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Forord
Ringerike kommune startet opp arbeidet med å lage en oversikt over
helsetilstanden (folkehelseoversikt) i desember 2018. Alle kommuner
i Norge er lovpålagt å ha en slik oversikt.
Dette dokumentet gir en samlet oversikt over helsetilstanden til
befolkningen. Oversikten gir en detaljert beskrivelse av
folkehelseutfordringene i Ringerike kommune, og sammenlikner
dette med Buskerud, landet som helhet og sammenliknbare
kommuner. På denne måten utarbeides et oppdatert
grunnlagsdokument for videre planarbeid i kommunen.

Figur 1: Sammenhengen mellom de lovpålagte prosessene og overordnet planarbeid

Oversikten omhandler temaene befolkningssammensetning,
oppvekst, levekår, skader og ulykker, fysisk, biologisk og sosialt miljø,
helsetilstand og helserelatert atferd. Ved dette identifiseres
utfordringene og ressursene i kommunen.
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Befolkningssammensetning
I Ringerike er det 30 442
innbyggere (per 01.01.2019).
Det har vært en befolkningsvekst på 0,5% årlig de siste
10 årene.
Flere i Ringerike tar høyere
utdanning, og dette følger
trenden til resten av landet.
Ringerike har allikevel flere
innbyggere med kun
grunnskole som høyeste
fullførte utdanning (31%), og
færre med universitets/høgskoleutdanning (27%)
enn landet for øvrig.

Med en levealder på 82,5 år
for kvinner og 78,8 år for
menn er forventet levealder i
Ringerike litt lavere enn både
landet og fylket som helhet.
Levealderen i Ringerike har
en positiv utvikling, i tråd med
utviklingen i resten av landet.

I 2018 var det 4 577
innvandrere i Ringerike. Det
har vært en gradvis økning av
innvandrere og norskfødte
med innvandrerforeldre de
siste 10 årene. De aller fleste
kommer fra Europa, i likhet
med trenden i Norge for
øvrig.

.

Levekår
64,3% av innbyggerne i
Ringerike kommune eier
egen bolig.
Det har vært en økende
tilvekst i privat sysselsetting.

Den største gruppen i
befolkningen som leier bolig
er eneforeldre med små
barn.
Sykefravær ligger noe
høyere enn landsgjennomsnittet. Høyest er det i helseog sosialtjenester. Dette i
likhet med resten av landet.
Bortfallet av et stort antall
industriarbeidsplasser har
ikke i tilstrekkelig grad blitt
erstattet av næringsvirksomhet med tilsvarende
høy verdiskapning.
Inntektsulikheten i Ringerike
er lav, men dette må sees i
sammenheng med at
kommunen ligger noe lavere
enn landsgjennomsnittet på
inntekt generelt.

Arbeidsledigheten har hatt en
jevn nedgang de siste årene i
alle aldersgrupper, og i 2018 lå
arbeidsledigheten på 2,3%,
men for aldersgruppen under
30 har det i det siste året vært
en liten økning
I Ringerike er det flere som bor
alene enn i landet for øvrig.
Ringerike har en høyere andel
mottakere av uføretrygd enn
Buskerud for øvrig.
Det er flere som pendler ut enn
inn av kommunen.
Ringerike kommune ligger
over landsgjennomsnittet på
andel med lavinntekt, og det er
en økende andel barn som
vokser opp i familier med
vedvarende lavinntekt.
Gruppen barn med innvandrerbakgrunn som har foreldre
med lav utdanning og svak
yrkestilknytning har også økt.

Oppvekst
I Ringerike kommune er det

Ringerike kommune scorer

full barnehagedekning.

over landsgjennomsnittet
på trivsel i barneskolen.

Andelen av barn med minoritetsbakgrunn
som går i barnehage er lav i Ringerike.
Læringsmiljø på barneskolene i Ringerike
ligger over landsgjennomsnittet, mens på
ungdomsskolene er læringsmiljøet litt lavere
enn landsgjennomsnittet.
Ringerike har flere barn i barnevernstiltak
enn sammenliknbare kommuner.
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Ungdom er spesielt
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godt nok i kommunen,
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I Ringerike kommune
opplever ca. 20% av
ungdommene ensomhet.

Skader og ulykker

Det er få dødsfall som følge av brann i Ringerike kommune.
Ringerike brann og redning har gode forebyggende tiltak
for hjemmeboende risikoutsatte grupper.
Ringerike ligger høyere enn landsgjennomsnittet på
personer behandlet i sykehus.

Helserelatert atferd
I Ringerike bruker færre ungdom
rusmidler enn landet for øvrig.

20% av elevene i
videregående skole i
Buskerud melder om at de
har vært utsatt for seksuell
trakassering.
Tall fra 2016 viser at
vaksinasjonsdekningen i
barnevaksinasjonsprogram
met har god dekningsgrad
for 2-åringer mens det er
lavere vaksinasjonsdekning
for 16-åringer.

Andelen voksne i
Ringerike som røyker har i
likhet med landet for øvrig
gått ned, men kommunen
ligger fortsatt høyere enn
landsgjennomsnittet.
Forbruket av antibiotika i
Ringerike har gått
nedover de siste årene,
og følger nasjonal trend.
Forbruket i Ringerike
ligger allikevel noe høyere
enn landet for øvrig.

Helsetilstand
Tannhelseresultatene i Ringerike kommune viser at
tannhelsen jevnt over er god hos barna.
Ringerike skiller seg
vesentlig ut fra landet, i
negativ retning, når det
gjelder andel tilfeller av
kols.

Ringerike ligger litt over
landsgjennomsnittet i
forbindelse med omfang
av psykiske lidelser i alle
aldersgrupper.

Når det kommer til livsstilsrelaterte sykdommer ligger
Ringerike noe over landsgjennomsnittet. Det samme
gjelder overvekt blant voksne og barn.

