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Folkehelseprofil Meldal kommune
1 INNLEDNING
Kommunen skal ha en skriftlig oversikt over helsetilstanden i befolkningen og de positive og
negative faktorer som kan virke inn på denne. Plikten til å ha denne oversikten er forankret i
folkehelseloven, smittevernloven, forskrift om oversikt over folkehelsen
(folkehelseforskriften), forskrift om miljørettet helsevern og forskrift om kommunenes
helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten.
Oversikten skal identifisere folkehelseutfordringene i kommunen og vurdere årsaksforhold og
konsekvenser. Kommunen skal særlig være oppmerksom på trekk ved utviklingen som kan
skape eller opprettholde sosiale eller helsemessige problemer eller sosiale helseforskjeller.
Utredningen som følger i dette dokumentet er en samlet oversikt over folkehelseutfordringer i
Meldal kommune primo 2013. Systematikken i arbeidet med denne oversikten følger en
styringssirkel tilpasset plan og bygningsloven, slik at dette skal følge kommunenes plansyklus
og rulleres hvert fjerde år. I tillegg skal det foregå et kontinuerlig oversiktarbeid.

Evaluering
§§ 30 og 5

Oversikt § 5

Planstrategi § 6
Første ledd

Tiltak §§ 4 og 7

Fastsette mål i plan §
6
Andre ledd

STYRINGSSIRKELEN I DET SYSTEMATISKE FOLKEHELSEARBEIDET
Oversikten er basert på:
 Opplysninger som statlige helsemyndigheter og fylkeskommunen gjør tilgjengelig
 Kunnskap fra de kommunale helse- og omsorgstjenestene
 Kunnskap om faktorer og utviklingstrekk i miljø og lokalsamfunn som kan ha
innvirkning på befolkningens helse

2 BEFOLKNINGSAMMENSETNING
2.1 Antall innbyggere
For å belyse befolkningsutviklingen i Meldal Kommune i perioden 2012-2024 er det laget en
framskriving av befolkningen med tall fra Statistikk Sentral Byrå (SSB) og det er valgt
middels nasjonal vekst som kriterium. Den totale veksten i befolkningen i perioden vil
framskrevet være på 6,8%.
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Befolkningsframskriving 2012-2024 Middels nasjonal vekst SSB tabell 09482 sept 2012
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Tabell 1 Befolkningsfremskriving Meldal SSB tabell 09482 sept 2012

SSB sine tall for befolkningsveksten i Norge viser at vi vil passere 6 mill innbyggere i 2022.
Det er basert på at det er valgt middels vekst i framskrivingen slik det er gjort i oversikten for
Meldal. Det representerer en vekst på ca 16 % for landet totalt. Dette til sammenlikning.
Veksten i folketall er i dag størst i de sentraliserte områdene, dvs omkring de store byene og
større kommunesentra. Det er sannsynligvis en trend som forsterkes, og kommuner i rurale
strøk ser til å få nedgang i folketallet. Framskrivingen i folketall vi baserer oss på her relaterer
seg til dagens bosetningsmønster og kan være derfor optimistisk med tanke på
befolkningsvekst.
Tabellen under viser befolkningsutviklingen framskrevet for perioden med %-vise endringer
utregnet. Tallene er fra SSB statistikk tabell 09482 (se over) og laget 6 sept 2012.
2012
0-15 år
16-18 år
19-34 år
35-66 år
67-74 år
75 år eller eldre
Total befolkning

2016
688
144
637
1705
294
456
3924

2020
677
147
722
1632
375
418
3971

2024
704
143
781
1617
423
419
4087

%-vis endring
760
131
801
1632
402
485
4211

9,5
-9,9
20,5
-4,5
26,9
6,0
6,8

Tabell 2 %-vis økning pr aldersgruppe basert på SSB tabell 09482 pr sept 2012-09-07

2.2 Kjønnsfordeling
Meldal kommune har en balansert fordeling mellom kvinner og menn (kvinner pr 100-menn
er omkring 100 over de siste 10 år). Fordholdet mellom de ulike former for sivilstand skiller
seg ikke ut fra landet for øvrig. Ca. halvparten av den voksne befolkningen er ugift, 36% er
gift de øvrige sivilatander har noen prosenter hver.
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2.3 Fødselsoverskudd
Periode

Døde

2009

44

2010

63

2011

55

2012
2009-12

63
225

Levendefødte Fødselsoverskudd
43
-1
48
-15
33
-22
45
-18
169
-56

Tabell Kilde SSB: sammenstilling av fødsels og dødstall

2.4 Forventet levealder
Forventet levealder i Meldal er 78 for menn og 83 år for kvinner. Det er på samme nivå som
for Sør Trøndelag fylke og landet for øvrig.
2.5 Etninsitet: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforelder.
Pr 1 januar 2013 er 2,8% av befolknngen i Meldal innvandrere eller norskfødte med
innvandrerbakrunn. SSB sine data deler opp gruppen i to. De som kommer fra EU, EØS,
USA, Canada, Australia og New Zealand utgjør 1,9% av befolkningen. Mennesker fra øvrige
verden utgjør 0,9% av befolkningen. Den relative andelen av totalbefolkningen er lav, men
kommunen bør ha et aktivt forhold til intergrering av tilflyttere med annen kulturell bakgrunn.
2.6 Flyttemønster
1636 Meldal
Sum perioden 2000-2011

