Hva viser datagrunnlaget?
Tall for Haugesund sammenlignet med regionale og nasjonale tall.

Folkehelseprofil – Folkehelseinstituttet (FHI)


Haugesund har levekårsutfordringer;
Forhøyet andel aleneboende, barn av enslige forsørgere, lavinntektshusholdinger, og
sosialhjelpsmottakere, sammenlignet med fylkes- og landsgjennomsnitt.



Menn og personer med lav utdanning har lavere levealder enn snittet for Rogaland.



Haugesund hadde i 2020 og tidligere år en markant høyere antall anmeldte
voldstilfeller, nesten dobbelt så høyt som fylket. Tallene for 2021 viser ikke måling for
dette.



Kommunen har også en noe høyere andel elever i 5 klasse med laveste nivå i
lesemestring.



Forbuk av antibiotika er noe høyere i Haugesund, selv om bruken har avtatt jevnt
siden 2012.



Haugesund har en noe lavere valgdeltagelse enn fylkes- og landssnitt.

Udvidet Folkehelseprofil – Rogaland fylkeskommune


Utfyller funnene i FHI sin profil med analyse, sammenligningsgrunnlag og trender over
tid.

Levekårsundersøkelse for Haugesund kommune


Forhøyet andel levekårsutfordinger i sentrum; lavinntekshusholdinger,
arbeidsledighet, sosialhjelp, aleneboende, barnevernstiltak og barn av enslige
foreldre.



Høyest barneandel i Skåredalen, Vassbrekke, Udland og Bleikemyr. Stigende andel
barn i sentrumsormådet.



Antallet personer i lavinntektshusholdninger i Haugesund har steget med 0,5 prosent
siden forrige levekårsundersøkelse. Denne økningen er mindre enn
landsgjennomsnittet som i samme periode har steget med 1,2 prosent.

Ung Data


Haugesund skårer de siste årene lavere enn snitt på “Trygghet i nærmiljø” for
ungdom.



Noe lavere tidsbruk på lekser enn landsnitt. Jenter bruker betraktelig mer tid på lekser
enn gutter.



Gutter i Haugesund har mer fremtidstro enn jentene.



Barn og unge i Haugesund trener noe mer, og flere er med i organisert fritidsaktivitet
enn landsnittet.



Flere jenter enn gutter er misfornøyd med egen helse, sliter med dårlig selvbilde,
fysiske plager og symptomer på depresjon.



Generelt få oppgir bruk av tobakk, alkohol, og narkotika.

Ung Data-undersøkelsen er nylig gjennomført i kommuenen, med tilleggsspørsmål for å
kartlegge bruken av Fritidskortet. Oppdaterte data vil foreligge våren 2021.

Folkehelseundersøkelsen for Rogaland


Blant kvinner i aldersgruppen 18-29 år har tre av ti i Rogaland et høyt nivå av psykiske
plager.



Unge voksne er oftere ensomme enn eldre, har høyere forekomst av psykiske vansker
og oftere økonomiske utfordringer.



Menn i Haugesund har lavere deltakelse i organisert fritidsaktivitet, spiser mindre
frukt og grønt, og har høyere bruk av snus og alkohol.

Folkehelsearbeid i kommunen
Etter Folkehelseloven og Forskrift om oversikt over
folkehelsen § 5 er kommunen pålagt å føre en løpende
oversikt over folkehelsen. Dette innebærer å jevnlig følge med
på ulike kilder til informasjon, vurdere informasjonen og
utforme grunnlag for beslutninger tilknyttet ulike planer og tiltak i kommunen. Trekk ved
kommunens folkehelse utgis årlig som et ledd i oversiktsarbeidet etter folkehelseloven.

