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Forord
Dette dokumentet beskriver status og vurderinger av folkehelsetilstanden og faktorer som påvirker folkehelsen 
i Skien kommune. Dokumentet besvarer pålegg i lov om folkehelsearbeid §5 som utgjør en del av plangrunn- 
laget ved rullering av kommuneplanen og relevante delplaner. Dokumentet er utarbeidet i samsvar med  
forskrift om oversikt over folkehelsen. 

Oversiktsdokumentet er en revisjon av det første oversiktsdokumentet fra perioden 2014–2018. Rapporten 
bygger også på Folkehelsemelding for Skien 2013–2023 som etter en bred prosess ble vedtatt i bystyret 
februar 2013. Folkehelsemeldingen drøftet verdigrunnlag, aktuelle problemstillinger og pekte ut hovedlinjene 
for videre arbeid. Den foreliggende oversikten bygger på en systematikk og struktur i samsvar med forskriften, 
tilrettelagt av Telemark fylkeskommune. 

Under utarbeidelse av dokumentet har det vært gjennomført en innspillsrunde i ledergruppene i alle  
kommunalområder og i NAV. Denne prosessen mener vi svarer til kravene i folkehelselovens §5, ledd b) og c) 
«kunnskap fra de kommunale helse- og omsorgstjenestene, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 3-3 og kunnskap 
om faktorer og utviklingstrekk i miljø og lokalsamfunn som kan ha innvirkning på befolkningens helse.»

I samsvar med vedtak i Folkehelsemeldingen, er det nå et obligatorisk punkt i alle kommunale  
saksframstillinger at folkehelsemessige konsekvenser skal vurderes i alle relevante saker.

Under arbeidet med dette oversiktsdokumentet har en også vært nært knyttet opp til øvrige planer og  
prosesser: 

• Folkehelsemelding for Skien (2013–2023)
• Kommunedelplan for integrering (2018–2030)
• Boligsosial handlingsplan (kommunedelplan) (2015–2019)
• Kommunedelplan for helse og omsorg  

(2016–2025)
• Kommunedelplan for kultur i Skien kommune  

2011–2023
• Strategisk plan for oppvekst (2013–2023)
• Overordnet beredskapsplan for Skien kommune (sist oppdatert 01.08.18) 
• Alkoholpolitisk handligsplan (2016–2020)
• Frivillighetsmelding (arbeid pågår våren 2020)
• Handlingsplan mot vold i nære relasjoner  

(2019–2023)
• Trafikksikkerhetsplan (2019–2022)
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Arbeid for å sørge for at Skien kommune er en god og inkluderende møteplass som gir innbyggerne så gode 
vilkår som mulig til å leve sine liv er et fellesprosjekt mellom mange aktører.

Dokumentet har vært til politisk behandling i alle utvalgene:
UKMB: 26.05.20 (sak 54/29)
UHO: 27.05.20 (sak 26/20)
UKIFF: 29.05.20 (sak 31/20)
UOPP: 04.06.20 (sak 30/20)

Vedtakene fra utvalgene blir fulgt opp av de aktuelle kommunalområdene.  

Merk: Utarbeidelse av dokumentet og innspillsrunden er gjort i januar og februar 2020. Dette var før  
Covid-19-pandemien nådde Norge. Pandemien har svært store konsekvenser for folkehelsen, men dette  
fremkommer ikke i dette dokumentet. Vi er enda i en tidlig fase, og det er vanskelig å overskue alle  
konsekvensene for folkehelsen. Dette vil bli fulgt opp nasjonalt og lokalt. 

Konsekvensene er også avhengig av i hvilken grad epidemien kan bremses slik at helsevesenets kapasitet ikke 
overskrides. Dertil er det enda også usikkert hvilken immunitet befolkningen vil utvikle; enten ved gjennomgått 
infeksjon eller ved en eventuell vaksine. Skien kommune har generelt vært rimelig godt forberedt bl.a.  
gjennom kommunens smittevernplan og pandemiplan som ble revidert gjennom en bred prosess i 2018–2019.

Skien, mars 2020

Ole Magnus Stensrud 
Rådmann



4

Innhold

 
 
Kapittel Tittel         Sidetall

1  Sammendrag       5
2  Bakgrunn, lovgrunnlag og bærekraftsmål   5
3  Kilder og fortolkning av statistikk     7
4  Befolkningssammensetning     8
5  Oppvekst- og levekårsforhold     15
6  Fysisk, biologisk, kjemisk og sosialt miljø   27
7  Skader og ulykker       32
8  Helserelatert atferd       37
9  Helsetilstand        42
10  Andre sykdommer       56
11  Kommunens hovedutfordringer og ressurser   61



5

1  Sammendrag
 

Skien har 1 % av landets befolkning og er et Norge i miniatyr – med fjord, by, landsbygd og skog. Vi har mange 
forutsetninger for god folkehelse, og vi har mange av de samme utfordringene som andre kommuner. 

Et flertall i befolkningen har gjennomgående god helse. Folkehelse handler om å legge til rette for gode livsløp 
og trivsel for alle. Trygghet i nære relasjoner, tilhørighet til små og store fellesskap, økonomisk uavhengighet og 
velferdstjenester som «sikkerhetsnett» er grunnleggende for god folkehelse.

Mulighetene for god helse er imidlertid ikke jevnt fordelt i kommunen. De som faller utenfor arbeidslivet og 
tilflyttere fra inn- og utland (om lag 17 prosent av befolkningen er flyktninger eller personer med innvandrerbak-
grunn) har en større risiko for helseproblemer enn befolkningen forøvrig. Skien skiller seg noe negativt ut sam-
menlignet med landet for øvrig på en rekke levekårs- og helseindikatorer. På de fleste områdene er imidlertid 
de absolutte tallene for Skien viktigere enn forskjellen mellom ulike kommuner. 

Lavere utdanningsnivå, større andel barn som lever i lavinntektsfamilier, høyere andel uføre og en betydelig 
høyere andel som får behandling for psykiske lidelser. Disse faktorene henger nært sammen, og påvirker hver-
andre i en ugunstig retning, slik at det peker seg ut felt som vi må ha særlig oppmerksomhet på.

Folkehelsearbeid er  et ansvar for alle kommunalområder i Skien kommune. For å få til gode løsninger og 
bedre folkehelse kreves det tverrfaglig innsats og samarbeid på tvers av nivåer. Frivillig sektor, næringsliv og 
andre institusjoner er også viktige aktører inn i et slikt arbeid. 

Med bakgrunn i innsatsområdene i folkehelsemelding for Skien 2013–2023 peker vi på noen viktige områder: 

1. Fremme fellesskap og inkludering, utdanning og arbeidsliv. Styrke Skien som Den gode og  
inkluderende møteplass. Arbeide for å utjevne sosial og økonomisk ulikhet blant annet gjennom  
en bevisst fordelingspolitikk.

2. Fokus på psykisk helse gjennom hele livsløpet. Tiltak for å stimulere til trygge oppvekstvilkår for 
barn og unge, forebygge vold, omsorgssvikt og helseskader forårsaket av alkohol og rus.

3. Tilrettelegge for gode livsstilsvalg og tilgjengelighet til friluftsliv og fysisk aktivitet, tilfredsstillende 
kosthold og ernæring, helsefremmende omgivelser og miljø.

2 Bakgrunn, lovgrunnlag og bærekraftsmål

Kommunen er pålagt å ha en skriftlig oversikt over helsetilstanden i befolkningen. I dette ligger også beskrivel-
ser av positive og negative faktorer som kan virke inn på denne. Plikten til å ha denne oversikten er blant annet 
forankret i Folkehelseloven og Forskrift om oversikt over folkehelsen (folkehelseforskriften). Til hjelp i 
oversiktsarbeidet har Helsedirektoratet utarbeidet en veileder med tittelen God oversikt - en forutsetning for 
god folkehelse.

Oversikten skal identifisere folkehelseutfordringene i kommunen og vurdere årsaksforhold og konsekvenser. 
Kommunen skal særlig være oppmerksom på trekk ved utviklingen som kan skape eller opprettholde sosiale 
eller helsemessige problemer og/eller sosiale helseforskjeller. 

