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Innledning 
Med bakgrunn i krav i Lov om folkehelsearbeid, forskrift om oversikt over folkehelsen og FN`s 
bærekraftsmål, er det utarbeidet en oversikt og analyse av folkehelsetilstanden i Oppdal. 

Dokumentet er skrevet for å kunne fungere som et oppslagsverk mer enn for å leses fra perm til 

perm. Det kan benyttes av politikere for å få en oversikt over befolkningens helsetilstand, 

kommunens styrker og svakheter, samt som grunnlag for å gjøre gode vedtak som gagner 

befolkningen. Kommunens ansatte kan benytte dokumentet som et oppslagsverk, verktøy og 

grunnlagsdokument som kan benyttes i utvikling av tiltak og planverk, samt saksfremlegg til politiske 

utvalg for å underbygge/vurdere tema.  

Hvilken informasjon som presenteres avhenger i stor grad av hva slags datamateriale som er 

tilgjengelig, derfor kan noen kartlegginger være fra 2021 og andre fra eldre dato og andre tema kan 

mangle. Analyse og vurderinger av kartlegginger er gjennomført i ett tett samarbeid med 

fagpersoner med kompetanse og erfaring fra ulike arbeidsområder. Fagpersoner i kommunen er også 

benyttet for å vurdere områder der det mangler tallmateriale.  

Dokumentet tar utgangspunkt i bærekraftsmålene og knytter folkehelsetema/områder til hvert 

bærekraftsmål. Dette kan gi en oversikt over hva som ligger i hvert bærekraftsmål og hvordan det blir 

målt i Oppdal kommune. Tema som forskriftsmessig skal være med i kunnskapsoversikten blir 

presentert under de ulike bærekraftsmålene. Hvert bærekraftsmål beskrives med delmål, så følger 

en kartlegging med tallmateriale av tema tilhørende bærekraftsmålet som omhandler Oppdal.  

Dokumentet gir en oversikt over utfordringer og styrker ved levekår og folkehelse av befolkningen i 

Oppdal. Å presentere et dokument som systematiserer tilgjengelig tallfestet informasjon om 

helseressurser og utfordringer i befolkningen i Oppdal innebærer en risiko for å overfokusere på det 

som er enkelt å kartlegge og de faktorene som dekkes av tilgjengelig tallmateriale. Det er en viss fare 

for at dokumentet har for lite fokus på noe som kan være vanskelig å kartlegge i tall. Hvordan vi 

faktisk lever livene våre kommer bare indirekte fram, og det er jo dette som til syvende og sist er det 

viktige. Mange viktige faktorer er vanskelige å måle, enten det er snakk om livskvalitet, fysisk 

aktivitetsnivå, rusproblemer eller vanskelige oppvekstforhold. 

Det er valgt ut tre utfordringsområder i kommende fireårsperiode. Utfordringsområdene er valgt 

etter analyse og vurderinger fra ei flerfaglig arbeidsgruppe, samt en vurdering av nasjonale 

satsningsområder. Det er også gjennomført arbeidsverksted med hele oppvekst og helse for å 

analysere tallmateriale og erfaringer, samt prioriterte utfordringsområder.  Bakgrunnen for å velge 

kun tre utfordringsområder, er at man da har større mulighet for å lykkes med å forbedre områdene. 

Det er altså slik at det finnes mange flere mindre utfordringsområder og de skal man selvsagt også 

arbeide med fremover. 

Selv om det i det følgende blir presentert en betydelig mengde tallmateriale som forsøker å gjengi 

befolkningens helsetilstand, er det viktig å til enhver tid søke å se menneskene bak tallene, og 

vurdere kritisk hva resultatene egentlig betyr. 

Det er utarbeidet to kortversjoner av dette kunnskapsgrunnlaget: 

OSS I OPPDAL – Styrker og utfordringer 

OSS I OPPDAL - Bærekraftsmål og folkehelse 

 

https://oppdalkommune.sharepoint.com/sites/TBrekraftogfolkehelse/Delte%20dokumenter/General/Kortversjon%20av%20Oss%20i%20Oppdal%20(2).pdf
https://oppdalkommune.sharepoint.com/sites/TBrekraftogfolkehelse/Delte%20dokumenter/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FTBrekraftogfolkehelse%2FDelte%20dokumenter%2FGeneral%2FOss%20i%20Oppdal%20%2D%20med%20b%C3%A6rekraftsm%C3%A5l%2Epdf&parent=%2Fsites%2FTBrekraftogfolkehelse%2FDelte%20dokumenter%2FGeneral
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Et bærekraftig folkehelsearbeid 
En overordnet ramme for arbeidet dette dokumentet har vært målet om en bærekraftig 

samfunnsutvikling. Mye av folkehelsearbeidet som gjøres i dag understøtter en slik 

samfunnsutvikling, men også i videreutviklingen av folkehelsepolitikken er en slik overordnet 

målsetting viktig. Bærekraftig samfunnsutvikling vil være en viktig ramme for prioriteringsdiskusjoner 

lokalt og nasjonalt. Samtidig kan dette gi legitimitet til og understøtte folkehelsearbeidets betydning 

knyttet til synergier mellom en bærekraftig samfunnsutvikling og folkehelsepolitikk.  

Bærekraftig utvikling beskrives ofte ut fra tre dimensjoner som er gjensidig avhengig hverandre; 

økonomisk bærekraft, miljømessig bærekraft og sosiale forhold. 

 

Kilde: Azote Images for Stockholm Resilience Centre. 

Den økonomiske bærekraften er vesentlig for velferdsstatens bærekraft. Desto mer utgifter 

velferdsstaten har i form av goder og tjenester for borgerne, desto mer inntekter er den avhengig av 

å få inn. Økende helseutgifter og sykdomsbyrden representerer store utfordringer for Norges 

økonomiske bærekraft. En rekke tiltak knyttet til folkehelsearbeid og forebygging vil kunne være 

kostnadseffektive måter å bedre den økonomiske bærekraften på. Tradisjonelt har bærekraftig 

utvikling særlig blitt koblet til miljøspørsmål, da forstått som et krav om å ta vare på naturen og 

klimaet som en fornybar ressurs for mennesker. Måten vi bruker naturen i dag, har store 

konsekvenser for både natur og mennesker. Reduksjon av klimagassutslipp og et trygt, rent og 

giftfritt miljø er viktig for befolkningens helse, og innsats på disse områdene er viktig i et 

folkehelseperspektiv.  

Den sosiale delen av bærekraftig utvikling har fått minst oppmerksomhet. Sosial bærekraft handler 

om å sikre at alle mennesker får et godt og rettferdig grunnlag for et anstendig liv. 

Menneskerettighetene er det viktigste utgangspunktet for dette. Utdanning, anstendig arbeid, 

likestilling, kulturelt mangfold og et godt helsetilbud er bare noen av områdene som er sentrale. 

https://www.stockholmresilience.org/research/research-news/2017-02-28-contributions-to-agenda-2030.html
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Befolkningens helse og livskvalitet påvirkes av mange forhold, som for eksempel nærmiljø, oppvekst- 

og skoleforhold og tilgang på arbeid og sunne arbeidsforhold, i tillegg til kosthold, fysisk aktivitet og 

tobakk. Folkehelsepolitikken og folkehelsearbeidet berører derfor stort sett alle samfunnsområder, 

og tverrsektoriell innsats er helt nødvendig. 

Kunnskapsbasert folkehelsearbeid 
Kommunen skal ha en skriftlig oversikt over helsetilstanden i befolkningen, inkludert de positive og 

negative faktorer som kan virke inn på denne. Plikten til å ha oversikt over helsetilstanden er 

forankret i folkehelseloven, smittevernloven, forskrift om oversikt over folkehelsen, forskrift om 

miljørettet helsevern og forskrift om kommunenes helsefremmende og forebyggende arbeid i 

helsestasjons- og skolehelsetjenesten.  

Folkehelsearbeid er samfunnets innsats for å påvirke faktorer som direkte eller indirekte fremmer 

folks helse og trivsel. Videre gjennom å forebygge psykisk- og somatisk sykdom, beskytte mot 

helsetrusler, samt arbeide for en jevnere fordeling av faktorer som direkte eller indirekte påvirker 

helsen. Folkehelse er definert som «befolkningens helsetilstand og hvordan helsen fordeler seg i 

befolkningen». Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) pålegger kommunen å holde løpende 

oversikt over innbyggernes helsetilstand og de faktorer som påvirker denne. Hvert fjerde år skal 

denne oversikten gjøres skriftlig og ligge som et grunnlagsdokument for kommunens planlegging og 

styring. Kommunale planstrategier er et viktig verktøy for kommunenes folkehelsearbeid, som også 

følger av plan- og bygningsloven.  

Kommunenes kjennskap til helsetilstand og påvirkningsfaktorer inngår som grunnlag for arbeidet i 

hver planperiode. Videre blir målsettinger gjennom kommuneplan oppdatert årlig, og gir rom for å 

sette inn nye satsinger knyttet til folkehelsearbeidet. Det er videre en egen fagplan for Levekår- og 

folkehelse. Dagens plan er gjeldende for 2022 – 2026 for Oppdal kommune, med revisjon i 2026. 

Dette gir ytterligere tyngde til strategier og mulighet til å sette mål og tiltak for tjenesteområder 

spesielt knyttet til folkehelsen. 

 

Illustrasjon av det systematiske folkehelsearbeidet (Kilde: Helsedirektoratet)  

I de nasjonale forventningene til regional og kommunal planlegging for 2019-2023 legger regjeringen 

vekt på at kommunene skal planlegge for å skape en bærekraftig samfunnsutvikling, sikre sosial 

rettferdighet og god folkehelse. Helse er ikke bare et resultat av individuelle forhold og levevaner, 

men påvirkes også av levekår og strukturelle forhold som inntekt, arbeid, oppvekst, utdanning, og 

bo- og nærmiljø. Planlegging gir kommunen mulighet til å omfordele slike påvirkningsfaktorer. 
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Illustrasjon om Sammenheng mellom folkehelselov og kommunal planlegging (kilde: 

Helsedirektoratet) 

Oversiktsdokument skal inneholde opplysninger om – og vurderinger av: Befolkningssammensetning, 

oppvekst og levekårsforhold, fysisk, biologisk, kjemisk og sosialt miljø, skader og ulykker, 

helserelatert atferd og helsetilstand.  

Oversikten over folkehelsen bygger blant annet på: Tall fra SSB, ungdata, ungdata junior, 

elevundersøkelsene, folkehelseprofilen for Oppdal, statistikkbanken fra FHI, HUNT undersøkelsene 

m.m. 

Kilde: Forskrift om oversikt over folkehelsen, lovdata.no 

  

Illustrasjonen over viser hvor sammensatt folkehelsearbeidet er og hvordan alle sektorer inngår i 

arbeidet (Kilde: Helsedirektoratet). 

Alt henger sammen og påvirker vår helse. Modellen til Whitehead og Dahlgren (1991) i figuren over, 

kategoriserer faktorer for å synliggjøre hvordan ulike faktorer påvirker helsen. Faktorene spenner fra 

de individuelle som personlige egenskaper, alder og kjønn. De lokale som kultur og fritidstilbud, 

arbeidsvilkår –og muligheter, boligstandard, nærmiljø, utdanningsnivå –og muligheter, og 

tilgjengeligheten og kvaliteten av sosiale nettverk, til de overordnede strukturer i samfunnet som 

sikkerhet, tilgang på rent vann, ren luft og mat, et fungerende rettsvesen m.m. Faktorene kan 

fremme god livskvalitet, eller øke risikoen for en dårligere helsetilstand. Ofte er det ikke en direkte 

årsak - virkning mellom faktorer og folkehelseutfordringer. Utfordringsbildet er i mange tilfeller 

sammensatt, og et helsefremmende folkehelsearbeid krever en helhetlig innsats. 
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Forankring i kommuneplanens satsningsområder og FNs bærekraftmål  
Folkehelsearbeidet i Oppdal er forankret i kommuneplanens samfunnsdel. Ny samfunnsdel vil bli 

utarbeidet i 2022 på bakgrunn av utfordringer, styrker og påvirkningsfaktorer som kommer frem i 

denne folkehelseoversikten «Levekår og folkehelse i Oppdal». Kommuneplanen vil gi retning for den 

langsiktige utviklingen av Oppdalssamfunnet og vil fastsette satsningsområder som skal gis særlig 

prioritet. Samfunnsdelen følger opp folkehelseutfordringene og skal ha særlig prioritet i en 

fireårsperiode. 

FNs 17 bærekraftmål skal være det politiske hovedsporet for å ta tak i vår tids største utfordringer. 

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan, blant annet for å sikre sosial rettferdighet og god 

helse, samt stanse tap av naturmangfold og klimaendringer. 

Kommunens oppfølging av utfordringsområdene 
Dokumentet «Levekår og folkehelse i Oppdal» skal brukes som kunnskapsgrunnlag for etablering av 

folkehelserelaterte mål, strategier og tiltak i enhetene. Enhetene skal følge opp 

folkehelseutfordringene gjennom planverk ved rullering, og tiltak skal integreres i planer eller 

etableres som oppfølging av planer. I henhold til kommunens lovpålagte tiltaksplikt skal tiltak også 

iverksettes som direkte oppfølging av utfordringer relatert til befolkningens helsetilstand. Det betyr 

for eksempel at kommunen skal følge opp eventuelle varige negative konsekvenser av 

koronapandemien for befolkningen, og iverksette nødvendige tiltak for å imøtekomme disse. 

Arbeidsmetoder for utvikling og implementering av folkehelsetiltak 
Trøndelagsmodellen for folkehelsearbeid er et verktøy utviklet i et innovasjonsprosjekt « Fra 

Kunnskap til handling og fra handling til kunnskap»,  utgitt  av NTNU Senter for helsefremmende 

forskning. Dette er et verktøyet  sikrer bl.a. medvirkning, involvering, utvikling av tiltak, 

implementering og evaluering av folkehelsetiltak.  I prosjektet « Fjellbøgda sammen»  i Oppdal, som 

er et prosjekt for å styrke psykisk helse for barn og unge, har kommunene  fått kompetanse i bruk av 

dette verktøyet. Her kan du lese mer om  Trøndelagsmodellen for av folkehelsearbeid.  

 

For implementering av tiltak vises til implementerings modellen IMPLEMENTERE, 

https://implementere.no/. Modellen er utviklet av RKBU i Norge på oppdrag av Helsedirektoratet.  

 

Kunnskapskilder  
Kommunen skal ha nødvendig oversikt over helsetilstanden i befolkningen inkludert positive og 

negative faktorer som kan virke inn på denne. Kunnskapskildene kommunene skal benytte 

 

Trøndelagsmodellen for 

folkehelsearbeid er et aktuelt 

verktøy for kommunen i det videre 

arbeidet med å utvikle 

folkehelsetiltak som sikrer 

medvirkning, involvering, evaluering 

og implementering på en god måte.  

 

https://www.ntnu.edu/documents/1268773379/1270895582/Tr%C3%B6ndelagsmodellen/
https://implementere.no/
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fremkommer i folkehelselovens § 5 a-c: opplysninger fra statlige myndigheter, kunnskap fra 

kommunens helse- og omsorgstjenester og lokalkunnskap om faktorer og utviklingstrekk som kan 

virke inn på befolkningens helse. Oppdal kommune har blant annet hentet kunnskap fra Ungdata, 

KOSTRA, SSB, NAV, Bufdir, Trøndelag i tall og folkehelseprofil og oppvekstprofil. 

Folkehelseprofilene fra Folkehelseinstituttet er helsestatestikk som benyttes for å få oversikt over 

helsetilstand og påvirkningsfaktorer i kommunene. Folkehelseinstituttet har gitt ut en ny 

folkehelseprofil for hver kommune hvert år fra 2012. 

HUNT undersøkelsene  

Helseundersøkelsene (HUNT) i Trøndelag er Norges største samling av helseopplysninger om en 

befolkning. Data er framskaffet gjennom fire befolkningsundersøkelser og omfatter også en egen 

ungdomsundersøkelse.(Ung HUNT) 

Til sammen har 250 000 personer samtykket til at avidentifiserte helseopplysninger kan gjøres 

tilgjengelig for godkjente forskningsprosjekter, og over 100 000 har avgitt blodprøver i minst én 

undersøkelse. Dette gjør HUNT til en betydningsfull samling av helsedata og biologisk materiale, 

både i nasjonal og internasjonal sammenheng. 

Disse undersøkelsene er det referert til flere steder i dokumentet og kartlegging fra Oppdal er også 

sammenlignet med kartlegginger fra HUNT undersøkelsene. Mye kartlegging er også hentet fra HUNT 

4 voksen, da befolkningen i Oppdal fikk mulighet for å delta i undersøkelsen i 2019. Vil du lese mer 

om helseundersøkelsene , se her 

 

Folkehelseprofilen for Oppdalkommune  2023 

 Les mer om folkehelseprofilene og resultat fra Oppdal kommune her. De fleste indikatorene i 

folkehelseprofilen er vurdert i dette dokumentet under flere bærekraftsmål. 

https://www.ungdata.no/rapporter/
https://trondelagitall.no/
https://www.ntnu.no/hunt/om
https://www.fhi.no/hn/folkehelse/folkehelseprofil/
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Oppvekstprofilen for Oppdal kommune 2023 

Oppvekstprofilene gir oversikt over relevant statistikk om barn og deres familier for hver enkelt 

kommune. Formålet med profilene er å hjelpe kommunene i deres kunnskapsgrunnlag ved å vise 

noen av kommunens styrker og utfordringer. Generelt kan man ut ifra disse indikatorene si at barn 

og unge har det bra i Oppdal. De fleste indikatorene er kommentert og vurdert under bærekraftsmål 

3; God helse og livskvalitet. 

Mer om oppvekstprofilen for Oppdal ligger her 

http://c/Users/vigdis.thun/Downloads/Oppvekstprofil-2022-nb-5021-Oppdal.pdf
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DEL 1: Demografi og befolkningssammensetning 
Ved utgangen av året 2021 var det 7066 innbyggere i Oppdal kommune. 4355 personer (ca. 62 

prosent) bor i tettbygd strøk. Blant de laveste aldersgruppene (0-17, 18-49 og 50-66 år) er det flest 

menn, mens i de eldste aldersgruppene (67-79, 80-89 og +90 år) er det flest kvinner. 
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Oppsummering og vurdering av situasjonen i Oppdal  
I Oppdal vil det over en 30 års periode bli en sterk økning i andel eldre. Gjennomsnittlig levealder 
vil øke og en framskriving av befolkningsmengde for personer over 80 år viser en fordobling fra 
2025 til 2050. Konsekvensene av dette bil blant annet være en økning av behovet for kommunale 
helsetjenester, allmennlegetjenester, polikliniske konsultasjoner og innleggelser på sykehus, 
Folkehelserapportens temautgave for 2022 viser at de over 70 år vil stå for det meste av all 
forventet økning i bruk av offentlige helsetjenester fram til 2040. 
 
SSB har beregnet at den kommunale omsorgstjenesten kan trenge omtrent 65 000 flere ansatte i 
2035 sammenlignet med 2017. KS sin framskriving av behov for arbeidskraft i kommunene fram 
mot 2028 viser et behov for nesten 40 000 flere årsverk, hvorav de aller fleste vil være innen helse 
– og omsorgssektoren. Dette vil være en stor utfordring for Oppdal kommune, men også nasjonalt. 
Det vil bli viktig å planlegge langsiktig og ta høyde for dette. Helsepersonellkommisjonen har 
utarbeidet en helhetlig kunnskapsbasert vurdering av behovet for helsepersonell og kompetanse i 
omsorgstjenestene frem mot 2040 – Tid for handling 
 
 I framskriving etter hovedalternativet forventes en økning i antall innvandrere i aldersgruppen 
over 35 år. Her er det ikke tatt høyde for den situasjonen vi har med krig i Ukraina og de 
flyktningene som vil komme til landet. I Oppdal vil vi ha 140 personer fra Ukraina i løpet av 2022 
og det er nå vedtatt å ta imot nye 140 flyktninger fra Ukraina i 2023.  Det blir også flere 
innvandrere blant de eldste i landet også i Oppdal. Dette vil ha betydning for hvordan tjenestene 
skal utformes og gjennomføres i tiden fremover da helsen til innvandrere varierer mye med 
opprinnelsesland, botid og innvandringsårsak. Det er også store forskjeller i risikofaktorer, som for 
eksempel røykevaner, alkoholbruk og andre levevaner som fysisk aktivitet. 
 
På 20 år har kommunen hatt en befolkningsvekst på 11 % (siden starten av 2000-tallet), men det 
blir født færre barn per 1000 innbyggere i Oppdal sammenlignet med fylket og hele landet. 
 
Befolkningsprognoser frem til 2040 viser at Oppdal kommune vil vokse saktere enn både fylket og 
landet som helhet. Aldersgruppa 0-17 år vil synke med 165 personer fram til 2050, mens 
aldersgruppa over 80 år vil øke med det dobbelte. Befolkningsveksten vil bestå av tilflytting fra 
andre kommuner/utlandet og innvandring. Statistisk sentralbyrå (SSB) anslår et historisk skifte i 
løpet av 2030, da vil det for første gang være flere eldre enn barn og unge.  Det blir færre i 
yrkesalder og det vil ha stor betydning for tilgang på arbeidskraft og på produksjon. Frem til 2050 
vil andelen av befolkningen i arbeidsfør alder avta med 5 ½ prosentpoeng, og andelen over 80 år 
øke like mye. Forsørgelsesbyrden vil øke, noe som vil gi utfordringer for bærekraften i Norges 
velferdsordninger. 
 
Gjennom pandemien har det utviklet seg verktøy slik at hjemmekontorløsning er blitt mer aktuelt 
for flere. Dette kan være noe av årsaken til at 62 personer bor i Oppdal men pendler til Oslo og 
152 personer pendler til Trondheim. 
 
 

 

 

Aldersfordeling 
I Oppdal er 5,56 prosent av befolkningen over 80 år. Det er vesentlig høyere enn både Trøndelag 

(4,53 %) og landet som helhet (4,43 %). Det antas at det vil være en fordobling av andelen eldre fra 

2020 til 2050.  

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-nou-2023-4-tid-for-handling.-personellet-i-en-barekraftig-helse-og-omsorgstjeneste/id2961754/
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Kilde: Befolkningssammensetning | Trøndelag i tall (trondelagitall.no) 

 

Kilde: Statistisk sentralbyrå tabell 07459 

Befolkningsutvikling 

Befolkningsvekst 
Befolkningen i Oppdal har hatt en befolkningsvekst på 11 % på 20 år (fra 2002-2022). Fra 2017-2022 

har Oppdal kommune hatt en befolkningsvekst på 102 personer.  

https://trondelagitall.no/artikler/befolkningssammensetning
https://www.ssb.no/statbank/table/07459
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Kilde: Statistisk sentralbyrå, tabell 01222 

Antall fødte 
I 2021 ble det født 72 barn i Oppdal, av disse var 34 gutter og 38 jenter. Antall fødte per år har vært 

stabilt over flere år, med normale variasjoner fra år til år. 

 

Kilde: Statistisk sentralbyrå, 04231 

Befolkningsprognoser – Hvor mange bor i Oppdal i fremtiden? 
SSBs befolkningsprognoser tilsier at befolkningen i Oppdal vil være 7804 i 2040. Det er 817 personer 

eller 11,7 % flere enn i dag. Sammenlignet med Trøndelag som helhet som antas å få en 

befolkningsvekst på 12,4 % i samme periode. Norge forventes en befolkningsvekst på 13,6 %. 

Prognosene viser altså at Oppdal kommune vil vokse saktere enn landssnittet på 13,5.  
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https://www.ssb.no/statbank/table/01222
https://www.ssb.no/statbank/table/04231
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Kilde: Kommunehelsa statistikkbank, FHI 

Framskrevet folkemengde 
Befolkningsframskrivingen under viser at aldersgruppa 0-17 år går ned med 167 personer, mens 

aldersgruppa over 80 år vil øke med 522 personer. 

 

Kilde: Kommunehelsa statistikkbank, FHI 

Kommuneframskrivingens hovedalternativ (MMMM) viser at befolkningen i Norge vokser med 11 

prosent fram til 2050, men denne veksten er ikke jevnt fordelt utover landet. Viken fylke er forventet 

å vokse med 19 prosent, mens Nordland krymper med 2 prosent. Omtrent 60 prosent av alle 

kommunene er forventet å vokse. En betydelig andel av kommunene i landet, omtrent 40 prosent, 

forventes å ha stabilt eller fallende folketall. Resultatene fra hovedalternativet viser videre at 

befolkningen vil bo stadig mer sentralt. 
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Kilde: Statistisk sentralbyrå, tabell 13600 

Barn og unge (0-19 år) 

 

Kilde: Statistisk sentralbyrå, tabell 13600 
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Voksne i yrkesaktiv alder (20-66 år) 

 

Kilde: Statistisk sentralbyrå, tabell 13600 

Eldre 
Gjennomsnittlig levealder i Norge vil øke, noe som også gjelder for Oppdal. Prognosene fra 2025 til 

2050 for menn er en økning fra 84,6 år til 88,8 år og hos kvinner fra 86,8 år til 90,6 år. Tabellen under 

viser at befolkningsmengden i aldersgruppa 65-74 år er relativ stabil, men at vi får en stor økning, 

over en fordobling av aldersgruppa over 80 år fra 2025 til 2050. Konsekvensene av dette er blant 

annet en økning av behovet for kommunale tjenester, men også spesialisthelsetjenester. 

 

Kilde: Kommunehelsa statistikkbank, FHI 
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Forventet levealder 

Forventet levealder ved fødsel 

 

Kilde: Kommunehelsa statistikkbank, FHI 

 

Kilde: Kommunehelsa statistikkbank, FHI 
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Forventet levealder etter utdanningsnivå 

 

Kilde: Kommunehelsa statistikkbank, FHI 

Forskjellen i forventet levealder mellom de som har grunnskole og de som i tillegg har videregående 

eller høyere utdanning er ikke signifikant forskjellig fra landsnivået. Forskjellen i forventet levealder 

mellom utdanningsgruppene er en indikator på sosiale helseforskjeller i kommunen. 

 

 

Kilde: Trøndelag i tall – Mål 3 God helse og livskvalitet 

Framskrevet forventet levealder 
Framskrevet forventet levealder ved fødsel i Oppdal kommune, etter kjønn (SSB tabell 13611). 
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Forventet levealder ved 30 års alder, etter høyeste fullførte 
utdanningsnivå, gjennomsnitt for 15-årsperioden 2006-2020 

(Kommunehelsa statistikkbank, FHI)

https://khs.fhi.no/webview/
https://trondelagitall.no/statistikk/mal-3-god-helse-og-livskalitet
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 2022 2050 

Menn 

Middels levealder 81,8 87,1 
Lav levealder 81,5 85,2 
Høy levealder 82,1 88,9 

Kvinner 

Middels levealder 84,9 89,4 
Lav levealder 84,6 87,8 
Høy levealder 85,1 91 

 

Kilde: Statistisk sentralbyrå, tabell 13611 

Husholdningstyper 
I Oppdal kommune er det 1182 aleneboende i 2021, noe som tilsvarer ca. 37,5 prosent av 

befolkningen. Det er en lavere andel aleneboende sammenlignet med fylket (40,95 %) og landet som 

helhet (40,3 %). 

 

Kilde: Statistisk sentralbyrå, tabell 06070 

Aleneboende 
Det er en større andel aleneboende som sliter med den psykiske helsen, men vi vet ikke i hvilken 

grad helseproblemene skyldes at de bor alene, eller om de bor alene fordi de har helseproblemer. 

Ofte vil realiteten være en kombinasjon av disse. I de tilfellene hvor psykiske helseproblemer er en 

vesentlig delårsak til at personer bor alene, ligger årsaksforholdene lenger «oppstrøms»: Det er den 

psykiske helsen det må fokuseres på. En del av de som bor alene gjør det etter at parforhold har gått 

i oppløsning eller, særlig blant eldre, etter at ektefellen har gått bort. Dette illustrerer hvordan, for 

den første gruppen, tiltak for å styrke og bevare parforhold og foreldresamarbeid er gunstig for 

folkehelsen, med gunstige ringvirkninger også i forhold til eventuelle barn i forholdet. Ifølge SSB er 

det stadig flere som søker hjelp for å styrke parforholdet. 
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06070: Privathusholdninger, etter husholdningstype. 
Husholdninger, Oppdal, 2021

https://www.ssb.no/statbank/table/13611
https://www.ssb.no/statbank/table/06070
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Innvandrere 

 

Kilde: Statistisk sentralbyrå, tabell 07110 

Vi ser at det er en størst andel innvandrere fra Polen, Litauen, Latvia, Eritrea og Syria. 
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Kilde: Statistisk sentralbyrå, tabell 09817 

Pendling 
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Kilde: Statistisk sentralbyrå, pendlingsstrømmer. 

Kilder 
- SSB tabell 07459: Alders- og kjønnsfordeling i kommuner, fylker og hele landets befolkning 

1986 – 2022 (https://www.ssb.no/statbank/table/07459) 

- SSB tabell 06070: Privathusholdninger, etter husholdningstype 2005-2022 

(https://www.ssb.no/statbank/table/06070)  

- SSB tabell 11084: Eierstatus. Husholdninger 2015-2021 

(https://www.ssb.no/statbank/table/11084)  

- SSB tabell 05854: Hovedposter fra skatteoppgjøret for bosatte personer 17 år og eldre, etter 

alder. Gjennomsnitt og median (kr) 1999 – 2020 (https://www.ssb.no/statbank/table/05854) 

- SSB tabell 06944: Inntekt for husholdninger, etter husholdningstype. Antall og median 2005-

2020 (https://www.ssb.no/statbank/table/06944)  
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https://statisticsnorway.shinyapps.io/pendling/
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https://www.ssb.no/statbank/table/11084
https://www.ssb.no/statbank/table/05854
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- SSB tabell 09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, totalt og enkeltvis, 

etter region, landbakgrunn og andel av befolkningen 2010 – 2022 

(https://www.ssb.no/statbank/table/09817)  

- NAV – Statistikk: Personer med nedsatt arbeidsevne. Kommune. Januar til juni 2022 (Antall 

personer med nedsatt arbeidsevne. Kommune. Januar – juni 2022)   

- SSB Pendlingsstrømmer (Pendlingsstrømmer (shinyapps.io)) 

- SSB tabell 01222: Endringer i befolkningen i løpet av kvartalet, for kommuner, fylker og hele 

landet 1997K4 – 2022K2 (https://www.ssb.no/statbank/table/01222) 

- SSB tabell 04231: Levendefødte, etter kjønn 1972 – 2021. 

- Kommunehelsa Statistikkbank Folkehelseinstituttet 

- SSB tabell 13600: Framskrevet folkemengde 1. januar etter kjønn og alder, i 9 alternativer 

2022 – 2050. 

- Helsedirektoratet, Omsorg 2020 – Årsrapport 2019. Demografiske endringer og 

konsekvenser for omsorgssektoren 

- Folkehelserapportens temautgave 2022 

DEL 2: Sosiale forhold 

     

 

Under DEL 2 – Sosiale forhold har vi samlet disse seks bærekraftsmålene:  

- Mål 1: Utrydde fattigdom 

- Mål 2: Utrydde sult 

- Mål 3: God helse 

- Mål 4: God utdanning  

- Mål 5: Likestilling mellom kjønnene 

- Mål 7: Ren energi for alle 

- Mål 11: Bærekraftige byer og samfunn 

- Mål 16: Fred og rettferdighet 

Den sosiale delen av bærekraftig utvikling handler om å sikre at alle mennesker får et godt og 

rettferdig grunnlag for et anstendig liv. Menneskerettighetene er det viktigste utgangspunktet for 

dette. Utdanning, anstendig arbeid, likestilling, kulturelt mangfold og et godt helsetilbud er bare 

noen av områdene som berøres. Sosiale forhold sier dermed noe om hvordan mennesker har det i et 

samfunn, om de får oppfylt rettighetene sine, og om de har mulighet til å påvirke egne liv og 

samfunnet de lever i. 

https://www.ssb.no/statbank/table/09817
https://www.nav.no/_/attachment/download/07843471-0d33-48b3-9e79-332e58e74f41:13fcb9b6deeb8eca03e0f4901f16ac613a5093fc/NED155_Personer_med_nedsatt_arbeidsevne._Kommune._Januar_til_juni_2022.xlsx
https://www.nav.no/_/attachment/download/07843471-0d33-48b3-9e79-332e58e74f41:13fcb9b6deeb8eca03e0f4901f16ac613a5093fc/NED155_Personer_med_nedsatt_arbeidsevne._Kommune._Januar_til_juni_2022.xlsx
https://statisticsnorway.shinyapps.io/pendling/
https://www.ssb.no/statbank/table/01222
https://www.helsedirektoratet.no/rapporter/omsorg-2020-arsrapport-2019/demografiske-endringer-og-konsekvenser-for-omsorgssektoren
https://www.helsedirektoratet.no/rapporter/omsorg-2020-arsrapport-2019/demografiske-endringer-og-konsekvenser-for-omsorgssektoren
https://www.fhi.no/nettpub/hin/
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For barn understreker barnekonvensjonen at barns beste skal være et grunnleggende hensyn i alle 

prosesser som omhandler barn. Det er fire grunnleggende rettigheter som barn har; rett til å uttale 

seg, til å få informasjon, vite hva som skal skje med det de forteller og at barn må få fortelle fritt før 

noe av det fordeles videre til andre voksne. 

MÅL 1: Utrydde fattigdom  
Oppvekst og levekår 

 

Mål 1 handler om å utrydde ekstrem fattigdom og halvere andelen mennesker som lever i relativ 

fattigdom. Koronapandemien har ført til at andelen fattige i verden har økt for første gang siden 

1998. Flere har blitt fattigere, og i Norge har også flere fått dårligere råd. Men andelen mennesker 

som lever i ekstrem fattigdom er mindre i dag enn den var i 1990. Å utrydde fattigdom er viktig for å 

nå alle FNs bærekraftsmål. For å redusere fattigdommen trenger vi mer rettferdig fordeling av 

ressursene våre, og bærekraftig økonomisk vekst. 

 

Ekstrem fattigdom er så godt som ikke-eksisterende i Norge. Andelen mennesker som levde under 

den internasjonale fattigdomsgrensen på 1,90 dollar om dagen, ble anslått å være 0,3 prosent i 2018. 

Gode velferdsordninger og lik rett til helsetjenester og utdanning, reduserer ulikhet og sikrer 

befolkningens grunnleggende behov. Høy deltakelse i arbeidslivet, og politikk som fremmer 

økonomisk vekst bidrar til bedre levekår for befolkningen. 

DELMÅL:  

Innen 2030 utrydde all ekstrem fattigdom, for tiden målt til under 1,90 dollar dagen å leve for.  

Innen 2030 og i samsvar med nasjonale definisjoner, minst halvere andelen menn, kvinner og barn i alle aldre som 

lever i fattigdom.  

Innføre nasjonalt tilpassede sosiale velferdsordninger, herunder minimumsstandarder, og innen 2030 nå de fleste 

fattige og sårbare.  

Innen 2030 sikre at alle kvinner og menn, særlig fattige og sårbare personer, har lik rett til økonomiske ressurser, 

samt tilgang til grunnleggende tjenester, eierskap til og kontroll over jord og annen form for eiendom, arv, 

naturressurser, egnet teknologi og finansielle tjenester, herunder mikrofinansiering.  

Innen 2030 bygge opp motstandskraften til fattige og personer i utsatte situasjoner, slik at de blir mindre utsatt for 

og sårbare overfor klimarelaterte ekstreme hendelser og andre økonomiske, sosiale og miljømessige påkjenninger 

og katastrofer.  

1.a. Sikre en betydelig mobilisering av ressurser fra mange ulike kilder, blant annet gjennom økt utviklingsarbeid, for å 

gi utviklingslandene, særlig de minst utviklede landene, tilstrekkelige og forutsigbare virkemidler til å gjennomføre 

programmer og politikk med sikte på å utrydde alle former for fattigdom.  

1.b. Opprette gode politiske rammeverk på nasjonalt, regionalt og internasjonalt nivå basert på utviklingsstrategier som 

gagner de fattige og ivaretar kjønnsperspektivet, med sikte på å framskynde investeringer i fattigdomsbekjempende 

tiltak.  
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Relativ fattigdom finnes i Norge. De siste ti årene har andelen relativt fattige gått opp fra å omfatte 

ca. 8 prosent av befolkningen til å nå gjelde rundt 10 prosent. For eksempel sier fem prosent av 

befolkningen at de ikke har råd til å gå til tannlegen. Den største utfordringen er å sikre jevnere 

inntekt blant landets innbyggere, og sørge for at sårbare grupper ikke havner utenfor arbeidslivet. 

Andelen barn som lever i fattigdom øker og spriket mellom de som har lav og høy inntekt har blitt 

stadig større. Befolkningen i land med små inntektsforskjeller har det generelt bedre enn land med 

stor ulikhet på så godt som alle områder.  

Barn som vokser opp i lavinntektsfamilier har bl.a. økt risiko for psykiske helseplager, blir langt oftere 

skadet, oftere innlagt på sykehus, flere kroniske plager som astma, allergi og eksem, mer utsatt for 

overvekt og rusavhengighet, færre som deltar i fritids- og kulturaktiviteter, samt dobbelt så stort 

skolefravær pga. sykdom. I et bærekraftperspektiv er det en utfordring at barn har dårligere helse og 

utfordringer med bl.a. psykisk helse. Denne opphopningen av negative faktorer eller prosesser kan 

føre til større risiko for å bli marginalisert og havne utenfor utdanning og arbeid, som igjen har 

betydning for helse og livskvalitet. 

Oppsummering og vurdering av situasjonen i Oppdal 
 
Utenforskap er et av tre utfordringsområder kommunen skal ha fokus på fremover. Det å vokse 
opp i en lavinntektsfamilie øker risikoen for å selv havne i et utenforskap når de blir ungdom og 
voksne, vi ser altså at levekårsutfordringer går i arv.  
Andelen barn i Oppdal med vedvarende lave husholdningsinntekter har ligget stabilt de siste årene 
og var 8,2 prosent i treårsperioden 2018-2020. Dette er lavere enn både fylket (9,5 prosent) og 
landet som helhet (11,7 prosent). I alt 103 barn tilhørte en husholdning som over tre år hadde så 
lave inntekter at de havnet i denne lavinntektsgruppen. Konsekvensene er store for de det gjelder 
og det derfor naturlig å ha dette som et utfordringsområde.   
  
 
Norge opplever i 2022 en historisk prisøkning, noe som etter hvert vil påvirke de som har lite fra 
før.  Matvareprisen har hatt en økning på  10,4 % fra juli i fjor til juli 2022. I tillegg har prisen på 
strøm og drivstoff også hatt en sterk prisstigning. I Oppdal er tilgangen på boliger lav, dette gjelder  
både for leie og kjøpe. Dette har ført til en unaturlig  prisvekst  på boliger. Norges bank har satt 
opp renten flere ganger iløpet av året og den fulle effekten av dette har enda ikke nådd 
befolkningen enda.  Dette vil føre til at de som har hatt lite å rutte med før får det enda mer 
utfordrende. Det koster mer å dekke grunnleggende behov og for mange med lav inntekt blir det 
vanskelig å kutte ned på utgifter. 
 
Etter covid-19 pandemien har det også blitt tydelig hvor forskjellig slike kriser kan påvirke familier 
med ulik sosioøkonomisk bakgrunn. Foreldre med lav inntekt og lavt utdanningsnivå har vært mer 
utsatt for permitteringer og oppsigelser, noe som har forsterket utfordringene for disse familiene. 
Denne gruppa kan ha mindre forutsetninger til å håndtere tilleggsutfordringer som en pandemi 
fører med seg. 
 
Ungdom i familier med lav sosioøkonomisk bakgrunn dropper oftere ut av skole og utdanning. 
Mange barn og unge har ikke råd til ferie eller fritidsaktiviteter og noen har heller ikke råd til å 
feire bursdag. Dette forsterker utenforskap og påvirker livskvaliteten. Den sosiale ulikheten i barn 
og unges helse er tydelig og for unge kan en oppvekst i en lavinntektsfamilie gjøre overgangen til 
voksenlivet vanskeligere.  
 
Tall fra hele landet viser at barn med innvandrerbakgrunn utgjør litt over halvparten av barn i 
lavinntektsfamilier. Innvandring i seg selv er ikke årsaken til at disse barna vokser opp i familier 
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med lav inntekt. Det kan være flere årsaker til at disse husholdningene har lav inntekt: foreldre 
med innvandringsbakgrunn har oftere lavt utdanningsnivå, de ikke behersker språket godt nok, 
noe som gjør det vanskelig å komme inn på arbeidsmarkedet. Det er også ofte flere å forsørge i 
husholdningen på grunn av store familier. 
 