Partnerskap for folkehelse
Partnerskap for folkehelse er en avtale mellom Rogaland fylkeskommune og kommunene.
Formålet er å sikre en samordning av folkehelsearbeidet i Rogaland, gjennom avtalefesting av
felles innsatsområder og innsatsfaktorer for arbeidet. Kommunen utarbeider en
handlingsplan i tråd med lokale utfrodinger og nasjonale og regionale satsingsområder.
Kommunen tildeles partnerskapsmidler som skal være med å løse lokale
folkehelseutfordinger.

Partnerskapsmidler 2019
Ble bestemt brukt inn mot prosjekt med utarbeidelse av en interkommunal nettbasert
aktivitetsplan. Formålet er å sammordne informasjon om lag, foreninger, organisasjoner og
alle øvrige fritidsatører for å stimulere til økt deltakelse.
Plattformen “Aktiv i Haugesund” er i aller siste testfase før den tas i bruk.

Partnerskapsmidler 2020
Vedtatt handlingsplan fokuserer på fire hovedområder. Oppstart av noen tiltak er forsinket.
Lesemestring barnetrinn
Haugesund Folkebibliotek oppretter lesetilbud etter skoletid.
Levealder menn
Støtte til Haugesund Røde Kors sin gruppe “På fredag”; et tiltak for å motvirke
ensomhet, gi en rusfri sosial møteplass for menn og gi tilbud om varierte aktiviteter
for å fremme deltakelse og fysisk aktivitet.
Kompetanseheving for dem som jobber med sårbare grupper
Planlagte kurs for frivilligheten, samt miljøarbeidere ved ungdomstilbudene i byen for
å stå tryggere i arbeidet med personer fra sårbare grupper.
Ferietilbud for barn og unge for å hindre utenforskap.
Kommenens egenadel knyttet opp mot ferieklubben til Gamle Slaktehuset.

Partnerskapsmilder for 2021
Handlingsplan vil utarbeides og innsendes våren 2021 av folkehelsekoordinator og
tverrsektorielt forum for folkehelse basert på datagrunnlaget som foreligger.

“Trygge foreldre på Haugalandet” er et interkommunalt prosjekt som også er finasiert av
midler gjennom partnerskapsordningen. Prosjektet tar sikte på å utvikle et kurs for nybakte
foreldre som vil gis som et valgfritt tilbud. Måsetningen er å trygge foreldrene i foreldrerollen,
samt forebygge vold, omsorgsvikt, og andre mulige negative faktorer i barns oppvekst.

Høy livskvalitet har sammenheng både med bedre fysisk helse og
færre psykiske plager og lidelser. (..)
Barndom og unge år utgjør en særlig viktig periode, både fordi god
livskvalitet i denne perioden er viktig i seg selv, og fordi man her
legger grunnlaget for et voksenliv med god livskvalitet og helse.
-

FHI.no

Levekår
“De fleste grupper i samfunnet har fått bedre helse i løpet av de siste 30 årene.
Men helsegevinsten har vært størst for dem som allerede hadde den beste
helsen - gruppen med lang utdanning, god inntekt og som lever i parforhold.
Helsegevinstene har ikke økt like mye for gruppen med lav utdanning og inntekt.
Derfor har forskjellene i helse økt, særlig de siste ti årene.»
(Utvidet folkehelseprofil 2020)

Inntekt og økonomi er grunnleggende påvirkningsfaktorer for helse,
og forskning har vist at det er en klar sammenheng mellom inntektsnivå og helsetilstand.

Folkehelseprofil og levekårsundersøkelsene viser tydelig at Haugesund har utfordringer med
økomiske og sosiale forskjeller. Det er flere lavinntektsfamilier i Haugesund enn snittet på
fylkes- og landsbasis. Det er også flere barn av enslige forsørgere og personer som bor alene.
Dette er husholdninger som ofte lever med vanskelige økonomiske forhold. Kommunen har
også en noe forhøyet andel som mottar sosialhjelp. Levekårsundersøkelsen gjort i 2020 viser
at tettheten av lavinnteksthusstander er høyest i sentrumskjernen. Dette er utfordinger som
har vært vedvarende over tid og som har komplekse årsaker.

