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Oversikt over folkehelsen i Rogaland
Innledning
Dette dokumentet presenterer informasjon om folkehelsetilstanden i Rogaland, med bakgrunn i
kravene i lov om folkehelsearbeid og forskrift om oversikt over folkehelsen. Det er skrevet for å kunne
fungere som et oppslagsverk mer enn for å leses fra perm til perm. Hvilken informasjon som presenteres
avhenger i stor grad av hva slags datamateriale som er tilgjengelig. I starten av hvert tema gjøres en
kortfattet kunnskapsoppsummering, før tallmaterialet presenteres og årsaksforhold og konsekvenser
blir vurdert.
Hva som er de viktigste folkehelseutfordringene handler i stor grad om prioriteringer og skjønn.
Informasjon om ulike helseressurser og -utfordringer kan bare ta oss et stykke på veien mot svar her.
Dette handler om en rekke problemstillinger som spenner fra hva vi vil med samfunnet vårt, til om
tallene faktisk gir informasjon om det fenomenet vi er interesserte i. Mange viktige faktorer er
vanskelige å måle, enten det er snakk om hverdagslykke, fysisk aktivitetsnivå, rusproblemer eller
vanskelige oppvekstforhold.
Å presentere et dokument som systematiserer tilgjengelig tallfestet informasjon om helseressurser og
-utfordringer i befolkningen i Rogaland innebærer en risiko for å overfokusere på det som er enkelt å
kartlegge og de faktorene som dekkes av tilgjengelig tallmateriale. Dette er ofte konkrete ting som
fødsel, utdanningsnivå, diagnoser, pensjoner og dødsfall. Hvordan vi faktisk lever livene våre kommer
bare indirekte fram, og det er jo dette som til syvende og sist er det viktige. Selv om det i det følgende
blir presentert en betydelig mengde tallmateriale som forsøker å gjengi befolkningens helsetilstand, er
det viktig å til enhver tid søke å se menneskene bak tallene, og vurdere kritisk hva resultatene egentlig
betyr.

Dette er fullversjonen av oversikten over folkehelsen i Rogaland. Den inneholder mye
informasjon, og er først og fremst tenkt som et internt arbeidsdokument, kunnskapsgrunnlag og
oppslagsverk.
Vi har i tillegg utarbeidet en kortversjon, som er noe mer håndterbar. Den kan lastes ned her.
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Bakgrunn
Lov om folkehelsearbeid
I lovens §1 fastslås det at lovens formål er å bidra til en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse og
utjevner sosiale helseforskjeller. Her er det betimelig å spørre seg hva som kjennetegner en slik
samfunnsutvikling.

§ 1. Formål
Bidra til en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse, herunder utjevner sosiale helseforskjeller
De viktigste årsakene til tapte leveår i Norge er ikke-smittsomme sykdommer, særlig hjerte- og
karsykdom, kreft, kronisk obstruktiv lungesykdom (kols) og demens. I tillegg bidrar særlig muskel- og
skjelettsykdommer, psykiske lidelser og ruslidelser til såkalt ikke-dødelig helsetap, dvs. redusert helse
uten at det (nødvendigvis) er dødelig. En viktig grunn til at disse tar mange helsetapsjusterte leveår, er
at de ofte inntreffer i ung alder. Fra tidlig ungdomstid til sen voksentid (rundt 50 år) er psykiske lidelser
og ruslidelser de dominerende årsakene til sykdomsbyrde i den norske befolkningen [1, p. 21].
En samfunnsutvikling som fremmer folkehelse bør – blant annet – være en samfunnsutvikling som
motvirker disse sykdommene. Stigende alder i befolkningen er en viktig delårsak til den økte
hyppigheten av kreft, men kreftforekomsten stiger i alle aldersgrupper, så aldring er ikke nok til å
forklare økningen. En samfunnsutvikling som bidrar til færre røykere, mer fysisk aktivitet og et sunnere
kosthold vil dermed også bidra til redusert hyppighet av kreft – samt kols og hjerte- og karsykdom.
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Det er betydelige sosiale forskjeller i forekomsten av disse sykdomsgruppene, og utjevning av dem er
krevende. Røykeloven har for eksempel vært et viktig bidrag for å redusere røyking i Norge, men en
evaluering av tilsvarende lovgiving i Nederland [2] viser at lovgivingen der bidro til å øke de sosiale
forskjellene.
Også muskel- og skjelettsykdommer kan til en viss grad forebygges av økt fysisk aktivitetsnivå, mens
årsaksforholdene bak psykiske lidelser er mer uklare. Det har blitt identifisert en rekke risikofaktorer –
for eksempel lav selvfølelse, mangel på sosial støtte og økonomiske problemer, men også ensomhet
og miljømessige belastninger som mobbing, traumer, overgrep og ustabile sosiale relasjoner i
oppveksten. I tillegg har flere psykiske lidelser en betydelig arvelig komponent – både sosialt og
genetisk. Selv om vi kjenner til en del faktorer som samvarierer med risiko for psykisk sykdom, vet vi
langt mindre om årsakssammenhengene. Trolig skyldes psykiske lidelser et komplekst samspill mellom
en rekke risikofaktorer, både genetiske og miljømessige [3, p. 48]. Dette gjør det vanskeligere å
identifisere enkeltfaktorer og tiltak som kan bidra til å hjelpe.
Fysisk aktivitet har en gunstig effekt, også i forhold til enkelte typer psykiske plager og sykdommer.
Særlig i forhold til depresjon finnes det lovende resultater. Ut over dette bidrar også livsstilsfaktorer
som overvekt, røyking, rusmiddelbruk og høyt alkoholforbruk til å øke risikoen for psykisk sykdom.
Blant barn og unge er mobbing og problemer med skoleresultater viktige risikofaktorer for psykiske
plager, mens støtte fra venner er en viktig beskyttelsesfaktor [4]. Å hindre mobbing, legge til rette for
god læring for alle, og jobbe for å sikre et godt oppvekstmiljø er med andre ord lovende tiltak – selv
om det er uklart i hvilken grad dette bidrar til å hindre psykisk sykdom.

§ 21. Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer i fylket.
Fylkeskommunen skal ha nødvendig oversikt over helsetilstanden i fylket og de positive og negative
faktorer som kan virke inn på denne.
Oversikten skal være skriftlig og identifisere folkehelseutfordringene i fylket, herunder vurdere
konsekvenser og årsaksforhold. Fylkeskommunen skal være særlig oppmerksom på trekk ved
utviklingen som kan skape eller opprettholde sosiale eller helsemessige problemer eller sosiale
helseforskjeller.
Innholdet i denne oversikten følger temainndelingen som skisseres i merknadene til Forskrift om
oversikt over folkehelsen [5], med befolkningssammensetning, oppvekst- og levekårsforhold, miljø,
helserelatert adferd og helsetilstand. Det vil alltid være et skjønnsspørsmål hva det innebærer å ha
nødvendig eller tilstrekkelig oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer. Uansett hvor mange
indikatorer en legger inn, vil det alltid være noe som mangler. Samtidig er det nødvendig å begrense
utvalget til en håndterbar mengde. Dokumentet er i så måte et kompromiss mellom bredde og
relevans, men det er også begrenset av at det er mye viktig informasjon som ikke er tilgjengelig.
Noen eksempler er gode data for fysisk aktivitet, kosthold, ensomhet hos voksne, samt
rammebetingelser for trivsel og sunne valg (for eksempel hvordan nærmiljø hemmer eller fremmer
fysisk aktivitet eller prissetting i butikker påvirker kostholdet til ulike sosiale grupper).
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Satsingsområder i Regionalplan for folkehelse
Sunne levevaner
En stadig større del av helsebelastningen i Norge består av ikke-dødelig helsetap [6]. Mye av dette kan
forebygges og/eller lindres av sunne levevaner. Samtidig ser vi at både fysisk aktivitetsnivå, kosthold
og tobakk/rusvaner tilsier at det er mye å gå på her.
Det er grunn til å anta at bare omtrent en tredjedel av de voksne innbyggerne i Rogaland innfrir
Helsedirektoratets anbefaling om fysisk aktivitet minst to og en halv time i uka. Fysisk aktivitet er en
av samfunnets beste medisiner, gunstig for både kropp og sjel. Det er derfor viktig at offentlige
myndigheter tilrettelegger for aktiv transport og annen fysisk aktivitet i hverdagen.
Det er betydelige sosiale forskjeller i levevanene, noe som bidrar til å videreføre og forsterke
forskjellene mellom folk, både i helse og ellers. Tiltak som kan bidra til å dempe dette bør prioriteres.

Psykisk helse
Forekomsten av psykiske lidelser er stabil, men det er mange, særlig unge jenter, som sliter med til
dels betydelige psykiske plager. Depressive lidelser og angstlidelser er blant de største årsakene til
ikke-dødelig helsetap i Norge. Selvmord er et betydelig problem – blant menn er dette den tredje
største årsaken til tap av leveår. Antall leveår med helsetap på grunn av angst og depresjon økte
vesentlig fra 2006 til 2016, men endringen skyldes først og fremst at befolkningen blir eldre.
Selv om det er mye fokus på ungdom og unge voksne, er det viktig å ikke glemme at også eldre sliter
med psykisk sykdom. Demens, for eksempel, er en viktig årsak til helsetapsjusterte leveår. Også i
forhold til selvmord ser vi en tendens til at hyppigheten stiger betydelig for de eldste aldersgruppene.
Også med hensyn til psykisk helse finner vi tydelige sosiale forskjeller. Sosiale, økonomiske og
helsemessige utfordringer har en tendens til å hope seg opp i enkelte grupper, og det er grunn til å tro
at vekselvirkninger mellom disse bidrar ytterligere til å forsterke forskjellene.

