. 

Nannestad ligger ca. likt med landet for øvrig. 
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5.4 Voldsomme dødsfall 
Menn: 

Antallet voldsomme dødsfall har vist en svak 
nedgang i perioden fra 2002 til 2015. 

Akershus har lavere dødelighet enn landet for 
øvrig.  

Kommunene på Øvre Romerike - bortsett fra 
Ullensaker - ligger under landsgjennomsnittet. 

Nannestad har imidlertid en økt forekomst av 
denne type dødsfall i perioden etter 2004. 

NB: Av personvernhensyn foreligger ikke tall for 
Gjerdrum og Hurdal. 

Kvinner: 

Voldsomme dødsfall blant kvinner utgjør ca. 
40% av dødsfall blant menn. 

Antallet voldsomme dødsfall har vist en svak 
nedgang i perioden fra 2002 til 2015. 

Akershus har lavere dødelighet enn landet for 
øvrig.  

Kommunene på Øvre Romerike - bortsett fra 
Eidsvoll - ligger under landsgjennomsnittet. 

NB: Av personvernhensyn foreligger ikke tall for 
Gjerdrum, Hurdal og Nannestad. 
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6 KOSTRA: Kommunehelse 2016 
KOSTRA: E1. Konsern - Kommunehelse - 

nøkkeltall 2016 Nannestad Gjerdrum Ullensaker  Nes Eidsvoll Hurdal Akershus Landet

Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, 
kommunehelsetjenesten, konsern  kr              2 810  kr          2 116  kr          2 125  kr          2 495  kr              2 051  kr          2 714  kr        2 357  kr        2 507 

Netto driftsutgifter i prosent av samlede netto driftsutgifter, 
konsern 6 4 5 5 4 5 5 5 

Netto driftsutg til forebygging, helsestasjons- og skolehelsetj. pr. 
innb 0-5 år, konsern

 kr          7 510  kr          8 284  kr          6 074  kr              8 319  kr              5 567  kr          8 114  kr        8 005  kr        8 528 

Netto driftsutg til forebygging, helsestasjons- og skolehelsetj. pr. 
innb 0-20 år, konsern

 kr          1 935  kr          1 977  kr          1 661  kr              2 327  kr              1 566  kr          2 315  kr        2 154  kr        2 350 

Netto driftsutgifter til forebyggende arbeid, helse pr. innbygger, 
konsern

 kr            169  kr            139  kr              47  kr                 231  kr            105  kr                   22  kr           212  kr           181 

Netto driftsutg til diagnose, behandling og rehabilitering pr. 
innbygger, konsern

 kr          2 113  kr              1 423  kr          1 612  kr          1 669  kr          1 535  kr              2 129  kr        1 558  kr        1 731 

Brutto investeringsutgifter pr. innbygger, konsern  kr                7  kr                6  kr                   14  kr                6  kr                 -  kr                      -  kr            53  kr           114 

Legeårsverk pr 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten 8,4 9,1 11,0 8,4 9,0 17,5 9,2 10,6

Fysioterapiårsverk per 10 000 innbyggere, 
kommunehelsetjenesten

8,7 9,2 9,1 11,0 7,3 10,7 9,4 9,0

Andel nyfødte med hjemmebesøk innen to uker etter hjemkomst 72 102 48 86 38 9 87 88

Andel spedbarn som har  fullført helseundersøkelse innen utg. av 
8. leveuke

97 100 97 93 101 55 100 98

Andel barn som har fullført helseundersøkelse ved 2-3 års alder 109 99 103 114 84 58 98 98

Andel barn som har fullført helseundersøkelse ved 4 års alder 92 96 97 116 99 71 97 96

Andel barn som har fullført helseundersøkelse innen utgangen av 
1. skoletrinn

92 76 99 137 54 83 94 96

Årsverk i alt pr. 10 000 innbyggere 0-5 år. Funksjon 232 142,8 144,6 102,5 163,8 117,6 113,0 129,7 133,7

Årsverk av leger pr. 10 000 innbyggere 0-5 år. Funksjon 232 4,3 5,5 5,3 5,3 5,8 9,9 5,4 5,8

Årsverk av fysioterapeuter pr. 10 000 innb. 0-5 år. Funksjon 232 9,1 6,4 4,3 0,0 0,9 4,1 5,0 6,0