Oppdal kommune har en høyere andel uføretrygdede sammenlignet med både fylket (11 prosent) 
og landet som helhet (10,5 prosent) og vi ser at det er vesentlig flere kvinner (17,3 prosent) enn 
menn (10,9 prosent) som er uføretrygdet i kommunen. Det er en større andel uføretrygdede blant 
personer med lavere utdanning. 
 
NAV opplyser at det er  ca. 30 personer under 30 år som ikke har fullført videregående skole. I 
2020 startet det opp et prosjekt for å følge opp unge personer som er uten skoletilbud og 
arbeidsforhold. Det blir gitt bistand og tilrettelegging i forhold til både aktivisering, sysselsetting, 
kvalifisering og bolig.  
 
Boligsosialt arbeid vil være et viktig satsingsområde for å sikre gode botilbud til kommunens 
innbyggere som har utfordringer på boligmarkedet. Koordinerte oppfølgingstjenester og bo 
veiledning er viktige virkemidler for å ivareta gjennomstrømning i kommunale utleieboliger.  
 

 

Vedvarende lavinntekt 
Andelen barn i Oppdal med vedvarende lave husholdningsinntekter har ligget stabilt de siste årene 

og var 8,2 prosent i treårsperioden 2018-2020. Dette er lavere enn både fylket (9,5 prosent) og 

landet som helhet (11,7 prosent). I alt 103 barn tilhørte en husholdning som over tre år hadde så lave 

inntekter at de havnet i denne lavinntektsgruppen.  

Kilde: Trøndelag i tall – Bærekraft Mål 1 – Utrydde fattigdom 

Tabellen under viser en sammenligning av Oppdal og andre kommuner i Trøndelag når det gjelder 

andelen husholdninger som lever med vedvarende lavinntekt i 2020.  

https://trondelagitall.no/statistikk/mal-1-utrydde-fattigdom
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Kilde: Statistisk sentralbyrå, tabell 06947 

Personer som bor i husholdninger med inntekt under 60 % av nasjonal medianinntekt, beregnet etter 

EU-skala. Husholdninger med en brutto finanskapital på 1G (gjennomsnittlig grunnbeløp i året) eller 

mer regnes her ikke som lavinntektshusholdninger. 

I Oppdal tilhører en stor andel av barn med innvandrerbakgrunn en husholdning med lavinntekt. 70,7 

prosent av barn med innvandrerbakgrunn fra Afrika, Asia, Latin-Amerika, Europa utenom EU/EFTA og 

Oseania utenom Australia og New Zealand tilhørte en husholdning med lavinntekt i 2020. Dette er en 

økning på 11,9 prosent på bare 2 år og er vesentlig høyere enn både fylket (47,4 prosent) og landet 

som helhet (44,4 %). Barn med innvandringsbakgrunn fra Somalia, Syria, Afghanistan, Irak og Eritrea 

er en særlig utsatt gruppe. Innvandring i seg selv er ikke årsaken til at disse barna vokser opp i 

familier med lav inntekt, men foreldre med innvandringsbakgrunn har ofte lavt utdanningsnivå, noe 

som gjør det vanskelig å komme inn på arbeidsmarkedet i Norge. Svak yrkestilknytning kan også ha 

sammenheng med at foreldrene ikke behersker norsk godt nok. Det er ofte flere å forsørge i 

husholdningen på grunn av store familier. 

Nedsatt arbeidsevne 
I juni 2022 hadde 209 personer (5 % av befolkningen) i Oppdal kommune nedsatt arbeidsevne, det vil 

si personer som på grunn av sykdom, skade eller andre hindringer har behov for ekstra oppfølging fra 

NAV for å få eller beholde arbeid. Andelen med nedsatt arbeidsevne i Oppdal kommune (5 %) er noe 

lavere enn gjennomsnittet for Trøndelag (5,8 %) og landet som helhet (5,8 %).  

Uføretrygdede 

Personer som har varig nedsatt inntektsevne på grunn av sykdom eller skade mottar uføretrygd. 

Andel uføretrygdede i kommunen har ligget stabilt på omkring 13,5 prosent siden 2018. Oppdal 

kommune har en høyere andel uføretrygdede sammenlignet med både fylket (11 prosent) og landet 

som helhet (10,5 prosent) og vi ser at det er vesentlig flere kvinner (17,3 prosent) enn menn (10,9 

prosent) som er uføretrygdet i kommunen. Vi ser en større andel uføretrygdede blant personer med 

lavere utdanning. 26 prosent av de som var uføretrygdet i 2020 hadde kun grunnskole, 14,1 prosent 

https://www.ssb.no/statbank/table/06947
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hadde videregående skole som høyeste utdanningsnivå, mens 5,4 prosent hadde universitets- eller 

høyskoleutdanning.  

 

Kilde:https://trondelagitall.no/artikler/oppvekst-og-levekarsforhold#inntekt%20og%20st%C3%B8nad 

 

Kilde: Trøndelag i tall – oppvekst og levekår 

Figuren over viser andel personer som  mottar varig uførepensjon og arbeidsavklaringspenger i 

prosent i befolkningen alderen 18 – 66 år. 

Yngre uføre 

 

Kilde: Statistisk sentralbyrå, tabell 11715 
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https://www.ssb.no/statbank/table/11715
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Uføre etter utdanningsnivå 

 

Kilde: Statistisk sentralbyrå, tabell 11716 

Uføre etter region 

 

Kilde: Statistisk sentralbyrå, tabell 11695 

Arbeidsavklaringspenger (AAP)  
AAP skal sikre personer som på grunn av sykdom eller skade har behov for hjelp fra NAV for å komme 

seg i arbeid. 4,5 prosent mottok arbeidsavklaringspenger i 2020, også her var det flere kvinner (5,2 

prosent) enn menn (3,9 prosent). Arbeidsavklaringspenger har vært et fokusområde i NAV Oppdal de 

siste årene. NAV jobber godt med tverrfaglig samarbeid i kommunen, noe som er avgjørende for å 

lykkes.  

Arbeidsledighet 

Tall fra NAV viser at det i august 2022 var 28 arbeidsledige (0,8 prosent av arbeidsstyrken) i Oppdal. 

Dette er 22 færre enn året før, en nedgang på 44 prosent. 

Sosialhjelp 

Økonomisk sosialhjelp er en stønad som gis fra NAV til personer som ikke er i stand til å sørge for 

eget livsopphold. Den som ikke kan sørge for sitt livsopphold gjennom arbeid eller andre 

inntektsgivende ordninger (for eksempel trygderettigheter), har krav på økonomisk stønad. 
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https://www.ssb.no/statbank/table/11716
https://www.ssb.no/statbank/table/11695
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Utgangspunktet er imidlertid at hver enkelt først skal utnytte egne muligheter eller hjelpeordninger 

for å kunne forsørge seg selv. Når alle reelle muligheter er utnyttet fullt ut - men ikke strekker til - har 

den som ikke kan sørge for sitt livsopphold krav på økonomisk stønad til livsopphold. 

Mottakere av stønad til livsopphold 

 

 

Kilde: Trøndelag i tall – Inntekt og stønad 

 

https://trondelagitall.no/artikler/oppvekst-og-levekarsforhold#inntekt%20og%20st%C3%B8nad
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Kilde: Trøndelag i tall – Bærekraft Mål 1 – Utrydde fattigdom 

Nøkkeltall 

NØKKELTALL 
Oppdal kommune 2021 (SSB tabell 12210) 

Antall 

Sosialhjelpstilfeller 111 

Antall sosialhjelpstilfeller 18-24 år  22 

Sosialhjelpstilfeller med sosialhjelp i 6 
måneder eller mer 

29 

Antall barn i familier som mottok sosialhjelp 45 

Kilde: Statistisk sentralbyrå, tabell 12210 

https://trondelagitall.no/statistikk/mal-1-utrydde-fattigdom
https://www.ssb.no/statbank/table/12210
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Viktigste kilde til livsopphold 

VIKTIGSTE KILDE TIL LIVSOPPHOLD 
Oppdal kommune 2021 (SSB tabell 12203) 

Antall 

Arbeidsinntekt som hovedinntekt 27 

Sosialhjelp som hovedinntekt 17 

Trygd/pensjon som hovedinntekt  30 

Introduksjonsstønad som hovedinntekt 12 

Annen inntekt som hovedinntekt 25 

Kilde: Statistisk sentralbyrå, tabell 12203 

Husholdninger som er sårbare for lavinntekt 

Aleneboende 

Det er 1182 personer som bor alene i kommunen i 2021. Det har vært en jevn stigning i antall 

aleneboende siden 2005.  

 

Kilde: Statistisk sentralbyrå, tabell 06070 

https://www.ssb.no/statbank/table/12203
https://www.ssb.no/statbank/table/06070
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Kilde: Statistisk sentralbyrå, tabell 06944 

Enslig forsørger 

Å være enslig forsørger er en risikofaktor for økonomiske vansker. Husholdninger med kun én voksen 

har generelt et dårligere økonomisk utgangspunkt. I 2020 var det 150 husholdninger med enslig 

mor/far med barn 0-17 år. Samlet inntekt (median) var samme år i disse husholdningene kr. 564 000 

og kr. 448 000 etter skatt. 

https://www.ssb.no/statbank/table/06944
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Kilde: Bufdir - Barnefattigdom 

Eneforsørgere – Andelen eneforsørgere av alle barnetrygdmottakere i Oppdal og i Trøndelag. 

https://www.bufdir.no/Statistikk_og_analyse/Barnefattigdom/#/5021&50&00/efta-og-oseania-utenom-australia-og-new-zealand-(2020)
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Kilde: Trøndelag i tall – Oppvekst og levekår 

Figurene over viser eneforsørgere ( personer med utvidet barnetrygd) av alle barnetrygdmottakere i 

Oppdal og i Trøndelag. I Oppdal har det steget sammenlignet med fylket for øvrig, samtidig er Oppdal 

ikke høyere enn gjennomsnittet i fylket. 

Flyktninger/innvandrere 

Oppdal kommune har bosatt flyktninger siden 1980 tallet og antallet har variert fra 15 – 20 bosatte 

hvert år. Kommuner som bosetter flyktninger mottar integreringstilskudd per bosatte person, og 

forplikter seg også til å bidra til at personer blir rustet til å leve i Norge i en kortere eller lengre 

periode. Det overordnede målet når en tar imot flyktninger er å lykkes med bosetting, kvalifisering og 

integrering. 

Som følge av krigshandlingene i Ukraina har Integrerings- og mangfolds direktoratet (IMDi) anmodet 

Oppdal kommune om å ta imot inntil 140 flyktninger i 2022. Per oktober 2022 er det kommet 10 

flyktninger fra Afghanistan, 4 fra Kongo, 12 fra Syria og 140 fra Ukraina.  

Bosetting foregår i kommunale og private boliger, også fritidsboliger er tatt i bruk i år da det er gitt 

dispensasjon for å bruke dem til bosetting av ukrainere. Det er skaffet og klargjort ca. 30 boliger til 

flyktningene fra Ukraina.  

Det er store forskjeller mellom personer med innvandrerbakgrunn i Norge når det gjelder levekår, 

levevaner og forekomst av sykdom. For mange grupper av innvandrere finnes det lite eller ingen data 

og forskning, og det totale bildet av innvandreres helse og helsetjenestebruk er mangelfullt. 

Innvandrere er i utgangspunktet yngre og friskere enn befolkningen for øvrig, og har lavere 

dødelighet og høyere forventet levealder. Innvandreres helseprofil blir imidlertid mer lik 

helseprofilen i den øvrige befolkingen jo lenger man har bodd i Norge. Noen sykdommer, tilstander 

og levevaner er vanligere i enkelte innvandrergrupper enn i den øvrige befolkningen. Det gjelder 

blant annet overvekt og fedme, muskel- og skjelettplager, type 2-diabetes, røyking og vitamin D-

mangel. Noen sykdommer, tilstander og levevaner er mindre utbredt i enkelte innvandrergrupper 

https://trondelagitall.no/artikler/oppvekst-og-levekarsforhold#inntekt%20og%20st%C3%B8nad
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enn i den øvrige befolkningen. Det gjelder for eksempel flere kreftformer og alkoholbruk. Andelen 

innvandrere med høyt nivå av psykiske plager er i snitt høyere enn i befolkningen generelt. Opplevd 

rasisme og diskriminering kan påvirke psykisk helse i betydelig grad. Flyktninger og eldre innvandrere 

er grupper som kan være spesielt utsatt for dårlig helse. Innvandrere bruker helsetjenester i mindre 

grad enn den øvrige befolkningen, men helsetjenestebruk varierer mye med alder, botid, årsak til 

innvandring og landbakgrunn. 

 

Kilde: Bufdir - Barnefattigdom 
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Kilde: Statistisk sentralbyrå, tabell 07110 

Tabellen over viser hvor mange flyktninger som er bosatt i Oppdal. Tallene inneholder ikke alle 

flyktningene fra Ukraina. 

Ungdom som står utenfor skoletilbud og arbeid.  

NAV har ca. 30 personer under 30 år som ikke har fullført videregående skole. I 2020 startet det opp 

et prosjekt for å følge opp unge personer som er uten skoletilbud og arbeidsforhold. Prosjektet 

jobber med «samtidighet i tjenestetilbudet», der brukerne blir fulgt opp følge  tett, og gjerne hver 

uke. Det blir gitt bistand og tilrettelegging i forhold til både aktivisering, sysselsetting, kvalifisering og 

bolig. Målet fremover er å ha et «pakkeforløp» klar når nye ungdommer dukker opp, slik at det blir 

satt inn riktig innsats så tidlig som mulig, slik at de ikke blir gående lenge uten oppfølging/tilbud, 

dette i samarbeid med andre tjenester i kommunen.  

De aller fleste av ungdommene bor hjemme hos far og mor, men ønsker egen bolig. Det er få boliger 

som denne gruppa har mulighet for å kjøpe, men også leie. Det er stor utfordring å få de unge  fra 

«leie til eie», ungdommer som bor og leier  i kommunale boliger må ha mye bistand og hjelp for å  

komme inn på eiersiden. 

Boligsosialt arbeid vil være et viktig satsingsområde for å sikre gode botilbud til kommunens 

innbyggere som har utfordringer på boligmarkedet. Koordinerte oppfølgingstjenester og bo 

veiledning er viktige virkemidler for å ivareta gjennomstrømning i kommunale utleieboliger.  

Bruttoinntekt 
Gjennomsnittlig bruttoinntekt i Oppdal er kr. 452 900 for alle aldre i 2020. Dette er kr. 18 800 mindre 

enn fylket og kr. 44 200 mindre enn landet som helhet. 

Vi ser at i perioden 2018 – 2020 har gjennomsnittlig bruttoinntekt i Oppdal kommune økt med kr. 

34 100.  

 

Kilde: Statistisk sentralbyrå, tabell 05854 
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https://www.ssb.no/statbank/table/07110
https://www.ssb.no/statbank/table/05854
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Kilde: Statistisk sentralbyrå, tabell 06944 

Inntektsulikhet 

Inntekt og økonomi er grunnleggende påvirkningsfaktorer for helse. Likhet i fordelingen av 

økonomiske ressurser påvirker antakelig andre forhold positivt. Man kan anta at stor økonomisk 

ulikhet i et samfunn kan lede til økt kriminalitet, kulturelle forskjeller og politiske konflikter mellom 

ulike grupper i samfunnet. Stor inntektsulikhet i en kommune kan være en pekepinn på at de togså 

er store sosiale helseforskjeller i kommunen. De siste 30 årene har alle inntektsgrupper i landet fått 

bedre helse, men helsegevinsten har vært størst for personer med lang utdanning og høy inntekt. For 

eksempel har denne gruppen høyere forventet levealder enn personer med kortere utdanning og 

lavere inntekt. Særlig de siste ti årene har helseforskjellene økt, det gjelder både fysisk og psykisk 

helse, og både barn og voksne. Utjevning av sosiale helseforskjeller er en viktig målsetting i 

folkehelsearbeidet. 

Gini-koeffisienten beskriver inntektsulikhet og varierer fra 0 til 1. Jo større koeffisienten er, desto 

større er inntektsulikheten 
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https://www.ssb.no/statbank/table/06944
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Kilde: Trøndelag i tall – Bærekraft Mål 1 – utrydde fattigdom 

Kilder 

• Fløtten, Tone & Roy A. Nielsen (2020) Barnefattigdom – en kunnskapsoppsummering. 

Vedlegg til Like muligheter i oppveksten. Regjeringens samarbeidsstrategi for barn og 

ungdom i lavinntektsfamilier (2020-2023). Oslo: Barne- og familiedepartementet. 

• https://bufdir.no/Statistikk_og_analyse/Barnefattigdom/#/5021  

• https://www.ssb.no/inntekt-og-forbruk/inntekt-og-formue/artikler/115-000-barn-i-

husholdninger-med-vedvarende-lavinntekt 

• Kostra Oppdal – Sosialtjeneste 

• Trøndelag i tall - Bærekraft 

https://trondelagitall.no/statistikk/mal-1-utrydde-fattigdom
https://bufdir.no/Statistikk_og_analyse/Barnefattigdom/#/5021
https://www.ssb.no/inntekt-og-forbruk/inntekt-og-formue/artikler/115-000-barn-i-husholdninger-med-vedvarende-lavinntekt
https://www.ssb.no/inntekt-og-forbruk/inntekt-og-formue/artikler/115-000-barn-i-husholdninger-med-vedvarende-lavinntekt
https://trondelagitall.no/baerekraft
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• SSB tabell 06947: Personer i husholdninger med lavinntekt (EU- og OECD-skala). Antall og 

prosent 2005 – 2020 (https://www.ssb.no/statbank/table/06947) 

• SSB tabell 11715: Uføretrygdede, etter alder 2015 – 2021 

(https://www.ssb.no/statbank/table/11715)  

• SSB tabell 11716: Uføretrygdede, etter utdanningsnivå 2015 – 2021 

(https://www.ssb.no/statbank/table/11716)  

• SSB tabell 11695: Uføretrygdede, etter kjønn 2015 – 2021 

(https://www.ssb.no/statbank/table/11695)  

• SSB tabell 12210: Utvalgte nøkkeltall for sosialtjenesten, 2015 – 2021 

(https://www.ssb.no/statbank/table/12210)  

• SSB tabell 12203: Sosialhjelpstilfeller – viktigste kilde til livsopphold 2015 – 2021 

(https://www.ssb.no/statbank/table/12203) 

• SSB tabell 12204: Sosialhjelpstilfeller – boligsituasjon 2015 – 2021 

(https://www.ssb.no/statbank/table/12204) 

• SSB tabell 06070: Privathusholdninger, etter husholdningstype 2005 – 2022 

(https://www.ssb.no/statbank/table/06070) 

• SSB tabell 06944: Inntekt for husholdninger, etter husholdningstype. Antall og median 2005 – 

2020 (https://www.ssb.no/statbank/table/06944) 

• FNs bærekraftsmål. Utrydde fattigdom (FN) (Utrydde fattigdom (fn.no)) 

MÅL 2: Utrydde sult 
Oppvekst og levekårsforhold 

 

Mål 2 handler om å utrydde sult, oppnå matsikkerhet og bedre ernæring, og fremme bærekraftig 

landbruk. Målet handler om at alle mennesker skal ha tilgang på næringsrik og bærekraftig mat hele 

året, og at ingen skal sulte. Det å få i seg nok mat til å leve et godt liv er en menneskerettighet. 

Likevel er det mange som sulter i verden. Etter tiår med nedgang, stiger nå tallene for antall 

mennesker som sulter. For at alle skal kunne spise seg mette må vi fordele ressursene og ta vare på 

maten vi produserer på en bedre måte enn i dag. Dette kan blant annet gjøres ved mer lokal 

matproduksjon, å produsere maten mer bærekraftig samt å utnytte ressursene våre i jordbruk, skog 

og fiske på en bedre måte. Videre er det viktig at vi ikke kaster mat. 

 

https://www.ssb.no/statbank/table/06947
https://www.ssb.no/statbank/table/11715
https://www.ssb.no/statbank/table/11716
https://www.ssb.no/statbank/table/11695
https://www.ssb.no/statbank/table/12210
https://www.ssb.no/statbank/table/12203
https://www.ssb.no/statbank/table/12204
https://www.ssb.no/statbank/table/06070
https://www.ssb.no/statbank/table/06944
https://www.fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal/utrydde-fattigdom
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Norge har utryddet sult, og matsikkerheten er generelt god, ifølge regjeringen. Norge har fiskerier, 

beitemark og kulturlandskap som brukes i matproduksjon. Vi har nasjonale mål som skal sikre at 

disse områdene brukes til å produsere mat for befolkningen. Bondeorganisasjoner har forpliktet seg 

til å kutte klimagassutslipp i matproduksjon. 

Samtidig er det her til lands overvekt, fedme, usunt kosthold og feilernæring blant eldre som er de 

største utfordringene. En tredjedel av eldre på pleiehjem er underernært eller i faresonen for å bli 

det. 15-29 prosent av barn i Norge er overvektige. Sivilsamfunnet peker på at Norge kun er 40 

prosent selvforsynt, og at det er en utfordring at 3 prosent av matbutikkene kontrollerer 98 prosent 

av markedet. Klimaendringer og miljøproblemer utfordrer matproduksjonen i Norge, og det er viktig 

å ta vare på jordsmonnet. 

Oppsummering og vurdering av situasjonen i Oppdal 

Tall fra Folkehelseinstituttet viser at andelen overvektige (inkl. fedme) i Oppdal er stigende . 
Tallene er hentet fra sesjon. Dette er en trend det er viktig å følge med på. 
 
Helsedirektoratets oversikt over ernæringsoppfølging hos sykehjemsbeboere viser at de aller 
fleste pasientene ved helsesenteret i Oppdal  har god ernæring og at kun 10,6 prosent av 
beboerne  hadde ernæringsmessig risiko for underernæring . Det kan ha en naturlig forklaring da 
mange av pasientene er syke og næringsinntaket vel derfor bli redusert. Oppdal helsesenter har 
langt færre pasienter med risiko for underernæring enn landet for øvrig og sammenlignet med 
flere andre kommuner. 
 

DELMÅL:  

 Innen 2030 utrydde sult og sikre alle mennesker, særlig fattige og personer i utsatte situasjoner, blant andre 

spedbarn, tilgang til trygg, ernæringsmessig fullgod og tilstrekkelig mat hele året.  

Innen 2030 utrydde alle former for feilernæring og innen 2025 nå de internasjonalt avtalte målene som 

gjelder veksthemming og avmagring hos barn under 5 år, samt ivareta ernæringsbehovene til unge jenter, 

gravide, ammende mødre og eldre personer.  

Innen 2030 doble produktiviteten og inntektene til småskalaprodusenter i landbruket, særlig kvinner, urfolk, 

drivere av familiebruk, husdyrnomader og fiskere, blant annet gjennom sikker og lik tilgang til jord, andre 

produksjonsressurser og innsatsmidler, kunnskap, finansielle tjenester, markeder og muligheter for 

verdiøkning samt sysselsetting utenfor landbruket.  

Innen 2030 opprettholde det genetiske mangfoldet av frø, kulturplanter og husdyr samt beslektede ville arter, 

blant annet gjennom veldrevne rikholdige frø- og plantelagre nasjonalt, regionalt og internasjonalt, og fremme 

tilgang til og en rettferdig og likelig fordeling av de goder som føler av bruk av genressurser og tilhørende 

tradisjonell kunnskap, i tråd med internasjonal enighet.  

2.a. Øke investeringene, blant annet gjennom bedre internasjonalt samarbeid, i infrastruktur på landsbygda, 

forskning og veiledningstjenester innenfor landbruket, teknologiutvikling og opprettelse av genbanker for planter 

og husdyr, med sikte på å forbedre produksjonskapasiteten i landbruket i utviklingsland, særlig i de minst utviklede 

landene.  

2.b. Korrigere og hindre handelsbegrensninger og –vridninger på verdens landbruksmarkeder, blant annet 

gjennom en parallell avvikling av alle former for eksportsubsidier på landbruksvarer og alle eksporttiltak med 

tilsvarende virkning, i samsvar med mandatet for Doha-runden.  

2.c. Vedta tiltak for å sikre at markedene for matvarer og deres biprodukter virker etter sin hensikt, og legge til 

rette for rask tilgang til markedsinformasjon, blant annet om matreserver, for å bidra til å begrense ekstreme 

svingninger i matvareprisene.  



   
 

46 
 

Satsing på landbruk er et viktig tiltak i kommunens planverk, f.eks. Strategisk næringsplan 2019-
2030 der landbruk er ett av fem satsingsområder, kommuneplanens samfunnsdel og arealdel, 
Beiteplan for Oppdal fra 2018 og ikke minst Landbruksplan for Oppdal som nå er under revidering. 
God arealforvaltning er det viktigste punkt for å sikre mattrygghet, og at vi har garder i drift som 
sikrer produksjon, kompetanse og overlevering til neste generasjon. Oppdal har god selvforsyning i 
det vi har mye mer melk, egg, kjøtt og poteter enn Oppdalsbefolkning selv spiser (se oversikten i 
figuren), mens vi selvsagt mangler egenprodusert korn, grønnsaker, frukt, kaffe osv. 
 
 

 

Overvekt og fedme 
Cirka en av fire middelaldrende menn og en av fem kvinner i samme alderskategori har nå fedme 

(kroppsmasseindeks på 30 kg/m2 eller over). Blant barn ser det ut til at den samla andelen med 

overvekt og fedme har stabilisert seg. Fedme øker risikoen for en rekke sykdommer og plager; risiko 

for hjerteinfarkt, hjerneslag, kreft, type 2-diabetes, gallestein, samt muskel- og leddplager 
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Kilde: Trøndelag i tall - Helsetilstand 

Tall fra Folkehelseinstituttet viser at andelen overvektige (inkl. fedme) i Oppdal er stigende. I 

perioden 2013-2016 oppga 21 prosent en høyde og vekt som tilsvarer en BMI over 25, noe som var 

lavere enn både fylket (24 prosent) og landet som helhet (23 prosent). I perioden 2018-2021 hadde 

andelen økt til 27 prosent, noe som var vesentlig høyere enn for fylket og hele landet (22 prosent). 

Tallene er hentet fra personer som har vært i sesjon. 

https://trondelagitall.no/artikler/helsetilstand#fedme,%20overvekt%20og%20undervekt
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Kilde: Kommunehelsa statistikkbank, FHI 

Ernæring hos eldre 
Ifølge Helsedirektoratets oversikt over ernæringsoppfølging hos sykehjemsbeboere, fikk 97,9 prosent 

av sykehjemsbeboere (67 år og eldre) i Oppdal kartlagt sin ernæringsstatus i 2020. 10,6 prosent av 

beboerne av disse hadde ernæringsmessig risiko for underernæring. Dette er langt lavere enn fylkes 

– og landssnittet og sammenlignbare kommuner. 

 

Jordbruk i Oppdal 
Oppdal kommune har totalt 576 landbrukseiendommer og 183 jordbruksbedrifter. Kommunen har 

72 085 dekar jordbruksareal i drift i 2021.  

https://khs.fhi.no/webview/
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Kilde: Statistisk sentralbyrå, tabell 06462 

Matsikkerhet og selvforsyningsgrad 
Befolkningsvekst, klimaendringer, press på naturressurser, stigende råvarepriser, Covid-19 pandemi 

og konfliktsituasjoner har de siste årene satt matsikkerhet høyt på dagsorden - både i Norge og 

internasjonalt. 

FN definerer matsikkerhet slik: “Matsikkerhet eksisterer når alle mennesker til enhver tid har fysisk 

og økonomisk tilgang til nok og trygg mat for et fullgodt kosthold, som møter deres 

ernæringsmessige behov og preferanser, og som danner grunnlag for et aktivt liv med god helse”. 

Matsikkerhet blir ofte forvekslet med “mattrygghet” som innebærer at maten vi spiser ikke 

inneholder mikronæringsstoffer, miljøgifter eller fremmedelementer som gjør oss syke. 

Selvforsyningsgraden i Oppdal er stor – vi har nok egg, melk, kjøtt og poteter til å fø egen befolkning 

gjennom året. Det er også stor utvikling innen annen grønnsaksproduksjon.  Oversikten nedenfor er 

produksjonen i Oppdal i 2021. 

https://www.ssb.no/statbank/table/06462
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Kilde: Landbruksplan for Oppdal. 

 

Kilde: Statistisk sentralbyrå, tabell 06447 

Kilder 

• Kommunehelsa statistikkbank, FHI – Overvekt og fedme, selvrapportert ved sesjon 1. 

• Ernæringsoppfølging hos sykehjemsbeboere - 

https://www.helsedirektoratet.no/statistikk/kvalitetsindikatorer/kommunale-helse-og-

omsorgstjenester/oppf%C3%B8lging-av-ern%C3%A6ring-hos-beboere-p%C3%A5-sykehjem 

https://www.ssb.no/statbank/table/06447
https://www.helsedirektoratet.no/statistikk/kvalitetsindikatorer/kommunale-helse-og-omsorgstjenester/oppf%C3%B8lging-av-ern%C3%A6ring-hos-beboere-p%C3%A5-sykehjem
https://www.helsedirektoratet.no/statistikk/kvalitetsindikatorer/kommunale-helse-og-omsorgstjenester/oppf%C3%B8lging-av-ern%C3%A6ring-hos-beboere-p%C3%A5-sykehjem
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• SSB tabell 06462 – Jordbruksareal for utvalgte vekster 

• SSB tabell 06447 – Husdyr etter utvalgte husdyrslag 

MÅL 3: God helse og livskvalitet  
Helsetilstand, helserelatert adferd og oppvekst og levekårsforhold 

 

Mål 3 handler om å sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder. God helse er en 

grunnleggende forutsetning for menneskers mulighet til å nå sitt fulle potensial og for å bidra til 

utvikling i samfunnet. Hvordan helsen vår er, påvirkes av miljø, økonomi og sosiale forhold og mål 3 

inkluderer mennesker i alle aldre og ivaretar alle dimensjonene.  
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Barn og unge 
Barn og unges oppvekstmiljø og levekår er viktig for deres nåværende og fremtidige helse og 

livskvalitet. Tidlig tverrfaglig innsats er helt sentralt. Barnehagen og skolen er en viktig arena for å 

jobbe med psykisk helse og livsmestring. 

Oppsummering og vurdering av situasjonen i Oppdal 

Det er 10 av 11 barnehager som fyller pedagognormen i Oppdal. Dette er langt flere enn fylket og 
landet for øvrig. 
Det er 100 % plassutnyttelse for barn 3-5 år og en høyere andel 1-2 åringer i barnehager i Oppdal 
sammenlignet med hele landet. 
De minste barna fra 0 – 2 år er de mest sårbare og er mer sensitiv for stress og ustabile forhold. De 
har stort behov for trygghet, stabilitet, søvn, tilpassede måltid og gode relasjoner til voksne, noe 

DELMÅL:  

Innen 2030 redusere mødredødeligheten i verden til under 70 per 100 000 levendefødte.  

Innen 2030 få slutt på dødsfall som kan forhindres blant nyfødte og barn under fem år, med et felles mål for alle 

land om å redusere dødeligheten blant nyfødte til høyst 12 per 1000 levendefødte og blant barn under 5 år til 

høyst 25 per 1000 levendefødte.  

Innen 2030 stanse epidemiene av aids, tuberkulose, malaria og neglisjerte tropiske sykdommer samt bekjempe 

hepatitt, vannbårne og andre smittsomme sykdommer.  

Innen 2030 redusere prematur dødelighet forårsaket av ikke-smittsomme sykdommer med en tredel gjennom 

forebygging og behandling, og fremme mental helse og livskvalitet.  

Styrke forebygging og behandling av misbruk, blant annet av narkotiske stoffer og skadelig bruk av alkohol.  

Innen 2020 halvere antall dødsfall og skader i verden forårsaket av trafikkulykker.  

Innen 2030 sikre allmenn tilgang til tjenester knyttet til seksuell og reproduktiv helse, herunder 

familieplanlegging og tilhørende informasjon og opplæring, og sikre at reproduktiv helse innarbeides i nasjonale 

strategier og programmer.  

Oppnå allmenn dekning av helsetjenester, herunder beskyttelse mot økonomisk risiko, og allmenn tilgang til 

grunnleggende og gode helsetjenester samt trygge, virksomme og nødvendige medisiner og vaksiner av god 

kvalitet og til en overkommelig pris.  

Innen 2030 betydelig redusere antall dødsfall og sykdomstilfeller forårsaket av farlige kjemikalier og forurenset 

luft, vann og jord.  

3.a. Styrke gjennomføringen av Verdens helseorganisasjons rammekonvensjon om forebygging av tobakksskader i 

alle land. 

3.b. Støtte forskning om og utvikling av vaksiner og medisiner mot smittsomme og ikke-smittsomme sykdommer som 

primært rammer utviklingsland, sørge for tilgang til nødvendige medisiner og vaksiner til en overkommelig pris, i 

samsvar med Doha-erklæringen om TRIPS-avtalen og folkehelse, som bekrefter utviklingslandenes rett til fullt ut å 

anvende bestemmelsene i avtalen om handelsrelaterte aspekter ved immaterielle rettigheter om adgangen til å 

verne om folkehelsen og særlig til å sørge for tilgang til medisiner for alle.  

3.c. Oppnå betydelig bedre finansiering av helsetjenester og økt rekruttering, utvikling og opplæring av 

helsepersonell i utviklingsland samt arbeide for at slikt personell blir værende i landene, særlig i de minst utviklede 

landene og små utviklingsøystater.  

3.d.  Styrke kapasiteten i alle land, særlig i utviklingsland, for tidligvarsling, risikobegrensning og håndtering av 

nasjonale og globale helserisikoer.  
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som gjør at man kan tenke «føre var» for denne aldersgruppa. Det er enda ikke nok forskning 
rundt 1 -åringer i barnehagen. Man vet at tilstrekkelig og stabil bemanning er viktig for denne 
aldersgruppa. Det blir viktig å møte de behovene denne aldersgruppa har. 
 
Elevene i skole er mest sårbare i overgangsfasene og det er viktig å tenke trygghet, trivsel og gode 
relasjoner ved disse overgangsfasene. Fra høsten 2022 innfører regjeringen 12 timer gratis SFO for 
elever på 1. trinn. Dette er et tiltak for å bidra inn mot sosial utjevning. 
 
De aller fleste har det bra på skolen og det er høy skoletrivsel.  
 
Vi ser at pandemien har vært utfordrende for skoler og barnehager og det er bekymringsfullt at 
skolevegring og  psykiske plager har økt. Vi vet lite om økningen i psykiske vansker hos unge er en 
forbigående bølge knyttet til pandemien eller om dette er en langsiktig trend. Forebygging av 
skolevegring er viktig for å unngå utenforskap. Det er gjennomført tiltak for å bistå de elevene som 
opplever skolevegring og  skolene arbeider med forebyggende tiltak mot skolevegring. 
 
Det å fullføre videregående skole er viktig for helsa til den enkelte, men også for det 
samfunnsøkonomiske. Gjennomføringen for elever ved Oppdal videregående skole har vært over 
landsgjennomsnittet, men vi har ikke tall for de siste årene. Personer som ikke har fullført 
videregående skole har gjennomsnittlig lavere inntekt, høyere arbeidsledighet og benytter seg 
oftere av offentlige stønader og trygd enn de som har fullført. I tillegg er det en stor personlig og 
økonomisk belastning for den enkelte ikke å ha fullført videregående opplæring. Dette vil kreve 
ekstra ressurser med tiltak både individuelt men også helsefremmende for å styrke inkludering, 
trivsel, trygghet, mestring og vennskap. 
 

 

Oppvekst 

Barnehage 

Generell statistikk 

Det er 10 barnehager i Oppdal kommune i 2022.  

Kommunale barnehager Private barnehager 

Midtbygda barnehage Stølen private barnehage 

Pikhaugen barnehage Tågvollan barnehage 

Høgmo barnehage Fagerhaug barnehage 

Drivdalen barnehage Bjerkehagen frilufts barnehage 

 Torshaug private barnehage 

 Norlandia Brennan barnehage 

 

2021 HELE LANDET TRØNDELAG OPPDAL 

Andel barn 1-2 år i barnehage, i forhold til 
innbyggere 1-2 år (prosent) 

87 % 90,9 % 95,1 % 

Andel barn 1-5 år i barnehage, i forhold til 
innbyggere 1-5 år (prosent) 

93,4 % 95,8 % 99,7 % 

Andel barn 3-5 år i barnehage, i forhold til 
innbyggere 3-5 år (prosent) 

97,4 % 98,9 % 102,7 % 
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Andel barn i kommunale barnehager i 
forhold til alle barn i barnehage (prosent) 

50 % 61,4 % 44,2 % 

Kilde: Utdanningsdirektoratet – Statistikk barnehage  

Det er 100 % plassutnyttelse for barn 3-5 år og en høyere andel 1-2 åringer i barnehager i Oppdal 

sammenlignet med hele landet. Vi ser at enkelte barn med bostedsadresse i Rennebu går i 

barnehage i Oppdal, noe som er med og påvirker statistikken. Vi ser for eksempel at 102,7 prosent av 

barn i alderen 3-5 år går i barnehage. Antall barn i barnehage kan tyde på lav arbeidsledighet og god 

økonomi. Det er en kultur for å ha barna i barnehagen og det er god tilgang til barnehageplass i 

kommunen. 44,2 prosent av barna går i en kommunal barnehage, noe som er færre enn både 

Trøndelag og landet som helhet. 

Bemanning 

Barnehageloven sier at barnehagen skal ha minst en ansatt per 3 barn når barna er under 3 år og 

minst en ansatt per 6 barn når barna er over 3 år. De minste barna fra 0 – 2 år er de mest sårbare og 

er mer sensitiv for stress og ustabile forhold. De har stort behov for trygghet, stabilitet, søvn, 

tilpassede måltid og gode relasjoner til voksne, noe som gjør at man kan tenke «føre var» for denne 

aldersgruppa. Det er enda ikke nok forskning rundt 1 -åringer i barnehagen. Men en vet at 

tilstrekkelig og stabil bemanning er viktig for denne aldersgruppa.  

 

 

Kilde: Statistisk sentralbyrå, tabell 13502 

God kompetanse i personalet er avgjørende for god kvalitet i barnehagen. Andel barnehagelærere i 

forhold til grunnbemanning er noe høyere i Oppdal enn landet som helhet, men lavere sammenlignet 

med Trøndelag. 

Bemanningstetthet i barnehagene gir et noe uriktig bilde. Tallene tar utgangspunkt i antall barn og 

årsverk, ikke hvor mange ansatte det er til stede. Det tar ikke hensyn til plantid, møter og lang 

åpningstid. Bemanningstallene sier ikke noe om det er tilfredsstillende bemanning gjennom dagen. 
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5,5

5,6
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5,7

5,7

5,7

5,7

Oppdal Trøndelag Hele landet

13502: Antall barn korrigert per årsverk til grunnbemanning, 
alle barnehager (antall), 2021 (SSB)

https://www.udir.no/tall-og-forskning/statistikk/statistikk-barnehage/
https://www.ssb.no/statbank/table/13502
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Kilde: Statistisk sentralbyrå, tabell 13502 

Antall og andel barnehager som oppfyller pedagognormen 

 Hele landet Trøndelag Oppdal kommune 

Antall barnehager 5788 583 11 

 Antall Prosent Antall Prosent Antall Prosent 

Oppfyller pedagognormen 2758 53,3 375 76,2 10 90,9 

Oppfyller ikke 

pedagognormen 

865 16,7 80 16,3 1 9,1 

Oppfyller pedagognormen 

med disp. 

1550 30 37 7,5 0 0,0 

Kilde: Utdanningsdirektoratet – Statistikk barnehage 

Minoritetsspråklige barn 

I Oppdal har vi en lavere andel minoritetsspråklige barn i barnehagen i forhold til innvandrerbarn (1-5 

år) sammenlignet med både fylket og landet som helhet. Andelen er blitt lavere de senere år. Det ser 

ut til at flere innvandrere enn norske foreldre venter med oppstart i barnehage til barnet fyller 2 år. 

Dette kan ha både økonomiske (bl.a. kontantstøtte) og kulturelle årsaker. Ved skolestart går alle barn 

i Oppdal i barnehage. 
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Oppdal Trøndelag Hele landet

13502: Andel barnehagelærere i forhold til grunnbemanning 
(prosent), 2021 (SSB)

https://www.ssb.no/statbank/table/13502
https://www.udir.no/tall-og-forskning/statistikk/statistikk-barnehage/
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Kilde: Statistisk sentralbyrå, tabell 13502 

Foreldreundersøkelsen 

 

Kilde: Utdanningsdirektoratet – Statistikk barnehage 

Tilfredsheten i Oppdal etter foreldreundersøkelsen er bedre enn landsgjennomsnittet og Trøndelag. 