Det skal utarbeides et samlet oversiktsdokument hvert fjerde år som skal ligge til grunn for det langsiktige og 
systematiske folkehelsearbeidet. Dokumentet skal foreligge ved oppstart av arbeidet med kommunens plan-
strategi og danne grunnlag for fastsettelse av mål og strategier videre. 
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Kommunen skal samarbeide og utveksle informasjon med fylkeskommunen i arbeidet med oversikts- 
dokumentet. For inneværende planperiode ble Folkehelsemelding for Skien (2013–2023) lagt til grunn.

Oversikten skal baseres på følgende kilder:

• Opplysninger som statlige helsemyndigheter og fylkeskommunen gjør tilgjengelig
• Kunnskap fra de kommunale helse- og omsorgstjenestene
• Kunnskap om faktorer og utviklingstrekk i miljø og lokalsamfunn som kan ha innvirkning  

på befolkningens helse

I følge folkehelseforskriften skal oversikten omfatte opplysninger om og vurderinger av:

• Befolkningssammensetning
• Oppvekst- og levekårsforhold
• Fysisk, biologisk, kjemisk og sosialt miljø 
• Skader og ulykker
• Helserelatert atferd
• Helsetilstand

Nasjonale mål og bærekraftsmål
 
St.meld. 19 (2018-2019) Folkehelsemeldinga Gode liv i eit trygt samfunn peker ut tre nasjonale mål for  
folkehelsepolitikken:

1) Norge skal være blant de tre landene i verden som har høyest levealder. 
2) Befolkningen skal oppleve flere år med god helse og trivsel og mindre sosiale helseforskjeller. 
3) Vi skal skape et samfunn som fremmer helse i hele befolkningen. 

Sosialt bærekraftige samfunn handler om samfunn preget av tillit, trygghet, tilhørighet og tilgang til goder som 
arbeid, utdanning og gode nærmiljø. Gjennom planprosessene kan kommunen legge til rette for en sosialt 
bærekraftig samfunnsutvikling. 

FNs bærekraftsmål ligger til grunn for både nasjonal og internasjonal politikkutvikling. Bærekraftsmålene er 
17 globale mål for bærekraftig utvikling fram mot 2030. Med disse målene er det vedtatt et nytt rammeverk 
for utvikling og samarbeid om verdens utfordringer der innsats for helse, livskvalitet og sosial utjevning har en 
sentral rolle. 

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
• Legger til rette for deltakelse og samarbeid

Norge legger denne universelle agendaen til grunn i nasjonal forvaltning og politikk. Dette betyr at bærekrafts-
agendaen må få konsekvenser også for folkehelsearbeidet lokalt. 

Mange av målene er direkte relatert til helsen og livskvaliteten i befolkningen. Dette gjelder f.eks. underpunkter 
om ernæring (mål 2), god helse (mål 3), avskaffelse av vold mot kvinner og jenter (mål 5), rent vann og gode 
sanitærforhold (mål 6) og å redusere ulikhet (mål 10).  
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3 Kilder og fortolkning av statistikk

Statistikk og annen informasjon er hentet fra følgende kilder:

• Folkehelseinstituttet – Kommunehelsa 
• Statistisk sentralbyrå
• Ungdata 
• Telemark fylkeskommune
• Skien kommune

Kilden er angitt i de enkelte figurene/tabellene. Det er viktig å være oppmerksom på at skalaen på noen  
av figurene ikke begynner på null. 

Statistikk og helseoversikter kan ha stor nytteverdi i folkehelsearbeidet, men det er også knyttet store ut-
fordringer til bruk av statistikk og fortolkningen av denne. Tallene gir ofte et grunnlag for undring og spørsmål – 
heller enn fasitsvar og løsninger. Et eksempel som illustrerer disse  utfordringene er tall som viser økende bruk 
av kolesterolsenkende medisiner. Disse kan tolkes på flere måter; det kan være flere personer som har høyt 
kolesterol nå enn tidligere, men det kan også være at flere med høyt kolesterol blir oppdaget, eller at terskelen 
for å sette i gang behandling har blitt lavere. Det kan også være at en kombinasjon av alle disse faktorene  
forklarer det helhetlige bildet. Statistikken alene som viser økt medisinbruk gir oss lite informasjon om  
årsakene til økningen.

Når det gjelder prognosene for befolkningsfremskrivning, er disse hentet fra Statistisk sentralbyrå. Alle frem-
skrivningene er basert på MMMM-nivå, det vil si middels antall fødte og innvandrede.

På grunn av lite datagrunnlag har ofte små kommuner større utfordringer enn store når det gjelder å utarbeide 
og fortolke statistikk. Tilfeldige variasjoner fra år til år kan gi store utslag og gjøre det vanskelig å se tydelige 
trender. Av denne grunn presenteres  ofte data med et glidende gjennomsnitt – en middelverdi av målinger 
over flere år. På denne måten blir det enklere å identifisere trender, noe som ofte er viktigere enn å se på statis-
tikk isolert for et enkelt år. Det er imidlertid ulemper også med denne tilnærmingen; på den ene siden kan feil 
i datagrunnlaget ett enkeltår blir «trukket med» i gjennomsnittet gjennom flere år og derved gi et falskt bilde 
av en tilsynelatende trend.  På den andre siden kan reelle variasjoner, som for eksempel resultater av konkrete 
gjennomførte tiltak forsvinne inn i gjennomsnittet og derved ikke fange opp reelle effekter.

I merknadene til folkehelselovens § 5 første ledd, bokstav b) er det anført at kunnskap fra de kommunale helse- 
og omsorgstjenestene primært omfatter faglige og skjønnsmessige vurderinger fra tjenestene om forhold i 
kommunene som har innvirkning på de utfordringene som tjenestene møter i sine aktiviteter. Bidragene fra tje-
nestene skal altså ikke primært være statistikk eller tallmateriale om tjenesteproduksjon o.l., men heller faglige 
erfaringsbaserte vurderinger av helsetilstanden og faktorer som påvirker helse.
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4 Befolkningssammensetning

4.1 BEFOLKNINGSENDRINGER OG BOLIGFORHOLD

Per 3. kvartal 2019 bodde det 54645 personer i Skien kommune. Siden 1990 har folketallet i Skien kommune 
økt med omtrent 6950 personer. 

Det har nesten hvert år vært flere fødte enn døde i Skien kommune. Samtidig har det vært flere som har flyttet 
til Skien enn fra Skien. Til sammen har dette ført til vekst i folketallet. 

Andelen innvandrere og norskfødte med to innvandrerforeldre i befolkningen har økt fra 14,7 til 16,8 prosent de 
siste fem årene – det vil si fra 7913 i 2015 til 9187 personer i 2019. 

I Skien kommuner er nesten 69 % av befolkningen selveiere av bolig. Litt over 16 % er andels- eller aksjeeiere, 
og 15 % leier bolig. Det er gjennomsnittlig 2,12 personer pr. husholdning. I hele befolkningen er det 8,1 % som 
bor trangt (kilde: ssb.no). Skien kommune disponerer nærmere 1000 boliger. Av disse er 362 boliger til flyktnin-
ger og 302 boliger til øvrige vanskeligstilte (Skien kommunes boligmelding 2018). I 2018 var det 1603 beboere 
registrert i kommunale boliger (tallet inkluderer også barn). Husbanken (Boligsosial monitor mars 2020) rap-
porterer om at det er 504 barn i Skien som lever i husholdninger som er trangbodd, har lavinntekt og leier bolig 
(dette utgjør 181 husholdninger). 

Tall for bostedsløse har sunket på nasjonalt nivå de siste årene. Dette gjelder også for Skien der det var 52 
bostedsløse i 2012 (NIBR rapport 2017). Ved siste måling i 2016 var det 23 bostedsløse i Skien (det foretas 
målinger hvert 4. år, og neste måling publiseres i 2021). 

FIGUR 1. Folkemengde i Skien kommune per 3. kvartal. 1990–2019. Kilde: SSB
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FIGUR 2. Aldersfordeling Skien kommune. 1.1.2019. Kilde: SSB

FIGUR 3. Årlig befolkningsendring, inn- og utflytting, folketilvekst i Skien kommune 2000–2019. Kilde: SSB 
(Referansen til K3 over betyr pr. 3. kvartal det gjeldende året.)

