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Kunnskapsoversikt over helsetilstand 

Det er utarbeidet en rapport over helsetilstanden til befolkningen i 

Meløy og de viktigste påvirkningsfaktorene. 

Rapporten FOLKEHELSA I MELØY kan i sin helhet leses på: 

meloy.kommune.no/helsetilstand

Bakgrunn

Folkehelseloven krever at kommunen skal ha oversikt over helse-

tilstand og påvirkningsfaktorer. 

Kommunen har i folkehelseavtalen med Nordland fylkeskommune 

forplikter seg til å utarbeide en oversikt over helsetilstanden i 

Meløy. Denne ble lagt fram for kommunestyret 31. mars 2016.

Mål 

Meløy kommune skal bruke kunnskapen aktivt som grunnlag i 

arbeidet med planer, strategier og tiltak. 

Rapporten inneholder informasjon om:

a) befolkningssammensetning

b) oppvekst- og levekårsforhold

c) fysisk, biologisk, kjemisk og sosialt miljø

d) skader og ulykker

e) helserelatert atferd og 

f) helsetilstand
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Statistiske målinger for Meløy sammenlignes i oversikten med 

gjennomsnittet for fylket og landet som helhet.

Vi vil i denne brosjyren presentere et sammendrag av de viktigste 

funnene i rapporten FOLKEHELSA I MELØY. 

  

 

     Faksimile av rapporten FOLKEHELSA I MELØY.
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Befolkningssammensetning 

Folketallet i Meløy kommune ble i perioden 2012 - 2015 

redusert på grunn av krisen i industrien. I 2015 stabiliserte 

folketallet seg til ca. 6500. 

Det fødes færre barn i Meløy, og andelen personer i alderen 25 - 44 

år har gått ned. Andel eldre over 65 år vil øke i årene fremover. 

Kommunen har for få institusjonsplasser tilrettelagt for demente, 

og mangler omsorgsboliger.

Meløy har forholdsvis få arbeidsinnvandrere og flyktninger i forhold 

til Nordland og landet for øvrig.  

     Beboere og ansatte ved Ørnes syke-  
     hjem koser seg i Meløy fritidsbad.
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Oppvekstforhold

Dette sier rapporten om oppvekstforhold:

• Meløy har spredt bosetting med mange befolkningsrike 

 kretser og desentraliserte tjenester.

• Kommunen har en lav andel kvalifiserte ansatte i    

 barnehager og skoler. 

• Det er for få ressurser i skolehelsetjenesten.

• Det er høy arbeidsbelastning i barneverntjenesten.

Statistikken viser også at det er en høyere andel mobbing blant 

barn og unge, og at ungdom ønsker flere møteplasser og bedre 

offentlig kommunikasjon. 

Minimaraton i Fjøshaugen barnehage.
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Arbeid og inntekt

Rapporten FOLKEHELSA I MELØY viser at en stor andel av 

innbyggere i Meløy har høy inntekt, men at det er en økning i 

andelen barnefamilier med lav inntekt.

     Meløy kommunes administrasjon ble kåret til fylkets sprekeste i 2015.

Meløy kommune ble en omstillingskommune i 2012 

grunnet krisen i industrien. En av utfordringene som følge av 

dette, er å skape nye arbeidsplasser.

En annen konsekvens av industrikrisen er at kommunen 

opplever økt utpendling og redusert innpendling.

Et av de positive funnene under kategorien “Arbeid og 

inntekt” er at kommuneorganisasjonen har en positiv 

trend med lavere sykefravær.

 
 



Fysisk miljø

Meløy kommune har mange idrettsanlegg, nærmiljøanlegg og 

turløyper i nærområdene, men har utfordringer med hensyn til 

trafikksikker skolevei og tilrettelagte uteområde ved flere barnehager 

og skoler.  Derimot har kommunen godt med veilys og gang- og 

sykkelveier.

         Naturklatrejungel i Neverdal.

Det jobbes med å få alle barnehager og skoler godkjent etter forskrift 

om miljørettet helsevern.  