Vi ser også at foreldre er mer fornøyde enn landet i sin helhet og Trøndelagskommunene med både 

bringe- og hentesituasjonen, informasjon til foreldrene, relasjon mellom barn og voksen, samt ute- 

og innemiljøet. Tilfredshet kan tyde på gode barnehager. Ledig kapasitet i barnehager fører til 

konkurranse mellom barnehagene om søkere, noe som kan være med å øke kvaliteten.  

Spesialpedagogisk hjelp 

Alle barn skal få muligheten til å oppleve mestring og bli inkludert i et sosialt fellesskap. 

Barnehageloven skal sikre at barn med utfordringer knyttet til utvikling og funksjonsevne får et 

individuelt tilrettelagt barnehagetilbud (lov om barnehager § 19). Spesialpedagogisk hjelp i 

barnehagen skal gis innenfor det ordinære barnehagetilbudet. Hensikten er å styrke barnets 

fungering med tanke på trivsel, mestring og inkludering og det skal bidra til at barnet får økt utbytte 
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13502: Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til 
innvandrerbarn 1-5 år (prosent), 2021 (SSB)
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Ute- og innemiljø

Relasjon mellom barn og voksen

Barnets trivsel

Informasjon

Barnets utvikling

Medvirkning

Henting og levering

Tilvenning og skolestart

Tilfredshet

Snittsvar fra foreldreundersøkelsen i barnehager 2020 
(Utdanningsdirektoratet)

Oppdal kommune Trøndelag Hele landet

https://www.ssb.no/statbank/table/13502
https://www.udir.no/tall-og-forskning/statistikk/statistikk-barnehage/
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av å delta i barnehagens fellesskap. Individuelt tilpassede tiltak er en forutsetning for at hjelpen 

virker. I 2021 er det 10 barn som får spesialpedagogisk hjelp i Oppdalsbarnehagene. Det har ligget 

mellom 6-10 barn de siste 8 årene. 

Skole 

Trivsel på skolen 

Barn i Oppdalsskolen har det generelt bra på skolen. Ifølge Ungdata 2020 trives 92 prosent av 

barneskoleelever og 90 prosent av ungdomsskoleelever på skolen. 93 prosent av elevene i 

barneskolen og 90,5 prosent av elevene på ungdomsskolen opplever at lærerne bryr seg om dem. 

Flere barn og unge i Oppdalsskolene oppgir at de er fornøyde med skolen de går på sammenlignet 

med landet som helhet. 

 

Kilde: Ungdata 

Lekser og skolearbeid 

Det er ungdomsskoleelevene som bruker mest tid på lekser og skolearbeid utenom skolen. 50 

prosent av barneskoleelever oppgir at de bruker mindre enn en halvtime til skolearbeid utenom 

skolen mot 26 prosent av ungdomsskoleelevene. Blant elevene ved ungdomsskolen er det 40 prosent 

som bruker mellom en halv og én time og 33 prosent bruker over én time. 

 

Kilde: Ungdata 

Jenter bruker mer tid på lekser og annet skolearbeid utenom skolen sammenlignet med gutter. Tall 

fra Ungdata 2020 viser at 44 prosent av jentene og kun 23,7 prosent av guttene oppga at de brukte 
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minst én time hver dag utenom skolen til lekser og annet skolearbeid. Vi ser også at færre bruker 

mye tid på lekser og skolearbeid utenom skoletid nå enn for 10 år siden. 

 

Kilde: Ungdata 

Skulking og juksing 

Motivasjon for å lære er en sentral drivkraft bak den enkeltes skoleresultater, og bidrar til å påvirke 

sjansene for å gjennomføre skolen på en god måte. Motivasjonen kan komme til syne på ulike måter, 

både gjennom arbeidsinnsats, elevenes utdanningsvalg og hvorvidt de slutter opp om skolens formål 

og regler. Å skulke skolen – særlig når dette skjer gjentatte ganger – kan derimot signalisere det 

motsatte. Årsakene som ligger bak skulking kan være mange og kan ofte handle om forhold som ikke 

direkte har noe med skolen å gjøre. 

Skulking er mer vanlig i Oppdal enn når man ser landet under ett. 71 prosent av elever ved Oppdal 

ungdomsskole oppgir at de aldri har skulket skolen, mot 76 prosent på landsbasis. Skulking er mest 

utbredt blant gutter generelt, særlig blant gutter i 10. klasse. 

Vi ser en negativ trend når det gjelder skulking. I 2011 var det 13 prosent av elevene på 

ungdomstrinnet som skulket skolen minst én gang siste år, mens det i 2020 var 29 prosent. 
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Kilde: Ungdata 

 

Kilde: Ungdata 

 

Kilde: Ungdata 

Skolevegring og økning i psykiske utfordringer under og etter pandemien 

Pandemien har påvirket samfunnsutviklingen og skapt ringvirkninger – både sosialt og med tanke på 

å mestre endringer i skolehverdagen. Utfordringer som allerede var der, kan ha blitt forsterket. 

Nasjonale erfaringer fra pandemien er utfordringer med skolevegring og økte psykiske plager og 

utfordringer for barn og unge. Dette stemmer også med erfaringer fra Oppdal. Det er spesielt de 

elevene som har slitt med skolevegring og hatt psykiske utfordringer fra før som nå opplever dette. 

Mye digital undervisning, rigide regler om skolekohorter og vennekohorter og færrest mulig sosiale 

kontakter, færre åpne fritidsaktiviteter, strenge smitteverntiltak, kan ha ført til dårlig motivasjon – og 

mestringsfølelse, engstelse for å bli smittet eller ikke følge smittevernreglene, utrygghet i 

skolesammenheng med venner, mindre sosialt nettverk. Elever som har vært i overganger fra 

barnehage til barneskole, fra barneskole til ungdomsskole eller fra ungdomsskole til videregående 

skole under pandemien kan ha hatt utfordringer med å få trygghet, tillit, sosiale nettverk, henge med 

i undervisning osv. 

I Oppdal er det en fordobling av henvisninger fra barn og unge til PPT og psykisk helse og en økning 

av barn og unge som oppsøker skolehelsetjenesten fra 2020 til 2022. Erfaringer viser at det er flere 

barn og unge som rapporterer psykiske plager som stress, press, tristhet, vansker med sosiale 

prestasjoner og skoleprestasjoner – ikke føle seg bra nok, skolevegring, samt en økning av angst og 

depresjon. Det er bekymringsfullt at skolefravær og skolevegring har økt i Oppdal ganske betydelig i 

løpet av pandemien. Flere har fått fritak fra opplæringsplikten, altså en avkortning av skoletilbudet 

eller helt fritak fra skole. 
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Spesialundervisning 

Tall fra SSB viser at 8,1 prosent av alle elevene i kommunale og private grunnskoler får 

spesialundervisning, dette er ikke vesentlig forskjellig fra landet som helhet (7,8 prosent). Det er flest 

barn i 8. – 10. trinn som får spesialundervisning (11,5 prosent) sammenlignet med 1. – 4. trinn (5,3 

prosent) og 5. – 7. trinn (8,5 prosent). 

SFO 

I Oppdal går 155 barn i alderen 6-9 år i SFO i 2021, noe som tilsvarer 48,4 prosent av alle barn 6-9 år. 

I tillegg går ett barn over 9 år på SFO. Bruk av SFO ble sterkt redusert under pandemien, særlig for de 

eldste. 

Kilder 

- Kommunehelsa statistikkbank Folkehelseinstituttet. 

- Utdanningsdirektoratet. Statistikk for barnehager (https://www.udir.no/tall-og-

forskning/statistikk/statistikk-barnehage/) 

- SSB tabell 13502: Utvalgte nøkkeltall for barnehager 2015 – 2021.  

- Utdanningsdirektoratet. Foreldreundersøkelsen i barnehager 2020. 

- Ungdata 2020 

- Ungdata junior 2020 

- SSB tabell 11975: Barn i SFO 2015 – 2021 (https://www.ssb.no/statbank/table/11975) 

Fysisk helse 

Oppsummering og vurdering av situasjonen i Oppdal 

Oppdal kommune har en godt utviklet helsestasjon-  og skolehelsetjeneste. For eksempel får 95,8 
%  nybakte foreldre i Oppdal  hjemmebesøk av jordmor innen 3 døgn etter hjemkomst. Det samme 
gjelder for hjemmebesøk av helsesykepleier etter fødselen ( 98,6 % ).Dette er vesentlig høyere enn 
landet forøvrig og fylket.   
Tall fra Folkehelseinstituttet (Kommunehelsa statistikkbank) viser at vi har god 
vaksinasjonsdekning via barnevaksinasjonsprogrammet i Oppdal.  
 
Kartlegging fra ungdata viser at det er flere barn og unge i Oppdal som oppsøker helsesykepleier 
på skolen og helsestasjon for ungdom enn landet for øvrig. Det er flere jenter enn gutter som 
benytter seg av tilbudene. Alle grunnskolene og videregående skole i Oppdal har faste dager med 
tilbud om helsesykepleier. Dette er et lavterskeltilbud og elevene vil derfor få tidlig hjelp for 
utfordringer og plager. Det er også flere barn/ unge enn landet forøvrig som har benyttet tilbud fra 
psykolog. Mange får hjelp for sine psykiske problemer gjennom disse tilbudene. Det er færre barn 
/unge enn landet for øvrig som har psykiske problemer og utfordringer, men allikevel er trenden at 
problemer og utfordringer med den psykiske helsen har steget fra 2011 til i dag. Se mer under 
psykisk helse og rusmidler. 
 
Ungdom i Oppdal spiser for lite frukt og grønnsaker. 42% spiser frukt på skolen sjeldnere enn 1 – 2  
dager pr uke, dvs. nesten aldri. Kun 21% spiser frukt hver dag på skolen. Ungdom mangler kanskje 
motivasjon for å ta med frukt eller grønnsaker hjemmefra. Kartlegging om kostoldsvaner rundt 
frukt og grønnsaker stemmer med kartlegging fra HUNT om matvaner hos voksne. Ca. 30 - 40 % av 
voksne menn i Oppdal spiser frukt sjeldnere enn 3 ganger per uke og ca. 50 - 60 % av menn spiser 
grønnsaker sjeldnere enn 3 ganger per uke. 
 
Ungdata viser at  barn og unge i Oppdal er mer fysisk aktive en landsgjennomsnittet. 5 % er 
inaktive, mens  31 % er fysisk aktive oftere enn 5 dager pr uke. 64 % er fysisk aktive  fra 1- 4 ganger 
pr. uke. Mange  ungdommer i Oppdal ( 65 % ) trener på helsestudio. 
 

https://www.udir.no/tall-og-forskning/statistikk/statistikk-barnehage/
https://www.udir.no/tall-og-forskning/statistikk/statistikk-barnehage/
https://www.ssb.no/statbank/table/11975
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Inaktivitet 

 

Kilde: Trøndelag i tall – Bærekraft Mål 3 – God helse og livskvalitet 

Trening 

 

Kilde: Ungdata 
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Kilde: Ungdata 

 

Kilde: Ungdata 

Aktiviteter utenom idrettslag 

 

Kilde: Ungdata 
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Fødselsvekt 

 

Kilde: Kommunehelsa statistikkbank, FHI 

 

Kilde: Kommunehelsa statistikkbank, FHI 

Helsestasjon og skolehelsetjeneste 

Aktivitet i helsestasjons- og skolehelsetjenesten (2021) 
Hele landet 
(uten Oslo) Trøndelag Oppdal 

Hjemmebesøk av jordmor innen 3 døgn etter hjemkomst 47,4 37,5 95,8 

Hjemmebesøk av helsesykepleier til nyfødte 93,4 98,2 98,6 

Undersøkt grunnskole 1. trinn 89,9 98,4 104,4 

Undersøk ved 2-års alder 95,1 101,2 88,7 

Undersøkt ved 4-års alder 96,7 102,5 88,4 

Undersøkt 8. leveuke 99,6 99,8 101,4 

Kilde: Statistisk sentralbyrå, tabell 11993 

Barnevaksinasjonsprogrammet 

Tall fra Folkehelseinstituttet (Kommunehelsa statistikkbank) viser at vi har god vaksinasjonsdekning 

via barnevaksinasjonsprogrammet i Oppdal. Ved 2 års alder var 98 prosent av alle barn vaksinert for 

difteri, stivkrampe, kikhoste, poliomyelitt, hib, meslinger, kusma og røde hunder (5-årig gjennomsnitt 

2017-2021). Vaksinasjonsdekningen for rotavirus og pneumokokker var litt lavere (henholdsvis 95,5 

og 97,5 prosent). 
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HPV-vaksinering av unge kvinner 

HPV-vaksine har vært et tilbud til jenter i 7. klassetrinn i barnevaksinasjonsprogrammet siden 2009. 

Første årskullet for HPV-vaksine var født i 1997. Etter anbefaling fra Folkehelseinstituttet besluttet 

Stortinget å gi tilbud om gratis HPV-vaksine også til unge kvinner født 1991 eller senere. 67,2 prosent 

av kvinner født 1991-1996 tok HPV-vaksinen i perioden 2016-2019.  

90,8 prosent av alle kvinner på 16 år var vaksinert mot HPV infeksjon i et 5-årig gjennomsnitt 2017-

2021, noe som har hatt en jevn økning siden perioden 2013-2017 (79,8 prosent). 

Fysiske plager 

 

Kilde: Ungdata 

 

Kilde: Ungdata 
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Bruk av helsetjenester 

 

Kilde: Ungdata 

Bruk av smertestillende 

 

Kilde: Ungdata 

 

Kilde: Ungdata 
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Kilde: Ungdata 

Trenden viser at det er mindre bruk av smertestillende midler nå enn i 2017 og 2014. Det er flere 

jenter enn gutter som har behov for smertestillende midler og det er også flere jenter enn gutter 

som rapporterer om hodepine og magesmerter enn guttene. 

Matvaner 

 

Kilde: Ungdata 

 

Kilde: Ungdata 
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Kilde: Ungdata 

Tabellene viser at det er 39 % som spiser frukt/grønnsaker 1- 2 dager i uken eller sjeldnere. 

Trening og fysisk aktivitet 

Kilder 

- 11993: Aktivitet i helsestasjons- og skolehelsetjenesten, etter 

helseundersøkelser/konsultasjoner (K) 2015-2021. Statistikkbanken (ssb.no) 

- Kommunehelsa statistikkbank, FHI 

- Trøndelag i tall – Bærekraft Mål 3 – God helse og livskvalitet 

Psykisk helse  

Psykiske lidelser og skadelig bruk eller avhengighet av rusmidler er den viktigste årsaken til tap av 

helse blant barn, unge og voksne i arbeidsfør alder. God psykisk helse er en viktig ressurs i oppvekst, 

utdanning og inn i livet som ung voksen. Omfanget av psykiske lidelser og tilknyttet sykdomsbyrde 

gjør helsefremmende og forebyggende arbeid for å sikre barn og unges psykiske helse til et viktig 

satsingsområde. Å investere i barn og unges psykiske helse er lønnsomt både for den enkelte, for 

samfunnet og er viktig for å legge et godt fundament for voksenlivet. Psykisk helse er et av 

regjeringens viktigste satsningsområder. Konsekvensene av å vokse opp med store psykiske 

utfordringer som man ikke får hjelp for, er store. Dette kan prege vedkommende negativt, men det 

utgjør også en økonomisk byrde for samfunnet med tanke på tapt arbeidskapasitet. Det vil kunne 

prege både barnets oppvekst og følge personen inn i voksenlivet.  

 

 

 Trend-resultatene fra Ung-HUNT (Nord-Trøndelag)  

Resultat fra HUNT 4 – Angst og depresjon hos unge fra 13 – 19 år. 
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Kilde: Resultat av HUNT 4 - folkehelseutfordringer 

Figuren over viser  en kraftig økning i andelen jenter med symptomer på angst og depresjon. Fra 

Ung-HUNT1 (midten av 90-tallet) til Ung-HUNT4 (2017-19) har denne andelen økt med 24 prosent 

hos jentene (samlet verdi for ungdomsskole og videregående skole), slik at den etter Ung-HUNT4 var 

på 45 prosent. M.a.o. så defineres omtrent halvparten av jentene i denne aldersgruppen som å ha 

symptomer på angst og depresjon. For guttegruppa i Ung-HUNT i samme tidsperiode har det vært 

en økning på 6 % , hvor andelen med symptomer på angst og depresjon i Ung-HUNT4 var på 17 

prosent. Både for gutter og jenter var andelen med symptomer på angst og depresjon i Ung-HUNT4 

høyest i den eldste gruppen av ungdommer (16-19 år).  

Trend - resultatene fra HUNT- voksen (fra 18 år) 

HUNT 2 er fra 1995 – 1997. HUNT 3 er fra 2006 – 2008 og HUNT 4 er fra 2017 – 2019.  

Gjennomsnittsverdiene for angst, kvinner og menn i tidligere i Nord-Trøndelag, var i HUNT4 

henholdsvis 23 og 15 prosent.  

Depresjonssymptomer kvinner 

https://www.ntnu.no/documents/10304/1269212242/Folkehelseutfordringer%2bi%2bTr%C3%B8ndelag%2b2019.pdf/153c78b4-ad78-4b5a-a65b-2c1b9ff1252b
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Figuren viser forekomsten av depresjonssymptomer hos kvinner. Hunt 2 er fra 1995- 1997, HUNT 3 

fra 2006 – 2008 og HUNT 4 fra 2017 – 2019. Trenden viser her en sterk økning i depresjon blant yngre 

under 30 år, samt en nedgang etter hvert som kvinnene blir eldre, men at det stiger brått igjen etter 

kvinnene er blitt 80 år. Trenden var motsatt dersom man ser på HUNT 2. 

Depresjonssymptomer menn 

 

Figuren viser forekomsten av depresjonssymptomer for menn nord i Trøndelag fra HUNT 1 til HUNT 

4. HUNT 4 viser en økning blant menn under 40 år fra HUNT 2 og en gradvis nedgang frem til 80 år. 

Etter 80 år stiger depresjonssymptomene hos menn. 

Angstsymptomer kvinner 
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Figuren over viser en sterk økning i angst symptomer fra HUNT 2 til HUNT 4 hos kvinner under 40 år 

og spesielt under 30 år.  

Angstsymptomer menn 

Figuren over viser en økning av angst symptomer hos menn under 40 år fra HUNT 2 til HUNT 4, selv 

om den er lavere enn hos kvinner. 

 

Oppsummering og vurdering av situasjonen i Oppdal 

Psykisk helse er et av de tre utfordringsområdene  for Oppdal. 
Ut fra kartlegging og tallmateriale fra elevundersøkelse, ungdata, folkehelseprofil og 
oppvekstprofil ser vi en trend og en økning  av flere unge og spesielt jenter som har større 
utfordringer med psykiske utfordringer nå enn før. Samtidig rapporteres det at mange  barn og 
unge  har det bra og  mestrer å takle de psykiske utfordringene enten selv eller ved hjelp av å 
snakke med venner, familie eller helsesykepleier.  
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For de fleste er nok dette vanlige og forbigående psykiske plager og som for mange naturlig hører 
til i den vanskelige livsfasen som ungdomstiden ofte kan være. Samtidig er dette hverdagsplager 
som kan være utfordrende nok for de som rammes og bidrar til begrenset livskvalitet.  
 
Vi ser også Oppdal følger den nasjonale trenden med en økning i rapportering på psykiske 
problemer og utfordringer fra 2011 til 2020. For noen vil plagene være starten på mer langvarige 
psykiske helseutfordringer og for andre er det naturlige plager som hører alderen til.  
 
Trend-resultatene fra  (Ung-HUNT1 – Ung-HUNT4), viser en kraftig økning i andelen jenter med 
symptomer på angst og depresjon. Fra Ung-HUNT1 (midten av 90-tallet) til Ung-HUNT4 (2017-19) 
har denne andelen økt med 24 prosent hos jentene (samlet verdi for ungdomsskole og 
videregående skole), slik at den etter Ung-HUNT4 var på 45 prosent. M.a.o. så defineres omtrent 
halvparten av jentene i denne aldersgruppen som å ha symptomer på angst og depresjon.  
 
En del forskning knytter nå økningen av psykiske plager, angst og depresjon til bla. økt bruk av 
sosiale medier. Dette henger sammen med hvordan man bruker sosiale medier og ikke hvor mye 
man bruker den. Bruken av sosiale medier utgjør en kompleks sosial arena, og det er lite 
sannsynlig at det er kun ett aspekt ved sosiale medier som kan forklare en eventuell sammenheng 
med psykisk helse og livskvalitet. Bruk av sosiale medier kan også virke inn på både mindre fysisk 
aktivitet og  søvnvansker , derfor er det nok en  mer kompleks  årsaksforklaring. 

 
I Oppdal er det klare tilbakemeldinger fra psykisk helse, PPT og skolehelsetjenesten på en økning i 
henvendelser og alvorligere psykiske utfordringer både under og etter pandemien. Henvisning  til 
barne - og ungdomspsykiatrien har økt under pandemien. Dette er  trender vi må ta på alvor og 
helsefremmende og forebyggende arbeid må styrkes.  
 
Andelen elever som har opplevd mobbing har gått ned fra 2017 til 2021  ved Oppdal videregående 
skole og det samme kan man se ved Oppdal ungdomsskole.  
 
Det er flere som rapporterer mobbing i barneskole og ungdata junior viser at 18 % av elevene i 5., 
6., og 7. trinn har opplevd å bli stengt ute, plaget eller truet den siste måneden. 50 % av elevene 
har aldri opplevd dette. Det er flere jenter enn gutter som har opplevd negative hendelser via nett 
eller mobil. Det handler mest om å bli stengt ute fra sosiale ting på nettet eller at det er skrevet 
sårende ting. 
    
93% av ungdomsskoleelevene mener livet er bra, 84 % mener de har alt de ønsker seg i livet og 82 
% liker seg selv slik de er. Det er flere gutter enn jenter som skårer høyest på alle de tre 
spørsmålene om livskvalitet. 
  
Konsekvensene av å vokse opp med psykiske utfordringer som man ikke får hjelp til eller blir møtt 
på, er store, både personlig med også økonomisk for samfunnet generelt. Det vil kunne prege 
både barnets/ungdommens oppvekst og følge personen inn i voksenlivet. For eksempel kan det 
være vanskelig å entre arbeidslivet eller fungere i dagliglivet.  
 
Det er viktig at barn og unge har verktøy og støtte til å komme seg ut av utfordringene selv eller 
med hjelp. Oppdal kommune har en rekke universelle program som skal styrke barn og unges 
psykiske helse. Det er en rød tråd i tiltakene helt fra før fødsel og til ungdommene er ferdig med 
videregående skole.  
 
Oppdal kommune har utviklet en digital handlingsveileder  «Sett i Oppdal» som skal sikre at alle 
barn og unge skal få rett helse til rett tid. Dette arbeidet vil bli et betydningsfullt bidrag i 

https://oppdal.bedreinnsats.no/
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kommunens forbedringsarbeid knyttet til «tidlig identifikasjon av barn i risiko». En oversikt over 
tiltak og  tidlig og tverrfaglig satsing på barn og unges psykiske helse ligger i samhandlingsmodellen 
«Sett i Oppdal» 
 

 

Hvordan har pandemien påvirket den psykiske helsa til barn og unge i Oppdal? 

Barn og unge i Norge har ikke vært hardt rammet av covid-19-sykdom, men smitteverntiltakene har 

endret hverdagen deres dramatisk. I løpet av pandemien har skoler på alle nivåer i Norge vært helt 

eller delvis stengt, noen over lang tid. Dette har påvirket barn og unges psykiske helse, trivsel og 

læring.  

Pandemien har preget norsk barnehage og skole i nesten to år. Det er stor variasjon hvordan 

pandemien har påvirket barn, unge og familier. For de aller fleste barn og unge har taklet 

smitteverntiltakene godt. Det handler det om å reagere helt normalt på en unormal situasjon. Når 

smitteverntiltakene har opphørt normaliseres hverdagen for de aller fleste barn og unge går det da 

greit, men for de som hadde det vanskelig fra før har utfordringsbildet økt. Forskning og erfaringer 

viser at det er ungdom som allerede har lite ressurser/store utfordringer og kommer fra hjem med 

trangere kår, som opplever økning av angst – og depressive symptomer, ensomhet, mindre fysisk 

aktivitet, relasjonsutfordringer med både venner og foreldre, skolevegring enn ungdom ellers. 

Erfaringer fra både helsestasjon – og skolehelsetjeneste, psykisk helse og PPT i Oppdal er at de 

opplever en økning i antall henvisninger og henvendelser fra barn og unge under pandemien. Psykisk 

helse har opplevd en fordobling av antall henvisninger av ungdommer under 18 år de to siste årene. I 

2019 var det 24 henvisninger mens det i 2021 var 52 henvisninger. Pr. juni 2022 har det allerede vært 

38 henvisninger. PPT har hatt en økning i antall henvendelser fra 44 henvisninger i 2019 til 54 

henvisninger i 2021.  

De økte henvisningene følger den nasjonale trenden som erfares etter pandemien. Det kan være slik 

at situasjonen med pandemi har vært med å forsterke symptomer og at henvisningene kommer på 

bakgrunn av det. Tema som er tatt opp i møte med helsetjenesten er for eksempel krangling i 

hjemmet, vanskeligheter med å komme seg på skolen, finne seg selv, press og stress med både det 

sosiale, skoleprestasjoner, vanskelig forhold til spising/mat selvskading eller ønske om å ikke leve, 

m.m. Det er mange ungdommer som sliter med det sosiale, prestasjon, å ikke føle seg bra nok. 

Enkelte har tunge og mørke tanker, ønske om å ikke leve, selvskading og har hatt behov for 

henvisning videre.  De fleste som er henvist PPT er videre henvist til BUP for utredning og behandling.  

Skolehelsetjenesten og Helsestasjon for Ungdom har og oversikt over andel elever som har benyttet 
seg av HfU og skolehelsetjenesten. Tallene gir sikker kunnskap om hvor mange elever som har 
mottatt helsefremmende og forebyggende tilbud, i tillegg til konsultasjonene og undervisningen som 
inngår i skolehelsetjenestens faste program.  
Andelen elever som benyttet seg av ekstrakonsultasjoner skoleåret 2021/2022 er: Barneskolene; 
45%, Ungdomsskolen 58% og videregående 28%. Andel elever i Oppdal som er i kontakt med 
tjenesten er høyere enn landsgjennomsnittet (25%). Andelen gutter som er i kontakt med 
skolehelsetjenesten har økt de seinere år. 43% av elevene som inneværende skoleår mottok ekstra 
tilbud i skolehelsetjenesten var gutter, resterende 57% var jenter. Andel gutter som er i kontakt med 
skolehelsetjenesten i Oppdal er betydelig høyere enn landsgjennomsnittet. Dette indikerer reell 
tilgjengelighet til lavterskeltilbud og derigjennom økt sannsynlighet for tidlig intervensjon – for både 
gutter og jenter. Skolehelsetjenesten gjennomførte 2395 ekstrakonsultasjoner, ca.1000 
telefonkontakter og 150 samarbeidsmøter skoleåret 2021/2022.   

https://oppdal.bedreinnsats.no/
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De 6 første mnd. av 2022 har 71 ungdommer oppsøkt Helsestasjon for ungdom, 92 % er jenter og 8 % 
er gutter. HfU er et drop-in tilbud til ungdom (13-25 år) med utvidet åpningstid. Tilbudet øker 
tilgjengeligheten også for ungdom som ikke går på skolen, for eksempel lærlinger og ungdom som 
har falt fra skoleløp videregående.  
Digital plattform, Instagramkontoen «Oppdal_hfu» har nå 217 følgere pr. 25.08.22, 82% jenter og 
18% gutter. Statistikkfunksjonen i Instagram, viser at vi til enhver tid når ut til betydelig flere enn de 
som følger kontoen vår. Det er en del av nasjonal ungdomskultur at man ikke følger, men aktivt går 
inn og sjekker ut, uten at andre kan se at man følger kontoer. Overordnet er plattformen en 
helsefremmende kanal, med tema som ungdom kan relatere seg til, hente kunnskap fra og 
forhåpentligvis kunne ta mer velinformerte valg i eget liv på bakgrunn. Tjenesten erfarer i tillegg at 
elever tar kontakt for konsultasjon etter å ha lest temainnlegg på Oppdal_hfu.  
 

Nasjonalt uttrykkes det bekymring rundt en økning i skolevegring, noe som gjenspeiles også i Oppdal. 

Skolefravær og skolevegring har økt ganske betydelig i løpet av pandemien og PPT i Oppdal melder at 

flere enn før har fått fritak fra opplæringsplikten, altså en avkortning av skoletilbudet eller helt fritak. 

Deltakelse i fritidsaktiviteter er viktig for barn og unges fysiske og psykiske helse. I Oppdal 

ungdomsklubb har deltakelsen blitt halvert etter pandemien. De som har vært lite sosiale fra før har 

fått dette forsterket gjennom pandemien og terskelen for å delta er blitt enda høyere. Deltakelsen i 

organisert idrett hos barn og unge har også gått ned i pandemiperioden. Noen har også opplevd 

ensomhet. Hjemmeskole, digital undervisning og avlyste fritidsaktiviteter har forsterket opplevelsen 

av ensomhet blant de unge. Ungdataundersøkelse som er gjennomført i 124 kommuner i Norge 

(Oppdal har ikke deltatt) våren 2022 viser at flere av de endringene som ble dokumentert i 

forbindelse med pandemien, stort sett er tilbake igjen på nivået før pandemien. De aller fleste 

rapporterer at de har god livskvalitet, og at de lever aktive liv. Det store flertallet opplever at de har 

gode venner, de aller fleste har tette og tillitsfulle relasjoner til foreldrene sine, og trivselen i norsk 

skole er høy. De færreste har mange psykiske plager, og bare et mindretall rapporterer om stor grad 

av ensomhet. Resultatene understøtter dermed hovedfunnet fra Ungdata i pandemiåret 2021, om en 

ungdomsgenerasjon som stort sett taklet pandemitidens utfordringer på en rimelig god måte. 

Kilder 

- Udir – konsekvenser av pandemi 

- Psykososial beredskap – barn og unge rammes hardt av pandemien 

- Oslomet – Norsk ungdom har taklet pandemien bra 

- Ungdata 2022 – Nasjonale tall 

- Folkehelse etter covid – 19. 

- De største utfordringene nå og i tiden fremover - Helsedirektoratet 

- Trøndelag i tall  

- Kraftig økning i spiseforstyrrelser hos jenter under pandemien 

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/februar-2022-smitteverntiltak-i-barnehager-og-skoler--manedlig-rapport-om-status-og-konsekvenser/pandemiens-konsekvenser-for-barn-og-unge/
https://www.psykososialberedskap.no/barn-og-unge-rammes-hardt-av-pandemien/
https://www.oslomet.no/forskning/forskningsnyheter/ungdom-har-taklet-pandemien-bra
https://oda.oslomet.no/oda-xmlui/handle/11250/3011548
https://www.fhi.no/contentassets/b669d0bbb94943efae9793b33526d415/folkehelserapportens-temautgave-2021---folkehelsen-etter-covid-19.pdf
https://www.helsedirektoratet.no/rapporter/folkehelse-i-et-livslopsperspektiv-helsedirektoratets-innspill-til-ny-folkehelsemelding/folkehelse-gjennom-livslopet-barn-og-unge/de-storste-utfordringene-na-og-i-tiden-fremover
https://trondelagitall.no/artikler/helsetilstand#psykisk%20helse
https://www.fhi.no/nyheter/2022/kraftig-okning-i-spiseforstyrrelser-hos-unge-jenter-under-pandemien/


   
 

74 
 

Livsmestring 

Psykiske plager 

 

Kilde: Trøndelag i tall – Bærekraft Mål 3 God helse og livskvalitet 

I Ungdata omtales det som å ha «mange psykiske helseplager» dersom en ungdom i gjennomsnitt 

har krysset av for at de – i løpet av en uke – er «ganske mye plaget» av alle de seks plagene i forrige 

figur. Ungdata fanger ikke opp det som ut fra kliniske kriterier regnes som depresjon eller depressive 

lidelser.  

 

Kilde: Ungdata 

Tabellen over viser at det er flest som rapporterer at de bekymrer seg for ting og at de føler seg 

ulykkelig, trist eller deprimert. Vi ser en økning i rapporteringa på disse spørsmålene fra 2011 til nå. 

De fleste som rapporterer på disse utfordringene er jenter, samt at vi ser en økning i rapportering på 

psykiske utfordringer i takt med alderen. 

Press og stress 

I diskusjonene om hvordan det er å være ung i dag hører man ofte at ungdom opplever mye 

prestasjonspress, og at det er sterke forventninger til den enkelte om å være best – enten det 

handler om å ha et bra utseende, om å være god på skolen eller i idrett, eller å lykkes gjennom 

sosiale medier. 

Stress kan være både positivt og negativt. Det kan for eksempel være positivt når det gir deg ekstra 

energi og gjør deg bedre i stand til å fokusere og prestere. Men stress har også negative sider, og kan 

i verste fall være helsefarlig. Det negative stresset oppstår gjerne når det over tid er en tydelig 

ubalanse mellom de utfordringene en står overfor, og de ressursene en har til å håndtere 

situasjonen. I Ungdata er denne typen negativt stress kartlagt gjennom å spørre ungdom om de har 

opplevd så mye press den siste uka at de har hatt problemer med å takle presset.  
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Bekymret seg for mye om ting

Følt seg stiv eller anspent

Følt håpløshet med tanke på framtida

Følt seg ulykkelig, trist eller deprimert

Hatt søvnproblemer
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Prosentandel av ungdom i Oppdal kommune som i løpet av den siste 
uka har vært plaget av følgende. Ungdata 2020

Ikke plaget i det hele tatt Lite plaget Ganske mye plaget Veldig mye plaget

https://trondelagitall.no/statistikk/mal-3-god-helse-og-livskalitet
https://www.ungdata.no/
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Resultater Ungdomsskolen (Ungdata 2020) 

  

Kilde: Ungdata 

 

Kilde: Ungdata 

 

Tabellene over viser at de aller fleste klarer å håndtere presset og de problemer de har. Det er flest 

jenter som opplever press og det er flest som opplever press om å gjøre det bra på skolen, mens det 

er få som føler press i forhold til antall “følgere” og “likes” på sosiale medier. 

Søvn 

Søvn spiller en sentral rolle i forhold til barnas utvikling, deres psykiske helse og atferd, samt evne til 

læring og konsentrasjon. Søvn har også betydning for vekst, vekt, immunsystemet og risiko for 

ulykker. Forstyrret og/ eller utilstrekkelig søvn kan ha konsekvenser både på kort og på lang sikt. 
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https://www.ungdata.no/
https://www.ungdata.no/
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Kilde: Nasjonalt kompetansesenter for søvnsykdommer 

Tabellen er hentet fra nasjonalt kompetansesenter for søvnsykdommer og viser anbefalt 

søvnmengde ved ulik alder. 

Tabellen viser anbefalt mengde. Søvnbehovet kan imidlertid være individuelt og variere mye fra barn 

til barn.  

Resultater Barneskolen (Ungdata junior 2020) 

  

Kilde: Ungdata 

Tabellene over viser at 69 % av elevene i 5, 6, og 7 trinn sover anbefalt mengde 9 – 11 timer pr. natt. 

Det er langt flere Jenter enn gutter som rapporterer at de har problemer med å sove. 
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https://helse-bergen.no/nasjonal-kompetansetjeneste-for-sovnsykdommer-sovno
https://www.ungdata.no/
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Mobbing 

En gjennomgang av forskning på langtidsvirkninger av mobbing viser at mobbeofre har risiko for å få 

nedsatt selvtillit, ensomhet, selvmordstanker og søvnproblemer kan være noen av følgene av 

mobbing. Hodepine og generelle smerter er også vanlig. I tillegg kan mobbing lede til psykotiske 

symptomer, atferdsproblemer og rusmiddelbruk. Mobbing kan også ha skolerelaterte konsekvenser 

som høyt fravær og lave karakterer. Helsekonsekvensene for dem som blir mobbet er veldig 

alvorlige, både på kort og lang sikt.  

Resultater Ungdomsskolen (Ungdata 2020) 

 

Kilde: Ungdata 

Tabellene over er hentet fra ungdata og viser at tallene variere fra ulike år og er høyere enn de 

som man finner i elevundersøkelsen. Tall fra elevundersøkelsene er mer stabile over flere år enn 

ungdataundersøkelsen.  

Resultater elevundersøkelsen 2021/2022 for Oppdal ungdomsskole. 

 

Kilder: Udir – Elevundersøkelsen  

Tabellen er hentet fra elevundersøkelsen 2021/2022 og viser at 4,3 % har rapportert at de føler 

seg mobbet av andre elever den siste måneden.  

Resultater for elevundersøkelsen 2020/2021 vg1: 
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https://www.udir.no/tall-og-forskning/statistikk/statistikk-videregaende-skole/
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Kilder: Udir – Elevundersøkelsen  

Resultater Barneskolen (Ungdata junior 2020) 

  

Kilde: Ungdata junior 2020 
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Kilde: Ungdata junior 2020 

 

Kilde: Ungdata junior 2020 

 

Tabellene over viser at 18 % av elevene i 5., 6., og 7. trinn har opplevd å bli stengt ute, plaget eller 

truet den siste måneden. 50 % av elevene har aldri opplevd dette. Det er flere jenter enn gutter som 

har opplevd negative hendelser via nett eller mobil. Det handler mest om å bli stengt ute fra sosiale 

ting på nettet eller at det er skrevet sårende ting. 

Kilder: Læringsmiljøsenteret – konsekvenser av mobbing 

Vennskap 

Å ha gode venner er svært viktig for de fleste barn og unge. Det har betydning for selvbildet og for 

utvikling av sosial kompetanse, og beskytter mot mobbing og utestenging. Utover i ungdomstiden 

betyr vennskap med jevnaldrende gradvis mer og mer. For barn og unge er for eksempel det å ha 

venner og å være en del av fellesskapet en viktig del av deres sosiale, kognitive og emosjonelle 

utvikling og er avgjørende ferdigheter for å kunne leve et godt liv. For barn og unge kan det å ikke ha 

venner, hverken på skolen eller på fritiden, være så alvorlig at det på mange måter gir det samme 

utfordringsbildet som hos unge som står utenfor skole eller arbeid. På lengre sikt har samspillet med 
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https://www.uis.no/nb/laringsmiljosenteret/forskning/konsekvenser-av-mobbing#/


   
 

80 
 

de jevnaldrende betydning for utvikling av selvbilde og sosial kompetanse. Å ha venner er viktig fordi 

det gir en opplevelse av at man er godtatt. Hvilke venner man har markerer tilhørighet og sier også 

noe om hvem man er. Det er derfor positivt når Ungdata viser at de aller fleste ungdommer i Oppdal 

har venner å være sammen med. Det er samtidig bekymringsfullt at hver tiende ungdom i Norge 

mangler venner de kan stole på og som de kan snakke med om alt mulig.  

Resultater Ungdomsskolen (Ungdata 2020) 

  

 Kilde: Ungdata 

Tabellene over viser at de aller fleste har en venn (92 %). De fleste er hjemme med venner og det er 

flest som gjør det 2 eller flere ganger i uken. Tidstrenden fra 2011 til 2020 viser også at antall som har 

minst en venn og stole på er stabilt. 

Resultater Barneskolen (Ungdata junior 2020) 

 

Kilde: Ungdata junior 
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Kilde: Ungdata junior 

Tabellene over viser at 92% av barneskoleelevene har en venn de kan stole på. 95 % har noen å være 

sammen med på fritiden og så å si alle har noen å være sammen med i friminuttene. 

Kilder: Oslomet – Verdien av vennskap 

Ensomhet 

Ensomhet er en risikofaktor for å utvikle dårlig psykisk helse. 

 

Resultater Ungdomsskolen (Ungdata 2020) 

  

Kilde: Ungdata 
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Kilde: Ungdata 

 

Kilde: Ungdata junior / Ungdata 

Tabellen over viser at det er flere jenter enn gutter i alle aldergrupper som føler på ensomhet og at 

det øker med alderen. Det er spesielt ved ungdomsskolen man ser størst forskjell på kjønn. 

Ungdataresultatene viser at det å føle seg ensom øker med alderen. 

19 prosent av elever ved Oppdal ungdomsskole oppgir å ha vært ganske mye eller veldig mye plaget 

av ensomhet i løpet av siste uke før undersøkelsen. 57 prosent oppgir å ikke ha vært plaget av 

ensomhet i det hele tatt, mens 25 prosent oppgir å ha vært lite plaget. Sammenlignet med landet 

som helhet er det litt færre ungdommer i Oppdal som føler seg ensom. Det er flere jenter enn gutter 

som opplever å være plaget av følelsen av å være ensom. 7,6 prosent av jentene og 9,6 prosent av 

guttene oppgir å ha vært veldig mye plaget av følelsen av å være ensom siste uke. Ensomhet henger 

sammen med mangel på opplevd fellesskap og sosial kontakt.  