Innflytting
Utflytting
Nettoinnflytting
1719
1675
44

Tabell 8 Kilde: Kommunehelsa FHI.no

Inn og utflytting varierer noe fra år til år i perioden og det er derfor naturlig å se dette i noe
tidsperspektiv.
2.7 Befolkning oppsummert
Meldal kommune vil ha en vekst i folketall i perioden fram mot 2024. Men det er et negativt
fødselsoverskudd for de siste årene. Kommune har ikke spesiellt stor tilflytting, hverken av
norskfødte eller invandrere. Det betyr at befolkningsveksten er relatert til økt levealder.
Aldersfordelingen i befolkningen vil gi kommunen utfordringer i årene framover. Det er
særlig stor økningen i aldersgruppen 67-74 år. I denne aldersgruppen kan vi forvente at det
finnes ressurser med hensyn til deltakelse i frivillig arbeid. Disse må utfordres til å få
mobilisert positive krefter til både indivduell og kollektiv gevinst for folkehelsen.
Det vil i de nærmeste årene bli en nedgang i de eldste eldre. Det vil sansynligvis redusere
presset på de mest ressurskrevende helsetjenstene, bla annet institusjonsplasser. Det betyr at
det nå er mulig å legge om tjenstetilbudet til mer forebygging og til å møte
samhandlingsreformens krav.
Andelen av barn og voksne i yrkesaktiv alder synker. Denne demografiske forskyvningen vil
øke belastningen på store deler av det sosiale systemet i årene som kommer, blant annet når
det gjelder økonomisk utvikling, arbeidstyrke og helsetilbud.
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3 OPPVEKST OG LEVEKÅRSFORHOLD
3.1 Økonomiske vilkår- høy og lavintektsforskjell
Inntekstforskjeller
Medianinntekt (Kr)
År
Hele landet
Meldal
Lavinnteksthusholdninger(%)
Hele landet
Meldal
Inntektsulikhet Gini-koeff
År
Hele landet
Meldal

2005
326000
292000

2006
339000
301000

2007
365000
334000

2008
392000
364000

2009
397000
370000

9,6
10,2

9,7
10,3

10
9,8

10,1
9,5

9,5
10

2009
0,23
0,18

2010
0,24
0,18

Tabell 11 Kilde: Kommunehelsa FHI.no og SSB.no

Meldal har lavere inntekstsulikhet internt i kommunen enn landsgjennomsnittet og SørTrøndelag fylke. Målet for inntekstulikhet er Gini-koeffisienten. Koeffisienten angis som en
tallverdi fra 0 til 1, hvor 0 indikerer at alle innbyggerne har akkurat like stor inntekt eller
formue, mens tallverdien 1 indikerer at én person eier all inntekt eller formue. Betydningen av
inntekstulikhet vises først på regionnivå. Dødeligheten i Norge i 1990-årene var høyest i
regioner med stor inntekstulikhet. Dette gjaldt imidlertid hovedsakelig personer med lavere
utdanning. (Elstad et al: Skjev inntektsfordeling og geografiske forskjeller i dødelighet)
Kommunen har relativt mange husholdninger som kan defineres inn i lavinntektsgruppen
(10% er personer i husholdninger med inntekt under henholdsvis 50 % og 60 % av
medianinntekt, beregnet etter EU-skala). Medianinntekten i kommunene var på 370 000 i
2009 og på 393 000 i 2010, det er i det laver sjiktet i fylket.
Meldal kommmune ligger likt med landet når det gjelder andelen en-personshusholdninger og
litt under landet antallet eneforsørgere (Kilde FHI.no).
Arbeidsledigheten er på linje med landsgjennomsnittet, litt over 2%.
Norge er et av de landene i verden med lavest forekomst av fattigdom. Vi har universelle
velferdsordninger, og en høy andel kvinner i lønnet arbeid. Likefult vil det være slik at i
Meldal, som i resten av Norge, er det innbyggere som opplever at de har en vesentlig dårligere
levestandard enn normen i samfunnet personen lever i. Med mange husholdninger i
lavinntekstgruppen, og en medianinntekt som er lav, kan det være utfordringer i Meldal på
dette området.
Fattige voksne kan få nedsatt selvbilde og tap av selvtillit. De kan komme i en situasjon hvor
de isoleres sosialt og mangler initivativ. Det er i denne samfunnsgruppen det finnes flest
helseplager, og hvor disse plagene preger store deler av livsløpet. I fattige familier har foreldre
sterk bekymring og frustrasjon over at de ikke kan gi barna de muligheter som andre barn i
nærområdet får. Flere studier viser at trang familieøkonomi er relatert til tenåringers
rapportering om psykosomatiske plager . Det er en klar sosial gradient i barns helse.Det er
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viktig å ha konkrete planer for utjevning i sosial ulikhet, da dette er noe de drar med seg inn i
voksen alder.
I en studie gjort for å undersøke ulike smertetilstander hos barn etter sosioøkonomisk status
hos foreldrene, fant Grøholt og medarbeidere i 2003, at det er høyere forekomst av hodepine,
magesmerter og ryggsmerter hos barn i familier med lavt utdanningsnivå og lav
husholdningsinntekt (data for alle de nordiske landene).
Studien viser en økt risiko på 40 % for at barna opplever disse smertetilstandene dersom
familiene har lavt utdanningsnivå og lav husholdningsinntekt.
Meldal kommune har høy uføregrad (se pkt 3.2). Når vi vet at lønnsinntekt er
fattigdomsreduserende, mens mottak av kontantoverføringer og kommunale tjenster endre lite
på fattigdomstatus hos individer, er det viktig i folkehelsearbeidet å legge vekt på betydningen
av lønnet arbeid som en helsfremmende faktor.
Studier fra 2008 (NOVA og Fafo) konkluderer med at det foreligger en vesentlig overføring
av fattigdom, sosial ulikhet og sosial eksklusjon mellom generasjoner i Norge i dag.
Gisle Roksund, allmennlege og samfunnsmedisiner, sier:
 Grunnlaget for ugunstige levevaner er ofte skapt tidlig i et menneskes liv under
innflytelse av forhold utenfor individet selv.
 De som mest trenger endring i livsstil, vil ofte være de som har minst handlingsfrihet
til å gjennomføre nødvendig endring
3.2 Sykefravær, uføretrygd
Mottakere av uførepensjon (alle aldersgrupper).
Kommune

