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 Passert 13 000 innbyggere

 Ung befolkning

 «Presskommune» –

bolig og næring

 Stor handelslekkasje og 

arbeidspendling

Malvik kommune
I hjerte av 

Trondheimsregion
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Politisk styringsdokument

 Kommuneplanens samfunnsdel/ 

strategisk forankring

 Samhandlingsreformen – en 

samfunns – og kommunereform

 Ny folkehelselov 

Helhetlig perspektiv- tenke livsløp 

 Proaktiv tilnærming

 Langsiktighet 

 Regionalt og lokalt

 Nettverk og samhandling

 Dialog med innbyggerne –

hva mener folk er viktig? 
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Malvik kommunes

folkehelsesatsing; 

 LEV VEL 
levekårsundersøkelse

 LEV VEL tiltak

 LEV VEL- prosjekt

 Levekårsundersøkelsen 
gjennomføres hvert 4. 
år

Hva er 

LEV VEL?
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Hvorfor LEV VEL 

levekårsundersøkelse?

 Fremskaffe kunnskap om helsefremmende faktorer som 
påvirker og bedrer folkehelsen og livskvaliteten for innbyggerne 
i kommunen – helsefremmende levekår. Hva holder oss friske?

 Kunnskap om befolkningens levekår skal benyttes systematisk 
inn i kommunens plan- og utviklingsarbeid og ved valg av tiltak 
– og vil være med å gi politikerne et kunnskapsbasert 
beslutningsgrunnlag. 

 Sammenstilles med øvrig kunnskap fra ulike registre, erfaringer 
etc. 
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Hvorfor trenger vi denne 

kunnskapen om innbyggerne?

 Politikernes og planleggeres behov for å vite 

noe om befolkningens levekår 

som basis for samfunnsplanlegging 

 Folkehelseplanlegging

Folkehelsen speiler samfunns-

utviklingen, oppvekstkår, demografisk 

utvikling, økonomiske forhold, miljøfaktorer osv
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Kunnskapsbasert folkehelsearbeid

Malvik kommune

Fylkesmannen i 
Sør Trøndelag 

Sør Trøndelag 
Fylkeskommune

Senter for 
helsefremmende 

forskning

- Partnerskap

- Intensjons- og 

samarbeidsavtaler

Levekårsundersøkelsen: 

”Helsefremmende 

indikatorer i 

kommunene”
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Malvik kommune

Utvikling av spørreskjemaet

1. Bakgrunnsinformasjon 

2. Utdanning og arbeid

3. Trivsel i Malvik

4. Nettverk og sosial støtte 

5. Utemiljø 

6. Bruk av helsetjenester

7. Kultur 

8. Helse og fysisk aktivitet 

9. Kosthold og vekt 

10. Tobakk og alkohol 

11. Livskvalitet

12. Humør og trivsel

13. Om deg selv
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LEV VEL- undersøkelsen

 Pilot (N = 300) 

 Hovedundersøkelse 

(N = 3000) 

 3 valgkretser 

 Aldersgruppen 18 år og eldre

 Deltakere trukket ut fra 

kommunelista
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Hvem har svart
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Karakteristika N= 865 

Kjønn (% kvinner) 55.6 

Alder (gj. snitt/SD)  49.07/15.1 

Født i Norge (%) 95.4 

Sivilstand (% gift/samboer) 81.6 

Andel samlet inntekt over 600 000 67.5 

Problemer med løpende utgifter (%) 19.6 
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Utdanning og arbeid

Utdanning og arbeid  (N= 865) 

Utdanning   

Grunnskole 12 

Yrkesrettet utdanning 24.7 

Videregående skole –artium 10.2 

Høyere utdanning høgskole/universitet 53.2 

Arbeid  

Lønnet arbeid  76 

Fast stilling  88.7 

Arbeidstid dag 83.2 

Trygg/stabil arbeidsplass 88.4 

Arbeidsplass innen kommunen 26.6 

Foretrukket å jobbe innen kommunen 51.8 

Sykemelding siste 12 mnd 39.9 

Mottar stønad fra det offentlige 21.8 

 



Malvik kommune

De mest positive sidene ved å 

bo i Malvik kommune

Positive faktorer

 Marka, sjøen, natur og 

friluftsliv – tilgjengelighet

 Beliggenhet i forhold til by og 

flyplass

 Karakteristika/kvaliteter ved 

kommunene - landlig, 

oversiktlig, intim, prøver ikke å 

etterligne byene i nærheten

 Det sosiale miljøet/nærmiljøet

Hva kunne vært bedret? 

 Kultur  - kulturtilbud for 

ungdom, arena

 ”Trafikk” - gang og sykkelstier, 

kollektivtransport, bomring

 Idrett - større satsning på 

idrettsanlegg
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Første 

LEV VEL-

tiltaket!
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Utemiljø
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Trivsel

26.04.2013

Trivsel og bolig                   N = 865 

Trives svært godt/godt i Malvik kommune  92 

Hvor lenge bodd i Malvik kommune (gjennomsnitt, 

min-max) 

25.8 (1-83) 

 

Svært fornøyd/fornøyd med muligheten til å påvirke 

beslutninger i kommunen 

18.4 

 

Eier egen bolig  88.2  

Svært fornøyd/fornøyd med egen bolig  92.9 

Boligens størrelse (gjennomsnitt kvm) 158 
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Oppsummering

 Høy utdanningsnivå

 Trives svært godt

 Faktorer som utsikt, solforhold, nærhet til marka og 
sjøen vektlegges stor betydning for valg av bosted. 
Det samme gjelder for økonomi og nærhet til venner. 

 Tilgang til marka og sjøen, nærhet til by og flyplass, 
kvaliteter ved kommunen (landlig, oversiktlig og 
intim) og det sosiale fellesskapet/nærmiljøet trekkes 
fram som spesielt positivt for helse og livskvalitet for 
kommunens innbyggere. 
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Oppsummering

Forbedringsområder:

 Kulturtilbudet og arenaene for kulturaktiviteter i 
kommunen. Tilbud/arena for ungdom trekkes spesifikt 
fram. 

 Flere og tryggere gang- og sykkelveier og et utvidet 
kollektivtilbud. 

 Idrettstilbudet i kommunen. Her nevenes spesielt en 
større satsning på idrettsanlegg. 

 Jobbmuligheter innen kommunen

 Det er verdt å merke seg betydelige sosioøkonomiske 
forskjeller i opplevd livskvalitet og om hvorvidt tilværelsen
oppleves meningsfull, begripelig og håndterbar.  
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LEV VEL 
Folkehelseundersøkelse og 
forskning

Forskningsbasert kunnskap

 En post dok stilling på 

Senter for helsefremmende 

forskning HiST/ NTNU 

 4 årig prosjekt med tittelen 

«Helsefremmende 

nærmiljø»

 Se på sammenhengen 

mellom nærmiljø, 

livskvalitet og helse. Kan 

nærmiljø utformes og 

organiseres på en slik måte 

at det blir en 

helsefremmende arena for 

ulike befolkningsgrupper?
26.04.2013



www.malvik.kommune.no

Samarbeid på tvers!

• Folkehelse

• Forskning
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Takk for meg!
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