Framtid 

Aldri har det vært så mange unge som tar så lang utdanning som i dag. En av de sentrale 

målsettingene i norsk utdanningspolitikk er sosial utjevning, slik at alle har de samme mulighetene til 

utdanning. Til tross fro et åpent utdanningssystem med gode finansieringsordninger er det fortsatt 
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yrkesstatus. Etter grunnskolen begynner de aller fleste direkte i videregående opplæring. Likevel er 
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bestått opplæringen etter fem år. Andelen som gjennomfører har økt noe de siste årene, men fordi 

videregående utdanning i større grad er en betingelse for inntreden i arbeidslivet, er det et nasjonalt 

mål å øke andelen som gjennomfører ytterligere.  

 

Resultater Ungdomsskolen (Ungdata 2020) 
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Kilde: Ungdata 

 

Tabellene over viser at 92 prosent av ungdom i Oppdal kommune tror de vil komme til å fullføre 

videregående skole, mot 89 prosent i landet som helhet. Det er flere jenter enn gutter som tror de vil 

fullføre videregående skole. Få tror de kommer til å bli arbeidsledige og de aller fleste tror de vil få et 

lykkelig liv. 

Tidstrenden i forhold til om ungdommene tror de vil få et lykkelig liv er ganske stabil fra 2011 (78%) 

til 2020 (73%). 

Egenvurdering av helsa 

Resultater Ungdomsskolen (Ungdata 2020) 
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Kilde: Ungdata 

Tabellen over viser at 74 % er fornøyd med helsa si. Det er over landssnittet og en økning fra 2011. 

Det er flere gutter enn jenter som er fornøyd med helsa si. 

Resultater Barneskolen (Ungdata 2020) 
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• Høy livskvalitet reduserer risikoen for psykisk sykdom og psykiske vansker som for eksempel 

alvorlig depresjon og angst- og depresjonslignende symptomer. 

• Lykke og livskvalitet styrker motstandskraften i møte med belastninger. 

• Høy livskvalitet har sammenheng med sterkere nettverk og sosial støtte 

En rekke faktorer kan påvirke livskvaliteten, slik som mestringsressurser, sosial støtte, positive og 

negative livshendelser, gener og personlighet, tilknytningsforhold, venner og familiebånd, kultur og 

objektive faktorer som samfunnsforhold og økonomi. 

Resultater Ungdomsskolen (Ungdata 2020) 
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Kilde: Ungdata 

Tabellene over viser at 93% av ungdomsskoleelevene mener livet er bra, 84 % mener de har alt de 

ønsker seg i livet og 82 % liker seg selv slik de er. Det er flere gutter enn jenter som skårer høyest på 

alle de tre spørsmålene om livskvalitet.  

Det er flere som oppgir at de føler seg ulykkelig, trist eller lei seg i løpet av siste uka nå enn før og 

trenden følger den nasjonale utviklingen, selv om Oppdal ligger under både fylket og lands snittet på 

disse områdene 

Det er en liten økning i ensomhet. Færre som gruer seg til å gå på skolen, og flere som har en fast 

venn.  

Rapportering på mobbing ved ungdomsskolen har økt fra 2011, men ved elevundersøkelsene har 

tallene vært lavere. I 2021/2022 rapporterer 4,5 % av elevene at de føler seg mobbet. 

Resultater Barneskolen (Ungdata junior 2020) 
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Kilde: Ungdata junior 

 

Kilde: Ungdata junior 

65

68

35

68

26

22

44

28

7

7

16

4

2

3

5

0

0 20 40 60 80 100

Er veldig godt fornøyd
med hvordan de er

Liker seg selv slik de er

Har alt de ønsker seg i
livet

Mener livet er bra

Barns egen oppfatning av seg selv 
og livet - Oppdal kommune.

Helt enig Litt enig Litt uenig Helt uenig

28

61

8 3

Hvor ofte barn på barneskolen 
føler seg stresset. Oppdal 

kommune, Ungdata junior 2020.

Aldri Noen ganger Ofte Veldig ofte

7

10

16

7

14

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

5. trinn 6. trinn 7. trinn Gutter Jenter

Hvor ofte barn på barneskolen 
føler seg stresset. Oppdal 

kommune. Ungdata junior 2020.

26

60

37

75

85

43

55

42

33

45

18

13

31

36

32

7

18

7

3

26

9

0 20 40 60 80 100 120

Andre

Helsesøster på skolen

Læreren sin

Far

Mor

Søsken

Venner

Barn på barneskolen som kan snakke med noen av følgende om triste 
eller vanskelige ting. Oppdal kommune, Ungdata junior 2020.

Ja, helt sikkert Ja, kanskje Nei



   
 

89 
 

Tabellene over viser at de aller fleste elevene i 5, 6 og 7 trinn har en oppfatning av at de har god 

livskvalitet. 96 % oppgir at de har et bra liv, 79 % mener de har alt de ønsker seg i livet, 90 % liker seg 

selv slik de er og 96 % er fornøyd med hvordan de er. 

11 % opplever at de ofte eller noen ganger er stresset og det er flere jenter enn gutter som opplever 

dette. 

De aller fleste snakker med både mor, far, venner og helsesykepleier om triste og vanskelige ting 

(kilde: FHI – Psykisk e plager hos barn og unge).  

Foreldre 

Foreldre og foresatte er de viktigste omsorgspersonene i oppveksten. Ifølge barneloven er foreldre 

pliktige til å sørge for økonomisk underhold og omsorg, de skal sikre en forsvarlig oppdragelse og at 

barnet får en utdanning. Foreldrenes ressurser – økonomisk, kulturelt og sosialt – danner grunnlaget 

for barn og unges levekår og livskvalitet. Studier tyder på at foreldre betyr mye både for unges 

utdanningsvalg, og for unges fritidsinteresser. Foreldre er for de aller fleste barn de viktigste 

personene i livet – og dette varer til de er langt opp i ungdomsåra. Foreldrerelasjonen er også 

fundamental fordi foreldrene på mange måter legger grunnlaget for barnas muligheter til å etablere 

gode relasjoner til andre. Forskning viser at barn som får dekket behovene sine og opplever trygghet 

i samspillet med foreldrene, oftere vil ha positive sosiale relasjoner både til andre barn og til andre 

voksne (kilde: bufdir.no). 

Ungdata viser at de færreste ungdommer opplever stadige krangler med foreldrene, og at det store 

flertallet er svært godt fornøyd med foreldrene sine. For mange unge er foreldrene de viktigste 

støttespillerne når det oppstår problemer av ulik art. 

Resultater Ungdomsskolen (Ungdata 2020) 
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Kilde: Ungdata 

Tabellene over viser at de aller fleste elevene ved ungdomsskolen er fornøyde med foreldrene sine. 

De aller fleste opplever at foreldrene har penger til at de kan delta på fritidsaktiviteter, mens 16 % 

som opplever det motsatte. Foreldre kjenner vennene og vet hvem de er sammen med på fritida. 

Resultater Barneskolen (Ungdata junior 2020) 
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Kilde: Ungdata junior 

 

Kilde: Ungdata junior 

Tabellene over viser at de aller fleste elever ved barneskolen er fornøyd med foreldrene sine. 

Foreldrene vet hvor barnet er i fritiden, de kjenner vennene og de liker barnet som det er. De aller 

fleste får ros og barnet liker å være sammen med foreldrene sine. Det er få som opplever at 

foreldrene kjefter ofte på dem. Det er flest barn og unge som gjør noe sammen med familien sin 1 

– 2 dager i uken. Det er lite forskjeller på jenter og gutter. 
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- Hva betyr livskvalitet og trivsel for barn og unges fysiske og psykiske helse. 
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- Hvorfor er barnas søvn viktig? Nasjonalt senter for søvnsykdommer. 

- Psykisk helse påvirker av sosiale medier 

- Kraftig økning i spiseforstyrrelser under og etter pandemien 

Vold og trakassering 

Mens mobbing har stått på dagsorden i lengre tid, har seksuell trakassering og vold fra foreldre fått 

mindre oppmerksomhet i forskning av ungdom. I dag er oppmerksomheten om disse fenomenene 

større. Barn og unge som har vært vitne til vold eller selv blitt utsatt for vold, overgrep og 

omsorgssvikt, er særlig utsatt. De har nedsatt livskvalitet, flere fysiske, psykiske og seksuelle 

helseplager på kort og lang sikt sammenlignet med barn uten slike erfaringer. Barn som vokser opp i 

lavinntektsfamilier, i familier med rus, psykisk sykdom eller kriminalitet har oftere 

overgrepserfaringer i oppveksten sammenlignet med andre barn. Ungdom med en 

funksjonsnedsettelse eller som ikke ønsker å kategorisere seg selv som hverken gutt eller jente har 

flere overgrepserfaringer enn annen ungdom. Tidligere forskning har vist at lesbiske, bifile og 

homofile ungdommer rapporterer å være fem ganger mer utsatt for trusler og vold enn ungdom 

generelt.  

Vold, overgrep og omsorgssvikt i oppveksten er en vanlig årsak til at barnevernet åpner for 

omsorgsovertagelse. Barn i barnevernet har en høyere forekomst av helseutfordringer knyttet alle 

dimensjonene av helse, uavhengig av bakgrunnen for omsorgsovertagelsen (Helsedirektoratet, 

2021). Det er viktig å sikre at barn i barnevernets omsorg følges opp med sikte på å avdekke behov, 

forebygge skjevutvikling og behandle sykdom tidlig. Å ha god kunnskap og oversikt er ansett som 

viktig for å kunne utvikle en bedre politikk på området (Ungdata 2020).  

En ny studie fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) viser ingen økning i 

vold mot unge under pandemien. Det er imidlertid flere som forteller om seksuelle overgrep enn 

tidligere. Økningen i omfang av seksuelle overgrep fra en voksen var spesielt tydelig blant ungdom 

som lever med ulike typer belastninger, som vanskelige økonomiske kår og foreldre med utfordringer 

med rus, psykiske helseplager eller kriminalitet. Forskerne påpeker at det er relativt få ungdommer 

det dreier seg om, men at det er viktig kunnskap å ha med seg. Vi har lite informasjon om dette også 

gjelder for Oppdal. 

Resultater Ungdomsskolen (Ungdata 2020) 

  

Kilde: Ungdata 

67

22

5

0

3

2

58

29

5

2

3

3

0 10 20 30 40 50 60 70

Aldri

Nesten aldri

Omtrent én gang i måneden

Omtrent hver 14. dag

Omtrent én gang i uka

Flere ganger i uka

Hvor ofte blir elever ved ungdomsskolen utsatt for plaging, trusler eller 
utfrysning av andre unge på skolen eller i fritiden?

Ungdata 2020

Norge Oppdal kommune

https://helse-bergen.no/nasjonal-kompetansetjeneste-for-sovnsykdommer-sovno/hvorfor-er-barnas-sovn-viktig
https://psykiskhelse.no/psykiskoppvekst/fellesskap/blir-ungdoms-psykiske-helse-pavirket-av-sosiale-medier/
https://www.fhi.no/nyheter/2022/kraftig-okning-i-spiseforstyrrelser-hos-unge-jenter-under-pandemien/
https://www.ungdata.no/


   
 

93 
 

 

Kilde: Ungdata 

 

Kilde: Ungdata 
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98 prosent av elevene ved Oppdal ungdomsskole sier at de aldri eller nesten aldri er med på plaging, 

trusler eller utfrysning av andre unge på skolen eller i fritiden. Det er kun gutter som sier at de gjør 

dette og det har skjedd på 8. og 10. trinn.  

Oppsummering og vurdering av situasjonen i Oppdal 

Oppdal har lave tall på vold, men seksuell trakassering er det en del av uten at man klarer å tolke 
alvorlighetsgraden. 9 % har opplevd og blitt befølt mot deres vilje, 18 % har opplevd å få spredt 
negativt seksuelle rykter om seg og 19% har opplevd å bli kalt homo, hore eller andre ord med 
seksuelt innhold 1 – 5 ganger. Det er flere jenter enn gutter som er blitt befølt mot sin vilje, men 
flere gutter enn jenter som har opplevd at bilder eller filmer med seksuelle handlinger er delt. 
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En ny studie fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) viser ingen 

økning i vold mot unge under pandemien. Nasjonalt er det imidlertid flere som forteller om 

seksuelle overgrep enn tidligere. Økningen i omfang av seksuelle overgrep fra en voksen var 

spesielt tydelig blant ungdom som lever med ulike typer belastninger, som vanskelige økonomiske 

kår og foreldre med utfordringer med rus, psykiske helseplager eller kriminalitet. 

Dette bekrefter det vi vet fra før: at barn og unge som vi allerede bekymrer oss for, lever med en 

særlig risiko for overgrep. Dette må vi ta med oss inn i det forebyggende arbeidet. 

Det blir viktig å følge opp tiltakene i lokal handlingsplan for vold i nære relasjoner. 

 

Seksuell trakassering 

#metoo-kampanjen har bidratt til økt oppmerksomhet om seksuell trakassering. Seksuell 

trakassering kan skje på ulike måter. Ungdata kartlegger verbale former for trakassering, uønsket 

deling av nakenbilder eller -filmer, negativ seksuell ryktespredning og uønsket beføling. For å 

avgrense fenomenet fra legitime former for seksuell kontakt, er spørsmålene formulert slik at de 

fanger opp handlinger som har skjedd mot de unges vilje eller at det har skjedd på en negativ 

og/eller sårende måte, som de absolutt ikke likte.  

Resultater Ungdomsskolen (Ungdata 2020) 

 

Kilde: Ungdata 
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Kilde: Ungdata 

Tabellene over viser at 9 % har opplevd og blitt befølt mot deres vilje, 18 % har opplevd å få spredt 

negativt seksuelle rykter om seg og 19% har opplevd å bli kalt homo, hore eller andre ord med 

seksuelt innhold 1 – 5 ganger. Det er flere jenter enn gutter som er blitt befølt mot sin vilje, men flere 

gutter enn jenter som har opplevd at bilder eller filmer med seksuelle handlinger er delt. 

Vold fra jevnaldrende 

Mesteparten av volden ungdom blir utsatt for skjer i møte med andre ungdommer. I mange tilfeller 

skjer volden mellom unge mennesker som kjenner hverandre fra før eller som kjenner til hverandre. 

To spørsmål i Ungdata handler om vold fra jevnaldrende.  

Resultater Ungdomsskolen (Ungdata 2020) 

  

Kilde: Ungdata 

Tabellene over viser at det er 27 % av elevene ved ungdomsskolen som har opplevd å bli lugget, slått, 

ristet av annen ungdom en eller flere ganger. 2 % av elevene har opplevd å ha blitt truet, angrepet 

eller ranet av ungdom med gjenstand eller våpen. 
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Vold i familien 

Vold i familien er en samlebetegnelse som dekker ganske ulike fenomener. Foreldre kan både utøve 

fysisk og psykisk vold mot barna sine. I dag sier vi at barn og unge utsettes for vold også dersom de 

lever med vold i familien. Det siste omtales ofte som vitneerfaringer. I Ungdata kartlegges vold i 

familien med to spørsmål. Vi spør om ungdom i løpet av det siste året har opplevd å bli slått med vilje 

av en voksen i familien og om de har vært vitne til at voksne i familien har blitt utsatt for vold. 

Resultatene viser at dette er en realitet for noen unge.  

Resultater Ungdomsskolen (Ungdata 2020) 

  

Kilde: Ungdata 

Tabellene over viser at det er få ungdommer som rapporterer at de har opplevd vold av familien. 

Kilder 

- Bufdir – økning i seksuelle overgrep mot unge under pandemien 

Alkohol og rusmidler 

Ungdomstiden er en periode der mange gjør sine første erfaringer med ulike rusmidler. Bruk av 

rusmidler i ungdomsalderen skjer ofte i sosiale fellesskap, og for mange innebærer eksperimentering 

med og bruk av rusmidler en symbolsk markering av overgangen fra barn til ungdom. Samtidig vet vi 

at det å debutere tidlig både øker sannsynlighet for skader eller andre negative opplevelser i 

ungdomstiden, og for et problematisk forhold til rusmidler senere i livet (kilde: Ungdata 2020).  

Oppsummering og vurdering av situasjonen i Oppdal 

Dette er et av utfordringsområdene i Oppdal kommune.  
Debutalderen for alkoholdebut er konfirmasjonsalderen i Oppdal. Det kan virke som er 
kulturbetinget blant både barn og voksne. Trenden er tydelig at få eller nesten ingen bruker 
rusmidler før 10. trinn. Debutalder for alkohol er også avgjørende for når man starter med også 
andre rusmidler. Det er særlig interessant at konfirmasjonsalderen er skillelinjen på når ungdom 
starter med rusmidler og at her skiller Oppdal seg negativt ut sammen med en del andre mindre 
kommuner i Trøndelag.  
 
Det som også skiller Oppdal fra andre kommuner er at mange foreldre ikke er tydelige på sine 
egne holdninger til alkohol. Langt flere foreldre sier ja til at ungdommen får drikke alkohol enn 
foreldre i andre kommuner, både i fylket og landet for øvrig. Foreldreveiledningsprogram  « 
Utsett» , gjennomføres ved alle alderstrinn ved Oppdal ungdomsskole. Programmet er rettet 
direkte til foreldre og deres holdninger og skal forebygge alkoholbruk hos barn og unge. 
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Ungdata fra 2017 og 2020, viser at det er få av ungdommene som bruker eller har prøvd narkotika, 
men at tilgjengeligheten av narkotika er høy. Under pandemien er det blitt mer hjemmefester og 
man er usikker på om narkotikabruken har økt. Fagpersoner som arbeider med barn og unge og 
ungdommer selv mener at både narkotikabruken og tilgjengeligheten har økt under 
pandemiperioden. Det finnes ikke tilgjengelig tallmateriale som kan styrke denne antakelsen. 

 
 

Alkohol 

Alkohol er det rusmiddelet med størst utbredelse blant ungdom. Selv om vi har sett en nedgang i 

ungdoms bruk av alkohol siden årtusenskiftet, er det fremdeles mange unge som drikker, spesielt 

mot slutten av tenårene. Ungdata viser at det er stor variasjon i debutalder. På slutten av 

ungdomsskolen har omtrent én av fire opplevd å ha vært beruset. Det store flertallet har dermed 

ikke vært beruset i løpet av ungdomsskolen, og det er kun et mindretall som har prøvd narkotiske 

stoffer.  

En større andel elever ved ungdomsskolen i Oppdal drikker alkohol sammenlignet med hele landet. 

Ungdata 2020 viser at 13 prosent av ungdomsskoleelever drikker alkohol minst 1 gang i måneden, 

dette er 8 prosent flere enn for landet som helhet. Det er også 15 prosent av ungdom i Oppdal som 

oppgir at de drikker av og til, men ikke så ofte som månedlig. 50 prosent oppgir at de aldri drikker 

alkohol mot 60 prosent av ungdomsskoleelever i landet som helhet. 

 

Kilde: Ungdata 
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Kilde: Ungdata 

Det er generelt en større aksept for alkohol blant foreldre i Oppdal sammenlignet med landet som 

helhet. I Oppdal svarte 16 prosent av elevene ved ungdomsskolen at de får lov til å drikke alkohol av 

foreldrene sine. Sammenlignet med hele landet var det kun 5 prosent som svarte det samme. 

Vi ser at det er 10. klasse elever som drikker mest. 91 prosent av elever i 8. klasse og 94 prosent av 

elever i 9. klasse svarte at de aldri hadde smakt alkohol eller bare noen få ganger, mot 30 prosent av 

elevene i 10. klasse (kilde: Ungdata 2020). Det er også størst aksept for alkohol blant foreldrene til 

elever i 10. klasse. 3 prosent av elever i 8. klasse, 5 prosent av elever i 9. klasse og 39 prosent av 

elever i 10. klasse får lov til å drikke alkohol av foreldrene sine. 

 

Kilde: Ungdata 

Ungdommene får tak i alkohol på ulike måter. Blant guttene var det mest vanlig å ta alkohol 

hjemmefra, kjøpe/få av venner, bekjente eller søsken eller får noen over 18 år til å kjøpe for seg. For 

jentene var det få som tok alkohol hjemme, mens en større andel kjøpte eller fikk av venner, 

bekjente eller søsken eller fikk noen over 18 til å kjøpe for seg. 
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En relativt stor andel av ungdommer kjøpte eller fikk av andre voksne eller foreldre.  

 

Kilde: Ungdata 

Røyk og snus 

Tall fra Ungdata 2020 viser at det ikke er så mange som røyker blant ungdomsskoleelevene i Oppdal. 

Ingen oppgir at de røyker daglig og kun 1 prosent oppgir at de røyker ukentlig. 6 prosent oppgir at de 

røyker sjeldnere enn én gang i uka og 9 prosent sier de har røykt før, men har sluttet helt. 83 prosent 

sier de aldri har røykt. 

Snus er mer vanlig enn røyk, men det er fortsatt ikke en stor utfordring med ungdom som snuser i 

Oppdal. Her oppgir 5 prosent at de snuser daglig og 1 prosent at de snuser ukentlig, men ikke hver 

dag. 92 prosent har enten aldri brukt snus eller har brukt før, men sluttet helt nå. Snus var i 2020 

mest vanlig blant gutter i 8. og 10. trinn. Her vil man nok se mye variasjoner fra år til år. 

Siden 2014 ser vi at andelen som røyker ukentlig eller daglig har gått ned, mens andelen som snuser 

ukentlig eller daglig har gått opp. 

 

Kilde: Ungdata 
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Hasj og marihuana 

Resultater Ungdomsskolen (Ungdata 2020) 

 

Kilde: Ungdata 

 

Kilde: Ungdata 
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Kilde: Ungdata 

 

Lokalmiljø og fritid 

Oppsummering og vurdering av situasjonen i Oppdal 

Ungdom i Oppdal er mer fornøyd med og opplever seg trygge i lokalmiljøet enn det ungdom er på 
landsbasis. Vi har et lite og oversiktlig sentrum i tillegg til grender utenfor sentrum der barn og 
unge møtes på fritiden. Oppdal er liten nok til at mange kjenner til hverandre noe som kan skape 
en «vi-følelse», samtidig som at den er så stor at alle likevel ikke vet «alt» om alle. De voksnes 
holdninger til kommunen og lokalmiljøet er også med og smitter over på ungdommene. 
 
Det er flere unge i Oppdal som er med i organisasjoner, klubber, lag eller foreninger etter at de 
fylte 10 år sammenlignet med hele landet, og det er i størst grad jenter. 71 prosent var med i en 
organisasjon, klubb, lag eller forening i 2020, mot 63 prosent i 2017.  
I 2020 var  medlem i et idrettslag, deltakelse ved  kulturskolen og ungdomsklubben de aktivitetene 
de fleste ungdommer var med i. Gjennom pandemiperioden ser vi frafall i idrettslagene og i 
ungdomsklubben.  

Digitale medier spiller en sentral rolle i barn og unges hverdagsliv. I barnehage og på skole brukes 
digitale verktøy i større grad enn før, samtidig som det også har blitt en stor del av livet på fritiden. 
Det er både positive og negative konsekvenser av digitale medier.  Trenden i Oppdal er at færre 
spiller spill og at mer tid brukes på strømming og sosiale medier. Tid foran skjerm betyr mindre tid 
til andre aktiviteter, lavere aktivitetsnivå og mindre sosial omgang med andre, noe som har 
betydning både for barns psykiske og fysiske helse.  

På barneskolen er det ca. 30 % som sitter mer enn 3 timer på skjerm etter skoletid, dette burde 
vært lavere. Halvparten av niåringene i Norge bruker sosiale medier. I alderen fra 9 år til 18 år er 
nesten alle unge på et eller flere sosiale medier, som TikTok, SnapChat, Instagram, Facebook og 
Youtube, ifølge Medietilsynet.  

Forskning viser nå at det er en sammenheng mellom jenter som er mye på sosiale medier og jenter 
som  har psykisk helseproblemer. Samtidig er det viktig å ikke glemme den positive effekten av 
skjermbruk, der barn og unge som mangler sosiale nettverk kan få det via nett. ( Se mål 3 om 
psykisk helse og livsmestring) 
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Kilder 

Dagens medisin – artikkel om sosiale medier og psykisk helse 

Lokalmiljø 

Tall fra Ungdata 2020 viser at ungdom i Oppdal er mer fornøyd med lokalmiljøet sammenlignet med 

tall for hele landet. 79 prosent av ungdom ved ungdomsskolen oppgir at de er litt eller svært fornøyd 

med lokalmiljøet, sammenlignet med 68 prosent for landet som helhet. 

Tall fra Ungdata junior 2020 viser at barn i barneskolen også er fornøyd med nærområdet sitt. 91 

prosent oppgir at de er ganske eller veldig fornøyd med nærområdet der de bor. 

Ingen ungdom i Oppdal opplever nærområdet som utrygt og hele 95 prosent mener nærområdet er 

enten ganske trygt eller svært trygt viser data fra Ungdata 2020. De aller fleste barneskoleelever 

føler seg ganske eller veldig trygg når de er ute i nærområdet sitt (98 %) og når de går til og fra skolen 

(97 %). Det er ingen store kjønnsforskjeller her. 98 prosent av guttene og 95 prosent av jentene 

oppgir at de føler seg trygge på vei til og fra skolen.  

 

Kilde: Ungdata 

Fritid 

De fleste ungdom i Oppdal opplever fritidstilbudet i kommunen som svært bra eller nokså bra viser 

data fra Ungdata 2020. Flere jenter enn gutter er fornøyde med fritidstilbudet. 
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Kilde: Ungdata 

Tall fra Ungdata junior viser at det i størst grad er jenter som henger sammen med venner på fritiden 

og da primært hjemme hos noen. 81 prosent av jentene sier at de minst 1 dag i uken er sammen med 

venner hjemme hos noen og 66 prosent sier at de henger ute sammen med venner minst 1 dag. 

Blant guttene er det 64 prosent som sier de henger med venner hjemme hos noen og 72 prosent som 

sier de henger ute sammen med venner minst 1 dag i uken. Dette har nok sammenheng med at flere 

gutter enn jenter bruker fritiden på elektroniske spill (se «Medier»). 

  

Kilde: Ungdata junior 
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Kilde: Ungdata junior 

Organisert fritidsaktivitet 

Deltakelse i organisasjoner, klubber, lag og foreninger er viktig for samvær med andre unge og gir 

andre erfaringer og læringsbetingelser enn skolen og mer uformelle situasjoner. De gir tilgang på 

gode og varierte opplevelser og gir barn og unge mulighet til å utvikle sine evner, trene i fellesskap, 

ytre egne meninger og jobbe målrettet. Samtidig tillegges barne- og ungdomsorganisasjonene ofte 

en forebyggende rolle.   

 

Kilde: Ungdata 

Det er flere unge i Oppdal som er med i organisasjoner, klubber, lag eller foreninger etter at de fylte 

10 år sammenlignet med hele landet, og det er i størst grad jenter. 71 prosent var med i en 

organisasjon, klubb, lag eller forening i 2020, mot 63 prosent i 2017. 
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Kilde: Ungdata 

 

Kilde: Ungdata 

En stor andel barneskoleelever er med på faste fritidsaktiviteter. Hele 88 prosent sier at de har faste 

fritidsaktiviteter, mens kun 2 prosent sier at de aldri har vært med. 

 

Kilde: Ungdata junior 
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Kilde: Ungdata junior 

Kulturskole 

35,4 prosent av alle barn i alderen 6-15 år er med i kommunens musikk- og kulturskole. 10,6 prosent 

(6-15 år) står på venteliste til kulturskolen. Det er totalt 328 barn som er elever ved kommunens 

kulturskole. Kulturskolen har 468 plasser.  

Ungdomsklubben 

Oppdal ungdomsklubb er et møtested for ungdom mellom 10 og 18 år. Ungdomsklubben har lokaler i 

ungdomsavdelingen i Oppdal kulturhus med inngang fra baksiden ved Oppdal ungdomsskole. På 

ungdomsklubben kan ungdom møtes og spille brettspill, dataspill, biljard, bordtennis, danse, se film 

eller bare slappe av sammen med andre. På innsiden av klubben er det vennskap, fellesskap, moro 

og mestring. Fritidsklubben er et holdepunkt og en møteplass for barna og ungdommene , noe som 

er trygt og noe som er fast. Ungdomsklubben er gratis for ungdommene. Mer om klubben ligger her. 

 

Medier 

 

Ungdata og ungdata junior for Oppdal viser at det er flere jenter enn gutter som er på sosiale medier 

, mens guttene  bruker mer spill. Barn og unge i Oppdal følger den nasjonale trenden med hvor mye 

av fritiden  de bruker til sosiale medier og spill.  

Forskning viser at jenter som er ofte på sosiale medier har mer psykiske plager enn jenter som ikke er 
så ofte på nett. Årsakene er nok sammensatt, men noen av årsakene kan være nettmobbing, mindre 
søvn og mindre fysisk aktivitet. Det viser en ny undersøkelse, som er publisert i The Lancet Child 
&Adolescent Health. Her  har forskerne fulgt mer enn 10 000 britiske ungdommer i alderen 13-16 år 
over tre år. Konklusjonen fra forskerne bak studien, som er den første i sitt slag, er at det er en 
årsakssammenheng mellom hyppig bruk av sosiale medier og psykisk helse blant unge jenter. Hyppig 
bruk av sosiale medier gir økt eksponering for netthets og fører også til mindre søvn og mindre fysisk 
aktivitet. Tidligere forskning har vist at god og tilstrekkelig søvn, samt fysisk aktivitet forebygger 
psykiske plager. Blant guttene, finner forskeren ikke den samme sammenhengen.( 
https://www.dagensmedisin.no/artikler/2019/08/19/hyppig-bruk-av-sosiale-medier-pavirker-unge-
jenters-psykiske-helse/) 
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Kilde: Ungdata 

 

Kilde: Ungdata 
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Kilde: Ungdata 

 

Kilde: Ungdata junior 

 

Kilde: Ungdata junior 
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Kilde: Ungdata junior 

Regelbrudd 

Ungdomstiden er en periode for utprøving på nye arenaer. I denne fasen av livet er det ikke uvanlig å 

være med på aktiviteter som er på kant med det som er alminnelig sosialt akseptert – inkluderer å 

bryte regler foreskrevet gjennom lovverket. Å debutere tidlig med kriminalitet, og å begå lovbrudd av 

alvorlig karakter, øker risikoen for en kriminell løpebane senere i livet. Det er ikke helt tilfeldig hvem 

som havner i denne gruppen. Ofte har ungdom som begår kriminelle handlinger, tilleggsproblemer 

som ustabile hjemmeliv, svak psykisk helse, dårlig skolegang, svakt sosialt nettverk og rusproblemer.  

 

Kilde: Ungdata 
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Kilde: Ungdata 

 

Kilde: Ungdata 

Miljø og friluftsliv 
De positive effektene av opphold i naturen er veldokumentert. Folkehelseeffekten er ikke bare 

positivt sett opp mot fysisk aktivitet, men også psykisk helse og sosial integrering. Sosial integrering 

viser seg å være like viktig for deltakelse i friluftslivet som det fysiske.  

Å ruste opp stier og gangveier i grønne omgivelser gjør også at folk motiveres til å gå til jobb, skole, 

butikk og andre gjøremål. Nærfriluftslivet fungerer som en integrert del av menneskers daglige virke. 

Ofte som en avkobling fra daglige gjøremål og/eller i kombinasjon med andre gjøremål. Selv moderat 

friluftsaktivitet har positive effekter både psykisk og fysisk. De positive helseeffektene av å bo i 

nærheten av natur og grønne områder er blant annet mindre stress, færre bekymringer, lavere 

blodtrykk, økt sannsynlighet for å være fysisk aktiv og økt levealder. De med lavest sosioøkonomisk 

status har størst fordel av dette. Friluftsliv er den formen for fysisk aktivitet som flest utøver, og 

derfor vesentlig i et folkehelseperspektiv.  

Oppsummering og vurdering av situasjonen i Oppdal 

HUNT 4 viser at befolkningen i Oppdal er veldig godt fornøyd med tilgjengeligheten til natur - og 
friluftsområder, idretts – og kulturtilbudet, tilbudet av handel og spisesteder , samt at  de føler seg 
trygge i Oppdal. Det samme gjelder når man spør ungdommen de samme spørsmålene i 
ungdataundersøkelsen i 2020.  
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Oppdal sentrum er i utvikling og fortetting kan by på utfordringer når det gjelder kvaliteten på 
nærmiljøer og press på grøntarealer og tilgangen på disse. Oppdal har kartlagt at 59 områder er 
verdsatt som svært viktig. Flere av disse ligger nær sentrumsområdet. Det er et stort press på 
friområdene når det gjelder utbygging. Statlig sikrede friluftsområder er områder som ikke kan 
benyttes til andre formål enn friluftsliv uten samtykke fra Staten ved Miljødirektoratet. Oppdal har 
fire statlig sikrede friluftsområder. Per 2022 er dette;  

• Kullsjøen 

• Rauøra (P-plass) 

• Friluftsarealene ved Ålmstigen/Ålma  

• Kåsen (P-plass) 

Med unntak av Rauøra er alle disse sentrumsnære friluftsområder som vil bevare friluftsområder 
mot andre interesser i fremtiden.  
Det er satt av areal og utviklet en lekeplass i sentrum i enden av Krux. Denne lekeplassen er mye i 
bruk. Det er også skiftet ut sand og restaurert området på badeplassen Kullsjøen. På Vang er det 
også gjort en rekke tiltak som kommer friluftslivet til gode – her er det bygd 2,5 km med lavterskel 
turvei som kan benyttes av store befolkningsgrupper og som er sentrumsnært. Området er også 
tilrettelagt med benker og toalett.  
 
De flotte friluftsområdene og naturen er en viktig kvalitet i Oppdal og en viktig faktor for trivsel, 
livskvalitet og en av årsakene til at personer velger å flytte til Oppdal. Utfordringer i fremtiden blir 
å håndtere økt ferdsel og det presset det medfører på naturressursene. Ferdselen øker, og enkelte 
områder opplever en betydelig slitasje. Uten tilrettelegging og håndtering av denne økningen vil 
det medføre mindre attraktive turområder og slitasje på naturmangfold.  

Natur og friluftsområder 

Friluftsliv defineres som «opphold og fysisk aktivitet i friluft i fritiden med sikte på miljøforandring og 

naturopplevelse». Nordmenn er aktive frilufts utøvere – hele 93 prosent av den norske befolkningen 

over 16 år deltok i 2017 i en eller annen form for friluftsliv en eller flere ganger de siste 12 

månedene. Fotturer er den mest vanlige aktiviteten. Til tross for mangfold av aktiviteter er de tre 

mest populære friluftsaktivitetene fortsatt vandring, bading og skigåing. Om den framtidige 

utviklingen, peker trendene i friluftslivet i følgende retning (Odden, 2008):  

• Tradisjonelle aktiviteter minker 

• Nye «moderne» aktiviteter øker 

• Spesialisering og differensiering. Mer mangfoldig. 

• Sportifisering/konkurranser 

• Unge, urbane menn (fortsatt) førende 

• Motivasjon: ro, samvær, opplevelse og aktivitet 

• Tendens til at de sosiale skillene i friluftslivet øker 

Kilde: Odden, 2008 

Deltakelse på friluftsaktiviteter de siste 12 måneder (prosent) Kilde: SSB 

 1997 2001 2011 2014 

Bær- eller sopptur 48 38 37 36 

Båt- eller padletur 50 52 55 56 

Fisketur 52 51 46 46 

Fotturer i skog eller fjell 82 82 83 86 



   
 

112 
 

Friluftsliv i alt 95 95 92 94 

Jakttur 10 9 8 8 

Skiturer i skog eller fjell 48 50 50 50 

Sykkelturer 34 47 43 43 

Utendørs bading 68 78 71 75 

Alpint, snowboard eller telemark 21 21 25 24 

Offpiste kjøring i fjellet 3 3 7  

Ridetur 3 5 4 4 

Skøytetur 10 6 8 7 

Terrengsykling 13 8 26 26 

Spaserturer 84 85   

Kilde: Statistisk sentralbyrå 

Tilgjengelighet av natur og friluftsområder 

Godt over 90 % av fylkets innbyggere opplever at tilgjengeligheten til natur- og friluftsområder er god 

eller svært god, og det er gjennomgående liten variasjon mellom kommunene. Det er også små 

forskjeller mellom ulike aldersgrupper og etter kjønn, samt mellom ulike utdanningsgrupper i 

opplevd tilgjengelighet til natur- og friluftsområder (HUNT4). 98 % av alle menn og 96,5 % av alle 

kvinner i Oppdal kommune mener tilgjengeligheten av natur- og friluftsområder enten er god eller 

svært god.  

Andel (%) som svarer god eller svært god tilgjengelighet til natur- og friluftsområder (Sør-

Trøndelag; menn til venstre og kvinner til høyre) 

 

Kilde: HUNT4 

https://www.ntnu.no/hunt/hunt4
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Andelen menn som mener tilgjengeligheten av natur- og friluftsområder i Oppdal er svært god er 

84,97 %, mens andelen kvinner er 80,25 %.  

 

Kilde: HUNT4 

 

Kilde: HUNT4 

Nærmiljø og sosiale møteplasser 

Nærmiljø kan defineres som området i nærheten av hvor man bor. Dette kan være oppholdsarealer 

og servicefunksjon knyttet til bomiljøet. I nærmiljø inngår både samspillet mellom befolkningen i 

området og samspillet mellom befolkningen og de fysiske omgivelsene (materielle forhold som f.eks. 

bygninger, parker og lekeplasser).  

Parker og friområder fungerer som møteplasser, hvor man kan være fysisk aktiv og oppleve sosial 

kontakt. De kan gi en opplevelse av natur- og årstidsvariasjon, stedsidentitet og tilhørighet. Sosiale 

møteplasser kan også være kulturhus, kaféer, kjøpesenter o.l.  

Parker er grøntområder som er anlagt og bevisst utformet med arkitektoniske kvaliteter. Parker har 

ofte kultivert vegetasjon, gjerne med store romdannende trær med innslag av fontener/skulpturer. 

Høy grad av tilrettelegging for ferdsel og aktiviteter. Parkene er en sosial arena tilrettelagt for folkeliv 

i sentrum, eller for et tettsted eller boligområde. De kan være ettertraktet som ramme rundt 
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kulturarrangement. De brukes på dagtid og på kveldstid, og har normalt et høyt skjøtselsnivå. 

Parkene er rolige soner hvor det er mulig å trekke seg tilbake, koble av og oppleve urban natur.  

Grøntområder kan også være friområder som er mye brukt og tilrettelagt og utstyrt for aktuell lek og 

fysisk aktivitet og for opphold og friluftslivsferdsel. De kan ha naturlig eller kultivert tre vegetasjon og 

bakken bør ofte forsterkes for å tåle stor bruk. Friområdene har ikke samme grad av bearbeiding som 

parkene. Naturpreget bør utvikles så det bidrar til gode landskapskvaliteter. Friområdene er en viktig 

arena for lek og fysisk aktivitet, både for barn og voksne. Her kan vi koble av og utfolde oss i 

tilrettelagte områder i naturlige omgivelser uten å måtte forholde oss til biltrafikk og andre 

forstyrrende elementer. 

I Oppdal har vi lekeplasser i alle boligfelt, turveger i alle boligområder og grender, kort veg til tur- og 

friluftsområder, samt skiløyper, Oppdal kulturhus, lokale grendehus, kafeer i hele kommunen osv. 

Kilde: Miljødirektoratets veileder – Planlegging av grønnstruktur i byer og tettsteder) 

Andel som trives i nærmiljøet 

En klar overvekt av Trøndelags befolkning sier at de trives i nærmiljøet sitt. Blant kommunene i Sør-

Trøndelag varierer andelen som trives i stor grad fra 61 % til 81 % blant menn og fra 65 % til 76 % 

blant kvinner. Tabellen viser andelen voksne i Oppdal kommune som trives i nærmiljøet.  

 

Kilde: HUNT4 

https://www.ntnu.no/hunt/hunt4
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Kilde: HUNT4 

Andel som føler seg trygg i nærmiljøet 

Samlet i Sør-Trøndelag oppgir 88 % av alle menn og 85 % av alle kvinner at de i stor grad føler seg 

trygge. Det er gjennomgående svært lite variasjon mellom kommunene.  