Universell utforming i offentlige bygg og uteområder er kartlagt og 

planlagt utbedret, men mange tiltak gjenstår. Turløyper og -områder 

må også tilrettelegges for personer 

med funksjonsnedsettelser.
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Sosialt miljø

Meløy kommune har mange lag, 

foreninger og høy andel frivillige.

 

Mange ildsjeler har stor 

betydning for utvikling av sitt 

lokalsamfunn.

Kommunen har høy valg-

deltakelse. Dette indikerer et høyt

samfunnsengasjement i 

kommune.

      

Rapporten viser i tillegg at 

kommunen har lavere kriminalitet sammenlignet med fylket og 

landet som helhet.

Biologisk og kjemisk miljø

Rapporten avdekker innenfor kategorien “Biologiske og kjemiske 

miljø“ at Meløy kommune:

• Har utfordring med å få alle kommunale vannverk godkjent i  

 henhold til drikkevannsforskriften. 

• Har nedgang i klimagassutslipp fra industrien.

• Gjennom bedre tilrettelegging kan få flere av innbyggerne   

 til å ta kollektiv transport og til å sykle og gå.

Bygging av gapahuk på Lavold,  
Engavågen.
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Helserelatert atferd

I forhold til helserelatert atferd sier rapporten at Meløy kommune 

har: 

• Høy fysisk aktivitet blant ungdommer.

• Høyere andel ungdommer med depressive plager. Som 

 landet for øvrig er det flest jenter som sliter.

• Få aktivitetstilbud for personer med funksjonsnedsettelser.  

 Det satses på gruppetreninger for eldre og aktiviteter for   

               beboerne på sykehjemmene (Frisklivsdosetten) og dag- og 

 aktivitetstilbud for demente.

• Høyere andel overvekt blant 17-åringer.

• Høyere andel røyking hos kvinner ved kartlegging av 

 gravide, men færre ungdommer som røyker. 

• Høyere andel ungdommer som bruker snus.

• Høyere andel personer med muskel- og skjelettplager enn   

 landet for øvrig.

• Satset på sunn mat og ernæring som et folkehesetiltak   

 med for eksempel BraMat-kurs.

• God vaksinasjonsdekningen.

• Få skader og ulykker som fører til personskader og død.



HISTORIEN OM EN GRAFISK PROFIL

          utarbeidet av BEDRE reklame

Helsetilstand

Meløy kommune har, i forhold til fylket og 

landet som helhet:

• Færre personer som har fått diagnostisert psykiske   

 lidelser.

•  Færre personer diagnostisert med hjerte- og karsykdom,   

 og færre som dør som følge av dette.

•  Et nivå på høyde med landet for øvrig i andel    

 personer med diabetes type 2 og antall nye  

 tilfeller av kreft.

•  Over tid hatt store utfordringer med å rekruttere leger   

 og ha en stabil legetjeneste. 

Glomfjord legekontor.
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Oppsummering

Tallmaterialet for 2012 - 2015 vedrørende befolkningsutvikling, 

arbeid og økonomi må tolkes i forhold til industrikrisen med tap 

av 650 arbeidsplasser og påfølgende omstillingsarbeid.

Det må utvikles gode og effektive rutiner for registrering og 

rapportering til nasjonale statistikkbanker for å sikre valide 

(pålitelige) data. 

Det er også behov for lokale kartlegginger innenfor ulike folke-

helseområder.

Kommunen skal fremme befolkningens helse, trivsel, gode sosiale 

og miljømessig forhold. Vi har selvstendig ansvar for egen helse, 

men kommunen skal legge til rette for at vi enkelt kan ta gode valg 

som forebygger sykdom, skade og lidelse og fremmer trivsel og 

sosialt fellesskap.

Det helsefremmende og forebyggende arbeidet i Meløy kommune 

satses videre på i alle aldersgrupper og tjenesteområder. 



HISTORIEN OM EN GRAFISK PROFIL

          utarbeidet av BEDRE reklame