[per 1. januar 2019]
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FIGUR 4. Andelen innvandrere og norskfødte med to innvandrerforeldre 2015–2019. Kilde: Kommunehelsa  
(merk ny fylkesinndeling)

FIGUR 5. Befolkningsmengde, Skien etter alder – 2018, 2028 og 2040. Kilde SSB

4.2 BEFOLKNINGSFRAMSKRIVINGER

Befolkningsframskriving fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser relativt liten vekst i Skien og i Telemark fram til 
2040. Figur 5 viser befolkningsmengde i Skien fordelt på alder i 2018 og framskrevet i 2028 og 2040.  
Hovedtendensen er betydelig flere eldre og flere eldre i forhold til yngre. Skien har i 2018 en eldre befolkning 
enn landet som helhet og vil ha det også i 2028 og 2040.
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FIGUR 6. Befolkning over 66 år, Skien 2018-2040. Kilde SSB

Et nærmere blikk på fordeling og utvikling i befolkningsmengde over 66 år er vist i figur 6. Høyest vekst finnes i 
aldersgruppen 70 år og eldre. Befolkningen i Skien i 2016 og 2020 i ulike aldersgrupper fordelt på lokalutvalg-
sområder er vist i figurene 7 og 8.
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FIGUR 7. Befolkning 20–69 år og 70–79 år i lokalutvalgsområder, 2016 og 2020. Kilde: Skatteetaten, folkeregisteret

Antall personer 20–69 år (Tot. 34 730)

Antall personer 20–69 år (Tot. 34 748) Antall personer 70–79 år (Tot. 5 392)

Antall personer 70–79 år (Tot. 4 526)
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FIGUR 8. Befolkning 80–89 år og over 90 år i lokalutvalgsområder, 2016 og 2020. Kilde: Skatteetaten, folkeregisteret

Antall personer 80–89 år (Tot. 2 029)

Antall personer 80–89 år (Tot. 2 291) Antall personer over 90 år (Tot. 630)

Antall personer over 90 år (Tot. 620)
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FIGUR 9. Befolkning 70 år og eldre i lokalutvalgsområdene, 2020, Kilde: Kretsbasen og folkeregisteret

4.3 FORVENTET LEVEALDER OG GENERELT OM HELSETILSTAND

Forventet levealder i Norge har steget med nesten 25 år i løpet av de siste 100 årene. I 2015 var forventet  
levealder 80 år for menn og 84 år for kvinner. Både menn og kvinner har fått flere friske leveår. Siden 2005  
har antall friske leveår økt mer enn forventet levealder. Vi lever dermed en større del av livet med god helse, 
sammenlignet med tidligere. 

Figur 10 viser utviklingen i forventet levetid ved fødsel fra 1986 til 2018. I løpet av de siste 30 årene har den 
forventede levealderen i Norge økt med nesten 8 år for menn og i underkant av 5 år for kvinner. Forskjellen 
mellom menns og kvinners levealder avtar og er nå 3,8 år. På begynnelsen av 1980-tallet var forskjellen  
nesten 7 år. 



15

FIGUR 10. Forventet levetid ved fødselen for menn og kvinner, Norge. Kilde: SSB

5 Oppvekst- og levekårsforhold
 
5.1 BARN I LAVINNTEKTSHUSHOLDNINGER

Barnekullene i årsklassene er på ca 640 barn pr år i Skien. Det betyr at 1350 barn 0–17 år lever i lavinntekts- 
familier ref. figur 11 under. Det er 43% flere enn i landet for øvrig. Utgangspunktet her er definisjon av  
lavinntektshusholdninger med inntekt under 60 % av medianinntekten. 

Merk: Tall på barnefattigdom presenteres ulikt i publikasjoner fra SSB og fra Folkehelseinstituttet (FHI) og BUFdir. 

Når SSB publiserer tall for lavinntektshusholdninger har de med i beregningen personer som har brutto finans- 
kapital >1G (Folketrygdens grunnbeløp, pt ca 98000 kroner). Brutto finanskapital omfatter bankinnskudd, andeler i 
aksje-, obligasjons- og pengemarkedsfond, aksjer, obligasjoner og andre verdipapirer). Dette betyr at prosentandelen 
av barn opp til 18 år i Skien som lever i lavinntektsfamilier i 2019 er 18,9 % (for 2015 utgjorde dette 17,3 %). 

Hvis man derimot bruker definisjonen av lavinntektshusholdninger som Folkehelseinstituttet og BUFdir bruker,  
er brutto finanskapital holdt utenom framstillingen. Dette betyr at det blir færre som regnes som lavinntekts- 
husholdninger da man ikke tar med de som har over ca kr. 100.000,- i finanskapital, men kun ser på om de faller 
innenfor 60 % av medianinntekten. Dette gir tall som viser at 15,2 % av barna i Skien lever i lavinntektsfamilier  
(figur 11).

Fattigdom må forstås som langt mer enn at barn lever i familier under 60 % av medianinntekten. Ren og tellbar 
økonomisk forståelse fanger ikke opp hva moderne fattigdom dreier seg om. Barnefattigdom handler om en 
barndom der mange faktorer samspiller i positiv eller negativ retning. Enkelte forskere benytter derfor begrepet 
utviklingsfattigdom for bedre å nyansere kompleksiteten (I. Frønes: Barnefattigdom er utviklingsfattigdom.  
Forebygging.no 2019). Effekten på barns utvikling av mangel på stimulerende relasjoner kan gi svekket hjerne- 
utvikling. Dette betyr at på tross av at barn i Norge ikke er mulighetsfattige (alle har like rettigheter til skole,  
utdanning, deltakelse på fritidsarenaer o.l.), så har ikke alle like muligheter til å ta i bruk disse på grunn av 
mangel på støttende og stimulerende miljøer og relasjoner. Dette kan være grunner til frafall på ulike arenaer 
(skole, fritid) og derved utenforskap og eventuelt dragning mot negative miljøer.   
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FIGUR 11. Andelen barn (0–17 år) i lavinntektsfamilier 2014–2018. Prosent. Kilde: Kommunehelsa, FHI

Merknad: Lavinntekt er definert som inntekt mindre enn 60% av median inntekt. Unntatt fra lavinntekts- 
gruppen er personer med inntekt < 60 % av medianinntekt, men som har brutto finanskapital   
>1G ( Folketrygdens grunnbeløp, pt ca 98000 kroner). Brutto finanskapital omfatter bankinnskudd,  
andeler i aksje-, obligasjons- og pengemarkedsfond, aksjer, obligasjoner og andre verdipapirer» (SSB)

5.2 FRAFALL VIDEREGÅENDE SKOLE

Andelen som ikke fullfører videregående skole etter fem år er i Skien siste tre-årsperiode 23 %, en bedring på  
2 prosentpoeng fra perioden før. Det er positivt å merke at frafallet reduseres over tid. Mest tydelig kommer 
dette fram i gruppen hvor foreldrene mangler høyere utdanning.

Strategisk plan for Oppvekst i Skien har som mål at innen 2023 skal 90 % av elevene i Skien fullføre  
videregående opplæring på normert tid.
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FIGUR 12. Frafall i videregående skole for bosatte i Skien, Telemark og landet som helhet. Andelen som ikke har oppnådd 
studie- eller yrkeskompetanse etter fem år etter foreldrenes utdanningsnivå. 2010–2017. Tre års glidende gjennomsnitt. 
Kilde: Kommunehelsa

5.3 HØYESTE FULLFØRTE UTDANNINGSNIVÅ

I aldersgruppen 25 år og høyere har andelen med videregående eller høyere utdanning økt med 3 prosent- 
poeng i landet, i fylket og i kommunen, men Skien ligger konstant om lag 3 prosentpoeng lavere enn landet.
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5.4 BARNEVERN

Trygge oppvekstvilkår for barn er en av de viktigste påvirkningsfaktorene for fremtidig helse på alle helse- 
områder. Barnevernet håndterer bekymringer om barns vilkår. Telemark har i landssammenheng høy andel  
barn der det iverksettes tiltak for å beskytte barnet. I 2018 gjaldt dette 4,7 % av alle barn 0–17 år i Telemark.  
I Skien mottok 561 barn og unge tiltak, dette tilsvarer 5 % i aldersgruppen 0–17 år.