Andel (%) som trives i stor grad i nærmiljøet sitt (Sør-Trøndelag; menn til venstre og kvinner til 

høyre)

 

Kilde: HUNT4 

Figuren under sammenligner noen kommuner sør i Trøndelag, og viser andelen voksne i Oppdal 

kommune som føler seg trygge i nærmiljøet. 
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Andel (%) som svarer at de i stor grad føler seg trygge i nærmiljøet (Sør-Trøndelag; menn til venstre 

og kvinner til høyre)

 

Kilde: HUNT4 

 

Kilde: HUNT4 

Tilgjengelighet av kultur- og idrettstilbud 

I Sør-Trøndelag svarer 87 % av alle menn og 89 % av alle kvinner at de opplever at tilgjengeligheten til 

kultur- og idrettstilbud som enten god eller svært god. Det er store variasjoner mellom kommunene i 

opplevd tilgjengelighet. Mønsteret er ganske likt mellom kvinner og menn der de samme 

kommunene skiller seg ut ved å ha både høy og lav andel som opplever tilgjengeligheten som god 

eller svært god.  

Andel (%) som svarer god eller svært god tilgjengelighet til kultur- og idrettstilbud (Sør-Trøndelag; 

menn til venstre og kvinner til høyre) 
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Kilde: HUNT4 

Her gjør Oppdal kommune det svært bra. Dataene fra HUNT4 viser at Oppdal kommune er den 

kommunen i hele Trøndelag med høyest andel som er fornøyd med tilgjengeligheten av kultur- og 

idrettstilbud. I Oppdal svarer hele 97,5 % av alle menn og 96,7 % av alle kvinner at tilgjengeligheten 

til kultur- og idrettstilbud enten er god eller svært god (68,5 % av menn og 74,11 % av kvinner mener 

tilgjengeligheten er svært god. 

 

Kilde: HUNT4 

Tilgjengelighet til butikker, spisesteder og andre servicetilbud 

Andel (%) som svarer god eller svært god tilgjengelighet til butikker, spisesteder og andre 

servicetilbud (Sør-Trøndelag; menn til venstre og kvinner til høyre) 
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Kilde: HUNT4 

Tilgang til rekreasjonsareal og nærturterreng 

Grøntområder er viktige helsefremmende faktorer i tillegg bidrar friluftsliv i nære grønne arealer til 

fysisk aktivitet. Fysisk aktivitet i friluft har positive helsemessige effekter, blant annet når det gjelder 

funksjonsevne for kretsløp, lunger og muskulatur.  

Kartlegging og verdsetting av friluftsområder: 

Områdetype Antall områder i Oppdal 

Naturterreng 5 

Leke- og rekreasjonsområde  27 

Grønnkorridor 16 

Marka 1 

Strandsone 2 

Kulturlandskap - 

Utfartsområde 5 

Store turområder uten tilrettelegging  1 

Særlige kvalitetsområder 5 

Andre friluftsområder 3 

 

Verdi Antall områder i Oppdal 

Svært viktige friluftsområder 59 

Viktige friluftsområder 8 

https://www.ntnu.no/hunt/hunt4
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Registrerte friluftsområder 1 

Ikke klassifiserte friluftsområder – områder som 

ikke er verdsatt som A, B eller C. 
- 

 

Tilgjengelighet av grøntområder 

I Oppdal kommune svarer 86,6 % av alle menn og 85,2 % av alle kvinner at de mener 

tilgjengeligheten av parker og grøntarealer enten er god eller svært god. 48,79 % av alle menn og 

49,37 % av alle kvinner at de mener tilgjengeligheten av grøntområder er svært god. Dette 

spørsmålet er i utgangspunktet mest relevant å stille til innbyggere som bor i store byer der denne 

ressursen noen ganger kan være begrenset, samtidig er det interessant å sammenligne Oppdal 

kommune med andre kommuner i fylket.  

Andel (%) som svarer god eller svært god tilgjengelighet til parker og grøntarealer (Sør-Trøndelag; 

Menn til venstre, kvinner til høyre) 

 

Kilde: HUNT4 

https://www.ntnu.no/hunt/hunt4
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Kilde: HUNT4 

Gang- og sykkelveger 

Kommunen har ansvar for 19,4 prosent av kilometer tilrettelagt for syklende av alle kommunale 

veier. Dette er 13 kilometer vei tilrettelagt for syklende.  

Kilde: SSB KOSTRA Oppdal Samferdsel 

Tilgjengelighet av gang- og sykkelveger 

I Oppdal kommune svarer 69,9 % av alle menn og 71,9 % av alle kvinner at tilgjengeligheten til gang- 

og sykkelveier er god eller svært god. 20,59 % og 19,52 % av henholdsvis menn og kvinner mener 

tilgjengeligheten er svært god.  

Andel som svarer god eller svært god tilgjengelighet til gang- og sykkelvei (Sør-Trøndelag; Menn til 

venstre og kvinner til høyre). 

 

Kilde: HUNT4 
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Kilde: HUNT4 

Offentlig transport 

Tilgjengelighet til offentlig transport 

For tilgjengelighet til offentlig transport er det som forventet store variasjoner mellom kommunene 

som nok avspeiler bosettingsmønsteret og befolkningskonsentrasjonene i fylket. Det er i Trondheim 

og trondheimsregionen vi finner de høyeste andelene som oppgir tilgjengeligheten som god eller 

svært god. Over 80 % av Trondheims innbyggere oppgir dette, mens i de mindre sentrale 

kommunene er det under 10 % som rapporterer det samme.  

30,7 % av menn og 31,2 % av kvinner i Oppdal kommune mener tilgjengeligheten av offentlig 

transport enten er god eller svært god (HUNT4).  

Andel (%) som svarer god eller svært god tilgjengelighet til offentlig transport (Sør-Trøndelag; 

menn til venstre og kvinner til høyre). 

 

Kilde: HUNT4 
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Støyplager  

Støyplager fra trafikk 

Figuren under viser andeler i kommunene som sier de er enten middels, mye eller svært plaget av 

trafikkstøy. I Sør-Trøndelag som helhet rapporterer om lag 11 % av både menn og kvinner at de er 

plaget, men det er noe variasjon mellom kommunene. Det synes som om det er godt samsvar 

mellom menn og kvinner i rapporteringen av støyplager.  

Andel (%) som rapporterer å være middels, mye eller svært plaget av trafikkstøy (Sør-Trøndelag; 

menn til venstre og kvinner til høyre). 

 

Kilde: HUNT4 

Støyplager fra andre kilder 

Andel (%) som rapporterer å være middels, mye eller svært plaget av støy fra andre kilder enn 

trafikk (Sør-Trøndelag; menn til venstre og kvinner til høyre). 

https://www.ntnu.no/hunt/hunt4
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Kilde: HUNT4 

Betydning for folkehelsa 

Det er viktig at nærmiljøet blir tilrettelagt for bevegelse og ulike aktiviteter, lek og utfoldelse. Det kan 

fremme sosialt samvær og integrering/inkludering. Trygge, gode møteplasser. Kan bidra til å 

motvirke psykiske lidelser. Fellesskap, nærhet, tilhørighet. Tilgang til grøntområder og «stille 

områder» kan virke stressreduserende.  

Det er vitenskapelig dokumentert at tilgang til natur og grønnstruktur påvirker både vår fysiske og 

mentale helse. Gode nærmiljøer og tilgjengeligheten til disse kan bidra til å utjevne sosiale ulikheter. 

Grøntområder bidrar til naturopplevelser og inspirerer til og gir mulighet for fysisk aktivitet. 

Grøntområder og sammenhenger i grønnstrukturen gir mange mennesker mulighet for å gå turer, 

drive aktiviteter og oppholde seg i naturpregete omgivelser nær der de bor. Naturen påvirker helsen 

blant annet gjennom å bidra til en stressreduserende og rekreativ effekt. 

Kilder 

- HUNT4 

- Miljødirektoratets veileder – Planlegging av grønnstruktur i byer og tettsteder 

- SSB Kostra Oppdal Samferdsel 

Skader og ulykker  
På tross av en betydelig nedgang i dødsfall som skyldes ulykker de siste tiårene, er skader og ulykker 

fremdeles en viktig årsak til uhelse og død i Norge. Hvert år dør i underkant av 2 000 personer av en 

ulykke og om lag 12 prosent av befolkningen får årlig medisinsk behandling for skade. Skader og 

ulykker medfører også store samfunnsøkonomiske kostnader i form av medisinsk og kirurgisk 

behandling, rehabilitering, tapt produksjon samt utbetaling av ulike trygdeordninger. Blant eldre er 

hoftebrudd spesielt alvorlig siden det kan medføre redusert funksjonsevne og behov for hjelp, og 

dermed redusert livskvalitet. Blant ungdom og unge menn forårsaker trafikkulykker både redusert 

helse og tapte liv. Det er et betydelig potensial for forebygging av skader og ulykker. En reduksjon i 

antall ulykker vil derfor på kort sikt kunne bidra til en solid helsegevinst i befolkningen. 

https://www.ntnu.no/hunt/hunt4
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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 oversikten over helsetilstanden i befolkningen 

Brukere av spesialisthelsetjenesten ved skader 

 

Kilde: Kommunehelsa statistikkbank, FHI 

 

Kilde: Kommunehelsa statistikkbank, FHI 
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Kilde: Kommunehelsa statistikkbank, FHI 

 

Kilde: Kommunehelsa statistikkbank, FHI 

 

Kilde: Kommunehelsa statistikkbank, FHI 
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Kilde: Kommunehelsa statistikkbank, FHI 

Tabellene over viser at det har vært en økning i hodeskader fra 2012 til 2017, mens det har vært 

stabilt i samme tidsperiode med hoftebrudd og forgiftninger 

 

Kilde: Kommunehelsa statistikkbank, FHI 

Tabellen over viser at det er aldersgruppe 75 + og flest kvinner som oftest er innlagt i dag eller 

døgnopphold ved somatiske sykehus. 
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Trafikkulykker 

 

Kilde: Statistisk sentralbyrå, tabell 12044 

Tabellen over viser antall trafikkulykker og antall skadde i trafikkulykker siden 2001. De siste 10 årene 

har 9 personer blitt drept i trafikken i alt 7 dødsulykker i kommunen. 

Brann 

Nasjonalt har det så langt i år (per september 2022) har 23 personer omkommet i brann - 17 menn 

og 6 kvinner. På samme tidspunkt i fjor var det 29 omkomne fordelt på 15 menn og 14 kvinner 

(oppdatert 2. september 2022). I 2021 omkom i alt 41 personer i brann. 23 menn og 18 kvinner. 

Siden DSB startet registreringene av omkomne i brann i 1979 har det i snitt omkommet 61 personer 

hvert år. Over 80 prosent av alle de omkomne i brann har omkommet i boligbrann. Eldre og 

pleietrengende, personer med nedsatt funksjonsevne og rusavhengige er spesielt utsatt. Tall fra DSB 

viser at cirka 75 prosent av de som omkommer i brann er i disse gruppene. Personer over 70 år har 

fire til fem ganger høyere risiko for å omkomme i brann sammenlignet med resten av befolkningen 

 

Kilde: Statistisk sentralbyrå, tabell 12058 
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I Oppdal ble det gjennomført 30 brannforebyggende tilsyn på særskilte brannobjekt i Oppdal 

kommune i 2021. Av disse er det 3 helse/omsorg-bygg, 3 skole/oppvekstsenter, og 1 leilighetsbygg. 

De resterende er bygg som brukes til næring, forsamling og overnatting. Det gjennomføreres 

kampanjer som eksempelvis Brannvesenets julekalender der vi møter alle 4.-klassinger i kommunen 

og underviser om brannforebygging, brannvernuka, røykvarslerens dag 1. september, Trygg hyttekos, 

og lignende, samt at det årlig gjennomføres brannvernopplæring og slokkeøvelse med 

voksenopplæringa. 

I Oppdal gjennomføres det årlig opplæring av hjemmetjenestene på brannsikkerhet opp mot Trygg 

hjemme, og er med på gjennomføring av brannøvelser i helse/omsorg-bygg. Det var lite av dette i 

2021 pga. Covid-restriksjoner, men har blitt og er planlagt utført i 2022. 

 Det arbeides nå for å få til et tettere og mere etablert samarbeid med spesielt helse i kommunen, for 

å sikre at kommunen oppfyller føringene i NOU Trygg hjemme, og Veiledning til samarbeid mellom 

kommunale tjenesteytere om brannsikkerhet for risikoutsatte grupper, og krav i helse- og 

omsorgslovgivningen som pålegger kommunen å sørge for at personer som oppholder seg i 

kommunen tilbys nødvendige og forsvarlige helse- og omsorgstjenester. Dette ansvaret omfatter 

også skadeforebyggelse, herunder forebygging av skade som følge av brann. 

Smittsomme sykdommer og pandemi 
Sammenlignet med mange andre land er forekomst av infeksjoner lav i Norge. Denne heldige 

situasjonen kan i stor grad tilskrives et godt forebyggende smittevernarbeid. Norge har et godt, 

nasjonalt barnevaksinasjonsprogram med høy oppslutning, lavt forbruk av antibiotika, god dyrehelse, 

høy grad av drikkevanns- og mattrygghet, god kontroll med skadedyr, god ernæring, gode boforhold 

og gode sanitasjonssystemer. Resistens overfor antimikrobielle midler er imidlertid faretruende og 

økende i den vestlige verden, inkludert Norge. Vi har i dag ikke oversikt over hva slags sykdomsbyrde 

den økende antibiotika resistensen utgjør. Økt reisevirksomhet gir potensiale for rask 

smittespredning, noe som er krevende for smittevernet, inkludert håndtering av pandemier og 

epidemier.  

Koronapandemi 

12 mars 2020 ble Norge stengt ned med inngripende smitteverntiltak pga. koronapandemi. Fra mars 

2020 til november 2021 har det vært 5 smittebølger i landet og landet har vært preget av raske 

skifter mellom sterkt inngripende smitteverntiltak og gjenåpninger og lettelser av tiltak. Fra 12 mars 

til 1 april 2022 har 1,4 millioner nordmenn blitt registrert smittet. Pr. 1 juni 2022 er over 2500 er 

døde som følge av Covid – 19.  

I Oppdal er det per. 1 juni 2022 totalt registrert 1316 personer smittet av covid – 19. Det er ikke 

registrert dødsfall i Oppdal som følge av covid – 19. Norge lever fremdeles med en god del 

koronasmitte i befolkningen og det er fremdeles personer som har behov for innleggelser på 

sykehus. Regjeringen har fjernet alle forskriftsfestede tiltak mot covid-19. Fra nå av er korona å 

regne som en virusinfeksjon på lik linje med influensa. Bakgrunnen for det er at Pandemien ikke 

lenger utgjør en stor helsetrussel for de fleste av oss. Kravet om isolasjon og karantene er 

opphevet. Omikronviruset gir langt mindre alvorlig sykdom, og vi er godt beskyttet av vaksiner.  

Det ble i januar 2021 startet vaksinering mot Covid 19. Befolkningen har nå fått tilbud om 2 doser og 

1 oppfriskningsdose. Enkelte risikogrupper har nå fått tilbud om en femte dose. Alle over 75 år har 

sommeren 2022 fått tilbud om oppfriskningsdose 4 og det vil i løpet av september 2022 bli tilbud om 

oppfriskningsdose til alle over 65 år, samt 18 – 64 år som har høy risiko for alvorlig sykdom. 
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Vaksinasjonsstatestikk for Oppdal ligger her. 

Både pandemien og tiltakene som ble iverksatt for å begrense smittespredning, førte til en sterkt 

endret hverdag for de fleste. Mange opplevde separasjon fra familie og nære og fare for sosial 

isolasjon. For mange har det ført til tap av arbeid og inntekt. På individuelt nivå kan det ha ført til økt 

stress og frykt og symptomer som angst, depresjon eller søvnvansker. Disse psykiske reaksjonene vil 

trolig vare en stund etter at tiltakene er opphevet. På lengre sikt kan pandemiens uheldige 

ettervirkninger manifestere seg som økt forekomst av psykiske lidelser i befolkning og eventuelt 

selvmord i risikoutsatte grupper. Dette har vi foreløpig lite sikker viten om. Det er gjennomført flere 

studier på pandemiens virkninger. Ungdataundersøkelser fra 2021 viser at de fleste ungdommer har 

klart seg bra både under og etter pandemien, men at de ungdommene som hadde utfordringer før 

pandemien har fått det verre.  

Det er kommuneoverlegen som har det overordnede ansvaret for smittevernarbeidet i kommunen, 

mens det er fagleder folkehelse som har fått delegert planlegging, organisering og gjennomføring av 

smittevernarbeidet. 

Antibiotika bruk 

Antibiotika er viktige og effektive medisiner i behandling av infeksjoner som skyldes bakterier. 

Antibiotikaresistens innebærer at bakterier er motstandsdyktige mot antibiotika, og er i dag en av de 

største utfordringene innen moderne medisin . Den viktigste årsaken til antibiotika resistens er bruk 

av antibiotika hos mennesker og dyr. Unødvendig bruk av antibiotika er et stort problem, og for å 

forhindre eller utsette resistensutviklingen er det viktig at antibiotika kun brukes når det er 

nødvendig. Faren for økende resistensproblemer er imidlertid til stede i form av økt antibiotika 

forbruk også i Norge og import av resistente mikrober fra andre land. En av de kliniske viktigste 

resistente bakteriene i Norge er meticillinresistente gule stafylokokker (MRSA). Blant land som 

overvåker MRSA, har Norge sammen med Island den laveste forekomsten i verden. I de fleste andre 

land i Europa er andelen MRSA av blodkulturisolater med S. aureus over 20%, i andre verdensdeler 

ofte over 50%, mens i Norge er andelen under 1%. Økt reisevirksomhet – og da særlig økt kontakt 

med utenlandske sykehus for helsearbeidere og pasienter – øker smittepresset mot Norge og norske 

helseinstitusjoner. Bredspektrede beta-laktamaser (ESBL) er blitt et økende problem verden over og 

forekomsten har vært økende også i Norge. Det er derfor viktig å ha kontroll og oversikt over 

antibiotika bruken i Norge. 

Antibiotika resepter 

 

Kilde: Kommunehelsa statistikkbank, FHI 
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Resepter med smalspektret antibiotika mot luftveisinfeksjon 

 

Kilde: Kommunehelsa statistikkbank, FHI  

Voksne 

Oppsummering og vurdering av situasjonen i Oppdal 

 
Den voksne befolkninga i Oppdal har det generelt bra ut ifra rapportering som er gjennomført  i 
forbindelse med HUNT 4 undersøkelsene og kartlegginger som er gjennomført i  
Folkehelseprofilen for Oppdal 2022.  
 
Oppdal ligger under lands - og fylkessnittet  på en rekke livsstilssykdommer som både diabetes, 
kols/lungesykdom, og hjerte- og karsykdommer. 
 
Områder som er forskjellig  ifra fylkes - og landsgjennomsnittet og som man bør se nærmere på er: 

• Overvekt og fedme  

• Dette er et helseproblem spesielt hos menn. Overvekt inkludert fedme hos personer ved 
sesjon har økt fra 21% i 2013 til 24 % i 2019. Dette gjelder spesielt for menn med fedme. 

• Sykdom og skader 
Over fylket - og landsgjennomsnittet i forhold til å benytte primærhelsetjenesten for 
skader og lidelser i muskel og skjelett. Dette er et område kommunen har hatt 
utfordringer på over flere år. Dette kan ha sammenheng med mange fysisk krevende yrker 
inkludert landbruk og skiferindustri.  
Flere hodeskader enn  lands -og fylkessnittet i forhold til skader per 1000 innbygger. Dette 
kan handle om at vi er en turistkommune og at en del skader seg med fritidsaktiviteter 
som skikjøring, fjellturer, klatring osv. 

• Rus og alkohol 
20 – 30 % av menn og 10 – 20 % av kvinner i Oppdal drikker alkohol 2 ganger eller mer per 
uke. Dette ligger ikke  over fylkes snittet eller landet for øvrig, men et område som man 
bør ha fokus på da debutalderen for alkohol i ungdomsgruppa er lav. Det er langt flere  
foreldre i Oppdal som sier ja til at ungdommene kan bruke alkohol enn i fylket og landet 
for øvrig. Derfor vil holdningsskapende og forebyggende arbeid innen rus og alkohol være 
viktig i den voksne befolkningen.  

• Kosthold.  
Befolkningen spiser for lite frukt og grønnsaker. Dette gjelder spesielt for menn og 
ungdom . Ca. 60 % av menn spiser frukt sjeldnere enn 3 dager per uke. Lignende tall 
gjelder også for ungdom. 

• Fysisk aktivitet/stillesitting. 
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Befolkningen er for  lite fysisk aktive og sitter for mye stille. De nasjonale anbefalingene for 
fysisk aktivitet på fritiden er at voksne og eldre bør være fysisk aktive i minimum 150 
minutter med moderat intensitet eller 75 minutter med høy intensitet per uke . Det er 
anbefalt 20 – 40 min. per dag.   
Ca 25 - 30 % av menn oppgir at de er fysisk aktive hver dag.   
Stillesitting, det vil si 8-10 timer per dag, vil gå utover helsa dersom man i tillegg beveger 
seg lite.  
30 – 40 % av kvinner og menn rapporterer at de sitter stille over 8 timer per dag. 

 

 

Fysisk helse 

Selvopplevd helse 

  Kvinner Menn 

 Andel 
(%) 

Nedre 
KI 

Øvre 
KI 

Andel 
(%) 

Nedre 
KI 

Øvre 
KI 

Dårlig selvvurdert helse Trøndelag 25,6 25,3 25,9 19,2 18,9 19,4 

Oppdal 23,8 21,8 26 18,9 16,9 21,2 

 

Andel som oppgir dårlig selvopplevd helse (%) i kommuner i Trøndelag. Menn 

(til venstre) og kvinner (til høyre i alderen 18 til 104 år. 

 
 

Kilde: HUNT4 

Tabellen over viser at generelt opplever kvinner og menn i Oppdal at de har god selvopplevd helse. 

Som resten av Trøndelag er det flere menn enn kvinner som rapporterer god selvopplevd helse. 

Nøkkeltall for kommunehelsetjenesten 

Fastleger I Oppdal er det 8 fastlegeavtaler i 2021 og gjennomsnittlig antall pasienter 
per fastlegeliste er 900 pasienter. Kommunen har 6 kvinnelige fastleger (75 
prosent). Kommunen har 13,2 legeårsverk per 10 000 innbyggere. 

https://www.ntnu.no/hunt/hunt4
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Fysioterapeuter I Oppdal er det 3 avtalehjemler for private fysioterapeuter, 50-100 % deltid 
og 2 avtalehjemler for private fysioterapeuter, fulltid i 2021. Kommunen har 
9,3 avtalte fysioterapiårsverk per 10 000 innbyggere. 

Ergoterapeut Oppdal har 2,3 årsverk ergoterapeuter (kommunehelse + omsorg) 
Jordmor Oppdal har 2,7 avtalte årsverk jordmødre. 
Helsestasjon Oppdal har en helsestasjon og et tilbud om helsestasjon for ungdom. 

Kommunen har 7 avtalte årsverk helsesykepleiere, 80,3 avtalte årsverk i 
helsestasjons- og skolehelsetjenesten per 10 000 innbyggere 0-20 år. 

Frisklivssentral Oppdal har en frisklivssentral. 
 

Sykdommer 

Brukere av primærhelsetjenesten ved ulike sykdomsgrupper 

 

Kilde: Kommunehelsa statistikkbank, FHI 

 

Kilde: Kommunehelsa statistikkbank, FHI 

Tabellene over viser at det er flest som kontakter primærhelsetjenesten med muskel og skjelett 

skader. Det er også flere kvinner enn menn som oppsøker primærhelsetjenesten i forhold til psykisk 
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helse og muskel og skjelettskader. De viser også at det er færre personer under 44 år enn over 44 år 

som får hjerte - og karsykdommer. 

Langvarig begrensende sykdom 

Andel som oppgir langvarig begrensende sykdom (%) etter alder og kjønn i 

Trøndelag. Menn (til venstre) og kvinner (til høyre) i alderen 18 til 104 år. 

 
 

Kilde: Trøndelag i tall 

Tabellen over viser at det er flere kvinner enn menn som opplever en kronisk sykdom, samt at det 

både for kvinner og menn i Oppdal ligger under gjennomsnittet for Trøndelagskommunene. 

Brukere av smertestillende medikamenter 

 

Kilde: Kommunehelsa statistikkbank, FHI 
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Kilde: Kommunehelsa statistikkbank, FHI 

Tabellene over viser at det er færre som bruker reseptbelagte legemidler enn fylket og landet for 

øvrig. Det er flere kvinner enn menn som bruker smertestillende medikament både i Oppdal og i 

landet for øvrig. 

Livsstilssykdommer 

Livsstilssykdommer er en fellesbetegnelse på sykdommer som har nær sammenheng med livsstil og 

levevaner. Eksempler på livsstilssykdommer er overvekt, høyt blodtrykk, koronar hjertesykdom, 

hjerneslag, diabetes type 2, kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS), artrose, flere kreftformer og 

rusrelaterte sykdommer.  

Overvekt og fedme 

Overvekt og fedme gir økt risiko for type 2-diabetes, hjerte- og karsykdommer, høyt blodtrykk, 

slitasjegikt i knær og hofter og enkelte kreftsykdommer som tykktarmskreft. Overvekt og fedme kan 

også ha alvorlige psykiske helsekonsekvenser. Det er ingen klar KMI-grense for når sykdomsrisikoen 

øker eller faller, overgangen er glidende. Fysisk aktivitet, særlig dagliglivets aktiviteter, har sunket, og 

vi har nå et energiinntak (kaloriinntak) som ikke er tilpasset dette. I en situasjon med redusert 

aktivitetsnivå og stor tilgang på energitette matvarer, er det lett å utvikle overvekt. Hos den enkelte 

personen vil også arvelige og psykiske faktorer spille en rolle. 
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Kilde: Kommunehelsa statistikkbank, FHI 

 

Kilde: Kommunehelsa statistikkbank, FHI 

 

Kilde: Kommunehelsa statistikkbank, FHI 

Tabellene over viser at overvekt inkludert fedme hos personer ved sesjon har økt fra 21% i 2013 til 24 

% i 2019. Det er flere menn enn kvinner som er overvektig. 

Type 2 diabetes 

Årsaken til diabetes type 1 er ukjent, og er trolig en kombinasjon av arv og ukjente miljøfaktorer. For 

type 2 kan både arv og livsstil påvirke risikoen, og faktorer som overvekt og fedme, fysisk inaktivitet, 

dårlig kosthold og røyking kan øke risikoen. 

I underkant av 500 millioner av verdens befolkning lever med diabetes, og forekomsten har økt 

kraftig fra 2000 tallet. I Norge har nesten 250 000 personer diabetes (28 000 type 1 og 220 000 type 

2), men forekomsten av type 2 ser ut til å flate ut. I tillegg finnes det en stor andel udiagnostiserte 

personer med diabetes type 2. Type 2-diabetes er anslått å utgjøre ca. 90 prosent av all diabetes og 

det anslås i tillegg at omkring 24 prosent har udiagnostisert diabetes type 2.  

Vedvarende høyt blodsukker skader blodåreveggene, og ubehandlet diabetes kan gi alvorlige 

senkomplikasjoner som nyreskade, øyesykdom, hjerneskade, hjerteinfarkt og nevropati. 

28
31

34 33

12 12 13 14

10

20

30

40

2013-2016 2014-2017 2015-2018 2016-2019

Andel med overvekt (inkl. fedme) i prosent ved sesjon 1 (4 års 
gjennomsnitt) fordelt på kjønn - Oppdal kommune (Kommunehelsa 

statistikkbank, FHI)

Menn Kvinner

23 23 23

22

24 24 24

23

21

22

24 24

22 22 22

20

18

19

20

21

22

23

24

25

2013-2016 2014-2017 2015-2018 2016-2019

Andel menn og kvinner med overvekt (inkl. fedme) i prosent ved sesjon 
1 (4 års gjennomsnitt) - Oppdal kommune (Kommunehelsa 

statistikkbank, FHI)

Hele landet Trøndelag Oppdal Rennebu

https://khs.fhi.no/webview/
https://khs.fhi.no/webview/
https://khs.fhi.no/webview/


   
 

136 
 

En kombinasjon av blodsukkersenkende medikamenter, samt endring av levevaner, kan redusere 

risikoen for senkomplikasjoner. Anbefalt behandling innebærer en kombinasjon av sunt kosthold, 

fysisk aktivitet, vektreduksjon og røykeslutt. 

Det ligger et stort folkehelsepotensiale i å redusere andelen innbyggere med diabetes, sykdommen 

bidrar til en vesentlig del av sykdomsbyrden i Norge og fører til komplikasjoner som hjerte- og 

karsykdom.  

Overvekt er en viktig risikofaktor for utvikling av type 2 diabetes og forekomst av type 2-diabetes kan 

derfor si noe om befolkningens kosthold og fysisk aktivitet. Røyking er også en risikofaktor for å 

utvikle diabetes.  

 

Kilde: Kommunehelsa statistikkbank, FHI 

 

Kilde: Kommunehelsa statistikkbank, FHI 

Tabellene over viser at det er færre enn fylkes – og landsgjennomsnittet som benytter medikament 

for diabetes type 2 i Oppdal. Det er beregnet at ca. 24 % av befolkningen er udiagnostisert. 

KOLS og lungesykdom 

Kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) er en samlebetegnelse på en gruppe kroniske 
lungesykdommer med redusert luftstrøm gjennom luftveiene, og står for den tredje største årsaken 
til død på verdensbasis.  
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KOLS rammer en betydelig og stadig økende andel av verdens befolkning. I Norge har om lag 6 
prosent av befolkningen over 40 år KOLS, hvorav de fleste har milde symptomer og mange ikke vet at 
de har sykdommen. Kroniske sykdommer i nedre luftveier (inkludert KOLS) var den tredje hyppigst 
registrerte dødsårsaken i Norge i 2015. Den vanligste årsaken til KOLS er røyking, hvor risikoen øker 
med økende forbruk. Andre risikofaktorer inkluderer arbeidsmiljø, utendørs luftforurensing, 
inneklima, for tidlig fødsel og arvelige faktorer blant andre. KOLS pasienter har samtidig økt risiko for 
komorbiditet (muskelsvinn, kardiovaskulær sykdom, depresjon, osteopeni og kronisk infeksjon) som 
bidrar til høy sykdomsbelastning.  

 

Kilde: Kommunehelsa statistikkbank, FHI 

 

Kilde: Kommunehelsa statistikkbank, FHI 
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Kilde: Kommunehelsa statistikkbank, FHI 

Tabellene over viser at det er langt færre som dør av KOLS og lungekreft i Oppdal enn fylkes – og 

landsgjennomsnittet. Det var flere kvinner enn menn som bruker medisin for KOLS fra 2012, mens 

dette nå er mer likt i 2019. Det er flere menn enn kvinner som er innlagt ved sykehus pga. KOLS enn 

fylkes – og landsgjennomsnittet. 

Kilder: 

Folkehelseinstituttet (2018): Folkehelserapporten-Helsetilstanden i Norge. Kronisk obstruktiv 

lungesykdom i Norge. 

Hjerte- og karsykdom 

Hjerte- og karsykdommer skyldes arvelige faktorer i samspill med faktorer som hvorav de viktigste 
er tobakksrøyking, høyt blodtrykk, høyt kolesterol, kosthold, inaktivitet, diabetes, overvekt, høyt 
alkoholinntak, arvelige faktorer, høy alder og mannlig kjønn. Listen er ikke uttømmende. Sammen 
med kreft er hjerte- og karsykdommer de hyppigste dødsårsakene her i landet når vi ser alle 
aldersgrupper under ett. Mange av hjerte- og kardødsfallene skjer i høy alder. I den delen av 
befolkningen som har lav utdannelse og/eller lav inntekt, er hjerte- og kardødeligheten samlet sett 
høyere enn blant dem som har høyskole- og universitetsutdannelse. Hjerte- og karsykdommer har 
til felles at de oppstår i hjertet eller pulsårene (arteriene) kalles hjerte- og karsykdommer, og over 
350 000 nordmenn lever med slik sykdom. 

Selv om det har vært en positiv utvikling de siste årene oppveies dette av et høyere absolutt antall 
eldre i befolkningen. Selv om andelen eldre øker, og altså flere lever med hjerte- og karsykdommer, 
har dødeligheten gått sterkt ned siden 70-tallet.  

Det er flere risikofaktorer forbundet med utvikling av hjerte- og karsykdommer,  

Av de 21 hovedgruppene i Global burden disease-systemet fører hjerte-og karsykdom til flest 
dødsfall og størst andel av den samlede sykdomsbyrden (DALY-helsetapsjusterte leveår) både i 
Norge og store deler av den industrialiserte verden. Hjerte- og karsykdommer er også forbundet 
med redusert livskvalitet, og fører ofte med seg høyt forbruk av helsetjenester både i form av 
diagnostisering, behandling og kontroll. 
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Kilde: Kommunehelsa statistikkbank, FHI 

 

Kilde: Kommunehelsa statistikkbank, FHI 

 

Kilde: Kommunehelsa statistikkbank, FHI 

Tabellene over viser at det er langt flere menn enn kvinner som har en hjerte/karlidelse og som 

enten er død eller har vært innlagt på sykehus på bakgrunn av diagnosen både i kommunen, men 
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også fylket og landet for øvrig. Det er færre døde på bakgrunn av diagnosen for begge kjønn enn 

fylkes – og landsgjennomsnittet. 

Kilder:  

Folkehelseinstituttet (2018) Folkehelserapporten – Helsetilstanden i Norge. 

Krogstad.S. og M.S. Knudsen (2011) Folkehelse i endring  

Andre sykdomsgrupper 

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 kreftforekomsten. 

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. Kreftforekomst og –

dødelighet varierer med hvor man befinner seg på den sosiale rangstigen. Om lag 20 prosent av 

kreftdødsfallene blant menn og 30 prosent blant kvinner ville vært unngått dersom alle hadde hatt 

samme dødelighet som det gruppen med høyere universitetsutdanning har. Hittil har det først og 

fremst vært menn som har fått lungekreft, nå haler kvinnene innpå. 

 

Kilde: Kommunehelsa statistikkbank, FHI 

Tabellen over viser at det er prostatakreft, brystkreft og tykk – og endetarmskreft for begge kjønn 

som oppstår hyppigst i befolkningen i Oppdal. 
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Kilde: Kommunehelsa statistikkbank, FHI 

Tabellene over viser at det er flere menn enn kvinner som får lungekreft, forekomsten av 

lungekreft har i løpet av de siste 19 årene økt hos begge, men mest hos kvinner. 

 

Kilde: Kommunehelsa statistikkbank, FHI 

Tabellene over til venstre viser at forekomst av hudkreft har økt og at økningen er størst hos 

kvinner. Tabellen over til høyre viser også at det har vært en økning i kreft i lymfatisk og 

bloddannede vev og at det har økt mest hos kvinner. 

Muskel- og skjelettplager 

Samlet sett er muskel- og skjelettsykdommer den diagnosegruppen som «plager flest og koster mest, 

selv om de fleste tilstandene ikke medfører betydelig overdødelighet. I Norge er diagnosegruppen 

muskel- og skjelettsykdommer de vanligste årsakene til sykefravær og uførhet. Muskel- og 

skjelettskader, sykdommer og plager omfatter en lang rekke ulike tilstander som har det til felles at 

de er forbundet med smerte og eventuelt nedsatt funksjon knyttet til muskel- og skjelettsystemet. 

Risikofaktorer, og dermed også mulighetene for forebygging, avhenger av diagnose. Sett under ett 

har mange typer muskel- og skjelettsykdommer og -plager sammenheng med økende alder, 
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stillesittende livsstil og til dels også overvekt. Muskel- og skjelettsykdommer er vanligere hos 

personer med lav sosioøkonomisk status.  

 

Kilde: Kommunehelsa statistikkbank, FHI 

 

Kilde: Kommunehelsa statistikkbank, FHI 
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Kilde: Kommunehelsa statistikkbank, FHI 

 

Tabellen over viser at det er det er færre som får forskrevet resept på ADHD midler enn fylkessnittet 

og landet for øvrig. 

 

Kilde: Folkehelseinstituttet  
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Dødsårsaker 

 

Kilde: Kommunehelsa statistikkbank, FHI 

Dødelighet – tidlig død 

 

Kilde: Kommunehelsa statistikkbank, FHI 

Levevaner 

Fysisk aktivitet 

Fysisk aktivitet reduserer risikoen for og plager ved en del sykdommer. Fysisk aktivitet i friluft har 

også positive helsemessige effekter, blant annet når det gjelder funksjonsevne for kretsløp, lunger og 

muskulatur. Selv minimal aktivitet er positivt for helsen. Barn som har naturomgivelser som innbyr til 

variert aktivitet viser også ifølge studier bedre motorisk utvikling enn barn som har mer 

funksjonsbestemte og opparbeidete omgivelser.  

De nasjonale anbefalingene for fysisk aktivitet på fritiden er at voksne og eldre bør være fysisk aktive 

i minimum 150 minutter med moderat intensitet eller 75 minutter med høy intensitet per uke, eller 

en kombinasjon av moderat og høy intensitet (Helsedirektoratet, 2014). For å nå disse anbefalingene 

må en ha svart at en mosjonerer omtrent hver dag, og det er denne gruppen vi har definert som 

fysisk aktive.  
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Andel innbyggere (%) i Trøndelag som oppgir daglig fysisk aktivitet (%). Menn (til venstre) 

og kvinner (til høyre). 

 

Kilde: HUNT4 

Tabellen viser at det er flere kvinner enn menn som oppgir at de er daglig fysisk aktive. Ca 25 - 30 

% av kvinnene oppgir at de er fysisk aktive hver dag i Oppdal. 

Inaktivitet og stillesitting 

Mange er ikke klar over hvor mye av dagen de tilbringer i ro. Målinger viser at voksne nordmenn 

bruker ca 60 prosent av våken tid i ro eller stillesittende. De fleste har en stillesittende jobb og bruker 

mye tid i ro hjemme og ved transport. Mange av oss bruker også mye tid foran skjerm, både hjemme 

og på jobb. Følg med på skjermtiden din og vurder om den bør reduseres. For de fleste vil mye 

stillesitting, det vil si 8-10 timer per dag, være farlig hvis vi i tillegg beveger oss lite. Faktisk kan den 

typiske kontorarbeideren bruke opptil 15 timer per dag sittende. Når vi sitter mye går store deler av 

kroppen i hvilemodus. Både hjertet, lungene, muskler, sener, ledd og knokler belastes mindre. Hvis vi 

ikke belaster kroppen over tid vil vi bli svakere og få større risiko for ulike former for sykdom. 

Personer som sitter mye i ro har høyere dødelighet. Inaktive personer har spesielt høy risiko for å dø 

av hjerte- og karsykdom og kreft. Personer som sitter mye i ro har også en høyere forekomst av 

hjerte- og karsykdommer og diabetes type 2, sammenlignet med personer som er mer aktiv. Samtidig 

er det mye vi ikke vet når det gjelder effekten stillesitting har på for eksempel muskel- og 

skjelettapparatet og kognitiv funksjon.  

Figur: Andel innbyggere (%) i Trøndelag som oppgir mye stillesitting (≥ 8 timer per dag). Menn 

(venstre) og kvinner (høyre).   

https://www.ntnu.no/hunt/hunt4
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Kilde: HUNT4 

Tabellen under er hentet fra «Trøndelag i tall» og viser andel voksne som er inaktive i Oppdal. Dette 

tallet viser en tydelig bedring på 6 % siden 2018-2019. 

 

Kilde: Trøndelag i tall – Bærekraft Mål 3 – God helse og livskvalitet 

Kosthold 

Forskning konkluderer med at det er en sammenheng mellom det å spise frukt, bær og grønnsaker 

og redusert risiko for hjerte- og karsykdommer og flere vanlige kreftformer. Derfor har 

helsemyndighetene gått ut med anbefalingen Spis minst fem porsjoner grønnsaker, frukt og bær hver 

dag. Alle bør spise minst 500 gram hver dag, altså «fem om dagen», men det er sannsynlig at et enda 

høyere inntak har positive helseeffekter når andre mindre sunne matvarer reduseres samtidig. 

Tidligere statistikk viser at de fleste av oss spiser mindre enn de anbefalte fem porsjonene. I 

rapporten fra HUNT4 angis andelen i befolkningen som spiser frukt eller grønnsaker 3 ganger i uken 

eller sjeldnere.  

https://www.ntnu.no/hunt/hunt4
https://trondelagitall.no/statistikk/mal-3-god-helse-og-livskalitet
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Andel innbyggere (%) i Trøndelag som oppgir å spise frukt sjelden (≤ 3 ganger per uke). Menn 

(venstre) og kvinner (høyre). 

 

Kilde: HUNT4 

Andel innbyggere (%) i Trøndelag som oppgir å spise grønnsaker sjelden (≤ 3 ganger per uke). 

Menn (venstre) og kvinner (høyre).  

 

Kilde: HUNT4 

Tabellene over viser at spesielt menn spiser for lite frukt og grønnsaker både i Oppdal og de fleste 

kommunene i Trøndelag. Ca. 30 - 40 % av menn i Oppdal spiser frukt sjeldnere enn 3 ganger per uke 

og ca. 50 - 60 % av menn spiser grønnsaker sjeldnere enn 3 ganger per uke. 