Grunnlaget for god helse legges tidlig og styres av mange faktorer en ikke selv råder over.
Kommunen er forpliktet til å arbeide for å forebygge alle former for sykdom, skader og
helsetrusler. Som kommune er vi er også forpliktet til å gjøre alt vi kan for at alle skal ha gode
og likerdige muligheter for sunne og gode liv. Dette gjør at folkehelsehelse og forebygging er
og skal være et bevisst hensyn i hele den kommunale virksomheten, både i politiske
beslutninger og byråkratiske prosesser.

Levekår og oppvekstvilkår påvirker barns skolegang, sosial utvikling og yrkesløp. Familiens
økonomi kan gjøre at barn ikke tar venner med hjem, eller ikke får ta del i opplvelsene og det
sosiale de rundt dem deler. Dermed starter noen barn med svakere forutsetinger for
vennskap og felleskap. I Haugesund bor 13% av barna trangt og 9 % i lavinntektsfamilier.

Voksne opplever det samme utenforskapet fattigdom kan gi. Rundt 30 % av kommunens
befolkning over 45 bor alene, og over 16 % mottar sosialhjelp.

Arv og biologiske faktorer spiller inn på hvor utsatte vi er for psykisk sykdom, mens relasjoner
og sosiale rammer er de viktigste påvirkingsbare faktorene på vår psykiske helse. En ser en at
hvordan vi har det i stor grad spiller inn i hvordan vi ivaretar egen helse, og hvordan vår
fysiske helse oppleves. Med andre ord er levekår og oppvekst med på å avgjøre hvor mye
hver og en trenger og krever av helsevesenet gjennom livet.
Rammene rundt oss og vår psykiske helse påvirker også hvordan vi presterer, skolegang og
utdanningsnivå. Dette legger grunnlaget for tilknytning til arbeidslivet og deltakelse i
samfunnslivet. Som kommunen bør en se på inntats med å utgjevne sosial ulikhet som
avgjørende for befolkningens helse og en bærekraftig kommuneøkonomi.

Igangsatte innsatsområder for utjevning av sosial ulikhet:
-

Fritidskortet med tilleggsstøtte for vanskeligstilte.

-

Satsing på åpne gratis fritidstilbud for barn og unge i alle bydeler.

-

Lavterskeltilbud for rus og psykiatri, samt tilgjengelige mestringskurs.

-

Målrettet forebyggende arbeid, oppfølging av sårbare familier og boligsosialt
arbeid.

-

Tettere samarbeid mellom frivillighet og kommune for mer treffende tiltak.

Forventet levealder
Menn i Haugesund lever i snitt ett år kortere enn det som er nivået for Rogaland.

Forventet i levealder i
kommunen er markant lavere
for de med kortere utdanning
enn for de med høy. 30-åringer
med kun fullført grunnskole er
forventet å leve 6 år kortere,
enn de som tar videregående og
høyer utdanning.
Dette forklares til en viss grad
av ulike levevaner i disse
gruppene.
Figur 1 - Fordeling av utdanningsnivå Haugesund

Å gjøre gode valg for egen helse krever kunnskap eller evne til finne god og pålitelig
informasjon. I dagens mylder av råd, veiledninger, dietter, reklame med mer, kan det for
mange være vanskelig å finne, forstå og sortere informasjon.
En del livstilsvalg kan også medføre ekstra kostnader som ikke alle har råd til. Stress, levekår
og andre belastninger påvirker prioriteringer og selvopplevd overskudd til eventuelle
livsstilsendringer.