Gode lokalsamfunn
Tre av fire rogalendinger er fornøyde eller svært fornøyde med kommunen de bor i, og det er bare små
forskjeller mellom hvor fornøyde de som bor i storbysentrum og i spredtbygde strøk er. Også mellom
aldersgruppene er det begrensede forskjeller, men det er de over 67 år som i størst grad svarer at de
er fornøyde.
Blant ungdomsskoleelevene i fylket er drøyt 70 prosent fornøyde med lokalmiljøet sitt. Snaut 60
prosent opplever det som svært trygt, mens andelen stiger til drøyt 80 prosent hvis legger til den delen
som svarer at lokalmiljøet er ganske trygt.
Når det gjelder hvor fornøyde folk er med egen kommune, ser vi ikke særlige forskjeller mellom de
med lav og høy inntekt, mens de med grunnskole som høyeste utdanning er noe mindre fornøyde. Vi
ser en viss tendens til det samme i forhold til trygghet – de med grunnskole som høyeste utdanning
svarer i noe mindre grad at de opplever nærmiljøet som trygt eller svært trygt. Samtidig er de som har
videregående skole som høyeste utdanning den gruppen som i klart størst grad velger et av de to
tryggeste svaralternativene. I forhold til disse to indikatorene på gode lokalsamfunn er de sosiale
forskjellene med andre ord mindre tydelige enn for levevaner og psykisk helse.
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Dødelighet og tap av leveår i Norge
En gjennomgang av sykdomsbyrden i Norge i 2016 [6] viser at de tre vanligste dødsårsakene for både
menn og kvinner er iskemisk hjertesykdom (hjerteinfarkt ol.), Alzheimers sykdom og annen demens,
og karsykdom i hjernen (hjerneslag ol.). Deretter fulgte flere kreftformer og Kols. Ett fellestrekk ved
disse tilstandene er at livsstil kan påvirke risikoen for at de bryter ut – fysisk aktivitet virker beskyttende
mot samtlige, men også kosthold og å unngå røyking er viktig. Det er betydelige sosiale forskjeller i
disse livsstilsfaktorene, noe som også er en viktig delforklaring på sosiale forskjeller i levealder og
dødelighet.
I tillegg er det en tendens til at psykisk sykdom bidrar til en mindre helsefremmende livsstil, og at
psykisk syke dermed i større grad lider av somatiske sykdommer. Dette er – i tillegg til selvmord – en
viktig grunn til at personer med psykisk sykdom har kortere forventet levealder enn den øvrige
befolkningen.
Forfatterne av studien beregnet imidlertid også tap av leveår og helsetapsjusterte leveår, som er mer
relevant i et folkehelseperspektiv.

Dødelighet
På det tidspunktet vi snakker om dødelighet, har alvorlighetsgraden i stor grad forlatt folkehelse og
blitt et anliggende for spesialisthelsetjenesten. Samtidig er forebygging av framtidig dødelighet – for
eksempel gjennom fokus på økt mosjon, bedre kosthold og å unngå røyking – viktige problemstillinger
innen folkehelse, og mye av reduksjonen i dødelighet fra sykdommer vi har opplevd skyldes gunstigere
livsstil. Og denne livsstilen er helt klart innen folkehelsedomenet.
Samtidig er det viktig å ikke se seg blind på dette med dødelighet – bedre helsetjenester gjør at mange
lever med sykdom de tidligere ville dødd av. Det at dødeligheten går ned reduserer ikke viktigheten av
å forebygge sykdommene.

Tapte leveår
Sammenlignet med dødelighet oppjusterer dette vekten av dødsårsaker som rammer unge – for
eksempel selvmord. Det har blitt gjort beregninger av hvor mange leveår som går tapt per kjønn i
Norge [6] 1 – men merk at det er vesentlige usikkerhetsintervaller rundt disse anslagene. Totalt sett
anslås det at 329 500 leveår gikk tapt for menn i 2016, og 249 000 for kvinner.
De fem viktigste årsakene til tapte leveår blant menn i Norge i 2016 var iskemisk hjertesykdom
(hjertekrampe og hjerteinfarkt - 51 000 år), lungekreft (23 000 år), selvmord (17 000 år), karsykdom i
hjernen (15 500 år) og kols (14 500 år).
For kvinner var det iskemisk hjertesykdom (29 500 år), demens (22 500 år), lungekreft (18 000 år),
karsykdom i hjernen (15 000 år) og brystkreft (14 000 år).
Flere av disse tilstandene er knyttet til livsstil, og tiltak som bidrar til økt mosjon, bedre kosthold og
røykeslutt er virkningsfulle – og kan bidra til å redusere sosiale helseforskjeller.
Figurene nedenfor illustrerer andelene til de ti viktigste årsakene til tap av leveår. I forhold til tap av
leveår er psykiske sykdommer lite framtredende siden de – med unntak av selvmord – først og fremst
1
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øker risikoen for somatiske dødsårsaker. Når det er sagt, blant menn rangerte selvmord som den tredje
viktigste årsaken til tap av leveår blant norske menn i 2016. Dette illustrerer viktigheten av å fortsette
kampen mot selvmord.

De ti viktigste årsakene til tapte leveår hos norske kvinner i 2016
Iskemisk hjertesykdom

11,8

Alzheimers sykdom og annen demens

9

Kreft i luftrør, bronkie og lunge

7,1

Karsykdom i hjernen

5,9

Brystkreft

5,7

Kronisk obstruktiv lungesykdom

5,6

Tykk- og endetarmskreft

4,9

Eggstokkreft

2,8

Nedre luftveisinfeksjoner

2,6

Kreft i bukspyttkjertel

2,5
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De ti viktigste årsakene til tapte leveår hos norske menn i 2016
Iskemisk hjertesykdom

15,6

Kreft i luftrør, bronkie og lunge

7

Tilsiktet egenskade (selvmord)

5,2

Karsykdom i hjernen

4,7

Kronisk obstruktiv lungesykdom

4,4

Tykk- og endetarmskreft

4,4

Alzheimers sykdom og annen demens

4,3

Prostatakreft

4,2

Rusutløste psykiske lidelser

3,4

Nedre luftveisinfeksjoner
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Velferdstap/ helsetapsjusterte leveår/effekt i et livsløpsperspektiv
Her prøver vi å beregne omfanget av ikke-dødelig helsetap. Mange plager, sykdommer og skader
begrenser utfoldelse og livskvalitet uten å være dødelige. Dette gjelder også for en del tilstander som
tidligere ble regnet som dødelige – dette kan gjelde alt fra en del kreftformer til sterkt premature barn
– men som nå lar seg behandle.
Innen dette feltet er også tilrettelegging fra samfunnet en viktig faktor. Et arbeidsliv som klarer å
integrere personer med helseutfordringer (og som ikke påfører arbeidstakerne slike utfordringer) er
et svært viktig folkehelsetiltak.
Tidlige tiltak rettet mot barn og unge kan være svært virkningsfulle totalt sett, selv om det kan ta lang
tid å se effektene. Det at det tar tid før resultatene blir synlige bør ikke i seg selv være til hinder for å
iverksette tiltak.
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Figurene nedenfor illustrerer anslag på andelen av det totale ikke-dødelige helsetapet i Norge i 2016
for de ti viktigste årsakene. Siden angstlidelser og depressive lidelser er kategorisert separat, er disse i
tillegg slått sammen i en egen søyle2.

De ti viktigste årsakene til ikke-dødelig helsetap hos norske kvinner, 2016
Korsryggs- og nakkesmerter
Angst- og depr. Lidelser
Sykdommer i hud og underhud
Migrene
Depressive lidelser
Angstlidelser
Sykdommer i sanseorgan
Fallskader
Tann- og munnsykdommer
Andre musk./skjelettsykd.
Diabetes mellitus
Annet
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De ti viktigste årsakene til ikke-dødelig helsetap hos norske menn i 2016
Korsryggs- og nakkesmerter

15,1

Angst- og depr. Lidelser

8,4

Sykdommer i hud og underhud

7,4

Sykdommer i sanseorgan

6,2

Depressive lidelser

4,6
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4,4

Migrene

4,1

Diabetes mellitus

4

Angstlidelser

3,8

Tann- og munnsykdommer

3,7

Rusutløste psykiske lidelser

3

Annet

43,7
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Hvilke tilstander som kommer høyest på denne rangeringen avhenger naturlig nok av hvordan vi velger
å kategorisere: hvis psykiske lidelser brukes som sekkebetegnelse, kommer de høyere på listen enn
hvis ulike kategorier av lidelser behandles hver for seg.
Om en inkluderer rusutløste psykiske lidelser hos menn, står disse, sammen med angst og depressive
lidelser for over 10 prosent av ikke-dødelig helsetap hos både menn og kvinner i Norge.

2

Kategorier som ikke er skrevet helt ut i figurene: Andre muskel- og skjelettsykdommer (kvinner), Psykiske
lidelser som skyldes bruk av illegale rusmidler (menn).
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Hovedutfordringer
Nedenfor presenteres noen hovedutfordringer innen folkehelsearbeidet. Her fremheves særlig fysisk
aktivitetsnivå, psykisk helse, utfordringer knyttet til en stadig større andel eldre i befolkningen, og
sosiale forskjeller. Sosiale forskjeller er en dimensjon ved alle de andre hovedutfordringene, og de aller
fleste andre folkehelseutfordringene vi har, men det framheves i tillegg som et eget fokusområde.

Fysisk aktivitetsnivå og sunne levevaner
Har gunstige ringvirkninger for alt annet vi driver med – bidrar til å forebygge både somatisk og psykisk
sykdom, og kan i noen tilfeller også bidra til å lindre disse. Mangel på fysisk aktivitet er en av de
samfunnsmessige hovedutfordringene vi har, og tiltak som kan fremme fysisk aktivitet – særlig blant
de som er minst aktive – bør prioriteres.

Figur 0.1. Illustrasjon av hvordan sannsynligheten for flere friske leveår er høyere for fysisk aktive3

Psykisk helse
Viktig for trivsel og velvære – mange unge rapporterer om urovekkende høye nivåer av psykiske plager,
mens psykiske lidelser står for en betydelig del av det ikke-dødelige helsetapet i Norge (se illustrasjon
på side 10). Selvmord er et betydelig problem, og blant de viktigste årsakene til tap av leveår blant
norske menn.

Stigende levealder: økte utfordringer
Andelen eldre i befolkningen øker, og med dette blir det også en økning i helseutfordringene i
befolkningen. Mye av dette kan imidlertid forebygges, og det bør være en viktig prioritering i
folkehelsearbeidet å gjøre dette. Det er imidlertid mye overlapp mellom tiltakene her, og det som faller
under psykisk helse og fysisk aktivitet, så mange tiltak på disse områdene vil også være gunstige for
eldre.
Hvordan utfordringene knyttet til at befolkningen blir eldre vil fortone seg avhenger også av hvordan
utviklingen i helsetilstand går. En analyse av materiale fra HUNT-undersøkelsene viser tegn til at

3

Kilde: Helseeffekter av fysisk aktivitet (FHI). Lenke
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forskjellene avtar noe mellom personer med høyere utdanning og personer med utdanning fra
videregående skole, men at disse drar fra personer med kun grunnskoleutdanning [7].
En analyse av materiale fra HUNT-undersøkelsen viser tegn til økende forventet levealder for alle
utdanningsgrupper, men at økningen i forventet levetid med god helse er ujevnt fordelt. Særlig
gruppen som kun har grunnskoleutdanning har et stort sprik mellom økning i forventet levealder og
Beregninger fra HUNT-undersøkelsen viser at de siste tre tiårene har forskjellene i forventet levealder
mellom utdanningsgrupper avtatt noe. De sosiale forskjellene i antall friske leveår øker imidlertid:
personer med lav utdanning blir eldre, men tilbringer flere år med langvarig sykdom enn personer med
høyere utdanning. Det er imidlertid ikke klart om disse utviklingstrekkene gjelder hele landet, eller
bare Nord-Trøndelag.