Årsverk av helsesøstre pr. 10 000 innbyggere 0-5 år. Funksjon 
232 96,7 80,1 43,1 60,3 36,0 0,0 69,9 70,5

Årsverk av jordmødre pr. 10 000 fødte. Funksjon 232 84,0 74,1 64,9 55,8 35,2 60,6 63,9 61,4

Årsverk av leger pr. 10 000 innbyggere. Funksjon 120 og 233 0,5 0,5 0,1 0,5 0,4 0,0 0,3 0,5

Årsverk av leger pr. 10 000 innbyggere. Funksjon 241 6,6 7,5 9,8 6,9 7,7 16,3 7,6 8,6

Andel timer av kommunalt ansatte leger og turnuskandidater. 
Funksjon 241

7,9 5,1 3,6 6,8 3,2 36,8 6,2 19,0

Årsverk av fysioterapeuter pr. 10 000 innbyggere. Funksjon 241 6,2 8,0 8,3 8,9 6,6 7,6 7,8 7,2

Andel timer av fysioterapeuter med fast lønn og turnuskandidater. 
Funksjon 241

33,5 46,4 42,7 34,1 33,2 52,8 32,2 31,8

Legetimer pr. uke pr. beboer i sykehjem 0,7 0,5 0,5 0,5 0,3 0,2 0,5 0,5

Fysioterapitimer pr. uke pr. beboer i sykehjem 0,7 0,2 0,2 1,0 0,3 0,4 0,5 0,4

Brutto driftsutgifter pr. innbygger. Funksjon 232, 233 og 241, 
konsern  kr              3 136  kr          2 458  kr          2 836  kr          2 773  kr              2 303  kr          3 062  kr        2 751  kr        3 181 

Herav: lønnsutgifter pr. innbygger. Funksjon 232, 233 og 241, 
konsern  kr              1 793  kr              1 068  kr          1 787  kr          1 774  kr          1 500  kr          1 276  kr        1 684  kr        1 894 

Brutto driftsutgifter per innbygger 0 - 5 år. Helsestasjons- og 
skolehelsetjeneste., konsern

 kr          8 533  kr           10 176  kr          6 818  kr          9 277  kr              6 311  kr          7 931  kr        8 974  kr        9 598 

Årsverk av ergoterapeuter pr. 10 000 innbyggere (khelse+plo) 2,4 1,2 4,2 7,0 1,2 1,7 4,2 3,9

Årsverk av psykiatriske sykepleiere per 10 000 innbyggere 
(khelse+plo)

4,8 2,6 5,1 5,0 1,7 6,9 3,7 4,4

Årsverk til rehabilitering pr. 10 000 innbyggere (khelse + plo) 11,7 8,7 13,5 17,0 5,8 15,8 12,0 12,3

Antall personer med videreutdanning i psykisk helsearbeid per 10 
000 innbyggere (khelse og plo)

7,1 4,6 8,0 11,3 3,3 13,7 7,8 8,5

Årsverk av kommunale fysioterapeuter pr. 10 000 innbyggere. 
Funksjon 232, 233, 241 og 253.

3,7 4,5 4,1 4,6 2,7 5,3 3,7 3,6

Årsverk av private fysioterapeuter per avtalehjemmel 0,9 0,5 0,8 1,0 0,7 1,0 0,8 0,8

Gjennomsnittlig listelengde 1 278 1 107 1 107 1 261 1 104 680 1 809 1 180

Gjennomsnittlig listelengde korrigert for kommunale timer 1 325 1 167 1 116 1 427 1 171 718 1 847 1 281

Antall åpne fastlegelister 5 3 16 6 2 1 185 1 785

Reservekapasitet fastlege 101 102 105 104 101 104 71 99

Andel kvinnelige leger 25 50 48 31 21 75 42 42

Rød markering viser laveste verdiNB: Grønn markering viser høyeste verdi - Behever ikke være "beste verdi"

Prioritering

Dekningsgrad

Produktivitet/Enhetskostnader

Fastlegeregisteret

Institusjoner. Funksjon 253

Diagnose, behandling og re- /habilitering. Funksjon 241

Forebyggende arbeid, helse (miljørettet helsevern mm.). Funksjon 233

Forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste. Funksjon 232

Re-/habilitering