Antall mottakere pr
30.06.11
396

1636 Meldal

Antall mottakere pr
30.06.12
410

Antall mottakere pr
01.01.13
405

Tabell 12: NAV

Andelen uføretrygdede i alderen 18-67 år var pr 31.03.12 på 17,1%. Pr januar 2013 var
andelen 17,6 i denne aldersgruppen. Dette er høyt i landsammenheng og høyest i SørTrøndelag (Kilde NAV og SSB).
Det vil foreligge en egen rapport fra et eget forskningsprosjekt om uføregrad i Meldal tidlig i
2014. Den vil gi kommunen et kunnskapsgrunnlag for arbeid med denne problematikken
framover.
Sykefraværsprosent
Legemeldt fravær i prosent av avtalte dagsverk
2. kvartal
2011
SørTrøndelag
Meldal

5,80 %
6,80 %

2. kvartal
2012

Endring fra
2011-12

5,30 %
5,50 %

-9,10 %
-19,50 %

1 kvartal
2013
6,00%
6,50%

Endring
fra 2012-13
13,2%
18,2%

Tabell 13: NAV

Det har vært en positiv utvikling i det legemeldte sykefraværet i kommunen fra andre kvartal i
2011, til andre kvartal i 2012. Denne utviklingen ses også på landsbasis og det legemeldte
fraværet er det laveste siden målingene startet. Dessverre ser vi en økning i det legemeldte
fravære bådet lokalt, i fylket og på landsbasis pr 1 kvartal 2013.
I takt med at det blir en demografisk forskyvning de neste 15–20 årene, vil en mindre del av
befolkningen være i arbeidsfør alder, og flere vil være eldre. For å dempe konsekvensene av at
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færre er i arbeid må helsetiltakene fokusere på å forebygge redusert arbeidsproduktivitet på
grunn av uførhet og sykdom.
Reduksjon i sykefraværet og i antall uføre har betydelig økonomisk gevinst. I tillegge henger
arbeidsdeltakelse sammen med samfunnsdeltakelse, og har betydelig effekt i forhold til helsen
3.3 Utdanningsforhold; skole og læring
Frafall videregående skole
År
Hele landet
Sør-Trøndelag
Meldal

2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010
25,2
25,5
26
25,9
25,6
20,9
21,3
21,5
21,9
22
22,4
28,3
22,4
15,6
20,9

Tabell 14 Kilde SSB.no
Andelen er i %

Frafallet fra Medal videregående skole skiller seg ikke ut fra frafallet i fra de videregående
skolene i fylket totalt. Den videregående skolen i kommune har elever fra flere kommuner slik
at verdien av denne opplysningen er begrenset. Det finnes ikke statistikk pr 2013 som viser
frafall for ungdommer hjemmehørende i Meldal.
PULS DATA (pedagogisk utviklings og læringspeil) som vi har fått fra Sør-Trøndlag
fylkeskommune viser disse tallene for skoleåret 2011-12 (tabellen under). Det finnes
oversikter hvor årsaker for frafall også vises, men det er lave antall pr årsak, slik at det er ikke
hensiktsmessig å oppgi de enkelte her. Den vanligste årsaken til å slutte er imidlertid helt klart
personlige årsaker/sykdom (ca 1/3). Dersom «våre» ungdommer også ofte har sykdom eller
personlige årsaker som frafallgrunn er det grunn til å se nærmere på det for Meldal kommune.