FIGUR 13. Andelen 25+ år med videregående utdanning eller mer som høyeste fullførte utdanningsnivå. Prosent. Kilde: 
Kommunehelsa
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5.5 ARBEIDSLEDIGHET

Arbeidsledigheten i Norge er lav, sett i internasjonal målestokk. Det har vært noen konjunktursvingninger som 
vi har sett i hele landet, men Telemark og Skien ligger noe høyere enn landet for øvrig. Arbeidsledigheten totalt 
er svakt synkende, og ledigheten har gått forholdsvis mer ned i Skien slik at vi nærmer oss landsgjennomsnittet.

Spredning Skien Telemark

FIGUR 14. Barn og unge (0–17 år)  med barnevernstiltak i og utenfor hjemmet. Prosent. Skien (i venstre prosentkolonne) og 
Telemark (i høyre prosentkolonne), (2018). Kilde: BUFdir
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FIGUR 15. Arbeidsledighet (15–74 år). 1990–2017. Prosent. Kilde: Kommunehelsa

FIGUR 16. Arbeidsledighet (15–29 år). 1990–2017. Prosent. Kilde: Kommunehelsa
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5.6 UFØRETRYGDEDE

I aldersgruppen 18–44 år er det nær 800 personer på varig uføretrygd i Skien. Det er 47 % flere enn lands- 
gjennomsnittet. Tendensen øker om lag like raskt som i resten av landet, en økning på ca. 35 % siste 10 år.  

5.7 LÆRINGSMILJØ

Trivsel i skolen er en viktig faktor for barns læring og utvikling. 84 % av 10-klassinger oppgir at de trives godt på 
skolen i siste tre-årsperiode. Dette er en tilbakegang på 1 prosentpoeng, noe som også gjenspeiles i nasjonale 
tall. I skienskolene er det sterkt fokus på nulltoleranse for mobbing, dette er et arbeid som trenger  
kontinuerlig oppmerksomhet. 

FIGUR 17. Andelen varig uføretrygdede 18–44 år. 2001–2018. Tre års glidende gjennomsnitt. Prosent.  
Kilde: Kommunehelsa
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5.8 ELEVPRESTASJONER

Formålet med nasjonale prøver er å gi skolene kunnskap om elevenes grunnleggende ferdigheter i lesing,  
regning og engelsk. Informasjonen fra prøvene skal danne grunnlag for underveisvurdering og kvalitetsutvikling 
på alle nivåer i skolesystemet. Resultatene fra 5. trinn er svært positive for Skiens del sammenlignet med fylket 
og landet. Selv om endringen fra år til år er liten, ser det ut til at andelen på svakeste mestringsnivå reduseres.

FIGUR 18. Andelen 10.-klassinger som trives godt på skolen. Fem års glidende gjennomsnitt. Prosent. Kilde:  
Kommunehelsa

FIGUR 19. Leseferdighet 5. trinn, fordeling mestringsnivå. Glidende gjennomsnitt skoleårene 2015/16–2017/18. Skien, 
Telemark og landet totalt. Prosentandel (standardisert) elever på hvert ferdighetsnivå der 1 er lavest og 3 er høyest.  
Kilde: Utdanningsdirektoratet (skoleporten.no)
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FIGUR 20. Leseferdighet 5. trinn, fordeling mestringsnivå. Glidende gjennomsnitt skoleårene 2015/16–2017/18. Skien 
kommune. Prosentandel elever på hvert ferdighetsnivå der 1 er lavest og 3 er høyest. Kilde: Utdanningsdirektoratet  
(skoleporten.no)

FIGUR 21. Regneferdighet 5. trinn, fordeling mestringsnivå. Glidende gjennomsnitt skoleårene 2015/16–2017/18. Skien, 
Telemark og landet totalt. Prosentandel elever på hvert ferdighetsnivå der 1 er lavest og 3 er høyest. Kilde: Utdannings- 
direktoratet (skoleporten.no)
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FIGUR 22. Regneferdighet 5. trinn, fordeling mestringsnivå. Glidende gjennomsnitt skoleårene 2015/16–2017/18.  
Skien kommune. Prosentandel elever på hvert ferdighetsnivå der 1 er lavest og 3 er høyest. Kilde: Utdanningsdirektoratet  
(skoleporten.no)

FIGUR 23. Engelsk 5. trinn, fordeling mestringsnivå. Skoleåret 2016–2017. Skien, Telemark og landet totalt. Prosentandel 
elever på hvert ferdighetsnivå der 1 er lavest og 3 er høyest. Kilde: Utdanningsdirektoratet (skoleporten.no)
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FIGUR 24. Regneferdighet 5. trinn, fordeling mestringsnivå. Glidende gjennomsnitt skoleårene 2015/16–2017/18.  
Skien kommune. Prosentandel elever på hvert ferdighetsnivå der 1 er lavest og 3 er høyest. Kilde: Utdanningsdirektoratet  
(skoleporten.no)

5.9 HELSESTASJON OG SKOLEHELSETJENESTE

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten er et viktig forebyggings- og lavterskeltilbud som retter seg mot helsen 
til barn og unge. Helsesøstre, helsestasjonsleger og helsestasjon for ungdom følger med på utvikling og bistår 
alle barn frem til og med videregående skole. Oppvekstområdet rapporterer sin virksomhet mer detaljert enn 
rammen av folkehelseoversikten. 

En av oppgavene ved helsestasjonen er å gjennomføre barnevaksinasjonsprogrammet. Dette programmet  
anses avgjørende for å unngå smittsomme sykdommer som i tidligere tider har vært en betydelig folkehelse-
trussel. I enkelte lokalsamfunn andre steder i landet har blant annet vaksineskepsis ført til så lav vaksinedekning 
at lokale meslingepidemier har brutt ut. Det anses at 95 % av hvert årskull må være vaksinert for å forhindre 
dette. Skien oppfyller dette nivået med god margin for to-åringene, og har takket være intensivert innsats nå 
også nådd målet for 9-åringene.
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FIGUR 25. Andel vaksinert mot meslinger. Skien, Telemark, hele landet. Prosent ved 2 års alder. Kilde: Kommunehelsa, FHI

FIGUR 26. Andel vaksinert mot meslinger. Skien, Telemark, hele landet. Prosent ved 9 års alder. Kilde: Kommunehelsa, FHI
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FIGUR 27. Andelen innbyggere som er tilknyttet vannverk med tilfredsstillende hygienisk kvalitet og leveringsstabilitet 2017. 
Prosent. Kilde: Kommunehelsa

6 Fysisk, biologisk, kjemisk og sosialt miljø

6.1 NATUR

For en utfyllende beskrivelse av kommunens fysiske miljø, henvises det til kommuneplanens arealdel  
2014–2026 og dens planbeskrivelse. Her redegjøres for arealdisponering, utvikling av bydelene som integrerte 
områder for boliger, næringsliv, offentlige tjenester, transport og friluftsområder.

Naturen i Skien er en viktig rekreasjonskilde. Det vises til arealplan og prinsippet om grønne korridorer maks 
500 meter fra hvert boområde. Skien har variert omland med et svært omfattende nettverk av turstier og  
turveier som egner seg for personer med ulike funksjonsnivåer.

6.2 DRIKKEVANNSKVALITET

Skien har utmerket drikkevannskvalitet, bedre enn landsgjennomsnittet. Vannkilder og vannverk holder høy 
standard, ledningsnettet er imidlertid av vekslende alder og tilstand.
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6.3 FOREKOMST AV RADON

I enkelte bergarter, særlig i granitt og alunskifer, finnes små mengder radioaktive stoffer, blant annet gassen  
radon. Inhalasjon av disse radioaktive stoffene utgjør størrelsesmessig den viktigste strålekilden for den  
generelle befolkningen i Norge. Radon og datterproduktene er kreftfremkallende for mennesker, og regnes  
for å være den viktigste risikofaktoren for lungekreft nest etter røyking. Den kreftfremkallende effekten av  
radon forsterkes i betydelig grad av røyking.