Alkohol 

Alkoholavhengighet og høyt inntak av alkohol slik at man blir beruset er forbundet med helseskader, 

både i forbindelse med enkeltepisoder og ved høyt forbruk over tid. Beruselse er forbundet med 

ulykker og vold. Høyt forbruk av alkohol over tid øker også risikoen for sykdommer i hjernen og i 

nervesystemet, høyt blodtrykk, hjerneslag, flere former for kreft, samt leversykdommer, betennelse i 

bukspyttkjertelen og hjertearytmier. Det er viktig å understreke at denne statistikken kun viser 

hyppighet av alkoholinntak og ikke hvor mye alkohol som inntas ved hver anledning. Flere mål kan 

være nødvendige for å si noe om hvor skadelig alkoholforbruket er i de ulike befolkningsgruppene.  

https://www.ntnu.no/hunt/hunt4
https://www.ntnu.no/hunt/hunt4
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Alkoholbruk 

Det er store forskjeller i hyppigheten av alkoholkonsum geografisk og mellom grupper i befolkningen. 

Alkoholbruk påfører samfunnet betydelige omkostninger, økonomisk, sosialt og helsemessig. 

Variasjonen i dataene peker på et betydelig potensial i folkehelsearbeidet.  

Andel innbyggere (%) i Trøndelag som oppgir å drikke alkohol 2 ganger i uka eller mer. Menn (til 

venstre) og kvinner (til høyre) 

 

Kilde: HUNT4 

Tabellene over viser at menn drikker oftere alkohol enn kvinner og at 20 – 30 % av menn og 10 – 20 

% av kvinner i Oppdal drikker alkohol 2 ganger eller mer per uke. 

Skjenkesteder for alkohol og alkohol omsatt i dagligvare og vinmonopol 

I 2016 var det registrert 30 skjenkesteder i Oppdal kommune. Klokkeslett for maksimal skjenketid for 

øl og vin (alkoholklasse 1 og 2) i Oppdal kommune er kl. 3.  

 

Kilde: Kommunehelsa statistikkbank, FHI 

Røyking 

All røyking medfører helserisiko. Daglig røyking øker risikoen betydelig for flere alvorlige sykdommer 

som hjerte- og karsykdom, kronisk obstruktiv lungesykdom og lungekreft. I Norge har vi sett en 

betydelig nedgang i røyking gjennom de siste årene, noe som på sikt vil ha stor betydning for bedring 

av folkehelsa og reduksjon av dødelighet i befolkningen. Røyking har vært svært sosialt skjevfordelt, 
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og er den enkeltfaktoren som har bidratt mest til at vi har hatt betydelige helseforskjeller mellom 

sosioøkonomiske grupper i Norge.  

Andel innbyggere (%) i Trøndelag som oppgir daglig røyking. Menn (venstre) og kvinner (høyre).   

 

Kilde: HUNT4 

 

Kilde: Kommunehelsa statistikkbank, FHI 

Tabellene over viser at 5 – 10 % av menn og kvinner oppgir at de røyker daglig og at det likt mellom 

kvinner og menn. 

Søvn 

Andel innbyggere (%) i Trøndelag som oppgir timer med søvn i henhold til nasjonale 

anbefalinger. Menn (venstre) og kvinner (høyre). 
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Kilde: HUNT4 

Sykefravær 

Høyt sykefravær blant arbeidstakere er en bekymring i mange land. Gradert sykmelding er en 

kombinasjon av arbeid og sykepenger som benyttes når arbeidstakeren er delvis arbeidsufør, slik at 

den ansatte kan være fraværende fra jobb en del av tiden og jobbe en del av tiden. FHI har gjennom 

forskning funnet at gradert sykmelding er forbundet med flere positive utfall, slik som høyere 

arbeidsdeltakelse og kortere sykefravær. Det ble også funnet at gradert sykmelding var forbundet 

med lavere risiko for full uførepensjon sammenlignet med full sykmelding. 

 

Kilde: Statistisk sentralbyrå - tabell 11122 

Kilder  

- 13533: Kommunehelse - supplerende grunnlagstall og nøkkeltall - ny (K) 2015 - 2021. 

Statistikkbanken (ssb.no) 

- 12005: Fastlegelister og fastlegekonsultasjoner, etter statistikkvariabel, region og år. 

Statistikkbanken (ssb.no) 
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- 11994: Helsestasjons- og skolehelsetjenesteårsverk, etter region, utdanning, 

statistikkvariabel og år. Statistikkbanken (ssb.no) 

- 12209: Utvalgte nøkkeltall for helse og omsorg, etter statistikkvariabel, region og år. 

Statistikkbanken (ssb.no) 

- Folkehelseinstituttet (2018) – Folkehelserapporten – Helsetilstanden i Norge 

- Helsedirektoratet (2017): Nasjonal faglig veileder for Diabetes, 2017. Kapittel 4 

- Helsenorge – om Stillesitting 

- Effekt av gradert sykmelding vs. full sykmelding på sykefravær og arbeidstilknytning: en 

systematisk kartleggingsoversikt - FHI 

Psykisk helse og rus 

I løpet av et år vil rundt en av fem voksne ha en psykisk lidelse, og vanligst er angst, depresjon og 

avhengighet av rusmidler. Psykisk lidelse er hoveddiagnose for en av tre som uføretrygdes, og de er i 

gjennomsnitt yngre enn andre som uføretrygdes. Psykiske lidelser er en viktig årsak til helsetap 

gjennom livet. De norske sykdomsbyrderapportene viser at angstlidelser og depressive lidelser er 

blant de sykdommene som gir mest helsetap i Norge. 

Bruk av legemidler ved psykiske lidelser 

  

Kilde: Kommunehelsa statistikkbank, FHI 
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Kilde: Kommunehelsa statistikkbank, FHI 

Tabellene over viser at det er færre enn fylkes – og landsgjennomsnittet som benytter 

reseptbelagte medisiner for lidelser innen psykisk helse, sovemidler og beroligende midler. 

Bruk av primærhelsetjenesten ved psykiske lidelser 

 

Kilde: Kommunehelsa statistikkbank, FHI 
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Kilde: Kommunehelsa statistikkbank, FHI 

 

Kilde: Kommunehelsa statistikkbank, FHI 
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Kilde: Trøndelag i tall - Helsetilstand 

Kilder 

- Psykiske plager og lidelser - FHI 

- Mestre hele livet. Regjeringens strategi for god psykisk helse (2017–2022) 

- Selvmordsrisiko+og+-forebygging+under+covid-19-pandemien+og+etterp%C3%A5.pdf 

(uio.no) 

Eldre 
Lengre levealder handler bl.a. om levekår, livsstiler, sosiale relasjoner og medisinsk behandling. 

Studier av aldring på befolkningsnivå gjør det tydelig at levekår og aldring henger nært sammen. Det 

er store sosiale forskjeller i forventet levealder blant eldre. I grupper som har lengre utdanning og 

god økonomi, er levealderen høyere enn i grupper med lavere utdanning og dårligere økonomi. 

Nøkkeltall Helse og omsorg 2021 
Hele landet 
(uten Oslo) Trøndelag Oppdal 

Tiltak kan være; forebyggende hjemmebesøk, fysisk 
aktivitet i grupper, tilrettelegginger og videreutvikling av 
hverdagsrehabilitering og velferdsteknologi Utgifter 
kommunale helse- og omsorgstjenester per innbygger (kr) 

32 495 31 122 35 715 

Årsverk helse og omsorg per 10 000 innbygger (årsverk) 307 293,9 378,7 

Netto driftsutgifter til omsorgstjenester i prosent av 
kommunens samlede netto driftsutgifter (prosent) 

32,4 30,7 36,4 

Andel brukerrettede årsverk i omsorgstjenesten m/ 
helseutdanning (prosent) 

77,8 81,1 81 

Årsverk per bruker av omsorgstjenester (årsverk) 0,58 0,53 0,64 

Andel innbyggere 80 år og over som bruker 
hjemmetjenester (prosent) 

28,6 31,2 34,1 

Andel brukere av hjemmetjenester 0-66 år (prosent) 48,7 46 32,3 

https://trondelagitall.no/artikler/helsetilstand#bruk%20av%20helsetjenester
https://www.fhi.no/fp/psykiskhelse/psykiskelidelser/
https://www.regjeringen.no/contentassets/f53f98fa3d3e476b84b6e36438f5f7af/strategi_for_god_psykisk-helse_250817.pdf
https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/84116/Selvmordsrisiko%2bog%2b-forebygging%2bunder%2bcovid-19-pandemien%2bog%2betterp%25C3%25A5.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/84116/Selvmordsrisiko%2bog%2b-forebygging%2bunder%2bcovid-19-pandemien%2bog%2betterp%25C3%25A5.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på 
sykehjem (prosent) 

11 11,3 8,7 

Andel brukertilpassede enerom m/ eget bad/wc (prosent) 91,6 86,7 100 

Utgifter per oppholdsdøgn i institusjon (kr) 4346 4088 3492 

Andel private institusjonsplasser (prosent) 8,6 4,1 0 

Legetimer per uke per beboer i sykehjem (timer) 0,61 0,56 0,54 

Andel innbyggere 67-79 år med dagaktivitetstilbud 
(prosent) 

0,68 0,77 0,87 

Netto driftsutgifter til kommunehelsetjenesten i prosent 
av kommunens samlede netto driftsutgifter (prosent) 

6,7 7,0 7,6 

Avtalte legeårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk) 11,8 11,2 13,2 

Avtalte fysioterapeutårsverk per 10 000 innbyggere 
(årsverk) 

9,6 10 9,3 

Avtalte årsverk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten 
per 10 000 innbyggere 0-20 år (årsverk) 

51,3 50 80,3 

Andel nyfødte med hjemmebesøk innen to uker etter 
hjemkomst (prosent) 

78,1 67,2 98,6 

 

Kilde: Statistisk sentralbyrå tabell 12209 

Oppsummering og Vurdering av situasjonen i Oppdal 

Selv om flere eldre enn tidligere rapporterer god funksjonsevne og i større grad enn tidligere klarer 
hverdagens utfordringer, er det også mange som lever lenge med kroniske sykdommer og 
funksjonssvikt. For mange kan aldring innebære sansetap og svekket syn, hørsel, lukt og smak. 
Nesten alle som har passert 75 år oppgir for eksempel at de sliter med hørselen i sosiale 
sammenhenger. Forekomsten av mange sykdommer øker med økende alder. Eldre har i tillegg 
ofte flere sykdommer samtidig, og andelen som har flere kroniske sykdommer er derfor høyere 
hos de eldste, særlig de over 80 år. Folkehelserapportens temautgave for 2022 viser at de over 70 
år vil stå for det meste av all forventet økning i bruk av offentlige helsetjenester fram til 2040. 
 

 Forskning har vist at blant personer over 75 år, har mer enn halvparten fire eller flere sykdommer 

som de trenger behandling for. Flere eldre vil leve med kreft. Færre vil dø av hjertesykdom, og 

flere vil få demens. Det er spesielt økningen med demens som er bekymringsfullt. I 2025 vil det  

være 190 personer I Oppdal med demens, det er en økning på 16 % fra tall i 2020. i 2040 vil det ha 

økt til ca. 300 personer. 

 

Det vil i årene fremover være viktig å fordele ressursene i omsorg i tråd med utviklingen samtidig 

med at enhetene må se på ulike måter å løse omsorgsoppgaver på: 

 • Sikre riktig og tilstrekkelig kompetanse i tjenesteyting  

• Heltidskultur for ansatte i sektoren for å sikre god kvalitet og kontinuitet i tilbudet  

• Tilpasse tjenester som omsorgsboliger, avlastning og aktivitetstilbud til de som trenger det og vi 

må legge til rette med teknologi slik at flest mulig kan leve selvstendig så lenge som mulig. 

Velferdsteknologi er under innføring i helse- og omsorgstjenesten med formål om å bedre kvalitet 

på enkelte tjenester, gjøre brukere mer selvstendige i dagliglivet samt etablere ordninger som 

frigjør helsepersonell til å utføre andre oppgaver. I dette arbeidet må man forebygge digitalt 

utenforskap med god opplæring for brukerne.   

 

https://www.ssb.no/statbank/table/12209
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Det nasjonale målbildet “En innbygger – en journal” har konkludert med at målbildet for den 

samlede nasjonale utviklingen for helse- og omsorgssektoren er en felles nasjonal løsning. Oppdal 

kommune har besluttet å tre inn i samarbeidsavtalen for Helseplattformen. For å ta i bruk 

Helseplattformen må kommunen arbeide med et innføringsprosjekt på 19 måneder før vi kan “go 

live” februar 2024. 

Det arbeides med reformen « Leve hele livet» som inneholder tiltak for å utvikle et aldersvennlig 

samfunn. 

 

 

 

Sykdom og skader 

Hoftebrudd 

 

Kilde: Kommunehelsa statistikkbank, FHI 

Fallulykker 

Hjemmetjeneste 

Mottakere av hjemmetjenester 67-79 år 

I 2018 mottok 66,4 per 1000 innbyggere i alderen 67-79 år i Oppdal kommune hjemmetjenester. 

Hjemmetjenester kan være praktisk bistand, helsetjenester i hjemmet, avlastning utenfor institusjon 

og omsorgslønn.  

Boliger og plasser i helse- og omsorgsinstitusjon 

Antall plasser i helse- og omsorgsinstitusjon 

I 2019 har Oppdal kommune 61 plasser i helse- og omsorgsinstitusjon. Det gjelder sykehjem, 

aldershjem, barnebolig, avlastningsbolig/institusjon, korrigert for kjøp og salg over kommunegrenser, 

inkludert private plasser som inngår i det offentlige tilbudet.  

Institusjon  

Plasser for personer med demens 21 

Alle disponible plasser 61 

Kommunale plasser 59 

Rehabiliteringsplasser 5 

Tidsbegrensede plasser 13 
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19,3 19,1

20,2

19

17

18

19

20

21

22

23

2010-2012 2011-2013 2012-2014 2013-2014 2014-2016 2015-2017

Antall pasienter over 75 år som hvert år blir innlagt i somatiske sykehus 
for hoftebrudd - utvikling (3-års glidende gjennomsnitt) - Oppdal 

kommune (Kommunehelsa statistikkbank, FHI)

https://khs.fhi.no/webview/
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Sykehjem  

Kommunale plasser 59 

Disponible plasser 61 

Kilde: SSB tabell 11875 

Kilde: Statistisk sentralbyrå tabell 11875 

Beboere i boliger kommunen disponerer til pleie- og omsorgsformål 

 

Kilde: Statistisk sentralbyrå, tabell 04469 

Brukere av omsorgstjenester per 31.12 

 

Kilde: Statistisk sentralbyrå, tabell 11645 
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https://www.ssb.no/statbank/table/11875
https://www.ssb.no/statbank/table/04469
https://www.ssb.no/statbank/table/11645
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Smittevern 

Influensavaksinerte over 65 år 

Influensa kan blant annet føre til lungebetennelse, hjerneslag og forverring av mange kroniske 

grunnsykdommer. Sykehusinnleggelse er nødvendig ved alvorlige komplikasjoner av influensa. Det er 

anslått at det i gjennomsnitt dør 900 personer i Norge årlig som følge av sykdommen. Noen år kan så 

mange som 2000 personer dø på grunn av influensa. Influensavaksinen kan redde mange av disse. 

Les mer om hvem som er anbefalt å ta influensavaksine her 

I Oppdal var det i 2021/2022 59,1 % av personer over 65 år som vaksinerte seg mot influensa.  

 

Kilde: Kommunehelsa statistikkbank, FHI 

 

Kilde: Kommunehelsa statistikkbank, FHI 

Prevalensundersøkelser i helsetjenesten 

Prevalensundersøkelsene består av to deler, én hvor noen utvalgte helsetjenesteassosierte i 

infeksjoner registreres og én hvor all systemisk bruk av antibiotika registreres.  
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https://www.fhi.no/sv/influensa/influensavaksine/influensavaksine/
https://khs.fhi.no/webview/
https://khs.fhi.no/webview/
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Alle sykehjem er pålagt å delta i de nasjonale prevalensundersøkelsene av helsetjenesteassosierte 

infeksjoner og antibiotikabruk i henhold til Forskrift om Norsk overvåkingssystem for antibiotikabruk 

og helsetjenesteassosierte infeksjoner (NOIS-registerforskriften).  

I sykehjem registreres følgende typer helsetjenesteassosierte infeksjoner: 

• Symptomatiske urinveisinfeksjoner både hos beboere med og uten urinveiskateter 

• Nedre luftveisinfeksjoner 

• Infeksjoner i operasjonsområder (overflatiske og dype postoperative sårinfeksjoner - 

inkludert postoperative infeksjoner i organ/hulrom) 

• Hudinfeksjoner 

Oppdal helsesenter gjennomfører prevalensundersøkelser. Resultatene benyttes i forebyggende 

arbeid, for å bedre kvalitet på helsetilbud og for å bidra til å forebygge antibiotikaresistens. 

Helsesenteret har over flere år rapportert få helsetjenesteassosierte infeksjoner. Dette viser bl.a. at 

det arbeides godt for å forebygge infeksjoner med bla. basale smitteverntiltak. 

Kilder 

- Prevalensundersøkelser 

- Demenskart 

- Influensavaksine 

- SSB tabell 12003 – Omsorgstjenester – brukere, etter alder og tjenestegrupper. 2015-2021. 

MÅL 4: God utdanning 

 

Mål 4 handler om å sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for 

livslang læring for alle. Utdanning er en grunnleggende menneskerettighet, og veldig mange flere går 

i dag på skole enn for bare få tiår siden. Før koronapandemien, gikk ni av ti barn på skolen. Til tross 

for dette, kan fremdeles over 750 millioner mennesker i verden fortsatt ikke lese eller skrive, hvorav 

to tredjedeler er kvinner. Inkluderende opplæring av god kvalitet for alle, er en av de viktigste 

byggesteinene for velstand, helse og likeverd i alle samfunn. Utdanning er nøkkelen til utvikling og 

åpner en verden av muligheter som gjør at hver enkelt av oss kan bidra til et bærekraftig samfunn. 

Mål 4 omhandler ikke bare retten til skolegang, men også at en får gode lærere og kvalitet i 

undervisningen – hele veien fra barneskolen til universitetet. 

https://www.fhi.no/publ/2019/arsrapport-2018.-helsetjenesteassorierte-infeksjoner-antibiotikabruk-nois-a/
-%09https:/demenskartet.no#5021
-%09https:/www.fhi.no/sv/influensa/influensavaksine/influensavaksine
https://www.ssb.no/statbank/table/12003
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Oppsummering av vurdering av situasjonen i Oppdal 

Det er en tydelig sammenheng mellom utdanningsnivå og helsetilstand i Norge. Personer med lav 
utdanning har høyere dødelighet og generelt sett mer helseproblemer. De har også en høyere 
sannsynlighet for å bli uføretrygdet, har større risiko for å utvikle demens og høyere dødelighet. 
Samtidig er det en tydelig tendens til at utdanningsnivå går i arv, noe som antyder at også 
helseproblemene er delvis arvelige – om enn på en indirekte måte. Hva som er 
årsakssammenhengen mellom utdanning og helse er viktig for å vite hvordan denne situasjonen 
bør håndteres. Her er det flere mulige sammenhenger, for eksempel: - Personer med dårligere 
helse eller helsevaner velger kortere utdanningsløp - Personer med lavere utdannelse tjener 
mindre, og får dermed lavere levestandard - Personer som tar høyere utdannelse får bedre 
helsevaner - Personer som tar høyere utdannelse arbeider i mer helsefremmende miljøer 
Sammenhengen mellom utdanning og helse skyldes delvis at personer med lavere utdannelse 
jevnt over har dårligere arbeidsforhold og lavere levestandard. Disse forskjellene er ikke unike for 
Norge, og har vært til stede i lang tid, men forskjellene har økt de siste tiårene. I hvilken grad det 
er utdanningen i seg selv som påvirker helsen, er dermed noe uklart, men en amerikansk studie 
har funnet støtte for at et slikt årsaksforhold spiller en rolle.  
 
Det er sammenheng mellom utdanning, inntekt og helse .Både utdanning og yrkesdeltakelse er 
forbundet med velferd langs en rekke dimensjoner som helse, levealder, materiell levestandard, 
helsevalg. Folk med høy inntekt og utdanning har høyere levealder enn de med lav utdanning og 

DELMÅL:  

Innen 2030 sikre at alle jenter og gutter fullfører gratis og likeverdig grunnskole og videregående opplæring av høy 

kvalitet som kan gi dem relevant og reelt læringsutbytte.  

Innen 2030 sikre alle jenter og gutter tilgang til god og tidlig omsorg og førskole, slik at de er forberedt på å 

begynne i grunnskolen.  

Innen 2030 sikre kvinner og menn lik tilgang til god teknisk og yrkesfaglig opplæring og høyere utdanning, herunder 

universitetsutdanning, til en overkommelig pris.  

Innen 2030 oppnå en betydelig økning i antall unge og voksne med kompetanse, blant annet i tekniske fag og 

yrkesfag, som er relevant for sysselsetting, anstendig arbeid og entreprenørskap.  

Innen 2030 avskaffe kjønnsforskjeller i utdanning og opplæring og sikre lik tilgang til alle nivåer innenfor utdanning 

og yrkesfaglig opplæring for sårbare personer, deriblant personer med nedsatt funksjonsevne, urfolk og barn i 

utsatte situasjoner.  

Innen 2030 sikre at all ungdom og en betydelig andel voksne, både kvinner og menn, lærer å lese, skrive og regne.  

Innen 2030 sikre at alle elever og studenter tilegner seg den kompetanse som er nødvendig for å fremme 

bærekraftig utvikling, blant annet gjennom utdanning for bærekraftig utvikling og livsstil, menneskerettigheter, 

likestilling, fremme av en freds- og en ikkevoldskultur, globalt borgerskap og verdsetting av kulturelt mangfold og 

kulturens bidrag til bærekraftig utvikling.  

4.a. Etablere og oppgradere utdanningstilbud som ivaretar hensynet til barn, personer med nedsatt funksjonsevne og 

kjønnsforskjeller, og sikrer trygge, ikke-voldelige, inkluderende og effektive læringsomgivelser for alle.  

4.b. Innen 2020 oppnå en vesentlig økning på verdensbasis, i antall stipender som er tilgjengelige for studenter fra 

utviklingsland, særlig de minst utviklede landene, små utviklingsøystater og afrikanske land, for å gi dem tilgang til 

høyere utdanning, blant annet yrkesfaglig opplæring og programmer for informasjons- og kommunikasjonsteknologi, 

teknikk, ingeniørfag og vitenskap, i utviklede land og i andre utviklingsland.  

4.c. Innen 2030 oppnå en vesentlig økning i antall kvalifiserte lærere, blant annet gjennom internasjonalt samarbeid om 

lærerutdanning i utviklingsland, særlig i de minst utviklede landene og i små utviklingsøystater.   
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inntekt. Årsaksforklaringene er mange og komplekse. Derfor er det interessant å se på utdanning 
og inntekt i en kommune. 
 
Utdanningsnivået for Oppdal har endret seg de siste 20 årene. Andelen som kun har grunnskole 
har endret seg fra 38,3 % i 2000 til 28,5 % i 2018. Andelen som har videregående skole har holdt 
seg ganske stabil, mens de som har tatt universitet eller høgskoleutdanning 1 – 4 år har økt fra 14, 
1 % i 2000 til 24,6 % i 2018. Det er i overkant kvinner som har tatt universitet og 
høgskoleutdanning 1 - 4 år, mens det er flere menn enn kvinner som har videreutdanning over 4 
år.  
 
Å ikke gjennomføre videregående opplæring reduserer mulighetene i arbeidsmarkedet, øker 
risikoen for uføretrygd og gir dårligere levekår og helse. Studier har vist sammenheng mellom 
frafall i skolen og psykiske helseproblemer, slik som problematisk rusmiddelbruk, angst og 
depresjon, samt ulike atferdsforstyrrelser. Samtidig er det også en del elever som ønsker å jobbe 
og ikke finner seg til rette i skolehverdagen. En del ungdom lykkes også ved å slutte skolen og 
fortsette med å arbeide, men dersom en ungdom slutter skolen og blir utenfor både skole og 
arbeid, vil det føre til utenforskap med de konsekvenser det medfører 
 
Senter for økonomisk forskning har beregnet at samfunnet vil spare mellom 5,4 og 8,8 milliarder 
kroner årlig hvis andelen som fullfører videregående opplæring økes fra 70 til 80 prosent.  
 
Det sammensatt hva som utløser frafall fra videregående skole. To hovedforklaringer som har blitt 
trukket fram er ferdighetsnivå og ensomhet. Elever med svake karakterer fra ungdomsskolen har 
vesentlig forhøyet risiko for å ikke gjennomføre videregåendeopplæring. Disse elevene har ofte 
slitt med skoleprestasjoner over lang tid, og for noen blir problemene så store at de bevisst eller 
ubevisst faller ut av utdanningsløpet. Andre har tilstrekkelige ferdigheter, men mangler 
motivasjon, eller de fristes av muligheter til å gå ut i jobb i stedet. 
 
 

 

Videregående skole 

 

 

 

Kilde: Trøndelag i tall – Elever i videregående skole 

Tabellen over viser elevmassen fordelt på ulike linjer ved Oppdal videregående skole. 

https://trondelagitall.no/statistikk/elever-i-videregaende-skole
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Høyeste fullførte utdanningsnivå 

 

Kilde: Trøndelag i tall – Oppvekst og levekårsforhold 

Andel personer med et gitt utdanningsnivå som høyeste fullførte utdanning i prosent av alle som har 

oppgitt utdanningsnivå. Vi ser at personer med universitets og høyskoleutdanning har økt fra 16,6 til 

19,4  

 

Kilde: Statistisk sentralbyrå tabell 09429 
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https://trondelagitall.no/artikler/oppvekst-og-levekarsforhold#utdanning%20og%20arbeid
https://www.ssb.no/statbank/table/09429/tableViewLayout1/
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Utdanningsnivå etter kjønn 

 

Kilde: Statistisk sentralbyrå tabell 09429 

 

 

Kilde: Statistisk sentralbyrå tabell 09429 
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https://www.ssb.no/statbank/table/09429/tableViewLayout1/
https://www.ssb.no/statbank/table/09429/tableViewLayout1/
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Utdanningsnivå i Trøndelag 

 

Kilde: Trøndelag i tall – Utdanningsnivå 

 

https://trondelagitall.no/statistikk/utdanningsniva
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Ungdom 

Frafall i videregående skole 

Frafallet i videregående opplæring i Oppdal er mindre enn i fylket og landet for øvrig.   

Ungdom uten skole eller arbeidstilbud 

Det er per september 2020 Ca. 30 brukere under 30 år i NAV system som ikke har fullført 
videregående opplæring. En del unge er helt uten tilbud om skole eller arbeid. Det er opprettet en 
prosjektstilling i NAV som skal bistå med å gi alle enten tilbud som skole, arbeidsrettede tiltak og jobb 
med for eksempel lønnstilskudd eller varig tilrettelagt arbeid kommet på plass. Mange av de unge 
som er uten skole eller arbeidstilbud mottar tjeneste fra psykisk helse eller DPS, eller er i tett 
oppfølging av fastlege/spesialisthelsetjenesten. Målet fremover er å ha et «pakkeforløp» klar når nye 
ungdommer dukker opp, slik at det blir satt inn riktig innsats så tidlig som mulig, slik at de ikke blir 
gående lenge uten oppfølging/tilbud, dette i samarbeid med andre tjenester i kommunen.  

Kilder 
- FHI – frafall i videregående skole 

- Senter for økonomisk forskning – kostnader ved frafall i videregående skole 

- Kommunehelsa Statistikkbank Folkehelseinstituttet 

- SSB tabell 09429: Utdanningsnivå, etter kommune og kjønn. 1970 – 2021 

(https://www.ssb.no/statbank/table/09429) 

- Trøndelag i tall – Oppvekst og levekårsforhold 

MÅL 5: Likestilling mellom kjønnene 

 

Mål 5 i FNs bærekraftsmål er å oppnå likestilling og styrke jenter og kvinners stilling. Retten til å ikke 

bli diskriminert på grunn av kjønn er en menneskerett som er fastsatt i en rekke konvensjoner. Lov 

om likestilling og forbud mot diskriminering (likestillings- og diskrimineringsloven) trådte i kraft 1. 
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https://www.fhi.no/nettpub/hin/samfunn/barn-oppvekst/
https://www.fhi.no/nettpub/hin/samfunn/barn-oppvekst/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/kostnader-av-frafall-i-videregaende-oppl/id589823/
https://www.ssb.no/statbank/table/09429
https://trondelagitall.no/artikler/oppvekst-og-levekarsforhold#utdanning%20og%20arbeid
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januar 2018 og gir et vern mot diskriminering på grunn av kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel og 

adopsjon, og omsorgsoppgaver. Formålet med loven er å ha like muligheter til utdanning, arbeid og 

kulturell og faglig utvikling. Kjønnsdiskriminering får store konsekvenser for den sosiale og 

økonomiske utviklingen i et land. Når kvinner ikke deltar i arbeidsmarkedet på like vilkår, og i enkelte 

land ikke får delta i det hele tatt, mister samfunnet både arbeidskraft, skatteinntekter og verdifull 

kjøpekraft.  

https://www.regjeringen.no/no/tema/likestilling-og-inkludering/likestilling-og-

inkludering/likestilling-mellom-kjonna/id670481/ 

 

Oppsummering og vurdering av situasjonen i Oppdal 

I Oppdal ser vi at det er flere kvinner enn menn med høyere utdanning. Andelen kvinner som har 
universitet og – høgskoleutdanning 1 – 4 år er 25,9 % og menn 14,9 %. Andelen personer med 
universitet og – høgskoleutdanning over 4 år er høyere for menn (5,8 %) enn kvinner (4,6 %).  

Andelen kvinnelige ledere i Oppdal er på ca. 43 % i 2020.  

Menn har høyere inntekt enn kvinner også i Oppdal, selv om utdanningsnivået er høyere hos 
kvinner. Det er viktig å være klar over at en sammenligning av bruttoinntekter mellom kvinner og 
menn ikke er helt uproblematisk. Mannen fører i større grad opp parets kapitalinntekter på sin 
selvangivelse selv om dette er felles inntekter. En sammenligning av gjennomsnittlig bruttoinntekt 
mellom kjønnene, spesielt i små kommuner, kan gi et skjevt bilde dersom enkeltpersoner i 
kommunen (oftest menn) har svært høye inntekter. Dersom menn i større grad fører 
kapitalinntekter på sin selvangivelse, sier dette likevel noe om hvem som har kontroll over 
pengene. Men dersom vi ser på tallene for Norge som helhet i sammenheng med tallene for 
Oppdal, så ser vi samme utvikling. Langt flere menn enn kvinner har avtalte bonusordninger og 
overtidsgodtgjørelse enn kvinner i Oppdal. 

DELMÅL:  

Gjøre slutt på alle former for diskriminering av jenter og kvinner i hele verden.  

Avskaffe alle former for vold mot alle jenter og kvinner, både i offentlig og privat sfære, herunder 

menneskehandel, seksuell og annen form for utnytting.  

Avskaffe all skadelig praksis, for eksempel barneekteskap, tidlige ekteskap og tvangsekteskap samt kvinnelig 

omskjæring.  

Erkjenne og verdsette ubetalt omsorgs- og husholdsarbeid gjennom yting av offentlige tjenester, infrastruktur og 

sosialpolitikk samt fremme av delt ansvar i husholdet og familien, alt etter hva som passer i det enkelte land.  

Sikre kvinner fullstendig og reell deltakelse og like muligheter til ledende stillinger på alle nivåer i 

beslutningsprosessene i det politiske, økonomiske og offentlige liv.  

Sikre allmenn tilgang til seksuell og reproduktiv helse samt reproduktive rettigheter, som avtalt i samsvar med 

handlingsprogrammet fra den internasjonale konferansen om befolkning og utvikling, handlingsplanen fra Bejing og 

beslutningsdokumentene fra deres respektive tilsynskonferanser.  

5.a. Iverksette reformer for å gi kvinner lik rett til økonomiske ressurser samt tilgang til eierskap til og kontroll over jord 

og annen form for eiendom, finansielle tjenester, arv og naturressurser, i samsvar med nasjonal lovgivning.  

5.b. Styrke bruken av tilpasset teknologi, særlig informasjons- og kommunikasjonsteknologi, for å styrke kvinners 

stilling.  

5.c. Vedta og styrke god politikk og gjennomførbar lovgivning for å fremme likestilling og styrke jenters og kvinners 

stilling på alle nivåer.   

https://www.regjeringen.no/no/tema/likestilling-og-inkludering/likestilling-og-inkludering/likestilling-mellom-kjonna/id670481/
https://www.regjeringen.no/no/tema/likestilling-og-inkludering/likestilling-og-inkludering/likestilling-mellom-kjonna/id670481/
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Kartleggingen viser ikke til tall hverken fra Norge eller i Oppdal om likestilling innen helse. Mye 
medisinsk kunnskap bygger fortsatt i for stor grad på menn. Derfor vet vi ikke nok om kvinners 
sykdommer og lidelser. Vi mangler bl.a.  kunnskap om hva som er konsekvensene for kvinner ved 
sykdom som rammer begge kjønn, som f.eks. hjertesykdommer.  Symptomene på 
hjertesykdommer hos kvinner kan være mer diffuse og kan forveksles med at de er slitne, har blitt 
eldre, eller har fått influensa og blir i mange tilfeller oversett. Til tross for at kvinner utgjør halve 
befolkningen, er det manglende kunnskap om sykdommer og lidelser som primært rammer 
kvinner. Mange av disse er tabubelagte som endometriose, vulvalidelser og plager ved 
overgangsalder. 

 

Indikatorer for kjønnslikestilling i kommunene 
Statistikken presenterer et sett med tolv indikatorer som er viktige og relevante for å beskrive graden 

av likestilling mellom kvinner og menn både på lokalt og nasjonalt nivå. Indikatorene er basert på 

tilgjengelig registerstatistikk på kommunenivå. Indikatoren går fra 0, som indikerer maksimal ulikhet 

mellom kjønnene, til 1 som indikerer full likestilling.  

 

Kilde: Statistisk sentralbyrå tabell 09292 
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Andel barn 1-5 år i barnehage 

 

Kilde: Statistisk sentralbyrå tabell 09293 
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Kilde: Statistisk sentralbyrå, tabell 09293 

Andel med høyere utdanning 

Det har for begge kjønn vært en jevn økning i andelen med høyere utdanning de siste ti årene, men 

vi ser at forskjellen mellom menn og kvinners utdanningsnivå øker.  

 

Kilde: Statistisk sentralbyrå tabell 09293 

40,5

42,2

44,0

38,0

39,0

40,0

41,0

42,0

43,0

44,0

45,0

Hele landet Trøndelag Oppdal

Andel kvinner blant kommunestyrerepresentanter 2020 (SSB 
tabell 09293)

16,1
17,2 17,4 17,8 18,7 19,1 19,2 19,3 20,1 20,7 21,121,6
23,2 24,0 24,2

26,2 26,8 27,6
28,6 29,1

30,2 30,9

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Utvikling i andel menn og kvinner i Oppdal med høyere 
utdanning, 2010-2020 (SSB tabell 09293)

Andel menn med høyere utdanning (prosent) Andel kvinner med høyere utdanning (prosent)

https://www.ssb.no/statbank/table/09293/tableViewLayout1/
https://www.ssb.no/statbank/table/09293


   
 

170 
 

 

Kilde: Statistisk sentralbyrå tabell 09429 

 

Kilde: Statistisk sentralbyrå tabell 09429 
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Kjønnsbalanse i arbeidsstyrken 

 

Kilde: Trøndelag i tall - Likestilling 

Deltidsarbeid 

 

Kilde: Statistisk sentralbyrå tabell 09293 
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Andel sysselsatte 

 

Kilde: Trøndelag i tall - Likestilling 

 

Kilde: Statistisk sentralbyrå tabell 11607 
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Kilde: Statistisk sentralbyrå tabell 11607 

Andel fedre som tar hele fedrekvoten eller mer av foreldrepengeperioden 

Andelen fedre som tar ut hele fedrekvoten eller mer sier noe om menns og kvinners fordeling av 

tidsbruk mellom yrkesaktivitet og omsorgsarbeid. Indikatoren er basert på andelen som ble fedre i 

2010 og 2011 som tok ut hele fedrekvoten eller mer av foreldrepengeperioden innen barnet fylte tre 

år sammenlignet med fedre som ikke tok ut full fedrekvote. Det er justert for at fedrekvoten ble 

utvidet fra 10 til 12 uker i 2011. Det defineres som mest likestilling dersom alle fedre tok ut full 

fedrekvote eller mer (indikator=1) og minst likestilling dersom alle fedre tar ut mindre 

pappapermisjon enn fedrekvoten tilsier (indikator = 0).  

 

Kilde: Trøndelag i Tall – Likestilling mellom kjønnene 

Grad av kjønnsbalansert næringsstruktur 

«Grad av kjønnsbalansert næringsstruktur» er et mål på grad av kjønnsbalanse for alle næringene i 

en kommune basert på andel menn og kvinner innenfor hver næring. Det indikerer grad av forskjell 

mellom hvilke næringer kvinner og menn jobber i. Det antas å være likestilling når næring ikke 

domineres av ett kjønn, men er mer jevnt balansert mellom menn og kvinner. Når andelen menn og 

kvinner i en næring er mellom 40-60 prosent defineres den som kjønnsbalansert. Det defineres som 

mindre kjønnsbalansert dersom over 60 prosent av de ansatte i en næring er menn eller kvinner. 

Indikatorscoren blir høy hvis flertallet av alle næringer i en kommune jobber i en kjønnsbalansert 

næring. I Norge har en høy andel kvinner lønnet arbeid slik at det norske arbeidsmarkedet er svært 
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kjønnsdelt sammenlignet med mange andre land. Landssnittet for indikatoren for grad av 

kjønnsbalansert næringsstruktur er 0,60, mens den for Oppdal kommune er 0,51.  

Kjønnsbalanse i offentlig sektor 

 

Kilde: Statistisk sentralbyrå tabell 09293 

I Oppdal jobber 25,1 prosent av sysselsatte menn og 74,9 prosent av sysselsatte kvinner i offentlig 

sektor i 2020.  

Kjønnsbalanse i privat sektor 

 

Kilde: Statistisk sentralbyrå tabell 09293 

I Oppdal jobber 65,4 prosent av sysselsatte menn og 34,6 prosent av sysselsatte kvinner i offentlig 

sektor i 2020.  

Kjønnsbalanse blant ledere 

Forholdet mellom andelen menn og kvinner i lederstillinger sier noe om tilgangen til og fordelingen 

av posisjoner i arbeidslivet der avgjørelser tas. Det er mest likestilling hvis de to andelene er like og 

mindre likestilling jo større forskjeller det er mellom menn og kvinner. Graden av kjønnsbalanse gir 

en indikatorscore på mellom 0 og 1, der 1 indikerer full likestilling.  
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Kilde: Statistisk sentralbyrå tabell 09293 

I Oppdal er 56,6 prosent av ledere i kommunen menn, mens 43,4 prosent av ledere er kvinner i 2020. 

 

Kilde: Statistisk sentralbyrå tabell 09293 

 

Kilde: Trøndelag i tall - Likestilling 
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Kilde: Trøndelag i tall - Likestilling 

Grad av kjønnsbalanse i utdanningsprogram på videregående skole 

Andel elever i et kjønnsbalansert utdanningsprogram sier noe om utdanningsmønstre blant menn og 

kvinner. Det antas å være mest likestilling når et utdanningsprogram ikke domineres av ett kjønn, 

men er jevnt balansert mellom menn og kvinner. Når andelen menn og kvinner i et 

utdanningsprogram er mellom 40 og 60 prosent defineres den som kjønnsbalansert. Det defineres 

som mindre kjønnsbalanse dersom over 60 prosent av studentene i et utdanningsprogram er menn 

eller kvinner. Indikatorscoren blir høy hvis flertallet i en kommune velger et kjønnsbalansert 

utdanningsprogram. Indikatorscore for Oppdal kommune er 0,64 og for landet som helhet 0,67 

(2020). 

https://trondelagitall.no/statistikk/mal-5-likestilling-mellom-kjonnene
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Gjennomsnittlig bruttoinntekt 

 

Kilde: Trøndelag i tall - Likestilling 

 

Kilde: Trøndelag i tall - Likestilling 

Det er viktig å være klar over at en sammenligning av bruttoinntekter mellom kvinner og menn ikke 

er helt uproblematisk. Mannen fører i større grad opp parets kapitalinntekter på sin selvangivelse 

selv om dette er felles inntekter. En sammenligning av gjennomsnittlig bruttoinntekt mellom 

kjønnene, spesielt i små kommuner, kan gi et skjevt bilde dersom enkeltpersoner i kommunen (oftest 

menn) har svært høye inntekter. Dersom menn i større grad fører kapitalinntekter på sin 

selvangivelse, sier dette likevel noe om hvem som har kontroll over pengene.  
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Kilde: Statistisk sentralbyrå tabell 03068 

Her er en oversikt over kjønnsforskjeller når det gjelder avtalt månedslønn, uregelmessige tillegg, 

bonus og overtidsgodtgjørelse for 2019.  