Sluttet
JA
NEI
SUM
%

SørTrøndelag
Meldal
(2011-12)
(2011-12)
454
23
10355
275
10809
298
4,2
7,7

Tabell 15 Kilde STFK
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Utdanningsnivå Meldal pr 2011
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%
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Menn

Kvinner

Videregående skolenivå

Menn

Kvinner

Universitets- og
høgskolenivå kort

Menn

Kvinner

Universitets- og
høgskolenivå lang

Menn

Kvinner

Uoppgitt eller ingen
fullført utdanning

Utdanning_kjønn
Tabell 16 Kilde SSB.no

I Meldal har 34,5% av befolkningen over 16 år grunnskole som høyeste utdanning.
Landsnittet er 29,4 (SSB.no). Andelen med høgskole eller universitet som høyeste
utdanningsnivå, er på 15,3% pr juni 2012. For hele landet er andelen 29%.
Lavt utdanningsnivå i befolkingen og mange utenfor ordinært arbeidsliv (vedvarende høy
uføregrad i aldersgruppen 18-66 år) kan ha negative konsekvenser for helsen i befolkningen.
Kommunen har behov for å finne ut av hvilke ungdommer som faller ut av videregående
skole og hvorfor.
Meldal bør satse på og oppmuntre barn og unge til høyere utdanning, det har faktisk positiv
innvirkning på helsen. Det må skapes grunnlag for et mer mangfoldig arbeidsliv enn det
kommune har i dag. Kommunen har få arbeidsplasser som krever utdanning på
universitetsnivå. Det kan virke negativt på motivasjonen til bygdas unge for å skaffe seg slik
utdanning.
Barn og læring
Vi har undersøkt hva er de mest vanlige årsakene til henvisning til PPT.
Språkvansker, lese-og skrivevansker og adferdsvansker er det som er mest vanlig.
Fra barnehagene ser det ut til å være en økning i henvisninger pga språkvansker, og fra
skolene en økning pga adferdsvansker.
Det er altså en økning av henvisninger pga adferdsvansker både til helsestasjonen og PPT.
Det er grunn til å anta at adferdsvansker i barne-og ungdomsalder vil ha betydning for
vedkommende sin helse, funksjonsevne og sosiale tilpassing også i voksen alder.
Det må være grunn til å vurdere enda nærmere eventuell sammenheng mellom språkvansker i
barnehagealder og adferdsvansker i skolealder.
Tidlig innsats retta mot den enkeltes utfordringer antas å være viktig mht til den enkeltes helse
og muligheter, og for den generelle folkehelsa i et samfunn.
Resultatet for nasjonale prøver skoleåret 2012/13 viser at 36,4 % av elevene ved 5. årstrinn
skårer på mestringsnivå 1 (under bekymringsgrensen) i lesing. I regning skårer 28,6% på
5.årstrinn på mestringsnivå 1. Til sammenlikning ligger fylkessnitte på 24% både på lesing og
regning.
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4 FYSISK, BIOLOGISK OG KJEMISK MILJØ
4.1 Drikkevannskvalitet:
Vannverk:
Meldal kommune
Storås Vanmnverk
Drogsetmoen Vannverk:
Fossen Vannverk

Abonnenter Ca personer
1280
160
Ca 400
25
Ca 80
27
Ca 40

Merknad til vannkvalitet
Jevnt over god kvalitet
God kvalitet. Tidvis noe høyt Fargetall
Ingen avvik
Ingen avvik

Tabell 17: Kommunenes driftsavdeling

Pr 1.1.09 er det påkoblet 3020 personer til kommunale vannverk.
Drikkevannskvaliteten i kommunen representerer ingen særskilt utfordring mht folkehelsen.
4.2 Luft og støy:
Orkla Motorbane:
Det er foretatt støymåling på Orkla Motorbane, Bjørnli i 2006, og utarbeidet et støysonekart.
Denne målinga har medført at et område rundt motorbanen er båndlagt for utbygging i
gjeldende reguleringsplan.
Kråkhaugen flisanlegg:
Støymåling ble vurdert ved Kråkhaugen flisterminal, men samtidig vurdert slik at dette ligger
utenfor aktuelle utbyggingsområder.
I forbindelse med festivalene (Storås festivalen og Storås dansefestival) er det gjort analyser
og foreslått tiltak. Det samme for Storås industri.
Inneklimamålinger i barnehager og skoler er ivaretatt, og er stadig under overvåkning
Solarier kontrolleres ihht forskriften.
Radon – punktmålinger bygg, vannprøver
Det er foretatt 2 målinger av radon i vann i kommunale vannverk i 2012, med godekjente
resultater.
Det er lovpålagt at alle utleiebygg og virksomhetsplasser skal være målt for radonverdier, og
målingene skal være gjort innen april 2014. Dersom målte resultater etter målinger fremdeles
viser for høye verdier, skal det dokumenteres at prosess er i gang for å iverksette tiltak.
Kartlegging radonkonsentrasjoner i Meldal kommune startet mars 2012 i utvalgte bygg, med
prioritet for barnehager og skolebygg. Resultater forelå i mai 2012. Disse viste for høye
konsentrasjoner av radongass i enkelte bygg. Dette resulterte i at systematiske målinger ble
iverksatt spredd over hele kommunen. Pr juni 2013 er det gjort målinger i ca 60 enheter, og
det er laget rapport for samtlige steder. Tiltak er iverksatt for bygg med verdier over
tiltaksgrense, og nye målinger foretas for å kontrollere effekt av tiltak.Dette er en prosess som
vil pågå fremover.
4.3 Tilgang til friområder, sykkelveinett:
Totalt er det 9 km med gang/sykkelvei i kommunen (fortau er ikke inkludert).
Det vurderes å være få kilometer med sykkelvei. Det er negativt for folkehelsen at det er få
kilometer sykkelvei. Sykkelvei gir tryggere ferdsel og øker muligheten for at flere kan og vil
sykle.

