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Oversikt folkehelsestatus for Haugesund kommune 2021

Kommunedirektørens forslag til vedtak:
1. Statusoversikt tas til orientering
2. Oversiktsdokument og tilhørende datagrunnlag danner grunnlag for prioriteringer innen
folkehelsearbeidet i kommunen.

Utvalg for kultur, idrett og frivillighet 24.03.2021:
Behandling:
Direktør for kultur, idrett og frivillighet, Simon Næsse, orienterte i saken.
Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt.
UFKIF- 012/ 21 Vedtak:
1. Statusoversikt tas til orientering
2. Oversiktsdokument og tilhørende datagrunnlag danner grunnlag for prioriteringer innen
folkehelsearbeidet i kommunen.

Utvalg for helse, omsorg og sosialtjenester 25.03.2021:
Behandling:
Tom Landås, foreslått av Tom Landås, Kristelig Folkeparti

Nytt punkt 3: Tiltak og mål i dokument «Folkehelse status 2021» innarbeides i kommunens
temaplaner.
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt.
Tilleggsforslaget fra Landås(KrF) ble enstemmig vedtatt.
UFHOS- 004/21 Vedtak:
1. Statusoversikt tas til orientering
2. Oversiktsdokument og tilhørende datagrunnlag danner grunnlag for prioriteringer innen
folkehelsearbeidet i kommunen.
3. Tiltak og mål i dokument «Folkehelse status 2021» innarbeides i kommunens temaplaner.

Saksutredning
Sammendrag
Oversiktsdokumentet «Folkehelse status 2021» oppsummerer aktuelle data, funn og folkehelse
utfordringer i Haugesund kommune. Det vedlagte dokumentet er hovedinnholdet i saken og det er
derfor viktig å ta utgangspunkt i dette for å få oversikt.

Bakgrunn for saken
Kommunen er gjennom folkehelseloven forpliktet å holde løpende oversikt over status for
folkehelseindikatorer i befolkningen.
Datagrunnlaget og utfordringsbildet skal danne grunnlag for prioriteringer, satsingsområder og tiltak
kommunen igangsetter og gir støtte til.
Følgende hovedtrekk for funn:
·

Haugesund kommune har utfordringer knyttet til levekår i grupper av befolkningen.
Disse ulikhetene påvirker helsetilstand, muligheter for god og sunne liv, samt
levealder. Det vil bli viktig å videreføre gode igangsatte satsinger, men samtidig
arbeide for flere og bedre utjevnende tiltak.

·

Arbeid for livskvalitet i alle aldersgrupper og forebygging av psykisk uhelse vil bli
viktig i tiden fremover.
Stat og fylke legger vekt på arbeidet med å tilrettelegge for aktive liv og økt
aktivitetsnivå i alle befolkningsgrupper.

·

Undersøkelsen viser at aktivitetskurvene i vår kommune går nedover fra tidlig i
ungdomsårene, og i alle aldersgrupper er innaktivitet en helsefare.

Saks- og faktaopplysninger
Folkehelseprofil fra Folkehelseinstituttet og utvidet folkehelseprofil fra Rogaland fylkeskommune, for
Haugesund kommune 2021 er lagt frem.

Folkehelseundersøkelsen for Rogaland ble gjennomført høst 2020, og resultatene lagt frem januar
2021.
Ung Data undersøkelsen er fortatt vinter 2021, og resultatene vil legges frem senere våren 2021.

Økonomiske konsekvenser
Det er nær sammenheng mellom økonomisk og sosial utvikling og helse. I forarbeidene til
folkehelseloven (Prop. 90 L 2011) beskrives dette slik:
«Utviklingen i helsetilstand og demografi gjør det nødvendig å investere i befolkningens helse, slik at
ikke kostnader knyttet til sykdom binder opp stadig større deler av økonomien og dårlig helse
reduserer produksjonsevnen i befolkningen»

FNs bærekraftsmål
Mål 10 Redusere ulikhet i og mellom land
10.2) Innen 2030 sikre myndiggjøring og fremme sosial, økonomisk og politisk inkludering av alle,
uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, rase, etnisitet, nasjonal opprinnelse, religion eller
økonomisk eller annen status.
10.3) Sikre like muligheter og redusere forskjeller i levekår, 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
Sosiale ulikheter i helse er sosialt skapte og systematiske forskjeller i helsetilstand som følge av
sosiale og økonomiske kategorier (Helsedirektoratet, 2018). Sosioøkonomiske variabler som yrke,
utdanning og inntekt påvirker hvilke ressurser den enkelte har tilgang til, blant annet ressurser som
gir bedre helse. Heldigvis er det mulig å gjøre noe med disse ulikhetene. I Haugesund kan
utfordringer knyttet til sosiale ulikheter i helse øke blant barn ettersom man ser en forhøyet andel
aleneboende, barn av enslige forsørgere, lavinntektshusholdninger, og sosialhjelpsmottakere.
Kommunen vil kunne være en viktig bidragsyter til å redusere disse sosiale ulikhetene blant barn ved
å blant annet sørge for at alle barn i Haugesund har mulighet til å delta på fritidstilbud.

Mål 3 - Sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder.
3.5) Styrke forebygging og behandling av rusmiddelmisbruk, blant annet misbruk av narkotiske
stoffer og skadelig bruk av alkohol
3.8) Oppnå allmenn dekning av helsetjenester, inkludert ordninger som beskytter mot økonomiske
konsekvenser, og allmenn tilgang til grunnleggende og gode helsetjenester og trygge, virksomme og
nødvendige medisiner og vaksiner av god kvalitet og til en overkommelig pris
God helse og livskvalitet er viktige områder å prioritere i Haugesund kommune. Ulike aldersgrupper
og kjønn har ulike utfordringer. Unge voksne i Haugesund er oftere ensomme enn eldre. Flere jenter
enn gutter i Haugesund er misfornøyde med sin egen helse, og tre av ti kvinner i aldersgruppen 18-29
har et høyt nivå av psykiske plager. Samtidig har menn lavere deltakelse i organisert fritidsaktivitet,
de spiser mindre frukt og grønt, og har et høyere bruk av snus og alkohol enn kvinner. Alkohol er en
særlig viktig faktor for overdødelighet blant unge menn med lav sosioøkonomisk status
(Helsedirektoratet, 2013). Det er derfor viktig at kommunen kan tilby lavterskeltilbud for rus og
psykiatri, mestringskurs og treffende tiltak tilpasset ulike grupper og utfordringer.

Mål 4 - Sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang
læring for alle
Utdanning er tett knyttet opp mot levealder, sykdommer og plager (FHI, 2018). De med lengst
utdanning kan forvente 5-6 flere leveår enn de med kortest utdanning. I Haugesund ser man også en

tydeligere sammenheng mellom personer med lav utdanning og lavere levealder enn snittet for
Rogaland, spesielt blant menn. Gutter bruker også langt mindre tid enn jenter på lekser. Haugesund
kommune bør vektlegge bærekraftsmål om inkluderende, rettferdig og god utdanning for alle, for å
sikre god helse i befolkningen.

Kommunedirektørens konklusjon
Kjennskap til kommunens folkehelsesituasjon er relevant for alle kommunens virksomheter.
Kunnskap om utfordringsbildet lokalt, gir anledning til å utvikle målrettede tiltak og investeringer
som kan øke trivsel og helse blant innbyggerne.
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