 

Kilde: Statistisk sentralbyrå tabell 12852 
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DELMÅL:  

Innen 2030 sikre allmenn tilgang til pålitelige og moderne energitjenester til en overkommelig pris.  

Innen 2030 betydelig øke andelen fornybar energi i verdens samlede energiforbruk.  

Innen 2030 doble energieffektivitetsraten på verdensbasis.  

7.a. Innen 2030 styrke det internasjonale samarbeidet for å lette tilgangen til forskning og teknologi på området ren 

energi, herunder fornybar energi, energieffektivisering og en avansert og renere teknologi for fossilt brensel, samt 

fremme investeringer i energiinfrastruktur og teknologi for ren energi.  

7.b. Innen 2030 utbygge infrastruktur og oppgradere teknologi for å tilby moderne og bærekraftige energitjenester til 

alle innbyggere i utviklingsland, særlig i de minst utviklede landene, små utviklingsøystater og kystløse utviklingsland, i 

samsvar med landenes respektive støtteprogrammer.  

https://www.ssb.no/statbank/table/03068/tableViewLayout1/
https://www.ssb.no/statbank/table/12852/tableViewLayout1/


   
 

179 
 

Strømforbruk husholdninger og fritidsboliger 
Fritidsboliger har et samlet strømforbruk på 35 MWh mens husholdninger har et samlet 

strømforbruk på 56,7 MWh. 

Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/tjenester/klimagassutslipp-kommuner?area=710&sector=3 

Oppdal kommune har hatt en økning i nettoforbruk av elektrisk kraft (GWh) fra fritidsboliger på 22,8 

% fra 2010 til 2019.  

Kilde: https://trondelagitall.no/statistikk/energi-forbruk-kommune 

MÅL 11: Bærekraftige byer og samfunn 

 

Sosialt bærekraftige samfunn handler om samfunn preget av tillit, trygghet, tilhørighet og tilgang til 

goder som arbeid, utdanning og gode nærmiljø. Gjennom planprosessene kan kommunene legge til 

rette for en sosialt bærekraftig samfunnsutvikling.  

Frem til i dag har sosiale forhold fått mindre oppmerksomhet enn de to andre dimensjonene i FNs 

bærekraftsmål – miljø og økonomi. FN er tydelig på at også sosiale forhold er en viktig del av 

bærekraftsmålene.  

Folkehelsearbeidet har mye til felles med den sosiale dimensjonen i FNs bærekraftsmål. Både sosial 

bærekraft og folkehelse handler om å fremme en samfunnsutvikling som:  

- Setter menneskelige behov i sentrum 

- Gir sosial rettferdighet og like livssjanser for alle.  

- Legger til rette for at mennesker som bor i lokalsamfunnet, kan påvirke forhold i nærmiljøet 

og ellers i kommunen.  

- Legge til rette for deltakelse og samarbeid.  

Kilde: Folkehelseprofil Oppdal kommune  

 

Sosialt bærekraftige samfunn handler om samfunn preget av tillit, trygghet, tilhørighet og tilgang til 

goder som arbeid, utdanning og gode nærmiljø.  

DELMÅL:  

Innen 2030 sikre allmenn tilgang til tilfredsstillende og trygge boliger og grunnleggende tjenester til en 

overkommelig pris, og bedre forholdene i slumområder.  

Innen 2030 sørge for at alle har tilgang til trygge, lett tilgjengelige og bærekraftige transportsystemer til en 

overkommelig pris, og bedre sikkerheten på veiene, særlig gjennom utbygging av offentlige transportmidler og med 

særlig vekt på behovene til personer i utsatte situasjoner, kvinner, barn, personer med nedsatt funksjonsevne samt 

eldre.  

Innen 2030 oppnå en mer inkluderende og bærekraftig urbanisering med mulighet for en integrert og bærekraftig 

bosettingsplanlegging og –forvaltning som gir medbestemmelse i alle land.  

Styrke innsatsen for å verne om og sikre verdens kultur- og naturarv.  

Innen 2030 oppnå en betydelig reduksjon i antall dødsfall og antall personer som rammes av katastrofer, herunder 

vannrelaterte katastrofer, samt i betydelig grad minske de direkte økonomiske tap i verdens samlede 

bruttonasjonalprodukt som følge av slike katastrofer, med vekt på beskyttelse av fattige og personer i utsatte 

situasjoner.  

Innen 2030 redusere negative konsekvenser for miljøet i storbyene målet per innbygger, blant annet ved å legge 

særlig vekt på luftkvalitet samt offentlig og annen form for avfallshåndtering.  

Innen 2030 sørge for allmenn tilgang til trygge, inkluderende og lett tilgjengelige grøntområder og offentlige rom, 

https://www.miljodirektoratet.no/tjenester/klimagassutslipp-kommuner?area=710&sector=3
https://trondelagitall.no/statistikk/energi-forbruk-kommune
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Oppsummering og vurdering av situasjonen i Oppdal 

Sentrum har i løpet av siste 10 år blitt fortettet og det er bygd flere store leilighets hus med godt 
voksne mennesker som har solgt sin enebolig til fordel for en leilighet i sentrum. Det er nå flere 
godt voksne innbyggere som bor i selve sentrumskjernen og som ferdes til fots. Det blir viktig å 
skape et sentrum for alle aldersgrupper,  som har fokus på myke trafikanter og universell 
utforming. En økning av andelen eldre som bor i sentrumskjernen har også økt behovet for 
grøntområder og friluftsområde knyttet til sentrumsområdet. 
  
Boligsituasjonen er utfordrende med høy prisvekst på bolig, samt at prisveksten gjør at det bygges 
færre boliger. Det er også få boliger/leiligheter til leie, noe som også fører til prisvekst. Dette 
vanskeliggjøre situasjonen for bl.a. unge som vil etablere seg og arbeide i Oppdal. Ut ifra KS sin 
framskriving av behov for arbeidskraft, vil Kommunen ha behov for spesielt mange helsearbeidere, 
men også annen arbeidskraft fremover. Kommunen er helt avhengig av å kunne tilby disse bolig i 
ulik prisklasse og i ulike områder.  
 
En annen gruppe som har behov for bolig og som ønsker innpass i boligmarkedet er spesielt 
personer og barnefamilier med lav inntekt. Slik det er nå finnes det lite tilbud om boliger til en 
lavere prisklasse. Det er også utfordrende for familier og personer med lav inntekt når prisnivået 
har steget og priser på strøm, drivstoff og renter har steget. Gjennomføring av tiltak i  boligsosial 
handlingsplan blir viktig. 
 

 

Boligsituasjonen  

I Oppdal kommune er det pr. september 2022 kun 1 stk. bolig for salg. Det er 3 innflytningsklare nye 

leiligheter med prisklasse 6.25mill og oppover. Det er under bygging 14 nye leiligheter med prisklasse 

3,2 – 6,5 mill. Dette gjør at eneboliger i sentrumskjernen selges til over prisantydning innen kort tid 

etter visning.  

Det er per september 2022  ca. 9 tomter for salg i privat regi i Bjørkmoen området med prisantydning 

1,1 mill. I nærheten av Hovden er det i privat regi ca. 4 ledige tomter med prisantydning 1,2 mill og 

på Vognild er det ledige tomter til priser fra 0,55 mill. 

Oppdal kommune har pr. september for salg 1 stk. ledig tomt i sentrumsområdet til 0,5 mill. Det er 8 

byggeklare tomter på Driva til 0,4mill, samt 2 stk. tomter på Fagerhaug og Lønset (50-100.000,- pr. 

stk.). 

Prisveksten vi nå opplever har medført at det bygges færre nye boliger. Som en konsekvens av det 

igjen, har prisene på brukt bolig også økt betydelig. Tilgangen er også blitt svært begrenset. Særlig 

unge i etableringsfasen opplever nå at det er vanskelig å skaffe seg bolig. Det er stor kamp om de få 

boligene som kommer til salgs. Vi er helt avhengig av at det er mulig for unge å etablere seg her i 

Oppdal om vi skal lykkes som kommune. Vi har behov for arbeidskraft og kompetanse. Som kjent 

spår SSB at vi fremover vil oppleve å få en eldre befolkning, det er også en kjent sak at det fremover 

vil bli enda hardere kamp om arbeidsfolk og kompetanse. 

Boligsituasjonen i Oppdal gjør også at det er vanskelig for sårbare unge og barnefamilier som lever 

med lav inntekt å få innpass i boligmarkedet. Dette gjelder både å eie sine egen bolig men også leie. 

Boliger etter bygningstyper 

Boliger i Oppdal i 2022, etter bygnignstyper 
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Kilde: Trøndelag i tall – Boligmasse i Trøndelag 

Endringer i antall boliger etter type i Oppdal perioden 2010 - 2022 

 

Kilde: Trøndelag i tall – Oppvekst og levekårsforhold 

Eierstatus bolig 

Det er flere som eier sin egen bolig (selveier) i Oppdal (74,2 prosent) sammenlignet med fylket (61,3 

%) og landet som helhet (62,8 %). Det er mer vanlig å være andels- eller aksjeeier i fylket (12,7 %) 

eller landet som helhet (13,6 %) sammenlignet med Oppdal (1,8 %). 

https://trondelagitall.no/statistikk/boligmasse-i-trondelag
https://trondelagitall.no/artikler/oppvekst-og-levekarsforhold#boligforhold


   
 

182 
 

 

Kilde: Statistisk sentralbyrå, tabell 11084 

Boligpriser og gjeld 

Tabellen viser at kvadratmeterprisen på blokkleiligheter (selveier) har steget noe hvert år siden 2018. 

For eneboliger har ikke prisveksten vært like stor og hadde en nedgang i 2019 og 2020 før den økte 

igjen i 2021. Det har iløpet av 2022 skjedd en generell prisvekst på alle varer og spesielt byggevarer 

og prisen på boliger har steget mye. Det er få boliger til salgs og for utleie. Dette vil også påvirke den 

prisveksten vi nå har på boliger i kommunen. 

 

Kilde: Statistisk sentralbyrå tabell 06035 
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11084: Eierstatus bolig (husholdninger), Oppdal, 2021.
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https://www.ssb.no/statbank/table/11084
https://www.ssb.no/statbank/table/06035
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Kilde: Statistisk sentralbyrå tabell 06035 

Svevestøv 
Det er lite luftforurensning i Oppdal Konsentrasjonen av fint svevestøv som befolkningen i 

kommunen er utsatt for, ser ut til å være noe lavere enn for befolkningen i landet som helhet. 

Tallene er basert på modellen som brukes i varslingstjenesten «Luftkvalitet i Norge».  

Kilde: Folkehelseprofil Oppdal kommune 

Ladepunkter for elbil 
Det er 43 ladepunkter for elbil i Oppdal sentrum. I tillegg er det 2 på Oppdal flyplass, 6 på 

Oppdalsporten og 2 i Bortistu Gjestegård. 

Kilde: Ladestasjoner.no 

Rekreasjonsareal, nærturterreng og grøntareal 
Grøntområder er viktige helsefremmende faktorer i tillegg bidrar friluftsliv i nære grønne arealer til 
fysisk aktivitet. Generelt er mennesker mer aktive dersom parker, grøntområder, anlegg for 
rekreasjon, mosjon og idrett, og viktige møtepunkter som skoler og butikker, ligger i nærheten av 
hjemmet eller arbeidsplassen. Nærhet til grønne områder påvirker også helsen positivt ved å bidra til 
mindre stress, bedre mental helse, trivsel og økt levetid på tvers av sosiale skillelinjer. 

Nærmiljøet bør tilby naturopplevelse og stimulere til aktivitet, både blant barn, voksne og eldre. 
Møteplasser i og i nærheten av boligområder stimulerer til sosial kontakt og tilhørighet. Den lokale 
aktiviteten i idrettslag og friluftslivsorganisasjoner, genererer daglig mye fysisk aktivitet og er en 
viktig bidragsyter i folkehelsesammenheng. Tall fra Statistisk Sentralbyrå viser at spesielt for 
befolkningen med lav sosial status er tilrettelagte friluftslivsaktiviteter viktige. I en undersøkelse om 
barns deltakelse i friluftsliv i Oslo kom det fram at til tross for at barn fra minoritets- og 
lavinntektsgrupper i liten grad driver friluftsliv på egenhånd er det populært for mange å delta i 
organiserte friluftslivsaktiviteter. 

Barn, eldre og mennesker med funksjonsnedsettelser har kortere aksjonsradius enn voksne. Det 
betyr at tilrettelegging og nærhet til nærområder som gir mulighet for fysisk aktivitet og 
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https://www.ssb.no/statbank/table/06035
https://www.fhi.no/nyheter/2022/folkehelseprofilene-for-kommuner-og-bydeler-2022-er-publisert/
https://www.ladestasjoner.no/kart/?lat=62.5941815&lng=9.6912337&location=false&name=Oppdal,%20Norge
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naturopplevelse må vektlegges. 

 

Kilde; Helsedirektoratet – Rekreasjon og friluftsliv 

Figuren over viser hvilken rekkevidde ulike grupper har og hvor  nærturterreng og rekreasjonsareal 
med mulighet for naturopplevlese bør tilrettelegges.  

Tilgang til rekreasjonsareal og nærturterreng 

Grøntområder er viktige helsefremmende faktorer i tillegg bidrar friluftsliv i nære grønne arealer til 

fysisk aktivitet. Fysisk aktivitet i friluft har positive helsemessige effekter, blant annet når det gjelder 

funksjonsevne for kretsløp, lunger og muskulatur. 

I Oppdal kommune svarer 86,6 % av alle menn og 85,2 % av alle kvinner at de mener 

tilgjengeligheten av parker og grøntarealer enten er god eller svært god. 48,79 % av alle menn og 

49,37 av alle kvinner mener tilgjengeligheten av grøntområder er svært god.  

Andel (%) som svarer god eller svært god tilgjengelighet til parker og grøntarealer (Sør-Trøndelag; 

menn til venstre og kvinner til høyre). 

https://www.helsedirektoratet.no/rapporter/sektorrapport-om-folkehelse/trygge-og-helsefremmende-miljoer/tilgang-til-natur-og-rekreasjonsomrader-friluftsliv-og-idrett
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Kilde: HUNT4 

 

Kilde: HUNT4 

Kilder 
- Luftkvalitet i Norge – Offentlig informasjon om lokal luftkvalitet. 

- HUNT4 

MÅL 16: Fred og rettferdighet 
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Mål 16 i FNs bærekraftsmål handler om å fremme fredelige og inkluderende samfunn med sikte på 

bærekraftig utvikling, sørge for tilgang til rettsvern for alle og bygge velfungerende, ansvarlige og 

inkluderende institusjoner på alle nivåer.  

 

Oppsummering og vurdering av situasjonen i Oppdal 
Kartlegging viser en økning av trafikkovertredelser de siste årene. Dette kan handle 

om politiets innsats på vei. Dersom politiet bruker mye ressurser på kontroller, får man 

også registrert flere overtredelser. Det trenger derfor ikke ha noe med faktisk økning i 

trafikkovertredelser å gjøre. Ser man statistikken over tid så hadde Oppdal i 2009 et 

toppår med 142 saker siden da har det gått nedover.  
 

Politiet ser en økning i bruk av narkotika og det er som forventet.  
 
Vold i nære relasjoner er et stort satsningsområde for politiet i Oppdal. Det er ca. 10 

saker i året, men politiet registrerer at sakene er større og komplekse som krever mer 

ressursbruk enn før. 
 

Oppdal har hatt en nedgang i antall saker straffesaker, men kravene til de sakene som 

etterforskes er mye og blir mye større fremover. Selve straffesakene har endret seg og 

blitt alvorligere som har ført til at arbeidsmengden per sak har økt. 
 
 

DELMÅL:  

Oppnå en betydelig reduksjon i alle former for vold og andelen voldsrelaterte dødsfall i hele verden.  

Stanse overgrep, utnytting, menneskehandel og alle former for vold mot og tortur av barn.  

Fremme rettsstaten nasjonalt og internasjonalt, og sikre lik tilgang til rettsvern for alle.  

Innen 2030 oppnå en betydelig reduksjon av ulovlige finans- og våpenstrømmer, gjøre det enklere å spore opp 

og returnere stjålne eiendeler samt bekjempe alle former for organisert kriminalitet.  

Oppnå en betydelig reduksjon i alle former for korrupsjon og bestikkelser.  

Utvikle velfungerende, ansvarlige og åpne institusjoner på alle nivåer.  

Sikre lydhøre, inkluderende, medbestemmende og representative beslutningsprosesser på alle nivåer.  

Utvide og styrke utviklingslandenes deltakelse i institusjoner for global styring.  

Innen 2030 sikre juridisk identitet for alle, herunder fødselsregistrering.  

Sikre allmenn tilgang til informasjon og beskytte grunnleggende friheter, i samsvar med nasjonal lovgivning og 

internasjonale avtaler.  

16.a. Styrke relevante nasjonale institusjoner, blant annet gjennom internasjonalt samarbeid, med sikte på å bygge 

kapasitet på alle nivåer, og særlig i utviklingsland, for å forebygge vold og bekjempe terrorisme og kriminalitet.  

16.b. Fremme og håndheve ikke-diskriminerende lover og politikk for bærekraftig utvikling.  
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Anmeldte lovbrudd 

 

Kilde: Statistisk sentralbyrå tabell 08487 

 

Kilde: Statistisk sentralbyrå tabell 08489 
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Kilde: Statistisk sentralbyrå tabell 08487 

Eiendomstyveri 

 

Kilde: Statistisk sentralbyrå tabell 08487 
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Trafikkovertredelser 

 

Kilde: Statistisk sentralbyrå tabell 08487 

Ordens- og integritetskrenkelse 

 

Kilde: Statistisk sentralbyrå tabell 08487 
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Rusmiddellovbrudd 

 

Kilde: Statistisk sentralbyrå tabell 08487 

Vold og mishandling 

 

Kilde: Statistisk sentralbyrå tabell 08487 
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Andre lovbrudd (inkl. annet vinningslovbrudd, eiendomsskade og seksuallovbrudd) 

 

Kilde: Statistisk sentralbyrå tabell 08487 

Trygghetsfølelse 
92 prosent av befolkningen i Norge føler seg trygge der de bor og ferdes.  

 Trygghet, ungdom – UNGDATA (andel)   

 Føler seg trygg i 

nærområdet 

Blir jevnlig 

mobbet 

Utsatt for 

trusler om 

vold 

Skadet 

på grunn 

av vold 

Har vært i 

slåsskamp 

Hele landet 85 % 8 % 12 % 9 % 22 % 

Trøndelag 88 % 9 % 11 % 8 % 21 % 

Oppdal 89 % 10 % 8 % 7 % 22 % 

Kilde: Ungdata 

Tallene er her hentet fra ungdata. Oppdal ungdomsskole har også tall fra elevundersøkelse som viser 

at elever som rapporterer på mobbing har gått ned etter måling ved ungdataundersøkelsen i 2020. 

DEL 3: Økonomisk bærekraft 
MÅL 8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst 

 

Mål 8 handler om å fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og 

anstendig arbeid for alle. Omtrent halvparten av verdens befolkning tjener så dårlig at ikke de kan 

leve av lønnen sin. Å skape arbeidsplasser av god kvalitet er en stor utfordring for alle land fram mot 
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2030. For å utrydde fattigdom og bekjempe ulikhet i verden må alle ha jobber. For at det skal kunne 

skje må vi skape en rettferdig økonomisk vekst og nye arbeidsplasser. Det betyr at vi må inkludere de 

unge i arbeidsmarkedet, sørge for et forutsigbart og trygt arbeidsliv, legge til rette å få flere kvinner i 

arbeid og redusere uformelt og svart arbeid. 

 

Oppsummering og vurdering av situasjonen i Oppdal 

Kommunen har stort fokus på landbruk som bærebjelke i lokalsamfunnet. Det vises i planverket; 
Kommuneplanens arealdel, strategisk næringsplan, landbruksplan, beiteplan – der fokus på 
matprodusenten og råvareleverandøren er stor. Rammene for fortsatt landbruksdrift settes av 
storsamfunnet men lokaldemokratiet må følge opp.  
Landbruk må prioriteres i stor grad. Oppdal og Norge ligger i en klimasone som faktisk kan 
fortsette med matproduksjon i årene fremover. FN har anslått matbehovet til å øke med 50 % 
innen 2050 og det er vi som må produsere denne maten. 
 
KS har utarbeidet en rapport om bemanningsbehov i helse og omsorgstjenesten framover. 
Behovet for helsetjenester vil akselerere pga. alderssammensetningen framover og gi en 
dramatisk økning i det forventede behovet for årsverk. Frem mot 2060 er det ventet at behovet 
for årsverk i sektoren vil mer enn dobles, og at det vil legge beslag på mer enn 30 prosent av 

DELMÅL:  

Opprettholde økonomisk vekst per innbygger som er i samsvar med forholdene i de respektive landene, og med 

en vekst i bruttonasjonalprodukt på minst sju prosent per år i de minst utviklede landene.  

Øke den økonomiske produktiviteten gjennom diversifisering, teknologisk modernisering og innovasjon, blant 

annet med vekt på lønnsomme og arbeidsintensive sektorer.  

Fremme en utviklingsrettet politikk som støtter produktiv virksomhet, opprettelse av anstendige arbeidsplasser, 

entreprenørskap, kreativitet og innovasjon, og stimulere til formalisering av og vekst i antallet svært små, små og 

mellomstore bedrifter, blant annet ved å sørge for tilgang til finansielle tjenester.  

Til og med 2030 gradvis å bedre utnyttelsen av globale ressurser innenfor forbruk og produksjon, og arbeide for å 

oppheve koblingen mellom økonomisk vekst og miljøødeleggelser, i samsvar med det tiårige 

handlingsprogrammet for bærekraftig forbruk og produksjon, der de utviklede landene går foran.  

Innen 2030 oppnå full og produktiv sysselsetting og anstendig arbeid for alle kvinner og menn, deriblant ungdom 

og personer med nedsatt funksjonsevne, og oppnå lik lønn for likt arbeid.  

Innen 2020 betydelig redusere andelen unge som verken er i arbeid eller under utdanning eller opplæring.  

Treffe umiddelbare og effektive tiltak for å avskaffe tvangsarbeid, få slutt på moderne slaveri og menneskehandel 

og sikre at de verste formene for barnearbeid forbys og avskaffes, herunder rekruttering og bruk av barnesoldater, 

samt avskaffe alle former for barnearbeid innen 2025.  

Beskytte arbeiderrettigheter og fremme et trygt og sikkert arbeidsmiljø for alle arbeidstakere, herunder 

arbeidsinnvandrere og særlig kvinnelige innvandrere, samt arbeidstakere i vanskelige arbeidsforhold.  

Innen 2030 utarbeide og iverksette politikk for å fremme en bærekraftig turistnæring som skaper arbeidsplasser 

og fremmer lokal kultur og lokale produkter.  

Styrke nasjonale finansinstitusjoners evne til å stimulere til og utvide tilgangen til bank- og forsikringstjenester 

samt finansielle tjenester for alle.  

8.a. Øke støtten til handelsrettet bistand («Aid for Trade») til utviklingsland, særlig de minst utviklede landene, blant 

annet gjennom et bedre integrert rammeverk for handelsrelatert faglig bistand til de minst utviklede landene.  

8.b. Innen 2020 utvikle og iverksette en global strategi for sysselsetting av ungdom og gjennomføre Den 

internasjonale arbeidsorganisasjonens «Global Jobs Pact».  
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arbeidsstyrken. Dette kan gi kommunen en utfordring i rekruttering av ansatte til helse - og 
omsorgstjenesten 
 
Bærekraftig reiseliv. Utviklingen av et bærekraftig reiseliv kan fort havne i konflikt med andre 
bærekraftshensyn, for eksempel kan utbygging av nye hyttefelt medføre tap av biologisk mangfold 
og økosystemer både til lands og til vanns. Innovasjon Norge tilbyr Merket for Bærekraftig 
reisemål som verktøy for reisemål som ønsker å jobbe langsiktig for en mer bærekraftig utvikling 
gjennom involvering, ansvarlig styring og verdiskaping. 
Oppdal kommune har i samarbeid med næringshagen og fylkeskommunen startet et pilotprosjekt 
om å utvikle en besøksstrategi for Oppdal. En besøksstrategi tar hensyn til natur, landskap, miljø, 
lokalsamfunn og lokal kultur – samtidig som den gir grunnlag for sunn næringsdrift og lokal 
verdiskaping. Besøksstrategen skal  beskrive reiselivets samfunnsoppdrag og rolle i en bærekraftig 
stedsutvikling. 

-  
 

Kilder: KS rapport om bemanning i helse – og omsorgssektoren 

Landbruksnæring 
Landbruket produserer kulturlandskapet vi bor i og oppholder oss i, sørger for åpne beiteskoger for 

tur og friluftsliv, og ikke minst produserer maten vår. Sjølbergingsgraden i Oppdal er stor – vi har nok 

egg, melk, kjøtt og poteter til å fø egen befolkning gjennom året. Det er også stor utvikling innen 

annen grønnsaksproduksjon. Landbruket er også råvareleverandør til andre næringer som 

laftenæring, bygg/snekker, vannkraft mm.  

Oppdal har en ubrutt beitetradisjon over 4000 år, beiting og den rike berggrunnen, gjør at vi har et 

fantastisk biologisk mangfold over det meste av bygda med planter, sopp, insekter, fugler og vilt. 

Dette har stor betydning for beboere og tilreisende, og ikke minst for matproduksjon. Pga. at alle fjell 

og lier har såpass mye beitedyr er skoggrensa 200 meter lavere i Oppdal enn den naturlig skulle vært 

– i dag er den på ca. 900 m.o.h. mot 1100 m.o.h., det har betydning for opplevelseskvaliteten – at 

ikke hyttene på f.eks. Orkelsjøen ligger i skogen, men i et åpent fjellandskap.   

Sysselsetting 

Direkte sysselsetting i jordbruket er pr. 2018 hele 213 foretak der de fleste driver med husdyr. Dette 

utgjør i overkant av 8 % sysselsetting i Oppdal. Tar en med indirekte sysselsetting i landbruket 

(landbruksrelatert støttenæring, tilleggsnæring og entreprenørskap) sørger landbruket for 24 % 

sysselsetting her i bygda og er en betydelig hjørnesteinsbedrift. 

Reiselivsnæring 

Hytter og fritidsboliger 

Hyttenæringen er viktig for Oppdal. Kommunen har 3865 fritidsboliger i 2020 og er kommunen i 

Trøndelag med flest fritidsboliger, etterfulgt av Røros som har 3389 fritidsboliger.  

https://www.ks.no/contentassets/a93715d6039a44bf865a0f1482462b84/Sluttrapport-Bemanningutfordringer-i-helse-og-omsorgssektoren-Ramboll-og-Menon.pdf
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Kilde: Statistisk sentralbyrå tabell 10328 

Oppdal som hytte- og frilufts-destinasjon har utviklet seg stort siden 1950-tallet. Det skyldes ikke 

minst det åpne kulturlandskapet som beitedyra sørger for, som gjør det attraktivt å ha hytter i 

beiteskogene og bruke terrenget for øvrig til rekreasjon.  

I Oppdal har vi 1,76 fritidsboliger per km2 noe som er høyere enn gjennomsnittet for fylket (1,28 per 

km2). Trøndelag har generelt et lavt antall fritidsboliger per km2 sammenlignet med andre fylker.  

Fylke Antall fritidsbygninger per 

km2  i 2020 

Oslo 5,18 

Viken 3,81 

Vestfold og Telemark 2,87 

Agder 2,59 

Rogaland 2,20 

Innlandet 1,78 

Vestland 1,34 

Trøndelag 1,30 

Møre og Romsdal 1,29 

Nordland 0,80 

Troms og Finnmark 0,35 

Kilde: Statistisk sentralbyrå tabell 05467 

Pga. at alle fjell og lier har såpass mye beitedyr er skoggrensa 200 meter lavere i Oppdal enn den 

naturlig skulle vært – i dag er den på ca. 900 m.o.h. mot 1100 m.o.h., det har betydning for 
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opplevelseskvaliteten – at ikke hyttene på f.eks. Orkelsjøen ligger i skogen men i et åpent 

fjellandskap.  

 

Kilde: Statistisk sentralbyrå tabell 05467 

 

Kilde: Statistisk sentralbyrå tabell 05467 
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Overnattinger i Oppdal 

 

Kilde: Statistisk sentralbyrå tabell 12895 

 

Kilde: Statistisk sentralbyrå tabell 12895 
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Kilde: Statistisk sentralbyrå tabell 12895 

Sysselsetting 

I 2019 ga overnattings- og serveringsvirksomhetene i Oppdal arbeid til 7,5 prosent av alle sysselsatte 

i Oppdal, inkludert både heltids- og deltidsarbeidere – totalt 225 mennesker. 114 mennesker jobbet 

heltid i en overnattings- eller serveringsvirksomhet i 2019.   

 

Kilde: SSB tabell 12539 
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Sysselsettingsgrad 

Sysselsetting 

 

Kilde: Statistisk sentralbyrå tabell 12539 

Direkte sysselsetting i jordbruket er pr. 2018 hele 213 foretak der de fleste driver med husdyr. Dette 

utgjør i overkant av 8 % sysselsetting i Oppdal. Tar en med indirekte sysselsetting i landbruket 

(landbruksrelatert støttenæring, tilleggsnæring og entreprenørskap) sørger landbruket for 24 % 

sysselsetting her i bygda og er en betydelig hjørnesteinsbedrift. 
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Kilde: Strategisk næringsplan 2019-2030 

 

Kilde: Statistisk sentralbyrå tabell 06445  
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Pendlingsstrømmer 

Pendling 
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Kilde: Statistisk sentralbyrå, pendlingsstrømmer. 

Nyetableringer og ansatte 
 

06104: Nyetableringer og ansatte, unntatt offentlig forvaltning og primærnæringene, 
Oppdal kommune 2021 (SSB) 

 Foretak Ansatte 

Ingen ansatte 86 0 

1-4 ansatte 5 10 

5-9 ansatte 0 0 

10-19 ansatte 1 10 
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20-49 ansatte 1 25 

Kilde: Statistisk sentralbyrå tabell 06104 

MÅL 9: Innovasjon og infrastruktur 

 

Mål 9 handler om å bygge en solid infrastruktur og fremme inkluderende og bærekraftig 

industrialisering og innovasjon. Infrastruktur er den underliggende strukturen som må være på plass 

for at et samfunn skal fungere. Investeringer i transport, vanningssystemer, energi og 

informasjonsteknologi må på plass for å få til bærekraftig utvikling. Vi må finne måter å øke ulike 

lands potensiale for bærekraftig utvikling og vekst. Utdanning og helsetilbud må forbedres, samtidig 

som det satses mer på teknologi og vitenskap. 

 

Oppsummering og vurdering av situasjonen i Oppdal 

Oppdal kommunes trafikksikkerhetsplanen med tiltaksdel  styrer prioriteringen av tiltak på veg. 
Planen blir revidert iløpet av 2023 og har klare kriterier for prioriteringer.  Ut ifra HUNT 4 er Ca. 20 
% av den voksne befolkningen svært fornøyd med gang – og sykkelveger  i Oppdal.  
 

DELMÅL:  

Utvikle pålitelig, bærekraftig og solid infrastruktur av høy kvalitet, herunder regional og grensekryssende 

infrastruktur for å støtte økonomisk utvikling og livskvalitet med vekt på overkommelig pris og likeverdig tilgang 

for alle.  

Fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering, og innen 2030 betydelig øke næringslivets andel av 

sysselsetting og bruttonasjonalprodukt, i tråd med forholdene i de respektive landene, og doble denne andelen i 

de minst utviklede landene.  

Øke tilgangen til finansielle tjenester, herunder rimelig kreditt, for små industribedrifter og andre bedrifter, særlig 

i utviklingsland, og styrke disse bedriftenes integrering i verdikjeder og markeder.  

Innen 2030 oppgradere infrastruktur og omstille næringslivet til å bli mer bærekraftig, med en mer effektiv bruk 

av ressurser og større anvendelse av rene og miljøvennlige teknologiformer og industriprosesser, der alle land gjør 

en innsats etter egen evne og kapasitet.  

Styrke vitenskapelig forskning, oppgradere næringslivssektorens teknologiske evne og kapasitet i alle land, særlig 

utviklingsland, herunder og innen 2030 ved å stimulere til innovasjon og ved en betydelig økning i antall ansatte 

innenfor forsknings- og utviklingsvirksomhet per million innbyggere, samt ved å øke bevilgningene til offentlig og 

privat forskning og utvikling.  

9.a. Legge til rette for en bærekraftig og robust utvikling av infrastrukturen i utviklingsland ved å øke den finansielle, 

teknologiske og faglige bistanden fra afrikanske land, de minst utviklede landene, kystløse utviklingsland og små 

utviklingsøystater.  

 9.b. Støtte nasjonal utvikling av teknologi, forskning og innovasjon i utviklingsland, herunder ved å sikre politiske 

rammevilkår som blant annet fremmer mangfold i næringslivet og gir handelsvarer merverdi.  

9.c. Øke tilgangen til informasjons- og kommunikasjonsteknologi betydelig, og arbeide for at de minst utviklede 

landene får allmenn og rimelig tilgang til internett innen 2020.  

https://www.ssb.no/statbank/table/06104/tableViewLayout1/
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Vei- og gatestandard 

Gang- og sykkelveier 

Kommunen har ansvar for 82,1 prosent av kilometer tilrettelagt for syklende av alle kommunale 

veier.  

Gang- og sykkelveger 

Kommunen har ansvar for 19,4 prosent av kilometer tilrettelagt for syklende av alle kommunale 

veier. Dette er 13 kilometer vei tilrettelagt for syklende.  

Kilde: SSB KOSTRA Oppdal Samferdsel 

Tilgjengelighet av gang- og sykkelveger 

I Oppdal kommune svarer 69,9 % av alle menn og 71,9 % av alle kvinner at tilgjengeligheten til gang- 

og sykkelveier er god eller svært god. 20,59 % og 19,52 % av henholdsvis menn og kvinner mener 

tilgjengeligheten er svært god.  

Andel som svarer god eller svært god tilgjengelighet til gang- og sykkelvei (Sør-Trøndelag; Menn til 

venstre og kvinner til høyre). 

 

Kilde: HUNT4 

https://www.ntnu.no/hunt/hunt4
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Kilde: HUNT4 

 

Kommunale veier med belysning 

41,8 prosent av alle kommunale veier og gater har belysning.  

Kilde: SSB KOSTRA Oppdal Samferdsel  

MÅL 10: Mindre ulikhet 

 

Mål 10 handler om å redusere ulikhet i og mellom land. Før pandemien gikk flere mål på ulikhet i 

riktig retning. Økonomisk vekst har bidratt til at flere land har blitt rikere, men ikke automatisk ført til 

mindre fattigdom. Pandemien har forverret eksisterende ulikhet mellom og i land, spesielt blant de 

fattigste. For å redusere ulikhet i og mellom land må ressursene i et land fordeles rettferdig. De 

fattigste og de marginaliserte gruppene må gis muligheter slik at de kan skape seg bedre levekår. 

Viktige tiltak er lik tilgang til skole, helsehjelp og gode skattesystemer. 
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Oppsummering og vurdering av situasjonen i Oppdal 

 
Utenforskap er et av tre utfordringsområder i kommunen. 
 
Å redusere ulikhet er avgjørende for å sørge for bedre helse i befolkningen og styrke samfunns 
robusthet. 
 
Det å ha vedvarende lav inntekt gir risiko for å  oppleve utenforskap. Grupper som er mest sårbare 
er familier der foreldrene har det meste av inntekten fra ulike trygdeytelser, aleneforsørgere til 
barn/unge, personer med uføretrygd, flyktningfamilier, minstepensjonister, unge uten utdanning 
og arbeid m.m. 
Unge som har vært utenfor utdanning og arbeid og opplevd utenforskap flere ganger, og der 
utenforskapet har vart lenge, blir hengende etter i inntektsutviklingen og forblir i større grad 
avhengige av overføringer fra det offentlige. Det er derfor viktig at det arbeides for å redusere 
frafall i videregående skole, tilby lærlingeplasser, sørge for at ingen unge står utenfor et 
aktivitetstilbud i kommunen.  
 
Andre grupper som kan oppleve utenforskap er for eksempel eldre. Digitalt utenforskap hos eldre 
vil bli stadig mer aktuelt etter hvert som teknologien på mange områder utvikles .Personer som 
har fysisk eller psykiske utfordringer , skader og  sykdommer kan også føle på utenforskap. 
 
Ensomhet kan være en konsekvens av utenforskap. Derfor er soaiale møteplasser for alle et viktig 
fokus framover.  

 

DELMÅL:  

Innen 2030, og raskere enn for det nasjonale gjennomsnittet, oppnå en gradvis og varig inntektsøkning for de fattigste 

40 prosent av befolkningen.  

Innen 2030 sørge for å myndiggjøre alle og fremme deres sosiale, økonomiske og politiske inkludering, uten hensyn til 

alder, kjønn, funksjonsevne, rase, etnisitet, nasjonal opprinnelse, religion eller økonomisk eller annen status.  

Sikre alle like muligheter og redusere forskjellsbehandling, blant annet ved å avskaffe diskriminerende lover, politikk og 

praksis og ved å fremme lovgivning, politikk og tiltak som er egnet til å nå dette målet.  

Vedta politikk, særlig når det gjelder skatter og avgifter, lønn og sosialomsorg, med sikte på å oppnå en gradvis 

utjevning av forskjeller.  

Bedre reguleringen av og tilsynet med globale finansmarkeder og finansinstitusjoner, og styrke gjennomføringen av 

regelverket.  

Sikre at utviklingslandene blir bedre representert og får større grad av medbestemmelse i beslutningsprosessene i 

globale finansinstitusjoner, slik at institusjonene blir mer velfungerende, troverdige, ansvarlige og legitime.  

Legge til rette for migrasjon og mobilitet i ordnede, trygge, regelmessige og ansvarlige former, blant annet ved å 

gjennomføre en planmessig og godt forvaltet migrasjonspolitikk.  

10.a. Gjennomføre prinsippet om særbehandling og differensiert behandling av utviklingsland, særlig de minst utviklede 

landene, i samsvar med avtaler med Verdens handelsorganisasjon.  

10.b. Stimulere til offentlig utviklingsbistand og kapitalflyt, blant annet direkte utenlandske investeringer, til statene der 

behovet er størst, særlig de minst utviklede landene, afrikanske land, små utviklingsøystater og kystløse utviklingsland, i 

samsvar med landenes egne planer og programmer.  

10.c. Innen 2030 redusere transaksjonsgebyrene til under tre prosent ved pengeoverføringer fra utflyttede til hjemlandet, 

og avskaffe overføringsordninger der gebyrene overstiger 5 prosent.  
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Barn i husholdninger med vedvarende lavinntekt 
103 barn lever i husholdninger med vedvarende lavinntekt (Treårsperiode 2018-2020). I Oppdal 

tilhører en stor andel av barn med innvandrerbakgrunn en husholdning med lavinntekt. 70,7 prosent 

av barn med innvandrerbakgrunn fra Afrika, Asia, Latin-Amerika, Europa utenom EU/EFTA og Oseania 

utenom Australia og New Zealand tilhørte en husholdning med lavinntekt i 2020. Dette er en økning 

på 11,9 prosent på bare 2 år og er vesentlig høyere enn både fylket (47,4 prosent) og landet som 

helhet (44,4 prosent). Barn med innvandringsbakgrunn fra Somalia, Syra, Afghanistan, Irak og Eritrea 

er en særlig utsatt gruppe. Innvandring i seg selv er ikke årsaken til at disse barna vokser opp i 

familier med lav inntekt, men foreldre med innvandringsbakgrunn har ofte lavt utdanningsnivå, noe 

som kan gjøre det vanskelig å komme inn på arbeidsmarkedet i Norge. Svak yrkestilknytning kan også 

ha en sammenheng med at foreldrene ikke behersker norsk godt nok. I tillegg er det ofte flere å 

forsørge i husholdningen på grunn av store familier. 