Arbeidsgruppe miljørettethelsevern 2013

- 10 -

Folkehelseprofil Meldal kommune
Når det gjelder tilgang på friområder så er det ikke noe problem å visualisere eller lage
statistikk på regulerte grønnstrukturområder (friområder m.m.), men det er ikke prioritert da
mange av disse er små flekker som i virkeligheten er gjengrodde restarealer. I
kommuneplanen er det aller meste av kommunen LNFR-formål (F står for friluftsformål). Det
er mulig å kjøre en analyse over avstander fra boligbebyggelse til grønnstruktur eller LNFR,
men vi er rimelig sikker på at denne avstanden er akseptabel for samtlige boliger i kommunen.
(Kilde GIS ansvarlig i Meldal kommune).
I Meldal er det rik tilgang på naturen, men for at at den skal være enkel å bruke må hele
befolkningen sikres enkel tilgang til å bruke den. Det må gjøres gjennom å etablere og
vedlikeholde stier, tilrettelegging i form av skilting og dekkelegging (rullator og
barnevognvennlig) og informasjon om hvilke muligheter som finnes.
4.4 Sosialt miljø: Organisasjonsdeltakelse, valgdeltakelse, kulturtilbud
Organinsasjondeltakelse
112 ulike lag, organisasjoner, interessesammenslutninger og liknende har registrert navn på
sin organisasjon og kontaktperson i en oversikt kommunen har på sine nettsider. Alle disse
organinsasjonene representerer et omfattende spenn i aktivitetsmuligheter. Vi har ikke tall på
antall medlemmer for alle disse eller hvilken mobilisering av fritidsaktivitet dette innebærer,
men man kan anta at det betyr at innbyggerne har mange muligheter for aktivitet på fritiden.
Idrettsrådet har en oversikt over aktivitet i lagene som er med hos dem (se tabellen under). For
aldersgruppene 0-25 så betyr tallene nesten 100% at det er aktive deltakere i fysisk aktivitet.
For gruppen over 25 år inkludere det også vaffelstekere og tidtakere. Et total antall aktive på
jenter i gruppen 0-25 år på 595 og gutter 0-25år på 525.
Navn på lag
Dalguten IL

M0- M6- M13- M20K0- K6- K13- K205 12
19
25 M265 12
19
25 K26- Menn Kvinner Totalt
5

51

5

6

37

7

52

5

7

33

104

104

208

Løkken IF

31

61

10

0

43

20

20

2

0

23

145

65

210

Meldal IL

29

58

23

5

141

24 124

30

8

52

256

238

494

Meldal Pistolklubb

0

2

8

13

30

0

0

2

5

2

53

9

62

12

45

29

18

111

14

36

23

2

56

215

131

346

Meldal Håndballklubb

0

6

3

3

23

0

62

43

17

32

35

154

189

Orkla Hang og Paragliderklubb

0

0

2

12

24

0

0

0

3

2

38

5

43

Meldal Tur og Klatrelag

3

5

12

2

21

4

8

15

5

6

43

38

81

Meldal Fotballklubb

0

0

52

18

57

0

0

48

9

24

127

81

208

1016

825

1841

Nor, IL

Alle lag
Tabell 18 Kilde: Idrettsrådet tallene er fra 2011, men aktivitetsnivået er forventet å være likt for 2012.

Kulturtilbud i kommunen:
Det er flere tilbud til både barn og voksne i kommunal regi; kulturskolen (instrument, sang og
dans og lys og lydproduksjon), den kulturelle skolesekken, den kulturelle spaserstokken.
Bibliotek som har åpent fem dager i uka.
Meldal bygdemuseum
Svømmehall med lørdagsåpent
Bygdekino
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I tillegg finnes tilbud som:
Bergmannsdagene
Dansefestivalen på Storås
Teateret Nyplassen
NÅ-kor revyen
Orkla Industrimuseum (Løkken gruver, Thamshavnbanen)
Kunstgressbaner, slalåmbakke, lysløyper, turstier
Kommunen har ikke en fast scene eller annen type kulturarena.
Det er Frivilligsentral i kommunen. Den er en viktig bidragsyter til aktivitet og til å skape
møteplasser for folk.
Det er mange som er meldlemmer i ulike lag og organinsasjoner Meldals samfunnet. Dersom
alle disse meldalingene er aktive meldlemmer, kan dette være arenaer som er viktige
helsefremmende og forbyggende for både fysisk og psykisk helse. Det er nødvendig å
undersøke nærmer hvor aktive meldalingene er, spesielt med tanke på fysisk aktivitet. I
folkehelsearbeidet vil kommunen legge vekt på å utvikle samarbeidet med alle aktører i
frivilligheten. Det finnes en god del aktivitet som er viktig for innbyggernes helse som ikke
klart definert som idrett eller kultur, men som har stor betydning for innbyggernes fysiske og
psykiske helse. Det er for eksempel Sanitetsforeningene, ungdomslagene, Ung i Meldal oa.
Forebyggende helsearbeidet ivaretas av mange aktører og det er viktig at kommunen
sammarbeider med disse, og at de samarbeider med hverandre.
Valgdeltakelsen:
Valgdeltakelsen er høy i Meldal ved siste kommunevalg (73,0%) og har vært strekt økende i
ved de tre siste valgene (62,8% i 2003 og 66,9 i 2007).
Valgdeltakelsen ved de tre siste Storingsvalgene er 76,1 (2005), 73,3 (2009) og 76,4 (2013).
Det er litt under deltakelsen for landet i alle årene.