Radon fra grunnen kan trenge inn i kjellere via sprekker i sålekonstruksjon og grunnmur, rundt rørgjennom-
føringer, sluk, ledningssjakter etc. 

FIGUR 28. Radonforekomst i Skien. Gule felt < 200 bq/m3 luft, røde felt > 200 bq/m3 (sporfilmmålinger i perioden  
2011–2015). Kilde: Porsgrunn kommune (Geodata og Miljørettet helsevern i Grenland)
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FIGUR 29. Svevestøv (PM10) ved målestasjon Lensmannsdalen ved Porsgrunnsveien, Knarrdalstrand i Skien og Sverresgate 
i Porsgrunn. Antall overskridelser PM10 2009-2018 (rød linje=grenseverdi). Kilde: MHV i Grenland 

6.4 LUFTKVALITET I UTELUFT

Det er god dokumentasjon (bl.a. Verdens helseorganisasjon) på negative helseeffekter av eksponering ved luft-
forurensning med lavere konsentrasjoner enn tidligere antatt. Dette gjelder særlig fine partikler som kommer 
helt ned i lungene. Luftforurensning utløser og forverrer sykdommer først og fremst i luftveiene, men også i 
hjerte-karsystemet. Det er også påvist sammenheng mellom dårlig luftkvalitet og utvikling av astma hos barn. 
Luftforurensning er den femte største årsaken til tidlig død globalt.

Luftkvaliteten i Grenland blir målt med godkjente instrumenter på fem forskjellige steder; Haukenes,  
Lensmannsdalen, Sverresgate, Knarrdalstrand og Furulund. Det måles nitrogendioksid, svevestøv, benzen, 
svoveldioksid og ozon. 

Grafen under viser antall overskridelser av grenseverdiene (50 µg/m3 av partikler av en størrelse på 10 mikro- 
meter (PM10)) ved de målestasjoner som har hatt overskridelser. Målestasjonene ligger med variert  
eksponering for trafikk, industri og boligbebyggelse.
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Luftkvaliteten i Grenland er stort sett god og innenfor grensen for de kravene som er satt i forurensnings- 
forskriften kapittel 7.

Det som gir størst forurensning i vårt område er svevestøv (PM10). Særlig fra oktober til mai kan dette gi  
overskridelser. De siste årene har vi sett en nedgang både i antall overskridelser og i årsmiddelverdiene  
som har blitt målt.

For å redusere forurensningen på de verste dagene følges tiltaksutredningen som ble vedtatt i 2016:
  
https://www.stateofglobalair.org/sites/default/files/soga_2019_report.pdf
http://luftkvalitet.info/Libraries/Rapporter/Grenland_%c3%a5rsrapport_2018.sflb.ashx

I 2018 ble en ny varslingstjeneste lansert: luftkvalitet.miljostatus.no. I karttjenesten kan man se luftkvaliteten 
slik den er nå, og hvordan den vil bli det kommende døgnet for alle steder i Norge. Det er Miljødirektoratet, 
Statens vegvesen, Vegdirektoratet, Meteorologisk institutt, Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet som står 
bak Luftkvalitet i Norge. Lokalt er vi ansvarlige for å drifte målestasjoner som brukes til beregningsgrunnlaget.
«Luftkvalitet i Norge»  inkluderer informasjon om helseeffekter og helseråd til befolkningen generelt og til 
utsatte grupper spesielt. Helserådene gjør at personer som er sårbare for luftforurensning har mulighet til å 
tilpasse aktivitetene sine ved ulike nivåer av luftforurensning. Varslingstjenesten kan dermed bidra til å redusere 
negative helseeffekter i befolkningen.

FIGUR 30. Svevestøv (PM10) målt 19. februar 2020 kl 08. En snø- og isfri dag med tørre veier og lite vind. 
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FIGUR 31. Støysonekart for Skien. Rød sone angir beregnet årsmidlet døgnekvivalent >65 dB, gul sone mellom 55 og 65 dB. 
Kilde: Statens vegvesen

6.5 OMFANG AV STØY

Støykilder i Skien er knyttet til de store vegtrafikkårene, særlig der det er mye tungtrafikk, noe som i en viss 
grad berører trafikk fra E134 og til dels Rv32, og noe i industriområder på Kjørbekk og Rødmyr. Mange typer 
menneskelig aktivitet medfører støy som kan oppfattes ulikt. Bruk av motorredskap, barns lek/idrettsaktiviteter, 
utekonserter mv medfører nytte og glede for noen, men kan oppleves plagsomt av enkelte andre.
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7 Skader og ulykker

7.1 PERSONSKADER BEHANDLET I SYKEHUS

Forholdene er stabile: ca. 700 personer pr år, eller 1,9 pr dag av Skiens innbyggere legges inn på sykehus pga. 
ulykke med personskade. Skien har høyest antall i Telemark, men den stigende trenden som toppet seg i  
perioden 2011–2013 har stoppet opp med en nedgang i 2014.

FIGUR 32. Personer innlagt i sykehus som følge av personskader. Per 1 000 innbygger. 2010–2017. Tre års glidende  
gjennomsnitt. Kilde: Kommunehelsa
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FIGUR 33. Antall drepte og hardt skadde i veitrafikkulykker i Skien. 2009–2018. Kilde: SSB

7.2 DREPTE OG HARDT SKADDE I VEITRAFIKKULYKKER

Det er et fåtall trafikkdrepte i Skien. I årene 2015–2018 var det kun ett dødsfall i trafikken. Antall hardt skadd  
har vært 6–8 per år. For nærmere analyse vises det til Skien kommunes trafikksikkerhetsplan 2019–2022.  
Skien kommune ble i 2019 godkjent av Trygg Trafikk som Trafikksikker kommune.   

7.3 NÆRMERE OM DØDSÅRSAK VOLDSOMME DØDSFALL

Voldsomme dødsfall kan omfatte ulykker, forgiftninger, overdoser, selvmord, drap. Skien har noe høyere 
selvmordsrate enn fylket og landet for menn. Skien ligger omtrent på landsgjennomsnittet for kvinner. Tallene 
er små, men de utgjør omkring 5–6 menn og 2–3 kvinner per år. Det er nødvendig med særlig fokus på fore- 
byggende innsats på dette området.
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FIGUR 34. Dødelighet (0–74 år) pga. selvmord. Skien, Vestfold og Telemark og landet. 1993–2018. Antall per 100 000.  
10 års glidende gjennomsnitt. Kilde: Kommunehelsa, FHI

FIGUR 35. Voldsomme dødsfall (0–74 år) pga. ulykker. Antall per 100 000, standardisert. Skien, Vestfold og Telemark og 
landet. 10 års glidende gjennomsnitt. Kilde: Kommunehelsa, FHI
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FIGUR 36. Anmeldte tilfeller av vold og mishandling. Per 1 000 innbygger. 2013–2018. To års glidende gjennomsnitt.  
Kilde: SSB

7.4 KRIMINALITET

Vold og mishandling har et betydelig omfang og er et alvorlig samfunns- og folkehelseproblem. Nesten en 
tredjedel av befolkningen (44% av menn og 22% av kvinnene) har blitt utsatt for alvorlig vold en eller annen 
gang i løpet av livet. Rundt fem prosent har blitt utsatt for alvorlig vold i løpet av oppveksten.
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7.5 HOFTEBRUDD BEHANDLET I SYKEHUS

Hoftebrudd rammer som oftest eldre med skjør benbygning og nedsatt funksjonsevne. Antallet hoftebrudd er 
for Skien ca. 105 pr år. Opprettholdelse av fysisk aktivitet også hos eldre, tilstrekkelig ernæring og det å unngå 
for høyt forbruk av sløvende medikamenter er viktige forebyggende faktorer.