Haugesund har en høyere andel hjerte og karsykdommer; 6 flere tilfeller pr 1000,
samenlignet med landssnitt. Det er dokumentert at en del hjerte og karsykdommer i større
grad rammer menn enn kvinner. De siste årene har en sett at disse sykdommene i hovedvekt
rammer de over 60, og halvparten av dødsfall grunnet hjerte og karsykdom skjer blant de
over 80. Yngre generasjoner har på noen områder sunnere levevaner nå, men forekomst av
hjerte og karsykdsom er forventet å øke de næremeste årene med en voksende andel eldre i
befolkningen.
Folkehelseundersøkelsen viser at menn i Haugesund og Haugalandet har et forhøyet konsum

av alkohol og snus, og inntar under gjennomsnittet av frukt og grønt. Det er jevnt over rundt
20% færre menn enn kvinner i alle aldre som inntar frukt, bær og grønnsaker daglig. Dette er
flere av de faktorene FHI idenifisere som forbundet med høyere risiko for hjerte og
karsykdomer, kreft og forkortet levealder.

Fysisk aktivitet
Nasjonale anbefalinger for fysisk aktivitet for voksne er 30 min moderat aktivitet minst 5
dager i uka (150 minutter) eller 75 minutter intensiv aktivitet.

Folkehelseundersøkelsen har målt
antall dager med moderat fysisk
aktivitet og den viser at under 25% av
Rogalands befolkning har 4 eller flere
dager med aktivitet. For Haugalandet
er resultatet 19 %. Folkehelseprofilen
for Haugesund oppgir at 3 av 10
oppfyller anbefalt mål.

For barn og ungdom er anbefalingen
60 minutter med moderat til
høyintensiv fysisk aktivitet hver dag. De yngste barna leker seg stort sett til nesten full
måloppnåelse, mens aktivitetsnivået faller i 9-årsalderen. Barn og unge i Haugesund,
sammelignet med landssnittet, har en høyere andel som deltar på organiserte aktiviteter.
Flere ungdomskoleelever oppgir å trene 3 – 5 eller flere ganger i uka. Samtidig ser en at det
også er en god del ungdom som er svært lite fysisk aktive. Frafall i idrett og organiserte
aktiviteter, samt nedadgående aktivitetskurver med alder er utfordringer vi som kommune
bør jobbe kontinuerlig med. Derfor er også årets tema i folkehelseprofilen hvordan
kommunene kan jobbe for å fremme fysisk aktivitet.

Fysisk aktivitet, kosthold og levevaner er de viktigste forebyggende faktorer for de vanligste

folkesykdommene og tidlig død. Sykdom og død rammer tilsynelatenede tilfeldig og oppleves
like vondt og urettferdig for alle. Likevel ser en tydelige ulikheter mellom grupper i
samfunnet, og at helse og levealder påvirkes av bakgrunn. Skal Haugesund kommune lykkes
med folkehelsearbeid som har en effekt er det viktig at en ser på strukturen som skaper
ulikheter, og at egne og støttede tiltak er tilasset for å treffe alle grupper i befolkningen.

Psykisk helse
Psykisk helse har stått på dagorden for nasjonalt og regionalt folkehelsearbeid lenge. Den
materielle velferden øker, generell helsetilstand forbedres stadig, samfunnet vårt er i stor
grad trygt og mulighetene våre mange – men psykisk helse er en vedvarene og mulig økende
utfordring i befolkningen. I mange år har andelen som oppsøker hjelp vært reltativt stabil,
men det er knyttet store utfordinger til at svært mange som utvikler psykisk sykdom ikke
oppsøker hjeleapparatet (FHI).

Året 2020 og første del av 2021 ble fryktelig krevende. Pandemien har før til at flere sliter
med psykiske utfordinger, tilgjengeligheten til hjelpeapparatet er redusert og folks sosiale
nettverk har blitt svekket. Fagfolk både lokalt og nasjonalt forteller at de opplever flere syke

nå. Urovekkende mange unge sliter med alvorlige utfordinger som er blitt forverret siste året.
Forrige Ung Data viste at godt over 20 % av jentene i 9. og 10. klasse i Haugesund sliter med
depressiver symptomer. Hvordan det siste året har påvirket de unges psykiske helse må
monitoreres og tas på alvor.