Sosiale forskjeller
Dette er en dimensjon ved alle de andre prioriteringene, men fortjener å nevnes som en egen
problemstilling i tillegg. Nesten alle folkehelseutfordringer er sosialt skjevfordelt, og problemer har en
tendens til å hope seg opp hos utsatte deler av befolkningen. De går også i betydelig grad i arv fra
generasjon til generasjon.

Kompetanse
En nøkkelfaktor i å redusere sosiale forskjeller, er å sikre flest mulig tilgang til arbeidsmarkedet. Formell
kompetanse blir stadig viktigere, og gjennomføring av videregående skole er en viktig faktor her.
Sannsynligheten for å fullføre videregående opplæring er imidlertid sterkt preget av tidligere læring,
erfaring og opplevelser – i siste instans har sosial bakgrunn stor betydning.

Levevaner
Det er også betydelige sosiale forskjeller i helserelatert adferd – noe som i sin tur bidrar til ulikheter i
fordelingen av helse, uhelse og hvor lenge personer i ulike grupper kan vente å leve. De viktigste
grunnene til forskjellene i forventet levealder mellom ulike utdanningsgrupper skyldes ulikheter innen
røykevaner, alkoholvaner, fysisk aktivitetsnivå og kroppsvekt [98]. Grupper med høyere utdanning har
i større grad endret levevaner over tid, noe som har bidratt til at disse gruppene har dratt fra
helsemessig.

Økonomi
Andelen som har trang økonomi, eller vokser opp i familier med dårlig økonomi øker. Både opplevelsen
av urettferdighet og utenforskap, mindre muligheter og det at ulike negative påvirkningsfaktorer har
en tendens til å hope seg opp bidrar til å øke vanskelighetene for de som sliter økonomisk.
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1 Befolkning
Befolkningssammensetningen er en viktig del av grunnlaget for folkehelsen. I tillegg kan mye leses
indirekte ut fra befolkningens sammensetning og utvikling. Aldersfordelingen gir for eksempel en
pekepinn på hva slags fordeling av helsetilstander det er rimelig å forvente. Stigende folketall tyder
ofte på et attraktivt arbeidsmarked som får folk til å flytte inn. Siden det er unge voksne som er mest
mobile, ser vi ofte sammenheng mellom stigende folketall og relativt ung befolkning.
Dette betyr ikke nødvendigvis at alle foretrekker å bo i byen, men det er der jobbene er. Fra et
folkehelseperspektiv er det et interessant spørsmål hvor innbyggerne ville bo og jobbe om de fikk velge
helt fritt – og hvordan helse, trivsel og velvære ville bli påvirket av dette.

1.1 Folketall
Befolkningsutviklingen er svært heterogen i Rogaland. Mens byområdene på Nord-Jæren og de
omkringliggende kommunene har opplevd sterk befolkningsvekst, er det andre kommuner som
opplever befolkningsnedgang.
Befolkningssammensetningen i sentrale deler av fylket er tydelig preget av turbulensen oljebransjen
har vært gjennom de senere årene. Næringslivet i fylket er sterkt oljebasert, noe som innebærer at
ringvirkningene blir betydelige når oljebransjen har problemer. Noen av disse ringvirkningene er
synlige i folketall og aldersfordeling: innflyttingen har bremset opp, og utflyttingen har skutt fart. Det
samme gjelder arbeidsinnvandringen.

Figur 1.1 Befolkningsutvikling i Rogaland 1981-2019
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Befolkningen i Rogaland vokste ganske jevnt utover 80- og 90-tallet, men veksten skjøt tydelig fart
etter utvidelsen av Schengen-området i 2006. Denne befolkningsveksten var i betydelig grad drevet av
innvandring. Som vist nedenfor i Figur 1.2, har fødselsoverskuddet vært ganske stabilt hele perioden,
og netto innflytting har vært rundt null i det meste av denne perioden. Det at fødselsoverskuddet har
vært stabilt samtidig som befolkningen har vokst, illustrerer at fruktbarheten (antall barn per kvinne)
har gått ned.

Figur 1.2. Komponenter i befolkningsutviklingen i Rogaland

Siden inngangen til 1998 har fødselsoverskuddet i Rogaland vært forholdsvis stabilt. I absolutte tall har
det økt noe, men det skyldes befolkningsveksten. Antall barn per kvinne har sunket de siste årene, og
er nå nede på rekordlave 1,82 barn per kvinne i Rogaland. Like fullt er Rogaland det fylket som har
høyest fruktbarhet – landstotalen er 1,624.
Balansen mellom innenlandsk inn- og utflytting har ligget rundt null i en del år, men flyttestrømmene
har i særlig grad gått ut av fylket i perioden fra utgangen av 2015. Mens innvandringen har tatt seg
betraktelig opp igjen i 2018 og første kvartal i 2019, er innenlands nettoflytting fortsatt på et vesentlig
lavere nivå enn det vi har hatt det meste av perioden siden 1998.
Sentralitet/ geografi
Både i Rogaland og landet totalt sett ser vi en tydelig tendens til at befolkningsveksten er størst i de
mest sentrale kommunene. I distriktene i Rogaland er det en del kommuner hvor det er innvandring
som hindrer befolkningsnedgang. Som det blir illustrert i avsnittet nedenfor, har dette betydelige
konsekvenser for folkehelsesituasjonen.

4

Kilde: SSB tabell 04232
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1.1.1 Alder
Om vi ser på gjennomsnittsalder, er Rogaland landets nest «yngste» fylke. På samme måte som i resten
av landet, så stiger alderen i Rogaland. Samtidig har vi et bedre utgangspunkt enn de fleste andre fylker
i forbindelse med utfordringene dette skaper.
Det er imidlertid en tydelig sammenheng mellom aldersfordelingen i norske kommuner og hvor
sentralt beliggende de er. I Rogaland ser vi en tydelig tendens til at kommunene på og rundt NordJæren har den yngste befolkningen. Deretter stiger befolkningens alder når en beveger seg utover i
fylket.
Dette innebærer at små distriktskommuner har en tendens til å ha uforholdsmessig store utfordringer
knyttet til andel eldre. Når dette er sagt, ser vi en viss tendens til utjevning av gjennomsnittsalder
mellom kommunene i fylket de siste ti årene. Det er også viktig å merke seg at det er ikke bare
forventet levealder som stiger, men også forventet antall friske leveår. Dette innebærer at alderen
hvor helseproblemer inntreffer stiger, noe som kan bidra til å dempe utfordringsbildet noe
sammenlignet med hva tilsvarende aldersgrupper opplevde for noen tiår siden.
En svensk studie[8] har funnet at antall gjenstående friske leveår ved 65 års alder har steget raskere
enn antall gjenstående leveår. Sagt på en annen måte innebærer dette at antall år med dårlig helse
mot slutten av livet har sunket, og at helseproblemene i en eldre befolkning antakelig blir overvurdert
hvis vi baserer oss helt og holdent på erfaringene fra tidligere år.

Figur 1.3. Gjennomsnittsalder per kommune i Rogaland, 2019.

15

1.1.1.1

Aldersfordeling i 2019

Figur 1.4. Andel av befolkningen som er under 20 år ved inngangen til 2019.

Figur 1.5. Andel av befolkningen som er 60 år eller eldre ved inngangen til 2019.
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Aldersfordeling: konsekvenser og årsaksforhold
Aldersfordelingen er et resultat av balansen mellom fødte og døde, inn- og utvandring og inn- og
utflytting. Det er unge voksne fra 18 til tidlig i 30-årene, noen med små barn, som flytter klart mest.
Ofte ser vi at flyttestrømmene går fra rurale til mer sentrale strøk, noe som bidrar til at andelen eldre
i befolkningen stiger raskere i distriktene – fordi de unge flytter ut. Her har vi mye av forklaringen på
skjevheten vi ser i andelene eldre og yngre mellom kommuner og fylker.
En delårsak til den raske aldringen i mange distriktskommuner er med andre ord manglende
muligheter for de unge – de kommunene som klarer å opprettholde og utvikle arbeidsplasser for unge,
får en yngre befolkning «på kjøpet». I motsatt ende er det en del kommuner som får problemer
dobbelt opp: færre i jobb og en stadig større andel pleietrengende.
I mange kommuner bidrar innvandring til å bremse de demografiske forskyvingene som utflyttingen
fører til. Selv om de eldre blir friskere i forhold til alderen enn tidligere, kommer det til å bli flere
pleietrengende eldre i årene som kommer. Det bør være en viktig prioritering å prøve integrere
innvandrerne i arbeidslivet – både for innvandrernes egen del, og for å bidra til å løse utfordringene
kommunene møter.

1.2 Personer i alderen 45 år eller eldre som bor alene
Det er en større andel som sliter med psykiske plager blant aleneboende enn i andre aldersgrupper,
de har også høyere uføregrad og langvarig aleneboende har høyere dødelighet enn de som bor
sammen med noen. De sliter også oftere med ensomhet enn den øvrige befolkningen5 (se kapittel 3.8,
på side 65 for mer om ensomhet). Dette gjør at aleneboende i alderen 45 år eller eldre anses som en
utsatt gruppe.

Figur 1.6. Andel aleneboende i alderen 45 år eller eldre – regionvis utvikling over tid.

5

https://www.ssb.no/sosiale-forhold-og-kriminalitet/artikler-og-publikasjoner/sosiale-relasjoner
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Nivået i Rogaland og regionene er svært stabilt, og det er små regionvise forskjeller. Noen kommuner
skiller seg imidlertid ut.

Figur 1.7. Andel aleneboende i alderen 45 år eller eldre. Status i 2018.