FIGUR 37. Personer innlagt i sykehus som følge av hoftebrudd. Per 1 000 innbygger. 2010–2017. Tre års glidende gjennom-
snitt. Kilde: Kommunehelsa
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FIGUR 38. Fysisk aktivitet. Endring 2018. Ungdomsskoleelever i Skien. Prosent. Kilde: Ungdata

8 Helserelatert atferd

8.1 FYSISK AKTIVITET

Om lag halvparten av befolkningen i Telemark oppgir at de er fysisk aktive (slik at de er svette og andpustne)  
3 timer eller mer per uke. Ca 1 av 4 oppgir 1 time per uke, og den siste firedel oppgir mindre enn 1 time per uke. 
Helsedirektoratet angir at minst 30 minutter fysisk aktivitet hver dag er nødvendig for å opprettholde god helse. 
Telemark skiller seg ikke vesentlig fra landsgjennomsnittet (Kilde: Levekårsundersøkelsen/SSB). Det foreligger 
ikke tall for Skien, men vi har pålitelige tall fra Ungdataundersøkelsen som viser at 80 % av ungdomsskole- 
elevene og 74 % på videregående skole trener minst ukentlig. Figur 39 viser treningshyppighet. Skien skiller 
seg ikke mye fra landet for øvrig i denne sammenheng.

Prosentandel av ungdomsskoleelever i Skien og i Norge:

Prosentandel av videregående elever i Skien og i Norge:
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8.2  KOSTHOLD

Forekomst av overvekt og fedme hos barn ser ut til å stabilisere seg de senere år (Kilde: Barnevekststudien, 
FHI). Forekomsten av fedme blant 40–45-åringer har økt jevnt for menn fra 1965–69 og frem til i dag. For  
kvinner gikk forekomsten av fedme ned fra 1965–69 til 1984, før den steg jevnt frem til 2000–03. (kilde: Tids- 
skrift for Den norske legeforening). Figur 40 viser prosentandel ved sesjon med fedme (BMI >30). Hver gruppe 
av søyler viser utviklingen over tid for de ulike kategoriene. Vi ser at andelen med fedme er høyere for menn enn 
kvinner, men utvalget ved sesjon er trolig ikke helt representativt. Overvekt og fedme medfører en noe økt  
risiko for ulike sykdommer.

FIGUR 39. Andelen vernepliktige med overvekt og fedme (~BMI 30+) ved sesjon. Kvinner og menn. Fire års glidende  
gjennomsnitt. Prosent. Kilde: Kommunehelsa
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8.3  RØYK, SNUS OG ALKOHOL

Andelen kvinner som oppgir at de røyker ved svangerskapets begynnelse (7,9 %) er høyere enn for landet for 
øvrig (5 %). 

Ifølge Ungdataundersøkelsen er det nå gjennomsnittlig 90 % av ungdomsskoleelevene på de tre klasse-
trinnene som oppgir at de aldri eller kun få ganger har smakt alkohol. Dette endrer seg når elevene kommer 
over i videregående skole, og det er kun 18 % som oppgir at de aldri eller kun få ganger har smakt alkohol  
når de går i 3. klasse på videregående skole. Når det gjelder tobakk, oppgir 2 % av elevene i 3. klassse på  
videregående skole at de røyker daglig. Andel ikke-røykere i 3. klasse på videregående er 80 %. 

75 % av elevene i 3. klasse på videregående skole bruker ikke snus. 15 % av elevene på dette trinnet  
snuser daglig. 

FIGUR 40. Andelen kvinner som oppgir at de røyker ved svangerskapets begynnelse. 1999–2018. Fem års glidende  
gjennomsnitt. Prosent. Kilde: Kommunehelsa
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FIGUR 41. Røykevaner hos skoleelever i Skien 2018. Ungdomsskole og videregående skole. Prosent. Kilde: Ungdata

FIGUR 42. Snusbruk hos skoleelever i Skien 2018. Ungdomsskole og videregående skole. Prosent. Kilde: Ungdata



41

FIGUR 43. Røykevaner hos skoleelever i Skien 2018. Ungdomsskole og videregående skole. Prosent. Kilde: Ungdata
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9 Helsetilstand

9.1 GENERELL HELSETILSTAND I NORGE

Helsetilstanden i Norge 2019 var i hovedsak god. Fra 2020 vil Covid-19-pandemien kunne påvirke folkehel-
setilstanden i Norge. Konsekvens for totaldødelighet, og hvor stor andel av dem som blir smittet som utvikler 
eventuelle følgetilstander er ennå ukjent, og det tas forbehold om at denne oversikten kan bli revidert.

Forventet levealder var 84,3 år for kvinner og 80,9 år for menn i 2017.Dette er blant de høyeste i verden. De to 
viktigste dødsårsakene er hjerte-og karsykdommer og kreft. Dødeligheten av hjerte-og karsykdommer har falt 
betydelig de siste 50 årene, og dødsfallene er for en stor del skjøvet ut til aldersgruppene over 80 år. I yngre 
aldersgrupper er antall dødsfall av denne årsaken lave. Årlig dør mellom 550 og 600 av selvmord, omlag 
halvparten av disse før 50-års alder. Sammenliknet med andre land er det forholdsvis mange som dør av  
narkotikautløste dødsfall, i gjennomsnitt 260 per år. Dødsfall som følge av trafikkulykker har falt betydelig.
 
De viktigste årsakene til sykdom og redusert helse er muskel-og skjelettsykdommer, psykiske plager og  
lidelser, hjerte-og karsykdommer og kreft. Nærmere 70.000 behandles årlig i sykehus og poliklinikker for 
hjerte-og karsykdom. 32.000 nye krefttilfeller oppdages årlig. Psykiske lidelser kommer ofte i ung alder og  
har gjerne et langvarig forløp. I løpet av ett år vil én av fem voksne ha en psykisk lidelse, vanligst er angst og 
depresjon. I aldersgruppen under 75 år bruker nesten seks prosent antidepressiver.

Ikke-smittsomme sykdommer som diabetes, kols og demens utgjør også en vesentlig del av sykdomsbyrden. 
Et økende antall lever med diabetes, men det er tegn til at antall nye tilfeller flater ut. Mange er fortsatt for lite 
fysisk aktive og spiser for mye sukker. Forekomsten av fedme hos voksne øker. 

Røyking har gått ned, men fortsatt røyker vel 10 % av de voksne daglig. Snus er i dag den dominerende tobakks-
formen i yngre aldersgrupper. Omtrent én av fem i aldersgruppen 16–24 år snuser. Lungekreft øker fortsatt hos 
kvinner, og er den sykdommen som står for flest røykerelaterte dødsfall. Hver person over 15 år drikker i  
gjennomsnitt nesten sju liter alkohol i året. Menn drikker omtrent dobbelt så mye som kvinner.  
Alkoholbruken går ned blant ungdom. 

Samtidig som levealderen øker blir det flere som lever lenge med en eller flere kroniske sykdommer.  
Legemiddelforbruket er høyt, og mellom 80.000 og 100.000 har demens.  

9.2 SMITTSOMME SYKDOMMER – PANDEMI

De siste 100 årene har infeksjonssykdommer (Tuberkulose, Poliomyelitt, Kopper, Meslinger) vært under kontroll 
i store deler av den industrialiserte verden. Generelt bedret hygiene, ernæring, boforhold, utvikling av vaksine 
mot de viktigste sykdommene og utvikling av antibiotika har vært effektive midler til bekjempelse av infeksjons-
sykdommer som skyldes bakterier og parasitter.

For infeksjonssykdommer som forårsakes av virus finnes det ikke i samme grad kurativ behandling, men det er 
utviklet vaksiner som i varierende grad kan gi effektiv og langvarig beskyttelse. For noen virussykdommer som 
Meslinger, Kusma og Røde hunder gir vaksine eller gjennomlevd sykdom langvarig immunitet. For andre, som 
f.eks. Influensa, er immunitet etter vaksine kortvarig og mindre fullstendig (bl.a. annet på grunn av virusets evne 
til å mutere og dermed forandre immunologiske egenskaper).

Fra tid til annen kan virus som forekommer naturlig hos enkelte dyrearter forårsake sykdom hos mennesker, 
og spres fra menneske til menneske. Dette skjedde i den kinesiske byen Wuhan i Hubei-provinsen i desember 
2019. Viruset av typen Koronavirus, som fikk navnet SARS-Cov-2 ble identifisert i januar 2020, og ga opphav til 
den pågående pandemien Covid-19.
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Det er enda for tidlig å se hvilke folkehelsekonsekvenser pandemien vil få. Per 22. april 2020 var antallet  
bekreftet smittet i verden 2 471 136 og 169 006 døde. I Norge er det tilsvarende tallet 7250 og 169 døde. 
Gjennomsnittsalder for de smittede er i Norge 49 år, mens gjennomsnittsalder for dem som er døde er 85 år. 
Man regner med at det er mørketall på grunn av begrenset kapasitet for testing. Folkehelseinstituttet anslår at 
dødeligheten øker med økende alder og underliggende tilstander.