Folkehelseundersøkelsen som ble gjennomført i høst gir oss en pekepinn for den voksen
delen av befolkingen. Den viser at flere voksne kvinner oppgir symptomer på depresjon enn
menn. Den viser også at unge voksne i større grad sliter psykisk, og at de som er eldre oppgir
å være mer fornøyd med livet etterhvert som årene går. En kan se en tydelig sammenheng
mellom depressive symptomer og økonomiske problemer; blandt dem som sliter med
økomiske utfordinger og
bekymringer, er det en større
andel som sliter med depressive
symptomer.
Det finnes fortsatt stort stigma i
mange grupper rundt psykisk
sykdom og det å snakke om å ha
det tøft. Det kan nok tenkes at
dette påvirke hvordan enkelte
svarer og at datagrunnlaget
dermed ikke fanger opp hele bildet.

Ensomhet
Folkehelseundersøkelsen viste at ensomhet er mest utbredt blant unge voksne. Det var
forventet at tallene skulle være høyere for den eldre delen av befolkningen. Ettersom
undersøkelsen var elektronisk, kan det tenkes at besvarelse er noe lav blant den eldre
befolkningen eller innbyggere med lav digital kompetanse.
Det Folkehelseundersøkelsen kanskje viser tydeligere er at ensomhet er markant mer utbredt
blant dem med svakere eller ingen tilknytning til arbeidslivet og som har det vanskelig
økonomisk. Dette viser at levekår i stor grad påvirker psykisk helse.

Ung Data viser at rundt 10 prosent oppgir at de ikke har nære venner de stoler på, mens
andelen som opplever ensomhet er høyere. På ungdomsskolen opplever 20% ensomhet,
mens andelen øker til 30% på videregående. Disse tallene er omtrent like for Haugesund som
på landsbasis.

Kommunens arbeid med folkehelse i årene som kommer
I folkehelseperspektiv kan gode grep for forebygge fysisk og psykisk uhelse være:
Å sikre gode oppvekstsvilkår gjennom skoler og barnehager som skaper gode
rammer for livsmestring, sosial kompetanse, felleskap og emosjonell utvikling.
Et offentlig støtteapparat som er tilgjengelig, og som ser, støtter og løfter frem.
At kommunen legger til rette for meningsfylt, aktiv og sosial fritid gjennom egne og
støttede tiltak.
At en som kommune jobber målrettet for å utjevne økonomiske og sosiale
forskjeller som ligger til hinder for muligheten til livskvalitet og god helse.
At Haugesund kommune planlegger, bygger og legger til rette for en befolkning
som kan leve aktive liv.
Å legge til rette for alt så mange som absolutt mulig har tilgang til arbeid eller
meningsfylt aktivitet.
Å legge til rette for skolegang og utdanning for alle alder- og samfunnsgrupper.
Utdanning og kunnskap legger et viktig grunnlag for levekår og kunnskap om gode
valg for å ivareta egen helse.
At hele den kommunale virksomheten jobber bevisst for å forhindre mobbing,
trakassering, diskriminering, vold eller mishandling, som gir alvorlige
skadevirkninger for livskvalitet og helse.
At kommunen aktivt bidrar for til informasjon, tilbud og opplæring som er
forståelig og tilpasset ulike aldre og grupper i befolkningen.

Kilder :
Folkehelseprofil
https://www.fhi.no/hn/folkehelse/folkehelseprofil/

Utvidet folkehelseprofil
https://www.rogfk.no/vare-tjenester/folkehelse/kunnskapsgrunnlaget/utvidede-helseprofilerfor-kommunene.100563.aspx

Kommunehelsa statistikkbank:
http://khs.fhi.no/webview/

Ung Data
https://www.ungdata.no/rapporter/

Levekårsundersøkelse Haugesund Kommune
www.haugesund.kommune.no

Folkehelseundersøkelsen
https://www.fhi.no/publ/2020/folkehelseundersokelsen-i-rogaland-2020/