Andelen aleneboende varierer fra snaut 29 prosent i Haugesund til snaut 16 prosent i Bjerkreim. Noe
av forklaringen på variasjonen ligger nok i aldersfordelingen: det er flere eldre som er aleneboende
[9], så en kommune med en høy andel eldre, vil få flere aleneboende.
Aleneboende: konsekvenser og årsaksforhold
Det er en større andel aleneboende som sliter med den psykiske helsen, men vi vet ikke i hvilken grad
helseproblemene skyldes at de bor alene, eller om de bor alene fordi de har helseproblemer. Ofte vil
realiteten være en kombinasjon av disse.
I de tilfellene hvor psykiske helseproblemer er en vesentlig delårsak til at personer bor alene, ligger
årsaksforholdene lenger «oppstrøms»: det er den psykiske helsen det må fokuseres på. En del av de
som bor alene gjør det etter at parforhold har gått i oppløsning eller, særlig blant eldre, etter at
ektefellen har gått bort. Dette illustrerer hvordan, for den første gruppen, tiltak for å styrke og bevare
parforhold og foreldresamarbeid er gunstig for folkehelsen, med gunstige ringvirkninger også i forhold
til eventuelle barn i forholdet. Ifølge SSB er det stadig flere som søker hjelp for å styrke parforholdet6.
Sosiale møteplasser kan også bidra til å bedre situasjonen for personer som mangler sosial kontakt,
selv om det fortsatt vil være vanskelig for mange å ta skrittet ut og finne et tilbud de trives med. Både
tilrettelegging for fysisk aktivitet, lagidrett og sosiale møteplasser er eksempler på tiltak som kan bidra
til å gjøre situasjonen enklere, men det forutsetter at de er utformet på en måte som gjør at de treffer
de aktuelle målgruppene.

6

https://www.ssb.no/sosiale-forhold-og-kriminalitet/artikler-og-publikasjoner/flere-soker-hjelp-for-a-styrkeparforholdet
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2 Levekår
•
•
•

Økende ulikhet
Økningen i andel med høyere utdanningsnivå reverseres – muligens av datatekniske grunner

2.1 Utdanningsnivå
Det er en tydelig sammenheng mellom utdanningsnivå og helsetilstand i Norge. Personer med lav
utdanning har høyere dødelighet og generelt sett mer helseproblemer[10], [11]. De har også en høyere
sannsynlighet for å bli uføretrygdet[12], har større risiko for å utvikle demens[13] og høyere
dødelighet[14], [15], 7. Samtidig er det en tydelig tendens til at utdanningsnivå går i arv[16], noe som
antyder at også helseproblemene er delvis arvelige – om enn på en indirekte måte.
Hva som er årsakssammenhengen mellom utdanning og helse er viktig for å vite hvordan denne
situasjonen bør håndteres. Her er det flere mulige sammenhenger, for eksempel:
-

Personer med dårligere helse eller helsevaner velger kortere utdanningsløp
Personer med lavere utdannelse tjener mindre, og får dermed lavere levestandard
Personer som tar høyere utdannelse får bedre helsevaner
Personer som tar høyere utdannelse arbeider i mer helsefremmende miljøer

Sammenhengen mellom utdanning og helse skyldes delvis at personer med lavere utdannelse jevnt
over har dårligere arbeidsforhold og lavere levestandard[11]. Disse forskjellene er ikke unike for Norge,
og har vært til stede i lang tid, men forskjellene har økt de siste tiårene[17], [18]. I hvilken grad det er
utdanningen i seg selv som påvirker helsen, er dermed noe uklart, men en amerikansk studie har
funnet støtte for at et slikt årsaksforhold spiller en rolle[19].

7

Se også delen om Forventet levealder, side 66.
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Figur 2.1. Andel i alderen 30-39 år som har fullført utdanning fra videregående skole eller høyere

Andelen innbyggere i alderen 30-39 år som har fullført videregående skole steg betydelig fra midten
av 90-tallet fram til det flatet ut i årene framover mot 2010. De senere årene har det sunket noe igjen.
Om en ser på detaljene for Rogaland (se SSB tabell 08921), så kommer det fram at andel med VGS som
høyeste utdanning, har sunket i flere år, men at andel med grunnskoleutdanning har steget noe de
siste årene. En mulig forklaring handler om at innvandrere med kort utdanning bidrar til å trekke ned
statistikken noe. En annen mulig forklaring er omlegging i SSBs beregningsmåte: fra og med 2014 har
de begynt å anslå/beregne utdanningsnivå for innvandrere hvor de mangler opplysninger.

Påvirkningsfaktorer, årsaksforhold og konsekvenser
Utdanningsnivået i befolkningen er en kombinasjon av utdanningen bosatte i regionen har, og
utdanningsnivået til innflyttere og innvandrere. Det er til en viss grad selvforsterkende, både fordi
utdanningsnivå har en tendens til å gå i arv, og fordi mulighetene på arbeidsmarkedet gjør det mer
attraktivt for noen kompetansegrupper å flytte inn. Et område med mange arbeidsplasser i
høykompetansenæringer, vil naturlig nok tiltrekke flere personer med høy utdanning enn et område
som ikke har det.
I motsatt ende har vi de som ikke har noen fullført utdanning ut over grunnskolen. Dette er en gruppe
som statistisk sett er svært sårbar i folkehelsesammenheng. Utviklingen på arbeidsmarkedet og økt
konkurranse fra utenlandsk arbeidskraft har gjort arbeidssituasjonen for denne gruppen enda mer
krevende. En del av de som ikke har fullført videregående utdanning er innvandrere som mangler
formell kompetanse. Disse er en spesielt sårbar gruppe i denne sammenhengen.

2.2 Økonomiske forhold
Rogaland er det fylket i landet som har nest lavest andel barn og unge i det Folkehelseinstituttet
definerer som lavinntektsfamilier, dvs. at husholdningsinntekten er lavere enn 60 prosent av den
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nasjonale medianinntekten. Inntektsnivået i Rogaland er imidlertid høyere enn for landet totalt sett –
i 2016 lå husholdningenes medianinntekt 10 prosent over det nasjonale totalnivået8 (547 000 kroner i
Rogaland, mot 498 000 kroner nasjonalt sett).
Dette innebærer at i Rogaland sett under ett stiller disse familiene relativt svakere enn tallene ellers
tilsier: tjener du 60 prosent av den nasjonale medianen er du nede på 55 prosent av fylkesmedianen.
Samtidig er det viktig å ta forbehold om at det er betydelig variasjon både mellom ulike husstander og
husholdningstyper, og mellom ulike deler av fylket.
Sist, men ikke minst: det er forskjell mellom ulike husholdningstyper. Eneforsørgere i Rogaland (9631
husholdninger) har en medianinntekt som bare ligger tre prosent over den nasjonale medianen for
eneforsørgere (2016-tall). Når husholdningene totalt sett ligger 10 prosent over, så viser dette at
aleneforsørgere i Rogaland stiller svakere i forhold til andre husholdninger enn det vi ser ellers i landet.
Noe av det vanskelige med å vurdere de sosiale og helsemessige effektene av lavinntekt og fattigdom
er forskjellen på absolutte og relative nivåer. Den absolutte fattigdommen – familier som har svært lav
inntekt – er det forholdsvis lite av i Rogaland. Den relative fattigdommen – opplevelsen av å ha mindre
enn "alle andre", er et større problem. Å ikke kunne ta seg råd til det de andre i klassen, nabolaget el.
kan innebærer en form for sosial utestenging. Økonomiske barrierer forhindrer noen fra å delta i
aktiviteter og reduserer friheten til å ta egne valg i forhold til for eksempel bosted og fritidsaktiviteter.
Dette bidrar til å bevare og forsterke sosiale helseforskjeller, samt overføre dem til neste generasjon.

Medianinntekt – hva er det?
Gjennomsnitt og median er to beslektede metoder for å finne hvilke verdier som ligger omtrent i
midten av en tallfordeling. Ofte brukes de for å vise hva som er «vanlige» eller «typiske» verdier.
Gjennomsnitt beregnes ved å summere verdiene, og dele summen på antall verdier.
Median beregnes ved å sortere verdiene, og finne den som er i midten.
Hvis tallfordelingen er «skjev», for eksempel hvis det er noen veldig høye verdier som ikke oppveies
av noen veldig lave verdier, trekkes gjennomsnittet oppover. Dette er typisk når en ser på inntekt:
noen tjener veldig mye, men ingen tjener mindre enn null. Dermed får vi en situasjon hvor flertallet
tjener mindre enn gjennomsnittet. Medianinntekten blir derimot ikke påvirket av slike
ekstremverdier – den viser fortsatt bare den verdien som er i midten.
I forhold til inntekt gir det dermed et bedre inntrykk av den typiske situasjonen når vi bruker median
i stedet for gjennomsnitt.

8

Rogaland har, som eneste fylke, opplevd nedgang i medianinntekten fra 2015 til 2016, noe som også har
redusert avstanden mellom Rogaland og den nasjonale medianen fra 14 til 10 prosent.
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Figur 2.2. Unge i lavinntektsfamilier

Begrepet lavinntektsfamilier viser her til familier som har en inntekt på mindre enn 60 prosent av den
nasjonale medianinntekten, justert for antall barn og voksne i husstanden.
Etter en nedadgående tendens fra 2005 til 2009 har andelen unge i lavinntektsfamilier steget fra 6,3
prosent i 2009 til 9,8 prosent i 2016 – eller fra 6800 til 11 000 personer. Dette utgjør en økning på 62
prosent i en periode hvor befolkningen bare vokste 12 prosent. Sagt på en annen måte har vi gått fra
snaut to til snaut tre elever per klasse, hvis vi regner en klassestørrelse på 30 elever.
Sammenlignet med fylket for øvrig, skiller Haugalandet seg negativt ut: Haugesund og Karmøy har
henholdsvis 12,9 og 10,8 prosent av barn og unge i lavinntektsfamilier. Sauda er oppe i 15,5, men flere
av de andre kommunene i Ryfylke har såpass lave nivåer at regionen som helhet ikke skiller seg ut fra
fylkestotalen.
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Figur 2.3. Andel barn og unge i lavinntektshusholdninger, 2017

Figur 2.4. Barn og unge i lavinntektsfamilier i 2016, etter tre ulike beregningsmåter

I denne figuren sammenlignes tre måter å beregne lavinntektsfamilier, basert på kommunal
medianinntekt, nasjonal medianinntekt med kapitalkrav, og nasjonal medianinntekt uten kapitalkrav.
Det er den siste av disse som benyttes av FHI (se Figur 2.2).
De runde symbolene i figuren viser andel barn og unge som vokser opp i husholdninger hvor inntekten
etter skatt er lavere enn 60 prosent av kommunens medianinntekt, og husstanden har mindre enn 1G
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(92 576 kr i 2016) i brutto finanskapital (bankinnskudd, aksjer ol.). Kriteriet om begrenset finanskapital
skiller disse dataene fra tallene i FHIs folkehelseprofiler (som ble brukt i forrige figur). For å kunne
sammenligne nivåene under de ulike definisjonene, vises i tillegg andelene beregnet fra nasjonal
median med og uten kapitalkrav (hhv. rutere og trekanter).
Hvis rundingene har høyere nivåer enn ruterne, antyder dette at andelen unge i lavinntektshusholdninger underestimeres når den nasjonale medianen brukes.
I Rogaland er rundingene i stor grad høyere enn ruterne, noe som viser at andelen lavinntektshusholdninger blir høyere når en baserer seg på kommunal medianinntekt enn når den nasjonale
medianen brukes. Samtidig ser vi at trekantene, som viser husholdninger med under 60 prosent av den
nasjonale medianinntekten, uavhengig av egenkapital, i de fleste tilfeller har høyere nivåer enn de
andre to målenivåene. Dette illustrerer at det er en del lavinntektshusholdninger som har brutto
finanskapital over 1G, og dermed utelates fra denne definisjonen.