5 SKADER OG ULYKKER
Trafikksikkerhet
Type vei
Total lengde Km
Fylkesveier
127,40
Kommunale veier
33,20
Private og skogsbilveier
437,60
Tabell 19: GIS ansvarlig Meldal Kommune

Belyst lengde Km
18,20
9,50
9,90

Prosent belyst
14,29
28,61
2,26

Beregning av belyst veistrekning er gjort litt enkelt ved å markere veistrekninger der det er
rimelig tett med lysmaster. (På enkelte private veier er det noe større avstand).
Andelen belyst vei er ikke spesielt høy. Det vil være et god tiltak for sikre muligehten for
fysisk aktivitet at belyst veistrekning øker.
Kommunene har en trafikksikkerhetsplan som gir oversikt over utfordringer og tiltak knyttet
til trafikksikkerhet.
Skader i landbruket.
Landbruket er en viktig arbeidsplass i Meldal. Det er ei næring med potensielt stor fare for
skader. En ny rapport utgitt av Landbrukets HMS tjeneste (2013) om skader i landbruket,
viser at 6% av alle bønder opplever ulykke med personskade årlig. Et gårdsbruk er i tillegg et
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hjem, og potensielt et sted hvor andre enn bonden utsettes for skade. 20% av skadene som
rammet andre en bonden, rammet barn som bodde eller oppholdt seg på gården.
Ulykker i hjemmet
I sektor pleie og omsorg er det arbeidet spesielt med fallforebygging i hjemmet. Det er viktig
med tanke på at konsekvenser av fall kan være svært negativt.
Brannforebygging hos eldre hjemme og i omsorgsboliger er viktig for å skape trygghet for å
bo i egen bolig og for å hindre skade på personero og eiendom.

6 HELESERELATERT ADFERD
Fysisk aktivitet:
Tabellen fra idrettsrådet under punktet 4.5 sosialt miljø viser aktivet i regi av den organiserte
idretten.
Det er ett treningsenter i kommunen som har ca 170 medlemmer.
Antall som er med på bassengtrening og saltrening i kommunenes regi er ca 40-50 personer
jevnt fordelt på de to aktivitetene.
Ernæring:
For om mulig å skaffe seg et inntrykk av befolkningens spisevaner/ernæring ble kommunens
kolonialbutikker spurt om å skaffe tall for omsetningen, økning/reduksjon, av en del matvarer.
Det er selvsagt mange ulike faktorer som har betydning for omsetningen av ulike varegrupper.
Det kan være at kommunens innbyggere handler andre steder, kommunen har mange
fritidsboliger, og en må anta at mange fra andre kommuner handler en del i kommunen. Større
arrangment vil kunne ha betydning for omsetningen av visse varegrupper osv.
Det er vanskelig å se en ensbetydende trend mht omsetningen av bestemte vareslag. Det er
kommet svar fra 3 av kommunens 5 kolonialforretninger.
Øl, brus, sjokolade, tobakk og snus: økt omsetning i alle butikker, bortsett fra en som
rapporterer om nedgang i tobakksalget.
Snakcs, sjokolade og godteri: økt omsetning i alle 3 butikker
Frukt og grønt: økt omsetning i alle 3 forretningen
Fisk og fiskeprodukt: økt omsetning i 2, nedgang i en.
Det er vanskelig å trekke noen konklusjoner av de tallene som er rapportert. Det kan antas at
det er en generell omsetningsøkning i butikkene, og om de endringer som kommer fram er
uttrykk for endring i matvaner eller ikke er vanskelig å vurdere. Det må vurderes andre typer
undersøkelser dersom man trenger mer kunnskap om dette.
Å forbygge undernæring hos eldre er viktig for eldres helse. Her er det et pågående prosjekt i
kommunen.
Tobakk:
For perioden 2002-11 røyker 23% av alle gravide i Meldal ved førte svangerskapskontorll.
Snittet for landet er 20%.
Rus
Kommunen har god oversikt over den gruppen vi kan kalle ”etablerte” rusmisbrukere. I 2013
er det 4 LAR-pasienter i kommunen, noe som er en økning fra tidligere. Det er omkring 20
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brukere med omfattende rusproblematikk. NAV kontoret har 14-18 brukere på oppfølging
med rus som «hovedproblem», inklusive LAR-brukere.
(Kilde NAV Meldal feb 2013)