Norge iverksatte 12. mars 2020 omfattende restriksjoner for sosial kontakt med stengning av skoler, barnehager 
og en rekke næringer og kulturelle aktiviteter. Med disse tiltakene ble reproduskjonsraten «R», det vil si gjenn-
omsnittstall for hvor mange personer en smittet person smitter videre, redusert fra omlag 2,5 til 0,6. I slutten av 
april reverseres noen av disse tiltakene, og det gjenstår å se hvilke konsekvenser dette vil få på videre forløp av 
epidemien i Norge.

De samfunnsmessige konsekvensene i verden er enorme. I Norge er det iverksatt en rekke økonomiske støtte-
ordninger til både bedrifter og enkeltmennesker. Likevel er de økonomiske konsekvensene store, med arbeids- 
ledighet, konkurser, og derav følgende psykiske belastninger. Det er for tidlig å se hvilke konsekvenser  
Covid-19-pandemien vil få for folkehelsen i Norge som helhet.

9.3 ÅRSAKER TIL UFØRHET

 
Et mål på vedvarende helsesvikt er antall mottakere av uførepensjon 18–67 år. I Skien (2019) mottar 4 558 
personer uførepensjon. Det utgjør i underkant av 13,1 % av befolkningen 18–67 år. Psykisk lidelse eller atferds-
forstyrrelse og lidelser i muskel/skjelett er de vanligste årsakene til varig uførhet. Spesielt for Skien er en jevnt 
økende andel av psykiske lidelser som årsak til uførepensjon, og en tilsvarende reduksjon i muskel-skjelett- 
lidelser, mens summen av alle andre diagnosene holder seg konstant.

FIGUR 44. Årsak til uførepensjon i Skien. Prosentvis fordeling av diagnosegrupper 2008–2015. Kilde: NAV
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I tillegg til uførepensjon som er en varig ytelse, er også arbeidsavklaringspenger (AAP) et mål på helsesvikt av 
en viss varighet, men med formål om å komme tilbake i arbeidslivet. Den følgende oversikten viser fordelingen 
av diagnose i ulike aldersgrupper hos mottakere av AAP i Skien i desember måned 2019. Til sammen mottok 
1156 personer i Skien AAP herav 515 på grunn av psykisk lidelse. Psykisk lidelse er den vanligste årsaken i  
aldersgruppen 30–39 år, mens lidelser i muskel/skjelettsystemet er vanligst i gruppen 50–59 år.

FIGUR 45. Antall mottakere av arbeidsavklaringspenger etter årsak i ulike aldersgrupper i Skien. Desember 2019. Kilde NAV

9.4 PSYKISKE LIDELSER

Som vist er psykiske lidelser en hovedårsak til uførhet og er derved en vesentlig folkehelseutfordring. Enda mer 
bekymringsfullt er det at forekomsten øker jevnt. I aldersgruppen 15–29 år søkte 21,7 % kvinner og 16,7 % menn 
(aldersstandardisert) i Skien kontakt med fastlege for en psykisk plage per år i perioden 2016–2018. 16 % av den 
voksne befolkningen bruker medisiner mot psykiske symptomer. Her ligger Skien helt i landstoppen, og har 
gjort det gjennom mange tiår. 

Av figur 49 ser vi at forekomsten av opplevd høy grad av depressivt stemningsleie øker jevnt for hvert alderstrinn 
i gruppene 8. klasse (10 %) t.o.m. siste år på videregående skole (25 %). 
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FIGUR 46. Brukere av primærhelsetjenesten som følge av psykiske lidelser eller symptomer. Per 1 000 innbygger. 15–29 år. 
2010–2018. Tre års glidende gjennomsnitt. Kilde: Kommunehelsa

FIGUR 47. Brukere av fastlege eller legevakt som følge av psykiske lidelser eller symptomer. Per 1 000 innbygger. 0–74 år. 
2016–2018. Gjennomsnitt per år. Kommunene i Vestfold og Telemark fylke. Kilde: Fylkeskommunen – Kommunehelsa
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FIGUR 48. Andelen ungdom på ulike klassetrinn som har vært plaget av depressivt stemningsleie. Skien. Prosent.  
Kilde: Ungdata 2018

FIGUR 49. Tidstrend over andelen ungdomsskole-elever i Skien som er mye plaget av depressivt stemningsleie og ensomhet. 
2011–2018. Prosent. Kilde: Ungdata 2018

Merknad: I ungdomsskolen rapporterer 9% av guttene og 23% av jentene høy grad av depressivt  
stemningsleie. I videregående skole 12% av guttene og 32% av jentene.
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FIGUR 50. Tidstrend over andelen skoleelever i videregående skole i Skien som er mye plaget av depressivt stemningsleie. 
2011–2018. Prosent. Kilde: Ungdata 2018

FIGUR 51. Andel ungdom som oppgir at de har forsøkt å skade seg selv eller ta sitt liv siste 12 måneder. Etter klassetrinn. 
Skien. Kilde: Ungdata 2018
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9.5 RUSLIDELSER

FIGUR 52. Andel av befolkningen registrert med en ruslidelse i Norsk pasientregister (NPR) fordelt på rusmiddel og alder. 
2008–212, Kilde: FHI: Folkehelserapporten (nettutgaven), Ruslidelser i Norge, mars 2016

9.6 MILJØFAKTORER SOM PÅVIRKER PSYKISK HELSE

Årsaker til psykiske lidelser er sammensatte, og personlighet, psykologiske og sosiale faktorer spiller en  
rolle. I mer enn 20 år har fokuset vært å søke etter en biologisk forklaring ved å lete etter strukturelle eller  
funksjonelle faktorer i hjernen, som for eksempel for lite eller for mye av ulike signalstoffer. Dette har man  
ikke lykkes med, og det er grunn til å fokusere mer på sosiale oppvekstvilkår, maktstrukturer og fysiske og 
psykologiske trusler og traumer man er utsatt for, eller har vært utsatt for tidligere. Faktorer som kan være av 
betydning for utvikling av ulike typer psykiske lidelser er for eksempel fattigdom og utenforeskap, utøvelse  
av makt (fysisk, psykisk eller seksuelt) og mangel på trygge relasjoner.
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FIGUR 53. Mobbing. Prosentandel som oppgir å ha blitt utsatt for mobbing etter kjønn og skoletrinn. Kilde: Kommunehelsa

FIGUR 54. Vold. Svar på spørsmålet: «Har du siste 12 måneder blitt utsatt for følgende:» Ungdomskoletrinnene. Skien. 
Kilde: Ungdata 2018

Merknad: Resultatet er svært likt også for videregående skole
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FIGUR 55. Nære relasjoner. Svar på spørsmålet: «Tenk deg at du har et personlig problem. Du føler deg utafor og trist og 
trenger noen å snakke med. Hvem ville du snakket med eller søkt hjelp hos?» Prosent. Skien ulike klassetrinn.  
Kilde Ungdata 2018.