2.2.1 Vedvarende lavinntekt
Vedvarende lavinntekt innebærer at husholdningsinntekten er lavere enn 60 prosent av den
gjennomsnittlige nasjonale medianinntekten i minst tre år. Dette innebærer at nivåene er noe lavere
enn i lavinntektsdefinisjonen som er brukt ovenfor. Figuren nedenfor illustrerer hvordan det har blitt
markant færre eldre med vedvarende lavinntekt, mens særlig andelen unge voksne har steget.

Figur 2.5. Andel personer med vedvarende lavinntekt, etter aldersgruppe i Rogaland.

Utviklingen i Rogaland totalt sett viser en viss nedgang i andelen personer med vedvarende lavinntekt
i perioden 2004-06 til 2009-11, før trenden snudde. I perioden 2014-16 falt 7,6 prosent av befolkningen
i Rogaland inn under denne definisjonen.
Denne utviklingen er imidlertid preget av fallet i andel eldre i lavinntektskategorien. Om vi holder disse
utenfor, er situasjonen fram mot 2009-11 preget av små endringer, med en videre økning som er noe
raskere enn situasjonen for totalbefolkningen.
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Den største økningen finner vi hos unge voksne i alderen 18-34 år – andelen med vedvarende
lavinntekt i Rogaland i denne aldersgruppen har økt fra 5,6 prosent rundt 2005 til 8,1 prosent ti år
senere.
Det er imidlertid viktig å merke seg at nivåene i Rogaland er forholdsvis lave sammenlignet med landet
totalt sett. Selv om andelen uten innvandrerbakgrunn som kommer i lavinntektskategorien øker, er
det – i landet totalt sett, men sannsynligvis også i Rogaland – personer med innvandrerbakgrunn som
utgjør den største delen av lavinntektsgruppene. En delforklaring på økningen kan dermed antas å
være økningen i arbeidsledighet blant innvandrere etter finanskrisen i 2008.
Nedgangen i andel lavinntektshusholdninger blant de som er 67 år eller eldre, henger nok sammen
med en kombinasjon av at flere med bedre inntektsgrunnlag har kommet inn i gruppen, samtidig som
en del med lavere inntekt har gått ut av den. I tillegg har antall topersonhusholdninger økt mer enn
antall enpersonhusholdninger – blant annet på grunn av økt forventet levealder hos menn – noe som
også bidrar til en lavere andel husholdninger med vedvarende lavinntekt.
Denne nedgangen hos de eldste bidrar dermed til å maskere økningen i lavere aldersgrupper om en
kun ser på totalverdiene – det er derfor viktig å også se på utviklingen til de enkelte aldersgruppene.

2.2.2 Barnefattigdom
I dette delkapitlet er det samlet en del informasjon fra www.barnefattigdom.no, som presenteres for
kommunene i Rogaland, samt fylket og landet totalt sett. De fleste figurene viser utvikling for barn og
unge i alderen 0-17 år fra 2013 til 2016, vist som blå ruter som blir større og mørkere jo nyere de er.
Hvis de store, mørke rutene er høyere oppe enn de små, lyse, så tyder det med andre ord på økning
over tid.
Noen hovedtrekk er at det har vært en økning i fattigdomsproblemene i perioden, men at de fleste
kommunene i Rogaland har likevel lavere nivåer enn landstotalen. De påfølgende figurene
representerer ulike måter å tilnærme seg den samme problemstillingen: fattigdomsproblemer for barn
og unge. De bør derfor sees i sammenheng, men siden de måler ulike sider av det samme, kan man
ikke summere dem for å komme fram til et totalnivå.

Figur 2.6. Andel barn og unge i lavinntektsfamilier, beregnet ut fra kommunal medianinntekt, 2016.
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OBS: her brukes en litt annen definisjon enn i FHI sine folkehelseprofiler. Figur 2.6 viser andel som har
inntekt som er lavere enn 60 prosent av kommunal median, og som har mindre enn 1G (92 576 kr pr
1. mai 2016) i brutto finanskapital (bankinnskudd og andre verdipapirer). Det er betydelige forskjeller
mellom kommunene, og noen har også opplevd tydelig økning over tid. Dette gjelder særlig Sokndal,
Bjerkreim, Finnøy og Sauda.

Figur 2.7. Andel barn og unge i husholdninger som mottar mer enn halvparten av samlet inntekt fra offentlige overføringer,
2016.

I perioden fra 2013 til 2016 har de fleste kommunene opplevd en økning i andelen barn og unge som
bor i familier som mottar mer enn halvparten av inntekten fra offentlige trygder og stønader.

Figur 2.8. Andel barn og unge i husholdninger som har mottatt sosialhjelp det siste året, 2016.

De tre kommunene med høyest nivåer, Randaberg, Sokndal og Sauda, har til felles at det har skjedd en
betydelig økning de siste årene. I Sokndal sitt tilfelle skjedde en brå endring fra 2015 til 2016 – små
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kommuner kan få store prosentvise utslag som følge av endringer som gjelder ganske få personer.
Dette kan være en midlertidig endring – for eksempel tilsvarende det Lund opplevde i 2014 – eller
begynnelsen på et høyere normalnivå.

Figur 2.9. Andel barn og unge i husholdninger uten yrkestilknyttede personer, 2016.

Om foreldrene er i jobb eller ikke har stor betydning for den økonomiske situasjonen barna vokser opp
i. Husholdninger der ingen er i jobb er naturlig nok ekstra sårbare. I Rogaland er det bare Haugesund
og Sauda som ligger høyere enn landstotalen, og disse to kommunene skiller seg også ganske tydelig
fra den øvrige fordelingen.

Figur 2.10. Andel barn og unge i husholdninger der minst én person mottar uførepensjon, 2016.

Kommunefordelingen i forhold til barn og unge i husholdninger hvor minst én person mottar
uføretrygd skiller seg en del fra de forrige figurene. For eksempel er Sauda en av kommunene med
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lavest nivå. Andelen angir andelen av barn og unge, så resultatet skyldes ikke at det er få barnefamilier
i Suldal, Sauda og Finnøy.
Blant de fire kommunene som ligger høyere enn det nasjonale nivået, er tre i Dalane. Det er derfor
betimelig å spørre seg om det er noen kjennetegn ved arbeidsmarkedet i Dalane som bidrar til å øke
andelen uføre. Disse kjennetegnene ser i tilfelle ikke ut til å omfatte Bjerkreim, den fjerde kommunen
i Dalane.
Dalane som helhet har opplevd netto utflytting de fleste av kvartalene siden 1998: hvis det er
personene med lavest risiko for å bli uføre som flytter ut, vil det bidra til å øke den gjennomsnittlige
sannsynligheten for uføretrygd i den gjenværende befolkningen. En faktor som taler imot dette, er at
til tross for utflyttingen, har befolkningen vokst takket være fødselsoverskudd og innvandring. Dette
burde kunne bøte på en del av effekten fra utflyttingen.

Figur 2.11. Oppsummering av indikatorer knyttet til fattigdomsproblemer for barn og unge, 2016.

Figur 2.11 Oppsummerer 2016-verdiene for indikatorene som er vist tidligere i dette kapitlet.
Stønadsavhengighet, at husstanden mottar mer enn halvparten av inntektene fra offentlige stønader,
er den mest utbredte indikatoren i de fleste kommunene. Figuren viser tydelig spennet fra Bjerkreim
og Suldal, som har forholdsvis lave nivåer på alle indikatorene som er presentert her, til Haugesund og
Sauda, i motsatt ende av skalaen. Her er det imidlertid også betydelig spredning mellom de ulike
indikatorene – Sauda har for eksempel ett av fylkets laveste nivåer når det gjelder familier hvor minst
én person mottar uføretrygd.
Til tross for at Sauda kommer dårlig ut på en rekke av indikatorene som er gjengitt her, er det bare et
fåtall ungdomsskoleelever som svarer at familien har dårlig råd i Ungdataundersøkelsen 2016. Sokndal
er blant kommunene hvor flest oppgir å ha god råd – men Bjerkreim er den som har aller flest som
mener at familien har god råd, noe som passer godt med bildet som presenteres i figurene over.
Matematisk sett er det ingen sammenheng mellom hvilke kommuner som slår ut på risikoindikatorene
ovenfor, og andel per kommune som oppgir i Ungdata at familien har god råd eller ikke. Når de mer
objektive indikatorene på hvor fattigdomsproblemene er størst ikke stemmer overens med det
ungdommene selv oppgir, er det nærliggende å stole mest på det siste. Det som er viktig for trivsel og
helse er ikke først og fremst hvor mye midler en har, men hvordan en opplever situasjonen.
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Figur 2.12. Andel ungdomsskoleelever som oppgir at familien har god eller dårlig råd hele eller det meste av tiden, 2016.

Årsaksforhold og konsekvenser
Det er minst to viktige forhold som kommer fram her: på den ene siden har vi absolutt fattigdom – å
ha lite ressurser i absolutt forstand. I tillegg har vi relativ fattigdom – å ha mindre enn andre. Når
ungdommene i Sauda og Haugesund ikke opplever at familien har dårlig råd i like stor grad som
indikatorene som er oppsummert i Figur 2.11 skulle tilsi, er en mulig forklaring at de økonomiske
forskjellene også er mindre der og at begrenset økonomisk handlingsrom dermed oppleves mindre
påtrengende.
Noen mulige delforklaringer på avviket mellom ungdommenes opplevde forhold og det indikatorene
tilsier, kan også være at foreldrene anstrenger seg for å skjule den anstrengte økonomien, eller at de
økonomiske vanskelighetene er av kortvarig karakter. I perioden 2007-14 var nesten 25 prosent av
barna under lavinntektsgrensen på ett eller annet tidspunkt, mens det var bare 1,4 prosent som var i
lavinntektskategorien hele perioden [20, p. 4].
Det er en tydelig sammenheng mellom foreldrenes tilknytning til arbeidsmarkedet og hvorvidt barn og
unge vokser opp i husholdninger med lav inntekt. Situasjonen på arbeidsmarkedet er dermed en
nøkkelfaktor. I tillegg kommer innbyggernes kompetanse og helsetilstand, sett opp mot de
mulighetene som finnes på arbeidsmarkedet. Det er ofte slik at utfordringer hoper seg opp hos
enkeltpersoner og -grupper. Dette gjelder særlig for arbeidsledige og uføretrygdede, men også
eneforsørgere, utenlandsfødte (særlig fra Afrika) og personer med lav utdanning. Det er også en
tendens til at flere slike velferdsbelastninger samvarierer med lavere tilfredshet med livet [21]9. I
forhold til vedvarende lavinntekt, er særlig barn i store familier med få yrkestilknyttede personer utsatt
[20, p. 12]. Det er en betydelig overhyppighet av innvandrere, særlig med bakgrunn fra Afrika og Asia
blant disse.