Kommunenes helsetjenete (psykisk helse og helsesøter) og ungdomsleder har kunnskap om
unge i Meldal sin adferd når det gjelder rus. Ungdomene har enkel tilgang til «markedet».
Inntrykket er at mange unge prøver ut rusmidler, særlig hasjis.
Kommunen har en egen ruspoltisk handlingsplan som har strategier og mål for hvordan man
ønsker å gå frem for å minimalisere problemer knyttet til rusmiddelbruk.
7 HELESTILSTAND
Generel kan vi si at det ikke er særskilte problemer i Meldal angående innbyggernes helse. Vi
finner de samme utfordringer i Meldal kommune, som i landet for øvrig. De utfordringer som
finnes er allikevel viktig å arbeide med på en systematisk måte. Befolkningen har økende
problermer relatert til overvekt, både hos barn og unge og voksne. Vi vet fra nasjonale
statistikker og fra WHO, at personer med grunnskole eller videregående utdanning som
høyeste utdanningsnivå har betydelig økt risiko for å utvikle fedme eller overvekt, vi bør
derfor være særlig bekymret i Meldal kommune.
Pasienter som har behov for livstilsendring
Kommunelegene i Meldal gjorde en kartlegging over hvor mange av deres pasienter som har
behov for en form for livstilsendring basert på overvekt, inaktivitet eller røyking.
Dette er basert på diagnoser og kunnskap legen har om sine pasienter og er kommunelegenes
vurdering.
Kartleggingen ble gjort i to representative uker (mht antall konsultasjoner) våren 2013.
De kom fram til at så mange som 25% av de pasientene som var til konsultasjon i perioden
har behov for en livstilsendring. (122 av 495 pasienter).
Ikke-smittsome sykdommer
Det er som oftest kroniske tilstander med felles riskofaktorer, inklusive tobakksbruk,
alkoholmisbruk, usunt kosthold og fysisk inaktivitet. Ifølge verdens Helseorganinsasjon
(WHO) utgjør diabetes, kreft, hjerte- og karsykdommer og kroniske luftveisykdommer
brorparten av de ikke-smittsome sykdommene. Den globale byrden til de ikke-smittsome
sykdommene har steget kraftig de siste 40-50 årene. På verdensbasis utgjør disse nå årsaken til
60% av alle dødsfall. Sykdommer i denne kategorien tapper stadig større midler fra
helsebudsjetter og påvirker produktiviteten og sykefraværet. Det har derfor vesentlig verdi å
forbygge forekomsten av disse tilstandene.
Fra folkehelsprofilen som er utarbeidet av Folkehelseinstituttet ser vi følgende;
Andelen med psykiske symptomer og lidelser er lavere enn i landet som helhet, vurdert etter
data fra fastlege og legevakt.
Andelen med hjertekarsykdom er ikke entydig forskjellig fra landsnivået, vurdert etter
sykehusinnleggelser.
Andelen personer med type-2-diabetes er ikke entydig forskjellig fra landsnivået, vurdert etter
data fra fastlege og legevakt, men plager fra muskle og skjelett-sytmet er mer utbredt. Begge
disse er vurdert etter data fra fastlege og legevakt.
Forekomsten av nye kreftilfeller (samlet alle typer, begge kjønn) er laver enn for landet.
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Dødeligheten i aldersgruppen 0-74 år er som i Sør-Trøndelag, dvs lavere enn
landsgjennomsnittet.
Hjerte kar
Forekomst hos brukere av primærhelsetjenesten. Begge kjønn, pr 1000. Periode 2010-11.
Hele
Sykdomsgruppe
landet
Meldal
Høyt blodtrykk
65,2
79,9
Høyt kolesterol
20,8
8,3
Aterosklerose
2,1
2,7
Iskemisk hjertesykdom
11,5
15,4
Kilde: Kommunehelstatistikk, fhi.no