9.7 BRUK AV LEGEMIDLER MOT SMERTER, SØVNVANSKER  
 OG PSYKISKE LIDELSER

Som vist ovenfor har Skien og Telemark tradisjonelt hatt en høy forekomst av problemer knyttet til psykisk 
helse. Forbruket av legemidler mot psykiske vansker, smertetilstander og søvnproblemer ligger også svært 
høyt. Dersom legemidlene var effektive, ville vi forventet en nedgang i forekomst av sykdom og utenforskap 
når forbruket øker. Bildet viser derimot at økning av mange legemiddelgrupper øker samtidig som forekomst 
av lidelsene fortsetter å økte. Et unntak er bruk av midler ved ADHD, der Skien har redusert forbruket til under 
landsgjennomsnittet. Vi presenterer utviklingen i forbruk av de ulike legemiddelgrupper som brukes ved  
psykiske vanskeligheter.
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FIGUR 56. Brukere av legemidler mot psykiske lidelser (antipsykotika, antidepressiva). Per 1 000 innbygger. 0–74 år.  
2005–2018. Tre års glidende gjennomsnitt. Kilde: Kommunehelsa

FIGUR 57. Brukere av antipsykotika. Per 1 000 innbygger. 0–74 år. 2005–2018. Tre års glidende gjennomsnitt.  
Kilde: Kommunehelsa
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FIGUR 58. Brukere av antidepressiva. Per 1 000 innbygger. 0–44 år. 2005–2018. Tre års glidende gjennomsnitt.  
Kilde: Kommunehelsa

FIGUR 59. Brukere av antidepressiva. Per 1 000 innbygger. 45–74 år. 2005–2018. Tre års glidende gjennomsnitt.  
Kilde: Kommunehelsa
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FIGUR 60. Brukere av sovemidler. Per 1 000 innbygger. 0–74 år. 2005–2018. Tre års glidende gjennomsnitt.  
Kilde: Kommunehelsa

FIGUR 61. Brukere av vanedannende sovemidler og beroligende midler. Per 1 000 innbygger. 0–74 år. 2005–2018.  
Tre års glidende gjennomsnitt. Kilde: Kommunehelsa
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FIGUR 62. Brukere av ADHD midler. Per 1 000 innbygger. 0–44 år. 2005–2018. Tre års glidende gjennomsnitt.  
Kilde: Kommunehelsa

FIGUR 63. Brukere av vanlige smertestillende midler unntatt opioider. Reseptfrie og reseptbelagte, definerte døgndoser per 
innbygger per døgn. Landet som helhet. Kilde: Legemiddelverket
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FIGUR 64. Brukere av smertestillende midler forskrevet på resept, unntatt opioider. Per 1 000 innbygger. 0–74 år.  
2005–2018. Tre års glidende gjennomsnitt. Kilde: Kommunehelsa

FIGUR 65. Brukere av smertestillende opioider. Per 1 000 innbygger. 0–74 år. 2005–2018. Tre års glidende gjennomsnitt. 
Kilde: Kommunehelsa

Merknad: Eksempelvis Acetylsalicylsyre, Paaracetamol, Fenazon
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10 Andre sykdommer

10.2 HJERTE- OG KARSYKDOM

I landet som helhet har dødelighet av hjerte- og karsykdommer sunket markant de siste ti-årene.  
Fortsatt ligger Telemark og Skien noe høyere enn landsgjennomsnittet.

FIGUR 66. Dødelighet av hjerte- og karsykdommer 1993–2018. Aldersjusterte rater per 100 000 personer per år.  
Kilde: FHI - Dødsårsaksregisteret.

10.2 DIABETES

Forekomst av diabetes type 2 ser ut til å være jevnt stigende. Over 4% av befolkningen behandles for diabetes. 
Økningen er like stor i Skien som i landet for øvrig. For de fleste pasientene medfører ikke sykdommen noen 
symptomer, men medfører en viss risikoøkning for langtidsskader av årer i nyrer, øyne, føtter, hjerte og hjerne. 
Røykeslutt og vektreduksjon/fysisk aktivitet er viktige forebyggingsstrategier. Betydningen av legemiddel- 
behandling ved lett forhøyede blodsukkernivåer er under diskusjon.
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FIGUR 67. Brukere av legemidler til behandling av type 2-diabetes. 30–74 år. Per 1 000 innbygger. 2005–2012.  
Tre års glidende gjennomsnitt. Kilde: Kommunehelsa

10.3 KREFT

Det har vært en jevn økning i antall nye krefttilfeller for begge kjønn, hvor Skien stort sett har fulgt en nasjonal 
trend. De siste par årene ser forekomsten i Skien til å flate ut for menn, der vi nå ligger under landsgjennom-
snittet, mens det kan være en liten økning for kvinner. Vi forventer en ytterligere økning i årene fremover, siden 
dødelighet av andre årsaker, for eksempel hjerte- og karsykdommer er redusert. I tillegg oppdages flere tilfeller 
i tidligere stadium: enten ved bedre diagnostiske metoder eller ved screening. I Skien rammes i gjennomsnitt 
350 menn og 300 kvinner av kreft årlig. Dødeligheten av kreft i aldersgruppen opp til 74 år har imidlertid sunket 
med ca 20 % fra 90-tallet og til i dag. Tidligere har dødeligheten i Skien ligget litt over landsgjennomsnittet, 
men den har de siste årene sunket til å falle sammen med landet for øvrig. Omlag 60 personer i Skien dør årlig 
av kreft før 75 års alder. Den kreftformen som øker mest er prostatakreft.
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FIGUR 68. Nye krefttilfeller per år. Per 100 000 innbygger. 1991–2018. Skien, Telemark og landet. Ti års glidende  
gjennomsnitt. Kilde: Kommunehelsa

FIGUR 69. Observert og forventet antall nye krefttilfeller fram mot 2030, Kilde: Helsedirektoratet: Fagrapport: Status,  
utviklingstrekk og utfordringer på kreftområdet, juni 2013

Hvis vi ser utviklingen i et ennå lengre tidsperspektiv, ser endringen slik ut:
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FIGUR 70. Kreft. Dødelighet, tidlig død – 0–74 år, per 100 000, standardisert. Ti års glidende gjennomsnitt,  
Kilde: Norgeshelsa

10.5 KOLS OG LUNGESYKDOM

Skien har en noe høyere forekomst av KOLS og lungesykdom enn landet for øvrig, både avspeilet ved bruk av 
legemidler, og ved sykehusbehov for lidelsen.  Bruken av legemidler har økt med 20 % siden 2005 for alders-
gruppen 45–74 år.
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FIGUR 71. Brukere av legemidler mot KOLS og astma. Per 1 000 innbygger. 45–74 år. 2005–2018. Tre års glidende  
gjennomsnitt. Kilde: Kommunehelsa

FIGUR 72. Andelen undersøkte 12-åringer uten karieserfaring (tannråte). Tre års glidende gjennomsnitt. Prosent.  
Kilde: Telemark fylkeskommune

10.6 TANNHELSE

Gjennom flere år er tannhelsen hos barn i bedring. Dette skyldes kombinasjon av fluortannkrem og mindre 
forbruk av sukker, særlig sukkerholdig drikke.   
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FIGUR 73. Andelen undersøkte 12-åringer uten karieserfaring (tannråte). Tre års glidende gjennomsnitt. Prosent.  
Kilde: Telemark fylkeskommune

11 Kommunens hovedutfordringer og ressurser

Skien har mange av de samme utfordringene som er typiske for større bykommuner. Det store flertallet  
greier seg bra, men en viss prosentandel faller utenfor på ulike områder. Det er et særlig solidaritetsansvar for 
en kommune å bidra til å minske de sosiale forskjellene i befolkningen. Dette er de kommunale velferds- 
ordningenes oppgaver. Kommunen har imidlertid et svakere inntektsgrunnlag enn mange sammenlignbare 
kommuner, noe som begrenser muligheten til en sterkere utjevning.

Kommunen scorer høyt på psykiske helseutfordringer og bruk av psykiatriske legemidler. Et stadig sterkere 
opplevd stress hos barn og unge, der forbilder fra sosiale medier, godt hjulpet av dyktige markedsførere,  
skaper et individfokusert press for å være vellykket og ta seg godt ut. På denne måten skapes noen urealistiske 
idealbilder som det er vanskelig å måle seg mot.

En liten, men signifikant andel barn vokser opp under utrygge forhold. Hjelpeapparat, naboer og foreldre til  
lekekamerater har alle en viktig rolle knyttet til å se og inkludere disse barna inn i gode fellesskap. Skien  
innehar betydelige ressurser, herunder et verdifullt lokalpolititsk engasjement. Vi har fin natur, godt tilrettelagte 
skoler, en mangfoldig frivillig sektor med mange idrettslag og øvrige frivillige organisasjoner. Mange bidrar til å 
styrke sunne livsvalg. En sterkere bevisstgjøring på å legge til rette for gode møteplasser, enten de er betinget  
i felles boområde, interessefellesskap eller livssituasjon bør styrkes. I tillegg til fysisk aktivitet ligger mye  
ressurser i skjæringspunktet mellom natur, kultur og helse.
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