9

For mer om dette, se Anders Barstad (2016): Hopning av dårlige levekår
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2.3 Inntektsulikhet
Figurene nedenfor illustrerer fordelingen vi får når vi deler inntekten som er ti prosent fra toppen av
inntektsfordelingen på inntekten som er ti prosent over bunnen. I Rogaland tjener de som er ti prosent
fra toppen dermed nesten tre ganger mer enn de som er ti prosent over bunnen.

Figur 2.13. Utvikling i inntektsulikhet over tid – Rogaland og landet totalt sett.

Inntektsulikhetene har steget de senere årene, både i Rogaland og landet totalt sett. Merk at denne
indikatoren er lite følsom for endringer, så tilsynelatende små endringer er betydelige.

Figur 2.14. Inntektsulikhet i 2017
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Rogaland er, sammen med Akershus, fylket med nest høyest inntektsulikhet. Ulikhetene har gått opp
noe over tid, men siden de nyeste tallene er fra 2017 vet vi ikke i skrivende stund hvordan nedgangen
i oljebransjen har slått ut.
Det er flere grunner til at de sosiale forskjellene i Rogaland øker. Noe handler om ulik inntektsvekst –
grupper som allerede hadde komfortabel inntekt har opplevd større økning enn grupper med lavere
inntekt.

2.3.1 Hvorfor økende ulikhet?
-

-

-

-

10
11

Ulik inntektsvekst blant lønnsmottakere?
o Økte forskjeller mellom aldersgrupper: se nedenfor
o Økte forskjeller i offentlige lønninger10
De rikeste drar mer og mer ifra befolkningen for øvrig – både på grunn av inntektsvekst og
skatteletter11.
Flere eneforsørgere
o I 2019 var det 11 prosent flere barn i Rogaland enn i 2001 (fra 99 880 til 110 815)
o Økningen i antall som bor med én forsørger var på 20 prosent (fra 12 559 til 15 067)
o Men andelen økte bare fra 12,6 til 13,6 prosent
Flere aleneboende
o Fordelt etter inntektsdesil er aleneboende – naturlig nok – sterkt overrepresentert i
de laveste inntektsdesilene for husholdninger
o Dette gjelder i betydelig grad eneforsørgere med små barn (0-5 år), men er mindre
tydelig for de med eldre barn
Flere innvandrere (fra ikke-vestlige land)
o Volumet og sammensetningen av innvandringen til fylket har betydning for
forskjellene. I løpet av de siste årene (til dels så nylig at det bare delvis har kommet
med i statistikken) har innvandringen fra både Øst-Europa og vestlige land for øvrig
avtatt, mens innvandringen fra resten av verden framstår upåvirket av turbulensen i
arbeidsmarkedet i Rogaland de senere årene.
o Innvandring fra Øst-Europa og verden unntatt EU/OECD tilfører lavinntektsgrupper, og
bidrar dermed til å øke inntektsforskjellene.
▪ I landet totalt sett hadde innvandrere fra Polen i 2017 en medianinntekt på 82
prosent av den nasjonale medianen.
▪ Innvandrere fra Danmark, Sverige, Storbritannia og Tyskland hadde
medianinntekt omtrent tilsvarende den norske totalbefolkningen.
▪ Innvandrere fra Afghanistan, Irak, Eritrea og Somalia hadde en medianinntekt
på 62-52 prosent av totalen.
▪ Botid påvirker inntektsnivået: inntekten blant innvandrere som har vært i
landet i 10 år eller mer er tydelig høyere enn blant relativt nyankomne (33
prosent høyere for arbeidsinnvandrere, og 62 prosent høyere for flyktninger
(som starter med et veldig lavt utgangspunkt)). Dette innebærer at en tydelig
økning i innvandringen – som den Rogaland opplevde fra midten av 2000tallet og det neste tiåret – nærmest automatisk vil bidra til økte forskjeller.
Unntaket fra dette er innvandring av spesialisert arbeidskraft med tilsvarende
lønnsnivå som resten av befolkningen.

https://forskning.no/penger-ulikhet/okonomisk-ulikhet-tre-arsaker-til-at-ulikheten-vokser/1300204
https://www.faktisk.no/artikler/VL/hvorfor-oker-forskjellene-i-norge
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▪

-

-

-

-

Innvandrere er i all hovedsak relativt unge – å sammenligne dem med
inntektsnivået i den norske totalbefolkningen bidrar til å overvurdere
forskjellene, siden unge nordmenn også har lavere inntekt enn de med lenger
ansenitet.
▪ Mens medianinntekten for befolkningen totalt økte med 29 prosent fra 200917, økte arbeidsinnvandrernes inntekt med 32 prosent – og flyktningenes
inntekt økte med 12 prosent (nyankomne arbeidsinnvandrere tjente 85
prosent av totalbefolkningens nivå, mens de etter ti år tjente omtrent det
samme i 1997). Flyktningenes medianinntekt i 2017 var derimot 58 prosent av
totalmedianen – ned fra 67 prosent i 2009.
Større lønnsvekst enn vekst i trygdesatser
Lavere andel sysselsatte?
o Tendensen i perioden 2000-2014 var en svak økning i antall sysselsatte per innbygger
i alderen 20-66 år. Fra 2015 er tallene ikke lenger sammenlignbare med tidligere, men
også i perioden 2015-2019 framstår nivået stabilt.
Lav arbeidsledighet – men ujevnt fordelt
o Dette er delvis innbakt i innvandrernes lønnssituasjon
Eldre befolkning – mer ansenitet – høyere inntekt?
o Om en sammenligner aldersgruppen 25-34 år med 45-54 år i landet totalt sett de siste
seks årene:
▪ Forskjellen i median lønnsnivå har økt. I perioden 2011-2017 økte
medianlønnen til aldersgruppen 25-34 år med seks prosent, mens
aldersgruppene 45-54 og 55-66 år økte med hhv. 13 og 22 prosent12.
Forspranget til gruppen 45-54 år i forhold til 25-34 har med andre ord økt med
en tredjedel. Det er grunn til å tro at noe av endringen skyldes at det blir en
stadig større andel personer med høyere utdanning i de eldre gruppene, men
dette understreker like fullt en tendens til økende økonomiske forskjeller
mellom aldersgruppene, og dermed hvordan yngre uten akkumulert kapital
stiller i en stadig svakere posisjon.
▪ Det har blitt flere eldre i forhold til yngre. Kombinasjonen av at de eldre drar
ifra inntektsmessig og at andelen godt voksne arbeidstakere øker bidrar
ytterligere til økte forskjeller.
Ettervirkninger av inntektsvekst i forrige generasjon: stadig flere arver formue, noe som bidrar
til å forsterke forskjellene fra fødselen av.
Det er en tydelig tendens til at inntektssituasjonen går i arv: de som vokser opp i
lavinntektshusholdninger har en betydelig forhøyet sannsynlighet for å selv havne i samme
situasjon når de blir voksne.
Stadig økende gjeldsbelastning spiller også inn – både som indikator/risikofaktor for
økonomiske problemer i befolkningen – og som resultat av at flere må låne mer.

Konsekvenser og årsaksforhold
Når det gjelder årsakene til inntektsulikhet, så handler dette enkelt sagt om at det er stadig flere som
tjener stadig mer, uten at inntektsveksten til den øvrige befolkningen holder følge. Enkelte grupper,

12

Økningen for de eldre aldersgruppene er enda større, 27 prosent, men her var lønnen såpass mye lavere at
inntektsveksten ikke påvirker ulikhetene på samme måte.
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særlig de som har svak tilknytning til arbeidslivet og evt. er avhengige av offentlig stønad, har særlig
tydelige problemer med å holde tritt med inntektsveksten til de mest velstående gruppene.
Samfunn med høy inntektsulikhet har også større hyppighet av sosiale- og helseproblemer (for
eksempel forventet levealder, uønskede tenåringsgraviditeter, overvekt, psykisk sykdom, vold og
dødelighet13), og det ser ut til at ulikhet bidrar til å øke hyppigheten slike problemer [22]. Internasjonalt
sett er Norge fortsatt et land med små forskjeller, men dette understreker viktigheten av å forsøke å
videreføre dette.

2.4 Utenforskap
Med 'utenforskap' mener vi personer under pensjonsalder som blir stående utenfor skole og arbeidsliv,
og som dermed også går glipp av sosiale og økonomiske muligheter. Eksempel på dette er
arbeidsledige og uføretrygdede. Denne typen utenforskap har store både personlige og
samfunnsmessige kostnader.
I tillegg til trygdemottakerne kommer en gruppe som verken er i utdanning, jobb, eller mottar
offentlige ytelser. En kartlegging har anslått at denne gruppen utgjorde på landsbasis mellom 100 000
og 120 000 personer årlig i perioden 2000-2009[23]. I aldersgruppen 18-30 år tyder analysene på at
omtrent 13 prosent er i denne gruppen. Hvis dette anslaget er gyldig for Rogaland, tilsvarte det
omtrent 10 000 personer i 2014. Om man tenker ut fra en skoleklasse på 30 elever, betyr dette anslaget
at man kan forvente at fire personer blir stående helt utenfor, i tillegg til de som blir uføre,
arbeidsledige el. For de fleste er dette imidlertid en midlertidig tilstand – bare en av fem kartlagte som
stod helt utenfor i 2005 gjorde det fortsatt i 2010.