Denne statistikken viser at forekomsten av diagnostisert høyt blodtrykk er høyere i Meldal enn
i landet for øvrig.
Vi vet også fra en undersøkelse gjort av kommunlegene i løpet av to reperesentative uker i
april 2013, at 25% av pasientene som da var i kontakt med sin fastlegen sin har behov for en
livstilsendring realetert til overvekt, inaktivitet eller røyking.
Smittsome sykdommer
Enkelte smittsomme sykdommer kan utgjøre betydelig risko for befolkningen(HIV/AIDS),
men generelt er smittsomme sykdommer kontrollert av effektiv og forebyggende behandling
(vaksiner) og sykehusinnleggelser, og utgjør ikke noen spesiel risiko i Meldal kommune.
Vaksinasjonsdekningen i kommunen er god. Utfordringen med smittsomme sykdommer er
knyttet til resistensutvikling og bakterier inn i kommunen med befolkningsmigrasjon og
flytting av pasienter. Forebyggende tiltak vedrørende smittevern er mer aktuelt enn på lenge,
da konsekvensene kan være svært store, bemanningsmessig og økonomisk.
Hygienetiltakene i barnehage/skole er gode, men må holdes i hevd ved opplæring og
informasjon. Det samme gjelder for helsesektoren i kommunen.
Psykisk helse
Det er gjort en undersøkelse i enheten for pyskisk helse i kommunen på hvor mange nye
henvisninger de hadde fått i 2011, 2012 og 2013, og hvor mange av disse som var barn under
18 år.
Antall nye henvisninger til psykisk helsearbeid:
I 2011: 90 stk., i 2012: 84 stk., i 2013 fram til 27.07: 68 stk.
Henvisninger til psykisk helsearbeid ser ut til å øke betydelig fra 2011 til 2013. I 2011 og
2012 var det omtrent likt antall henvisninger, mens for 2013 vil tallet bli vesentlig høyere hvis
de første 7 måneder er representative for resten av året.
Det foreligger ikke eksakte tall for hvor mange av henvisningene som gjelder barn/unge under
18 år, men etterspørselen etter bistand fra psykisk helsearbeid ser ut til å være økende fra
skolen. Samarbeid mellom psykisk helsearbeid og skolehelsetjenesten er viktig for å møte
disse utfordringene på en god måte.
I Meldal som ellers i landet, er ensomhet og utenforhet vesentlige utfordringer når det gjelder
befolkningens psykiske helse. Dette gjelder både unge og eldre. Møteplasser og muligheter for
sosiale felleskap er viktige elementer som må hesyntas i kommunens planarbeid
Demens er kanskje den største utfordringen innen helse og omsorgstjenesten i dag. Antallet
med demens i Norge i dag er 71 000. 80% av alle beboere i sykehjem har demens. Det er også
kunnskap om at bare 25% av de som faktisk har demens er diagnostisert.
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Barns helse
Det vil være flere forhold som har betydning for barns helse, men vi har sett på noen
indikatorer.
En liten andel, ca 1-2%, av barna som blir henvist fysioterapeut i løpet av årene 2011, 2012 og
2013 henvises pga nedsatt motorikk.
Noen barn henvises av andre grunner, men kan stå i fare for å få nedsatt motorikk på grunn av
årsaker som overvekt, synsproblemer eller medfødte problemer.
Nedsatt motorikk kan medføre inaktivitet, som igjen har betydning for helsen.
Andel barn med overvekt, dvs BMI over 25 ser ikke ut til å være vesentlig forskjellig fra det
tall fra landet for øvrig viser. Dette er opplysninger fra helsestasjonens sine undersøkelser fra
førskole, 3. pg 8. klassetrinn.
De mest vanlige tema det er henvendelser til helsestasjonen og skolehelsetjenesten fra
foreldre er om er amming, søvnproblemer, spiseproblemer og adferdsproblemer.
Noe av årsaken til at flere strever med amming, antas å være at mødre ligger kortere tid på
sykehus etter fødsel, og det betyr at de ofte ikke er kommet i gang med ammingen før
hjemreise.
Skole og barnehage henvender seg oftere til helsestasjonene enn før på grunn av barn med
adferdsvansker.
Både amming, søvnproblemer, spiseproblemer og adferdsvansker har betydning for
folkehelsa. Hvis en eller flere av disse utfordringene ikke blir møtt med adekvate tilbud/tiltak,
vil det kunne medføre dårligere helse og livskvalitet for den enkelte.
Henvendelser til skolehelsetjenesten fra elever ved videregående skole på grunn av psykiske
plager har økt.
8 OPPSUMMERING
Meldal har de samme utfordringer når det gjelder folkehelse som landet for øvrig. Det vil bli
vekst i folketallet, men veksten i Meldal er knyttet til økt levealder. I Meldal vil det bli flere
eldre aldersgruppen 67-74år i den nærmeste 12 årsperioden. Hvilke type helestjenester det er
behov for framover vil være i endring, og blant annet vil velferdsteknologi hjelpe oss til å løse
oppgaver på nye måter.
Det er viktig for Meldal kommune å fokusere på forhold relatert til yrkesdeltakelse,
utdanningsnivå, inntektsnivå og barn og unges helse. Disse faktorene har vesentlig betydning
for reell og opplevd helse. Meldal har et høyere antall innbyggere som er utenfor arbeidslivet
pga uførhet eller arbeidsledighet enn andre kommuner i Sør-Trøndelag, i tillegg er det et lavt
utdanningsnivå og et relativt sett lavt inntektsnivå i kommune. Dette er de områdene hvor
kommunen må skape endring for bedret folkehelse.
Folkehelseloven sier at det skal tenkes og være helse i alt i samfunnet. Loven stiller krav store
krav til SAMHANDLING mellom sektorene. Folkehelsearbeid er samfunnets innsats for å
påvirke faktorer som direkte elle indirekte fremmer befolkningens helse og trivsel, forebygger
psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse eller som beskytter mot helsetrusler samt
arbeider for jevnere fordeling av faktorer som direkte eller indirekte påvirker helsen.
Medal kommune må arbeide planmessig med utfordringen som er pekt på i oppsummeringen.
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