Uføretrygdet 
Andel uføretrygdede i kommunen har ligget stabilt på omkring 13,5 prosent siden 2018. Oppdal 

kommune har en høyere andel uføretrygdede sammenlignet med både fylket (11 prosent) og landet 

som helhet (10,5 prosent) og vi ser at det er vesentlig flere kvinner (17,3 prosent) enn menn (10,9 

prosent) som er uføretrygdet i kommunen. Vi ser en større andel uføretrygdede blant personer med 

lavere utdanning. 26 prosent av de som var uføretrygdet i 2020 hadde kun grunnskole, 14,1 prosent 

hadde videregående skole som høyeste utdanningsnivå, mens 5,4 prosent hadde universitets- eller 

høyskoleutdanning.  

 

På landsbasis oppgir 26,4 prosent av uføretrygdede at de ikke har råd til en ukes ferie i året og 14,4 

prosent sier de ikke har råd til å delta i regelmessige fritidsaktiviteter (SSB tabell 13640). 

Utdanningsnivå 
Andel personer med universitets og høyskoleutdanning har økt fra 16,6 prosent i 2010 til 19,5 

prosent i 2018 (Kommunehelsa statistikkbank, FHI).  

Andel personer med et gitt utdanningsnivå som høyeste fullførte utdanning i prosent av alle som har 

oppgitt utdanningsnivå. Vi ser at personer med universitets og høyskoleutdanning har økt fra 16,6 til 

19,4  
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Flere tar høyere utdanning. I år 2000 var det 14,1 prosent som tok høyere utdanning (kort (1-4 år) og 

lang (4+ år), mens det i 2018 var 19,5 prosent som tok høyere utdanning. Det er færre i Oppdal som 

tar høyere utdanning sammenlignet med fylket og landet som helhet, og vi ser at det er i stor grad 

byene som trekker opp snittet.  

 

 

Gjennomsnittlig bruttoinntekt 
Kvinner har vesentlig lavere gjennomsnittlig bruttoinntekt sammenlignet med menn.  
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Kilder 
- SSB tabell 13640: Sosiale goder, etter sosioøkonomisk status (2012 – 2021) 

- SSB tabell 11716: Uføretrygdede, etter utdanningsnivå (2015 – 2021) 

(https://www.ssb.no/statbank/table/11716)  

- SSB tabell 03068: Hovedposter fra skatteoppgjøret for bosatte personer 17 år og eldre, etter 

kjønn. Gjennomsnitt for alle (kr) (1993 – 2020). 

- SSB tabell 09429: Utdanningsnivå, etter kommune og kjønn (1970-2021) 

- Kommunehelsa statistikkbank, FHI 

- SSB – unge som faller utenfor arbeid og utdanning 

- Tiltak som motvirker sosial ulikhet i helse 

- Om FN `s bærekraftsmål 10 mindre ulikhet 

MÅL 12: Bærekraftig forbruk og produksjon 

 

Bærekraftig forbruk og produksjon handler om å gjøre mer med mindre ressurser. I dag forbruker vi 

mye mer enn hva som er bærekraftig for kloden. For eksempel går en tredjedel av maten som blir 

produsert bort, uten å bli spist. For å sikre gode levekår for nåværende og fremtidige generasjoner 

må også hver enkelt forbruker endre livsstil. Det innebærer å minske ressursbruken, 

miljøødeleggelsen og klimautslippene som et samfunn og som enkeltperson. På sikt vil dette føre til 

økonomisk vekst, begrense klimaendringer og øke livskvaliteten til mennesker på jorda. 

452 900

530 700

374 200

0

100 000

200 000

300 000

400 000

500 000

600 000

Begge kjønn Menn Kvinner

Gjennomsnittlig bruttoinntekt, 2020, fordelt på kjønn, 
Oppdal kommune - SSB tabell 03068

https://www.ssb.no/statbank/table/11716
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https://www.helsedirektoratet.no/rapporter/anbefalte-tiltak-mot-sosial-ulikhet-i-helse/Anbefalte%20tiltak%20mot%20sosial%20ulikhet%20i%20helse.pdf/_/attachment/inline/61dc43e0-cdc6-43a7-97aa-033087123180:16c32d7c42b3ed5a8fbfafc35742e986133a0749/Anbefalte%20tiltak%20mot%20sosial%20ulikhet%20i%20helse.pdf
https://www.fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal/mindre-ulikhet
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Oppsummering og vurdering av situasjonen i Oppdal 

 
 

Matsvinn 

Avfallshåndtering 
Det foreligger ingen tall fra før 2018 for avfallsmengde fra husholdningene i Oppdal kommune. Men 

det vil være nyttig å følge med på utviklingen i tonn husholdningsavfall i årene fremover. 

88 prosent av husholdningsavfallet i 2019 ble gjenvunnet eller gikk til forbrenning. Andelen av 

husholdningsavfallet som havner på fyllinger gikk ned fra 104,4 tonn i 2018 til 72,2 tonn i 2019. 

Derimot har det som går under «annet» økt fra 40,8 tonn i 2018 til 107,3 tonn i 2019.   

DELMÅL:  

Gjennomføre det tiårige handlingsprogrammet for bærekraftig forbruk og produksjon, med deltakelse fra alle land 

og der de utviklede landene går foran, samtidig som det tas hensyn til utviklingslandenes utviklingsnivå og 

muligheter.  

Innen 2030 oppnå en bærekraftig forvaltning og effektiv bruk av naturressurser.  

Innen 2030 halvere andelen matsvinn per innbygger på verdensbasis, både i detaljhandelen og blant forbrukere, 

og redusere svinn i produksjons- og forsyningskjeden, herunder svinn etter innhøsting.  

Innen 2020, og i samsvar med internasjonale vedtatte rammeverk, oppnå en mer miljøvennlig forvaltning av 

kjemikalier og alle former for avfall gjennom hele deres livssyklus, og betydelig redusere utslipp av kjemikalier og 

avfall til luft, vann og jord for mest mulig å begrense skadevirkningene for menneskers helse og for miljøet.  

Innen 2030 betydelig redusere avfallsmengden gjennom forbud, reduksjon, gjenvinning og ombruk.  

Stimulere selskaper, særlig store og flernasjonale selskaper, til å innføre bærekraftige arbeidsmetoder og integrere 

informasjon om bærekraft i sine rapporteringsrutiner.  

Fremme bærekraftige ordninger for offentlige anskaffelser, i samsvar med de enkelte landenes politikk og 

prioriteringer.  

Innen 2030 sikre at alle i hele verden har relevant informasjon om og er seg bevisst en bærekraftig utvikling og en 

livsstil som er i harmoni med naturen.  

12.a. Støtte utviklingslandene i arbeidet med å styrke deres vitenskapelige og tekniske kapasitet til gradvis å innføre 

mer bærekraftige forbruks- og produksjonsmønstre.  

12.b. Utvikle og innføre metoder for å overvåke konsekvensene av en bærekraftig utvikling på en turistnæring som er 

bærekraftig, skaper arbeidsplasser og fremmer lokal kultur og lokale produkter.  

12.c. Redusere ineffektive subsidier til fossilt brensel ved å fjerne markedsvridninger som oppmuntrer til overforbruk, i 

samsvar med forholdene i de enkelte land, herunder ved å legge om skatter og avgifter og avvikle skadelige subsidier 

der de finnes, slik at konsekvensene for miljøet avdekkes, samtidig som det tas fullt hensyn til utviklingslandenes 

særlige behov og situasjon og eventuelle skadelige konsekvenser for deres utvikling begrenses mest mulig og på en 

måte som beskytter de fattige og de berørte lokalsamfunnene.  
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I 2019 var mengden husholdningsavfall per årsinnbygger i Oppdal kommune 390,3 kg, noe som er 

lavt sammenlignet med andre kommuner i Trøndelag. Årsaken er primært det høye antallet 

fritidsboliger i Oppdal kommune.  

 

DEL 4: Miljømessig bærekraft 
MÅL 6: Rent vann og gode sanitærforhold 
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Mål 6 i FNs bærekraftsmål handler om å sikre bærekraftig vannforvaltning og tilgang til vann og gode 

sanitærforhold for alle.  

 

Oppsummering og vurdering av situasjonen i Oppdal 

 
 

 

Kommunalt drikkevann 
Andel av befolkningen i Oppdal kommune som er tilknyttet et privat eller kommunalt vannverk er 

80,5 prosent av befolkningen i 2019. Det er 13 private og 1 kommunale vannverk i kommunen. 4250 

personer er tilknyttet det kommunale vannverket. I Norge skal vannverk som forsyner minst 50 

personer være godkjent av Mattilsynet (1). Det kommunale vannverket har tilfredsstillende 

prøveresultater for E-coli (100 %), intestinale enterokokker (100 %), farge (100 %) og PH (100 %). 

Oppdal er i 2022 kåret for tredje gang til Midt – Norges beste drikkevann.  

96 prosent av husholdningene i Oppdal kommune har installert vannmåler.  

Kilde: SSB tabell 11792 og 11786, 1) https://www.fhi.no/nettpub/hin/smitte/drikkevann/ 

DELMÅL:  

Innen 2030 sørge for allmenn og likeverdig tilgang til trygt drikkevann til en overkommelig pris for alle.  

Innen 2030 sørge for tilgang til tilstrekkelige og likeverdige sanitær-, hygiene- og toalettforhold for alle, 

med særlig vekt på behovene til jente og kvinner samt personer i utsatte situasjoner.  

Innen 2030 sørge for bedre vannkvalitet ved å redusere forurensning, avskaffe avfallsdumping og mest 

mulig begrense utslipp av farlige kjemikalier og materialer, halvere andelen ubehandlet spillvann og i 

vesentlig grad øke gjenvinning og trygg ombruk på verdensbasis.  

Innen 2030 betydelig bedre utnyttelsen av vann i alle sektorer, og sikre bærekraftig uttak av og tilgang til 

ferskvann for å håndtere knapphet på vann og i vesentlig grad redusere antall personer som rammes av 

vannmangel.  

Innen 2030 gjennomføre en integrert forvaltning av vannressurser på alle nivåer, blant annet gjennom 

samarbeid over landegrensene der det er aktuelt.  

Innen 2030 verne og gjenopprette vannrelaterte økosystemer, herunder fjell, skoger, våtmark, elver, 

vannførende bergarter og innsjøer.  

6.a. Innen 2030 utvide det internasjonale samarbeidet og støtte oppbygging av kapasitet i utviklingsland når det gjelder 

virksomhet og programmer knyttet til vann- og sanitærforhold, blant annet teknologi for vannoppsamling, avsalting, 

effektiv bruk av vannressurser, behandling av avløpsvann, gjenvinning og ombruk.  

6.b. Støtte og styrke medvirkning fra lokalsamfunn for å bedre forvaltningen av vann- og sanitærforhold.  
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Drikkevannskvalitet og vannforsyning 
Andelen personer tilknyttet et vannverk med ulik kvalitet på drikkevannsforsyningen med hensyn til 

E.coli og leveringsstabilitet (ikke-planlagte avbrudd i vannforsyningen) i prosent av befolkningen 

tilknyttet vannverk som forsyner minst 50 personer.  

Andelen personer med drikkevannsforsyning med 

tilfredsstillende resultater, prosent 

Oppdal kommune, 2017 

Hygienisk kvalitet 87,8 

Leveringsstabilitet 98,9 

 

 

I Oppdal kommune er 81 % av befolkningen i 2017 tilknyttet et vannverk som forsyner minst 50 

personer (inkl. både private og offentlige vannverk). 
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Mattilsynet har registrert 31 vannforsyningsanlegg i Oppdal . Under viser en oversikt over godkjente 

og ikke godkjente anlegg i Oppdal. 

 
 

Forekomst av radon  
I Oppdal ble det i 2001 gjennomført en radonundersøkelse av 10 % av boligmassen i Oppdal. Det ble 

funnet forhøyede radonverdier (over 200 Bq/m3) i 20 % av boligene. Huseiere har etter dette vært 

oppfordret om å måle boligene sine. 
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Kilde: Kartlegging av radon i Oppdal kommune 

Gjennom Strålevernforskriften er det krav om å måle offentlige bygg, slik som skoler og barnehager. 

Det kreves at radonreduserende tiltak gjennomføres dersom radonverdiene er høyere enn 

tiltaksgrensen (100 Bq), fastsatt i strålevernforskriften. Fra 2014 er det også satt krav om 

dokumentasjon på utført radonmåling i alle utleieboliger. Kommunen har ikke tilsynsplikt med 

utleieboliger, men utleiere skal kunne framvise dokumentasjon på tilfredsstillende radonnivå kfr. 

Strålevernforskriften.  

Tekniske tjenester har ansvar for å utføre radonmålinger i tråd med strålevernforskriften i 

kommunale skoler, barnehager, kommunale bygg  og utleieleiligheter. Oppdal kommune utførte 

radonmålinger for barnehage og skoler i 2018/2019. Resultatet viste at Oppdal ungdomsskole, Aune 

barneskole, Drivdalen oppvekstsenter, samt Høgmo barnehage har forhøyede verdier. Det er 

gjennomført tiltak i virksomhetene. Det er også målt forhøyede verdier ved Oppdal videregående 

skole. Det er gjort omfattende tiltak for å senke verdiene. Det er krav om å måle skoler/barnehager 

hvert femte år. Det vil bli gjennomført nye målinger høsten 2023. 

Kilde: Kommunehelsa statistikkbank 

https://dsa.no/radon/radon-kommunerapporter/Oppdal_radon.pdf
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MÅL 13: Stoppe klimaendringene 

 

Mål 13 handler om at vi må handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene 

av dem. Mengden klimagasser fortsetter å øke og klimaendringene skjer raskere enn antatt. 

Effektene av klimaendringene er synlige over hele verden. Den globale gjennomsnittstemperaturen 

har steget omtrent 1 grad siden den før-industrielle tide, i tillegg fortsetter havnivået å stige. De 

fattigste rammes hardest. Land har levert nasjonale planer for reduksjon, men de er ikke omfattende 

nok. Klimaendringer er et globalt spørsmål og kjenner ingen landegrenser. Det er viktig å begrense 

økningen av gjennomsnittstemperaturen til 1,5 grader dersom verden ønsker å slippe katastrofale 

konsekvenser i fremtiden. Vi må finne globale løsninger på en rekke områder. I tillegg til å kutte 

utslipp og fange og lagre CO2, må det satses mer på fornybar energi, nye industrielle systemer og 

endring i infrastruktur. I tillegg må vi investere i å verne, tilpasse oss og begrense skadeomfanget. 

 

Oppsummering og vurdering av situasjonen i Oppdal 

- Oppdal kommune deltar i prosjektet «Klimatilpasning – fra kartlegging til tiltaksplan». 
- Klimasårbarhetsanalyse som ser på sannsynligheten for ulike hendelser og konsekvensen 

av hendelsene. 
- Det arbeides med å utarbeide strategier og tiltak for hvordan Oppdal kommune skal møte 

klimaendringene som kommer. 
 

- Klimaendringene kan gi langsiktige konsekvenser for Oppdal som samfunn, blant annet 
knyttet til høyere snøgrense, økt gjengroing med mer.  

 

DELMÅL:  

Styrke evnen til å stå imot og tilpasse seg klimarelaterte farer og naturkatastrofer i alle land.  

Innarbeide tiltak mot klimaendringer i politikk, strategier og planlegging på nasjonalt nivå.  

Styrke enkeltpersoners og institusjoners evne til å motvirke, tilpasse seg og redusere konsekvensene av 

klimaendringer og deres evne til tidlig varsling, samt styrke kunnskapen og bevisstgjøringen om dette.  

13.a. Gjennomføre forpliktelsene som de utviklede landene som er part i FNs rammekonvensjon om 

klimaendring, har påtatt seg for å nå målet om i fellesskap og innen 2020 å skaffe 100 milliarder dollar per 

år fra alle kilder for å møte utviklingslandenes behov for å innføre hensiktsmessige klimatiltak og 

gjennomføre dem på en åpen måte, og fullt ut å operasjonalisere Det grønne klimafondet ved at fondet 

snarest mulig tilføres kapital.  

13.b. Fremme ordninger for å styrke evnen til effektiv planlegging og forvaltning knyttet til klimaendringer i 

de minst utviklede landene og små utviklingsøystater, blant annet med vekt på kvinner og ungdom samt 

lokale og marginaliserte samfunn.  

* I erkjennelsen av at FNs rammekonvensjon om klimaendring er det viktigste internasjonale og 

mellomstatlige forumet for forhandlinger om globale tiltak mot klimaendringer.   
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Klima og folkehelse 
Måten vi bruker naturen i dag har store konsekvenser for både natur og mennesker. Reduksjon av 

klimagassutslipp og et trygt, rent og giftfritt miljø er viktig for befolkningens helse og innsats på disse 

områdene er viktig i et folkehelseperspektiv . Et klima i endring er noe som påvirker mennesker. Ved 

tidligere klimaendringer har det gått langsomt nok, og vi har hatt ressurser til å kunne tilpasse oss 

relativt enkelt. I vår tid er det ikke like enkelt. I Norge har vi lagt oss til vaner som gjør stort innhugg 

på jordens ressurser, og det er vanskelig å endre vaner som er så komfortable som de vi har fått leve 

med hittil. Samtidig vet vi at innenfor ulike sektorer er det allerede tydelig at klimaet endrer seg og at 

livsgrunnlaget vårt trues. Bønder i Oppdal og resten av Norge har opplevd ekstremværet (slik som 

tørken i 2018) og usikkerheten dette medfølger. Avlinger går tapt eller blir sterkt redusert på grunn 

av tørke, eller det kommer så mye vann at man ikke kommer seg ut på jordene med traktor. 

Forsikringsselskapene melder om større utbetalinger for oversvømmelse grunnet større 

vannmengder. Oversvømmelser og hetebølger er noe vi må forberede oss på fremover. 

Vi hører oftere om ras og utglidninger som skader både boliger og infrastruktur. Vi invaderes av 

stadig nye arter som i noen tilfeller er skadelig for økosystemene våre. Det er ikke godt å si om alt 

dette skyldes klimaendringer alene, men alt virker på vår evne til å tilpasse oss et nytt klima. Dersom 

det ikke er nok ressurser til alle vil sosial ulikhet være uunngåelig. Dette er grunnen til at vi jobber for 

å få nok ren energi for alle, gode sanitærforhold og drikkevannskvalitet for alle, rene naturområder 

på både land og i sjø, ansvarlig forbruk og produksjon og for å stoppe klimaendringene. 

Utslipp fra oppvarming  
73 % av utslipp fra oppvarming kommer fra fritidsboliger, mens 27 % kommer fra kommunens 

husholdninger 

Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/tjenester/klimagassutslipp-kommuner?area=710&sector=3 

Klimagassutslipp 

 

Statistikken viser direkte utslipp innenfor kommunens grenser, ikke «klimatrykket» til innbyggerne. 

Når jordbruk og veitrafikk kommer ut som «verstingene» har det sammenheng med at vi er en stor 

jordbrukskommune som produserer mat til flere enn egne innbyggere og at vi har hovedferdselsårer 

som E6 og RV70 gjennom kommunen. 
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Oppdal kommune vedtok i 2019 kommunedelplan for klima og energi for Oppdal 2019-2030. Her er 

et av tre hovedmål at Oppdal kommune skal bli et lavutslippssamfunn i 2050. Det vil si at 

klimagassutslippene skal reduseres til under 9000 tonn CO2-ekvivalenter. 

 

For å nå målene i klimaarbeidet har kommunestyret vedtatt en lang liste med tiltak i handlingsdelen 

til klima og energiplanen. Det skal også utarbeides klimabudsjett for å måle hvordan vi ligger an til å 

nå målene. 

Oppdal kommune har store skog og utmarksarealer som bidrar med binding av karbon. Skog, myr, 

beite, langvarig eng og utmark binder karbon, mens dyrket mark som brukes til åkerkultur og utbygd 

areal slipper ut klimagasser. Miljødirektoratet har og beregninger for utslipp og opptak av 

klimagasser i skog og arealbruk. I 2015 gjorde netto binding av klimagasser i Oppdals arealer ca. 

65.000 tonn CO2-ekvivalenter (mer enn samlet utslipp). For å nå klimamålene er det av avgjørende 

betydning at arealene som binder klimagasser bevares. 
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Bebyggelse utsatt for flomfare.  

Delmål 3 i kommunedelplan for klima og energi er at Oppdal skal være et klimarobust og sikkert 

samfunn i et endret klima. 

Som et ledd i arbeidet med klimasårbarhet deltar Oppdal kommune i prosjektet «klimatilpasning – 

fra kartlegging til tiltaksplan». I den forbindelse er det utarbeidet en kartlegging av historiske 

ekstreme værhendelser i Oppdal og foretatt en klimasårbarhetsanalyse som ser på sannsynligheten 

for ulike hendelser og konsekvensen av hendelsene. Det arbeides med å utarbeide strategier og tiltak 

for hvordan Oppdal kommune skal møte klimaendringene som kommer. 

Analysen viser at klimasårbarheten knyttet til akutte hendelser er størst knyttet til ekstrem nedbør, 

flom, skred, sterke vinder og tørke. I tillegg kan klimaendringene gi langsiktige konsekvenser for 

Oppdal som samfunn, blant annet knyttet til høyere snøgrense, økt gjengroing med mer.  

Kilder: 

- Klimasårbarhetsanalyse Oppdal (Del 1) 

https://www.oppdal.kommune.no/globalassets/pdfdokumenter/plan-miljo-og-landbruk/planer/klima-og-energiplan/del-1-klimasarbarhetsanalyse-oppdal.pdf
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MÅL 14: Livet i havet 

 

Bærekraftsmål 14 handler om å bevare og bruke havet og de marine ressursene på en måte som 

fremmer bærekraftig utvikling. Dette målet er ikke relevant for Oppdal kommune og er derfor ikke 

nevnt ytterligere i dokumentet. 
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MÅL 15: Liv på land 

 

Bærekraftsmål 15 handler om å beskytte, gjenopprette og fremme bærekraftig bruk av økosystemer, 

sikre bærekraftig skogforvaltning, bekjempe ørkenspredning, stanse og reversere landforringelse 

samt stanse tap av artsmangfold.  

 

 

DELMÅL:  

Innen 2020 sikre bevaring, gjenoppretting og bærekraftig bruk av ferskvannsbaserte økosystemer og tjenester 

som benytter seg av disse økosystemene, på land og i innlandsområder, særlig skoger, våtmarker, fjell og tørre 

områder, i samsvar med forpliktelser i henhold til internasjonale avtaler.  

Innen 2020 fremme gjennomføring av en bærekraftig forvaltning av all slags skog, stanse avskoging, gjenopprette 

forringede skoger og i betydelig grad øke skoggjenreising og nyplanting på globalt nivå.  

Innen 2030 bekjempe fortørking, gjenopprette forringet land og matjord, herunder landområder som er rammet 

av fortørkning, tørke og oversvømmelser, og arbeide for en verden uten landforringelse.  

Innen 2030 sikre bevaring av økosystemer i fjellområder, herunder deres biologiske mangfold, slik at de skal bli 

bedre i stand til å yte viktige bidrag til en bærekraftig utvikling.  

Iverksette umiddelbare og omfattende tiltak for å redusere ødeleggelsen av habitater, stanse tap av biologisk 

mangfold og innen 2020 verne truede arter og forhindre at de dør ut.  

Fremme en rettferdig og likelig deling av fordelene knyttet til bruk av genressurser, og fremme ne formålstjenlig 

tilgang til slike ressurser i tråd med internasjonale avtaler.  

Treffe umiddelbare tiltak for å stanse krypskyting og ulovlig handel med vernede plante- og dyrearter og 

håndtere både tilbuds- og etterspørselssiden ved handelen med ulovlige produkter fra viltlevende dyr.  

Innen 2020 innføre tiltak for å unngå innføring og spredning av fremmede arter og for i betydelig grad å redusere 

fremmede arters påvirkning på land- og vannbaserte økosystemer, samt kontrollere eller utrydde prioriterte 

miljøfremmende arter.  

Innen 2020 innarbeide prinsipper om økosystemer og biologisk mangfold i nasjonale og lokale planleggings- og 

utviklingsprosesser, strategier for fattigdomsreduksjon samt regnskaper.  

15.a. Skaffe til veie og oppnå betydelig økning i finansielle ressurser fra alle kilder med sikte på bevaring og 

bærekraftig bruk av biologisk mangfold og økosystemer.  

15.b. Skaffe til veie betydelige ressurser fra alle kilder og på alle nivåer for å finansiere en bærekraftig 

skogforvaltning, og sørge for virkemidler egnet til å fremme slik forvaltning i utviklingslandene, blant annet for 

bevaring og nyplanting av skog.  

15.c. Øke den globale støtten til tiltak for å bekjempe krypskyting og ulovlig handel med vernede arter, blant annet 

ved å styrke lokalsamfunnenes evne til å benytte de muligheter som finnes for å opprettholde et bærekraftig 

livsgrunnlag.  
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Biologisk mangfold og kulturlandskap 
Oppdal er en innlands- og fjellkommune med store variasjoner i landskap, geologi, klima og 

naturtyper. I Landbruksplanen for Oppdal 2013-2021 pluss er det vedtatt en visjon for 

Oppdalslandbruket «Oppdal Levende Kulturlandskap». Kulturlandskapet er en av bærebjelkene både 

for landbruket og reiselivsnæringen i kommunen. 

Kulturlandskap 

Gjennom nasjonal registrering av verdifulle kulturlandskap og de senere års naturtypekartlegging 

fremstår Oppdal med stort biologisk mangfold, og med store innslag av nasjonalt og regionalt viktige 

kulturlandskapstyper. Dette som et resultat av landbrukets aktive drift av arealene gjennom 

århundrer. 

1 nasjonalpark, 5 naturreservat og 5 landskapsvernområder. 1.300 km2 eller 55 % av kommunens 

areal er vernet.  

Oppdal kommune har mer enn de fleste andre av beitet, gressrik fjellbjørkeskog – særlig der det er 

kalkrikt. Kommunen har mange hytter, og kulturlandskapsområdene kan bli skadelidende ved en 

fortsatt utbygging.  

Naturtypekartlegging 

Mange områder i Oppdal er naturtypekartlagt etter Direktoratet for naturforvaltnings håndbok for 

verdsetting av biologisk mangfold 
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Kjerneområde kulturlandskap 

 

➢ Klevgardan; Stor variasjon i kulturmarkstyper. Artsrike enger som er meget sjelden i 

Trøndelag. Mangfold innen biologiske og kulturhistoriske kvaliteter. (Liavik, 1996 – Pri. 1) 
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➢ Dindalen; Åpen og vid sæterdal med helhetlig og godt bevarte bygningsmiljø. Få inngrep og 

et mye brukt turområde. (Stusdal, 2006). 

➢ Gjevilvassdalen; Stort og helhetlig jordbruksområde. Rikt på kulturminner og kulturmiljø. 

Sårbart kulturlandskap. Svært representativt for Oppdal som jordbrukskommune (Conradi og 

Enodd, 2000), (Kristiansen, 1994), (Liavik, 1996 – Pri. 2). 

➢ Ålbu-Vognild-Vang-Gorsetgrenda; Et stort og helhetlig jordbruksområde med mange gamle 

tun. Forholdsvis lite berørt av moderne inngrep. Område som er rikt på kulturminner og 

kulturmiljøer. Området er representativt for Oppdal som jordbrukskommune. (Moen og 

Feste, 1991 – Pri.1), (Liavik, 1996 – pri.2), (Stusdal, 2006). 

➢ Langvelldalen; En av de få seterdalene i Oppdal uten vegframføring. Spesiell geologisk 

formasjon av canyion. Mye brukt turområde og utfartsterreng (regulert til spesialområde 

bevaring). 

➢ Vikasætra-Viken-Forbregd; Gammel bosetting med helhetlig kulturlandskap med gårdsanlegg 

tett på rekke langs gjennomgående veg. Med innslag av gammel kulturmark som 

beitelandskap, einerbakker og kulturminner. (Moen og Feste, 1991 – Pri.1.), (Liavik, 1996 – 

Pri.3). 

➢ Vinstradalen; Representativ sæterdal fra sørlige, indre deler av Sør-Trøndelag. Inntakt 

sæterlandskap med gamle kulturmarker og kulturminner. (Liavik, 1996 – pri.1.), (Stusdal, 

2006). 

➢ Kongsvold: Tun med 23 bygninger som er fredet, gamle, sjeldne kulturmarkstyper. Kongsvold 

ligger i et landskapsvernområde omgitt av Dovrefjell Sundalsfjella nasjonalpark. 

Gårdstradisjonene går tilbake til begynnelsen av 1700-tallet. (Liavik, 1996 – upri), (Fremstad, 

2000). 

Kilder: 

- Conradi og Enodd, 2000, Landskapsanalyse Gjevilvassdalen, Plankontoret Midtre Gauldal, 

Oppdal og Rennebu. 

- Fremstad, Eli, 2000. Skjøtselsplan for innmarka til Kongsvold Fjeldstue, NTNU. Rapport 

botanisk serie 2000 – 6. 

- Kristiansen, May Eli Vatn, 1994, Nasjonal registrering av verdifulle kulturlandskap i Sør-

Trøndelag. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, miljøvernavdelingen. Rapport nr. 6/94. 

- Liavik, Kristin, 1996, Nasjonal registrering av verdifulle kulturlandskap i Sør-Trøndelag. 

Sluttrapport for Sør-Trøndelag. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, miljøvernavdelingen. Rapport 

nr. 5/96. 

- Moen og Feste, 1991, Oppdal kommune, kulturlandskapsanalyse. Biristrand Rapport; Oppdal 

kommune. Priorieringer; Landskapsområder med særlig stor egenverdi, pri 1. 

Landskapsområder med stor egenverdi, pri. 2.  

- Stusdal, Vigleik, 2006, Oppfølging av særlig verdifulle kulturlandskap i Sør-Trøndelag. 

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, avdeling for landbruk og bygdeutvikling. 

Utvalgt kulturlandskap – Klevgardan 

Området Klevgardan-Sliper-Detli ble i 2018 ett av 48 områder med utvalgte kulturlandskap i Norge. 

Satsningen «Utvalgte kulturlandskaps i jordbruket» er et samarbeid mellom landbruksmyndighetene, 

miljømyndighetene og riksantikvaren om å ivareta kulturlandskapsområder med store biologiske og 

kulturhistoriske verdier. «Områdeplan for utvalgt kulturlandskap Klevgardan» ble vedtatt i 

kommunestyret 4.7.2020 og revidert av arbeidsgruppa 30.3.22. 
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Setring 

Det har fra gammelt av vært minst 290 setrer i Oppdal. Sommeren 2021 var det tradisjonell 

melkeproduksjon på 14 av dem. I tillegg brukes over 100 setervanger til fôrdyrking og beite, og 

mange av seterhusa brukes i forbindelse med tilsyn av dyr på beite, og i forbindelse med sanking av 

dyr fra utmarksbeite. Oppdal kommune har i samarbeid med medlemsorganisasjonen Norsk 

seterkultur og Fylkesmennene i «seterfylkene» Hedmark, Oppland, Møre og Romsdal og Nord- og 

Sør-Trøndelag laget en egen seterveileder med gode råd i forbindelse med både tradisjonell 

seterdrift og oppstart av reiselivsvirksomhet på setra. 

Utmark 

Utmarksressursene i kommunen er store og mangfoldige. Store deler av utmarka er organisert 

gjennom Oppdal bygdeallmenning og grunneierlag. All utmark i Oppdal benyttes til beite med sau, 

storfe og tamrein. Beitet er organisert gjennom i alt 14 beitelag; 12 for sau, 1 for kalv og 1 for 

tamrein. 

Oppdal Bygdealmenning er med sine 1161 km2 en av landets største bygdeallmenninger. Så godt 

som alt areal ligger ovenfor skoggrensa. Lønset grunneierlag forvalter fjell og skogområder vest i 

kommunen. Under skoggrensa i bygda for øvrig er det flere grunneierlag: 

- Innsetmerket-Gissingerbekken utmarkslag 

- Vinstradalen og Loe utmarkslad 

- Tronda-Hammerbekken grunneierlag 

- Svarthaugen sameie 

- Dindal sameie 

- Storli sameie 

- Gjevilvassdalen utmarkslad 

- Stenseslia sameie 

- Hovden sameie 

- Midtskogmorka grunneierlag 

- Kinnpiken grunneierlag 

- Fagerhaug grunneierlag 

- Baklia Austre grunneierlag 

- Baklia Vestre grunneierlag 

- Storli utmarkslag 

- Grytdalen grunneierlag 

Sør i kommunen er det også areal som forvaltes av statsskog. Alle forvalter småviltjakt- og 

fiskerettigheter i sitt område Oppdal bygdeallmenning og Lønset grunneierlag også villreinjakt. 

Storviltjakta forvaltes gjennom 2 bestandsplanområder: Nordskogen og Drivdalen 

bestandsplanområde, og bestandsplanområde Oppdal vest.  

Biologisk mangfold 

Vi har kalkrike fjellområder med sjeldne planter, kulturlandskap med naturbeitemark, hagemark og 

skogsbeiter, og spesielle skogsmiljøer som kalkskog, bekkekløfter, gammel lauvskog og gammelskog 

med furu. Flere av disse naturtypene i Oppdal er av stor betydning i nasjonal målestokk, og det er 

registrert over 240 rødlistearter i oppdalsnaturen. 

Fjellrev 

Fjellreven er et av Norges mest truede pattedyr og direkte utrydningstruet her til lands. Fjellrev har 

status som prioritert art etter naturmangfoldloven, og stortinget har vedtatt «Forskrift om fjellrev 

som prioritert art» for å ivareta arten. Når en art er vedtatt som prioritert art, er alle uttak, skade 
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eller ødeleggelse av arten forbudt. Forstyrrelse av fjellreven er også forbudt. En rekke 

forvaltningstiltak gjøres for å ta vare på fjellreven, blant annet har miljødirektoratet en avlsstasjon 

for fjellrev på Sæterfjellet i Oppdal. De siste årene har fjellrevbestanden utviklet seg i riktig retning, 

slik at du kan oppleve å støte på arten i flere av fjellområdebestandene våre.  

Slåttemark 

Slåttemark er blant våre mest artsrike naturtyper med mange truede arter. Slåttemark har status 

som utvalgt naturtype etter naturmangfoldloven. Slåttemarkene er ugjødslede enger som 

tradisjonelt ble slått for å skaffe vinterfôr til husdyrene. Svært mange arter har slåttemarkene som 

leveområde. I dag har både slåttemarkene og mange av artene som lever der, blitt sjeldne. 

Svartkurle 

Svartkurle er sterkt truet i Norge. Dette betyr at den har høy risiko for å dø ut. Regjeringen har derfor 

bestemt at den skal være prioriterte arter i naturmangfoldlova («Forskrift om svartkurle som 

prioritert art»).  

Oppdal er en av sju kommuner som har leveområder for svartkurle. Det er utarbeidet egne 

skjøtselsplaner for hver av de sju lokalitetene i Oppdal og grunneierne skjøtter disse arealene. Dette 

har ført til at svartkurle har hatt positiv utvikling i Oppdal de siste 5-7 årene.  

Landbruk i Oppdal 
I 2019 er det 577 landbrukseiendommer i Oppdal og 199 jordbruksbedrifter. En jordbruksbedrift er 

en virksomhet med jordbruksdrift (inkludert hagebruk og husdyrhold). En jordbruksbedrift skal ha 

driftssenteret på en landbrukseiendom.  

Produktivt skogareal 
Oppdal har 126 414 dekar produktivt skogareal.  

Jordbruksareal i Oppdal 
I Oppdal er det 72 853 dekar jordbruksareal i drift i 2020. 
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Kilde: SSB tabell 0640 

 

 

Kilde: SSB tabell 08646 
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Kilde: SSB Tabell 06462 

 

Kilde: SSB tabell 06447 

Kilder 

• SSB tabell 11950 

• SSB tabell 06462 

DEL 5: Samarbeid 
MÅL 17: Samarbeid for å nå målene 

 

Bærekraftsmål 17 – Styrke virkemidlene som trengs for å gjennomføre arbeidet, og fornye globale 

partnerskap for bærekraftig utvikling. 

For å lykkes med bærekraftsmålene trengs det nye og sterke partnerskap. Myndigheter og 

næringslivet og sivilsamfunnet må samarbeide for å oppnå bærekraftig utvikling. Bærekraftsmålene 

skal fungere som en felles, global retning og prioritert innsats de neste 15 årene. Erfaring fra 

tusenårsmålene viser at denne typen målrettet arbeid virker. 

Mål 17 handler om at vi skal samarbeide for å lykkes med å oppnå FNs bærekraftsmål. Alle 

bærekraftsmålene henger sammen med hverandre og vi må jobbe på alle områder samtidig. 

Myndigheter, næringsliv og sivilsamfunnet må derfor samarbeide for at vi skal oppnå bærekraftig 

utvikling. 
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Gjennom folkehelseloven er folkehelsearbeid dreid fra å være kommunehelsetjenestens ansvar til 

hele kommunens ansvar. Det er nå et stort fokus på å fremme folkehelse, gjennom 

innbyggerinvolvering, medvirkning og involvering av hele kommunen. For å kunne fremme 

folkehelse, trivsel og verdighet og utjevne sosiale helseforskjeller blant innbyggerne er det vesentlig å 

få til en samskaping. Det må tas felles løft fra alle enheter, frivillighet og næringsliv som skal styrke 

samfunnets evne til å skape løsninger som fremmer velferd og bærekraft på tvers av sektorer og 

aktører som har virkemidler til å bidra. Derfor er bærekraftsmål 17 et viktig mål som danner 

grunnlaget for å lykkes med de andre bærekraftsmålene. 

Frivillig arbeid i Oppdal 
Frivillig sektor spiller en viktig rolle i oppbyggingen av velferdssamfunnet i Norge. Frivillighet øker 

samfunnets sosiale kapital ved at tillit, identitet og samhold skapes i møter mellom mennesker. 

Frivillige organisasjoner er viktige for demokratiet ved å være pådrivere for og kanaler inn i 

demokratiet for interessegrupper og engasjerte borgere.  

Deltakelse i frivillig arbeid kan i seg selv være helsefremmende. Frivilligheten gir mange mennesker 

muligheten til å være aktive, delta i samfunnet, ta vare på sin egen helse og være sosiale. Frivillighet 

kan dermed bidra til å utjevne sosiale ulikheter, dersom organisasjonene lykkes i å være 

inkluderende og åpen for alle grupper. Å være med i et helselag, demensforening, røde kort, delta på 

aktiviteter, være en aktivitetsvenn, trenere/ledere i fritidsaktiviteter, delta i utvikling av nærområder, 

fritidstilbud, idrettsarenaer, lekeplasser og andre sosiale møteplasser for befolkningen kan gi økt 

livskvalitet og gi sosial støtte for den enkelte frivillige og styrke den sosiale kapitalen i samfunnet. 

Oppsummering og vurdering av situasjonen i Oppdal 

Det er mange eksempler på samskapende prosesser i Oppdal, der samarbeidet beveger seg på 
tvers av innbyggere, kommune, næringsliv og frivillige krefter, både på mellommenneskelig plan 
og på tvers av organisasjoner. Dette ser vi i utvikling av nærområder, fritidsaktiviteter, 
sportsarenaer, innen helsesektoren og sosiale møteplasser med både uorganiserte og organiserte 
aktiviteter.  
 
Frivillig sektor har en sterk rot og kultur i kommunen. Dette gir kommunen en sterk sosial kapital 
som styrker kommunen og vil føre til økt livskvalitet for befolkningen. Frivillig arbeid er 
helsefremmende i seg selv både for den som gir og den som mottar. Frivillig arbeid styrker 
selvfølelsen , øker det sosiale nettverket og hindrer derved ensomhet. (Se kunnskapsgjennomgang 
av folkehelse og frivillighet under kilder) 

Medvirkning og involvering er sentralt i folkehelsesammenheng. For å få tilgang til viktig kunnskap 
om barn og unges meninger og opplevelser, bør det arbeides systematisk med å la barn og unge få 
medvirke i utviklingen av kommunen. Medvirkning er også relevant for styrking av barn og unges 
psykiske helse og livskvalitet, ettersom det bidrar til å fremme opplevelse av myndiggjøring, tillit 
og tilhørighet hos de som medvirker. Dette er helsefremmende i seg selv ( se studiet under kilder)  

Innbyggerinvolvering er viktig da medvirkning og deltagelse handler ikke minst om tilhørighet og 
eierskap til et sted. Brede og gode medvirkningsprosesser kan derfor gi gevinster langt utover en 

god fysisk utvikling av nærmiljøet. 
 

 

Kilder: 

Studie av helsefremmende nærmiljømedvirkning gjennom medvirkning 

http://www.kartogplan.no/Artikler/KP2-2018/Helsefremmende%20n%C3%A6rmiljoutvikling.pdf
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Kunnskapsgjennomgang av folkehelse og frivillighet 

https://www.samfunnsforskning.no/sivilsamfunn/publikasjoner/notater/notat_02_2016_v4.pdf