2.4.1 Arbeidsledighet
Arbeidsledige har en tendens til å ha dårligere psykisk og somatisk helse enn personer som har jobb.
Dette handler om både at personer med helseproblemer i større grad står utenfor arbeidslivet, og at
det å miste jobben er en helsebelastning i seg selv. Det å ikke klare å få en jobb, eller bli oppsagt er
hardt, og det viser seg at personer som har mistet jobben har en forhøyet risiko for alkoholproblemer
og tidlig død[24].
I en oppsummering av studier som ser på forholdet mellom arbeidsledighet og psykisk helse
konkluderer Reneflot og Evensen[25] med at arbeidsledige har større problemer med den psykiske
helsen. Her kan man tenke seg at personer som har slike problemer har større sannsynlighet for å bli
arbeidsledige, men Reneflot og Evensen finner samtidig støtte for at den psykiske helsen til personer
som har vært arbeidsledige har en tendens til å bli bedre når de får jobb. En studie basert på data fra
helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag viser at utskriving av antidepressiva, men også andre medisiner
mot psykisk sykdom, samt hjertemedisiner, begynner å øke allerede tre måneder før arbeidsledighet.
Deretter forblir forskrivingen typisk forhøyet fram til om lag seks måneder etter at den arbeidsledige
er tilbake i jobb [26]. En annen studie[27] rapporterer en tilsvarende sammenheng mellom
arbeidsledighet og psykisk helse, og at forverringen i psykisk helse pleier å inntreffe etter
arbeidsledigheten. Dette underbygger inntrykket av at arbeidsledighet er skadelig for den psykiske
helsen. Her kan man i tillegg spekulere i om det er ekstra hardt å være arbeidsledig i en situasjon hvor
det er lav ledighet.

13

Det er verdt å merke seg at selvmord ikke følger denne trenden: selvmord er vanligere i mer homogene land,
til tross for at depresjon er mer vanlig i land med større ulikhet [22, p. 323].
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For mer om dette, se også omtalen av Levekårsundersøkelsen 200514, som fokuserte på utsatte
grupper og psykisk helse[28].
Under utarbeidelsen av forrige oversiktsdokument, i 2014, hadde Rogaland et av de laveste
ledighetsnivåene i landet. Allerede da så vi imidlertid konturene av at dette var i ferd med å endre seg.
Figurene nedenfor viser utviklingen i arbeidsledighet over tid for unge (15-29 år) og befolkningen totalt
(15-74 år). Som figurene viser var ikke andelen arbeidsledige i fylket høyere enn nivåer vi har sett
tidligere, men endringen var svært brå. Antallet ledige ble også langt høyere enn tidligere, siden det
hadde vært en kraftig befolkningsvekst de senere årene.

Figur 2.15. Utvikling i arbeidsledighet for aldersgruppen 15-29 år, utvikling over tid. Rogaland, regionene og landstotal.

14

www.fhi.no/artikler/?id=72555
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Figur 2.16.Utvikling i arbeidsledighet for aldersgruppen 15-74 år. Rogaland, regionene og landstotal.

Arbeidsledigheten for unge nådde toppen i 2015, mens veksten i ledighet fortsatte i 2016 for
befolkningen totalt. Deretter har den falt raskt, og andelen ledige nærmer seg nå nivået før oppgangen.
Figurene nedenfor viser situasjonen i november 2018, for landet, fylkene og kommunene i Rogaland.

Figur 2.17. Andel registrerte arbeidsledige i aldersgruppen 15-29 år i november 2018. Landstotal, fylker og kommuner i
Rogaland.
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Figur 2.18. Andel registrerte arbeidsledige i aldersgruppen 15-74 år i november 2018. Landstotal, fylker og kommuner i
Rogaland.

Arbeidsledigheten er generelt sett høyere blant unge enn i den øvrige befolkningen, og det varierer
også mellom kommunene hvem som har høyest ledighet. Totalt sett har Sola, Haugesund, Stavanger
og Sandnes høyest ledighet, mens ledigheten blant unge er høyest i Forsand, Karmøy og Rennesøy.
For innvandrere (se neste figur) falt arbeidsledigheten mer i Rogaland enn for landet totalt etter 2005.
En mulig forklaring på dette kan være høy tilstrømning av arbeidsinnvandrere til Rogaland. I og med at
disse i all hovedsak er sysselsatt, bidrar denne tilstrømningen til å redusere andelen arbeidsledige med
innvandrerbakgrunn, selv om antallet ledige i prinsippet kan være omtrent uendret. Hvordan
arbeidsinnvandrere forholder seg til nedgangstider er dermed en viktig faktor i forhold til hvordan tap
av arbeidsplasser påvirker både folkehelsen og samfunnet for øvrig.
Som figuren nedenfor illustrerer, er arbeidsledigheten langt større blant innvandrere enn i resten av
befolkningen. Dette gir ringvirkninger som bidrar til å videreføre sosiale forskjeller, siden dette bidrar
til systematiske forskjeller i kjøpekraft, livsmuligheter og sosial status.
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Figur 2.19. Registrert arbeidsledighet etter innvandringsstatus, Rogaland, fjerde kvartal 2001-18

Den høyeste arbeidsledigheten ser vi hos innvandrere fra landgruppe 215, men også innvandrere med
"vestlig" opphav (landgruppe 1)16 har høyere arbeidsledighet enn den delen av befolkningen som ikke
har innvandringsbakgrunn. Sammensetningen av hvilke land som regnes som vestlige har imidlertid
endret seg i løpet av perioden. Estland, Latvia, Polen, Litauen, Slovenia, Ungarn, Slovakia, Tsjekkia,
Malta og Kypros skiftet status fra "ikke-vestlig" til "vestlig" da de ble EU-medlemmer i 2004. Det samme
gjelder for Bulgaria og Romania i 2007.
Figuren illustrerer at det er betydelige sosiale forskjeller mellom både etnisk norske innbyggere og
innvandrere, men også mellom innvandrerne. Dette kommer til syne i både nivåforskjellene generelt,
og i forhold til hvor mye hardere innvandrerne ble rammet av problemene på arbeidsmarkedet i
Rogaland fra omtrent 2012-2014 og utover i årene som fulgte.
I tillegg til det som kommer fram her, er det et betydelig antall innvandrere som er uten jobb, men
som ikke har registrert seg som arbeidsledige. Det samme gjelder for en del av den øvrige
befolkningen, men det er langt hyppigere for innvandrere17.
Årsaksforhold og konsekvenser
Arbeid er en av de viktigste helsefremmende faktorene vi har i samfunnet. Arbeidet gir mening,
identitet og ressurser til livsoppholdet. Samtidig kan ugunstige arbeidsforhold, konflikter og
arbeidsledighet gi grunnlag for omfattende helseproblemer. Hvilke regler og rammebetingelser som
gjelder i arbeidslivet – både for dem som er i jobb og de som står utenfor – er dermed sentralt i et
folkehelseperspektiv.
På den ene siden har personer med helseproblemer større vanskeligheter enn andre med å finne jobb,
noe som bidrar til at arbeidsledige har mer problemer med helsen enn andre. På den andre siden er
også det å bli arbeidsledig helseskadelig for mange. Som nevnt viser forskning en tendens at

15

Asia, Tyrkia, Afrika, Latin-Amerika, Europa utenom EU/EFTA, Oseania utenom Australia og New Zealand
EU/EFTA, Nord-Amerika, Australia og New Zealand.
17
https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/artikler-og-publikasjoner/to-av-tre-aku-ledige-innvandrere-er-ikkeregistrert-hos-nav
16
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forskrivingen av medikamenter mot psykiske problemer øker allerede før arbeidsledighet inntreffer,
og forblir forhøyet fram til etter at de det er tilbake i jobb [26].

2.4.2 Unge stønadsmottakere
Her illustreres andelen i aldersgruppen 20-29 år som mottar uføretrygd, arbeidsavklaringspenger,
arbeidsledighetstrygd, overgangsstønad for enslige forsørgere eller individstønad.
Det er en tendens til at personer som står utenfor skole og arbeidsliv har dårligere psykisk helse og
mer usunne levevaner enn de som går på skole eller er i jobb. De har også normalt sett svakere
økonomi, og mange mangler formell kompetanse (som fullført videregående skole). Dette gjør det
vanskeligere å komme inn i arbeidslivet, noe som kan bidra til å forsterke og videreføre utenforskapet.

Figur 2.20. Andel i aldersgruppen 20-29 år som mottok stønad til livsopphold. Landet, fylker og kommuner i Rogaland, 2017

Snaut ti prosent av Rogalendinger i alderen 20-29 år mottok stønad til livsopphold i 2017. I perioden
2014-2016 økte nivåene i Rogaland fra å ligge under landstotalen til å komme tydelig over, mens
nivåene sank i alle regionene fra 2016 til 2017.
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Figur 2.21. Andel stønadsmottakere i alderen 20-29 år. Landstotal, Rogaland og regionene, 2014-17

Årsaksforhold og konsekvenser
Det er en tett sammenheng mellom situasjonen på arbeidsmarkedet og andelen stønadsmottakere:
når jobbmulighetene er borte, blir behovet for stønad større. En del blir stående på
arbeidsledighetstrygd en periode, men et begrenset arbeidsmarked øker også risikoen for å bli
uføretrygdet (mer om dette i kapittelet om uføretrygd, fra side 43).
Stønadene det fokuseres på her er en viktig del av velferdssystemet, et sikkerhetsnett som skal hindre
åpen nød. Samtidig er det ikke gunstig for den enkelte å måtte basere inntektene sine på stønad – de
går glipp av både inntekt og de mulighetene en høyere inntekt ville gitt, og det sosiale fellesskapet jobb
og utdanning kan gi.
Samtidig er det slik at en del av de som havner inn i disse ordningene er personer som har stått utenfor
lenge, som ikke har passet inn i skolesystemet eller klart å henge med i undervisningen. Forebyggingen
av denne typen utenforskap starter fra tidlig barndom og fortsetter gjennom hele utdanningsforløpet.
Dette kan naturlig nok ikke hindre nedgang på arbeidsmarkedet, men det kan gjøre enkeltpersonene
mer i stand til å håndtere påkjenninger og skaffe den nødvendige kompetansen som trengs for å henge
med.

2.4.3 Sykefravær
Sykefravær er en tvetydig og komplisert indikator. Et høyt sykefravær kan bety problemer med helse,
arbeidsmiljø og fysiske arbeidsforhold, men det kan også tyde på god inkludering av personer med
helseproblemer i arbeidslivet. Selv om fraværet formelt sett skal skyldes sykdom, er det i praksis ikke
uvanlig at det ligger sosiale årsaker bak[29]. Personer som er i arbeidslivet men har nedsatt helse vil
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ofte ha et høyere sykefravær enn andre – men alternativet, at de går over til arbeidsledighet eller
uføretrygd er sjelden å foretrekke for verken individet eller samfunnet.
Det er en tydelig sosioøkonomisk gradient i fordelingen av sykefravær i Norge[30]. Statistisk sett har
kvinner høyere sykefravær enn menn, og personer med lav utdannelse har høyere fravær enn personer
med høyere utdannelse. Sammenhengen mellom utdannelse og sykefravær ser ut til å i stor grad
skyldes forhold ved arbeidsplassen, men det kan også ha sammenheng med kjennetegn ved hvilke
personer som velger å ta hva slags utdanning. Personer med yrker som er fysisk tunge og personer
som opplever lav kontroll over arbeidssituasjonen har også høyere risiko for å bli sykmeldt[31].
I tillegg til kjennetegn ved arbeidstakerne og arbeidsstedet, varierer sannsynligheten for å bli sykmeldt
ut fra hvordan ulike leger tolker pasientens situasjon og regelverket. Særlig i små kommuner kan
variasjoner i legers sykmeldingspraksis tenkes å gi tydelige utslag. Et eksempel er hvis en lege som er
restriktiv med sykmeldingspraksisen i en liten kommune erstattes med en som er liberal, så kan dette
føre til en tilsynelatende forverring i helsen.
Hvis en klarer å forhindre sykefravær kan dette både føre til store innsparinger for bedrifter[32] og det
offentlige – forutsatt at sykefraværet erstattes med arbeid, ikke uføretrygd eller andre ordninger
utenfor arbeidslivet.
Hvor høyt sykefravær det er realistisk å forvente i en kommune avhenger dermed av en rekke faktorer,
som gjør at en må operere med en del slingringsmonn når en sammenligner på tvers av kommuner. Å
framskaffe reelt sammenlignbare tall vil være en krevende prosess.
Til tross for at forholdet mellom sykdom og sykefravær er mindre tydelig enn en ved første øyekast
kan få inntrykk av, forteller det like fullt om personer som av ulike grunner ikke føler seg i stand til å gå
på jobb – enten det er på grunn av egen sykdom, utmattelse på grunn av omsorgsbyrde, dårlig
arbeidsmiljø eller annet, så har alt dette med folkehelse å gjøre. Det som gjør det vanskelig å vurdere
fra dette perspektivet, er at kommuner hvor arbeidslivet i stor grad integrerer personer som har
svakere helse vil framstå dårligere enn kommuner hvor disse blir stående utenfor.

Figur 2.22. Legemeldt sykefravær, fjerde kvartal 2018. Landstotal, fylker og kommuner i Rogaland.
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I fjerde kvartal 2018 var Rogaland det fylket med nest lavest legemeldt sykefravær18. Siden både
arbeidsledigheten og andel uføre er lave, peker dette mot at Rogaland har et arbeidsliv hvor det er
rom for personer med helseproblemer. Samtidig er det grunn til å tro at dette er betydelig påvirket av
både at Rogaland har en ung befolkning, etterspørsel etter arbeidskraft, og at det skjer en betydelig
tilflytting av ung, kvalifisert arbeidskraft til Rogaland.

Figur 2.23. Legemeldt sykefravær, fjerde kvartal 2008-18. Landstotal, Rogaland og kommuner i Rogaland.

Totalt sett har sykefraværet i Rogaland vært ganske stabilt siden 2008 – i fjerde kvartal har mellom 4,2
og 4,9 prosent av de avtalte dagsverkene gått tapt i sykefravær. I landet totalt sett har nivået vekslet
mellom 5,1 og 6,0 prosent.

18

Tapte dagsverk i andel av totale avtalte dagsverk.
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Figur 2.24. Geografisk fordeling av legemeldt sykefravær, fjerde kvartal 2018. Fylker og kommuner i Rogaland.

Fordelingen av sykefravær varierer betydelig innad i regionene i Rogaland, og danner ikke noe klart
mønster. I den fylkesvise fordelingen ser vi en tendens til at Vestlandet og Oslo/Akershus har lavt
sykefravær, mens Nord-Norge har det høyeste.
Årsaksforhold og konsekvenser
Som beskrevet i innledningen til dette delkapitlet er sykefravær en vanskelig indikator å forholde seg
til. Et høyt fravær kan skyldes harde arbeidsforhold, dårlig miljø, dårlige holdninger hos ansatte, at
flere av de ansatte har helseproblemer, osv. I tillegg er det viktig, men tidvis vanskelig, å skille mellom
korttids- og langtidsfravær.
Kvinnedominerte yrker har høyere sykefravær19, uten at vi kan konkludere med at kvinner har dårlige
holdninger eller lettere for å sykmelde seg av den grunn. Flere av disse yrkene, som pleiemedarbeidere,
barnehageansatte og lærere, er krevende yrker hvor de ansatte utsettes for mye smitte. Det hadde
med andre ord vært underlig om ikke fraværet skulle være høyere enn for personer i yrker med mindre
smittetrykk.
En av hovedutfordringene innen folkehelsearbeidet er vekselvirkningen mellom utfordrende
oppvekstforhold, problemer med gjennomføring av skolesystemet og helseproblemer. Dette bidrar til
at personer med lite eller ingen gjennomført utdanning har en overhyppighet av helseproblemer.
Utvalget av tilgjengelige yrker for disse er begrenset, og innen disse yrkene er det naturlig å forvente
et høyere sykefravær. I et folkehelseperspektiv er det ikke sikkert at dette bør sees som et problem.
Det at personer med helseproblemer faktisk er i jobb er svært gunstig, og et inkluderende arbeidsliv
19

https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/artikler-og-publikasjoner/hoyest-sykefravaer-i-kvinnedominerte-yrker
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er et av de viktigste folkehelsetiltakene vi har. Sykefraværsstatistikken ville blitt «penere» hvis disse
personene ikke var i jobb – men da ville de fort dukket opp på uførestatistikken i stedet, noe som ville
vært til ulempe for både samfunnet og personene det gjelder.

2.4.4 Uføre
Uføretrygd kan innvilges til personer som har fått inntjeningsevnen redusert med minst 50 prosent på
grunn av langvarig skade eller sykdom. Sannsynligheten for å bli uføretrygdet avhenger med andre ord
av en kombinasjon av egen helse og det lokale arbeidsmarkedet. I områder hvor det er etterspørsel
etter arbeidskraft innen næringer hvor arbeidet lar seg tilpasse i forhold til enkeltpersoners
helseproblemer er det med andre ord lavere risiko for uførhet enn i områder med lav etterspørsel
etter arbeidskraft og begrensede tilpasningsmuligheter.
De fleste som blir uføretrygdet forblir permanent utenfor arbeidslivet. Dette, kombinert med at
helseproblemer blir vanligere ved stigende alder, gjør at andelen uføretrygdede stiger kraftig etter
hvert som alderen nærmer seg pensjonsalder. Som hovedtendens er det en større andel kvinner enn
menn som blir uføretrygdet, og kjønnsforskjellene blir tydeligere ved høyere alder.
En av de viktigste forklaringsfaktorene for andel uføre i et område er arbeidsledighet[33]. En studie
[34] viser at 45 prosent av de som ble mottakere av uføretrygd i perioden 1993-2000 var mottakere av
trygd eller sosialhjelp så lenge som ti år føre uføretidspunktet. En stor andel har med andre ord stått
utenfor arbeidslivet i lang tid.
Det er en tydelig sosioøkonomisk gradient i forhold til hvem som blir uføretrygdet – personer, særlig
kvinner, med lav utdannelse har betydelig høyere risiko enn personer med høyere utdannelse. I forhold
til hvordan man kan bøte på denne situasjonen, og samtidig gjøre en innsats for å redusere sosiale
helseforskjeller, er det interessant å vite mer om hva som fører til dette.
•

•

•

•

•

Avslutter personer med svak helse utdanningsløpet tidligere? Hvis helsen begynner å skrante
allerede i ungdomstiden, kan det tenkes at de det gjelder velger kortere utdanningsløp, eller
ikke fullfører påbegynt utdannelse. Dette vil gi en seleksjon av personer med svak helse inn i
yrker med lave utdanningskrav.
Er jobbene til personer (særlig kvinner) med kort utdannelse mer helseskadelige? Fysiske
belastninger og nattarbeid hever terskelen for hvor frisk og sprek man må være for å kunne
gjennomføre jobben.
Har disse jobbene dårligere arbeidsmiljø? Mistrivsel på arbeidsplassen kan bidra til å skyve
personer ut. Ansatte med lengre utdannelser kan i større grad omstille seg til andre oppgaver,
noe som gjør at de lettere kan finne alternative jobber hvis de mistrives.
Skyldes frafallet at disse jobbene i mindre grad lar seg tilpasse slik at de kan løses av personer
med helseproblemer? En del jobber, særlig kontorjobber, kan tilpasses med for eksempel
tekniske hjelpemidler eller redusert arbeidstid. Dette er vanskeligere i mer manuelle yrker,
hvor man enten er til stede eller ikke. Dette gjelder for eksempel mange yrker med
vaktordninger, hvor det er krevende å få turnuser til å gå opp hvis noen må jobbe med redusert
stilling eller bare kan løse bestemte arbeidsoppgaver.
Skyldes frafallet bakenforliggende faktorer som påvirker både utdanningsvalg og helse? Dette
kan for eksempel være verdier, normer og holdninger som er absorbert fra familie og nærmiljø.
Hvis personer med lav utdannelse gjennomgående lever mindre sunt, vil dette bidra til mer
helseproblemer, og dermed større frafall fra arbeidslivet.
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•

Hvor mye av problemet skyldes mangel på jobber, eventuelt mangel på jobber hvor det er
behov for den kompetansen disse personene har? Arbeidsmarkedet blir stadig mer spesialisert,
noe som gjør det vanskeligere å være uten formell utdannelse. Personer med høyere
utdannelse kan også i større grad være i stand til å omstille seg og få jobb innen andre områder.

Dette er bare noen av faktorene som kan påvirke sammenhengen mellom utdanning, jobb og helse.
En viktig utfordring er at hvilke tiltak man bør sette inn avhenger av hva som ligger bak denne
sammenhengen.
Fra et folkehelseperspektiv bør vi også ta med stigmaet det kan være å leve av trygd i betraktningen. I
debatten i media framstilles trygdede ofte som personer som bevisst velger å leve av trygd framfor
arbeid eller utdannelse. Forskning tyder på at dette stigmaet i seg selv er helseskadelig, og kan bidra
til å forverre situasjonen for dem det gjelder[35].

Figur 2.25. Andel uføre i alderen 18-29 år, gjennomsnitt for perioden 2015-17. Landstotal, fylker og kommuner i Rogaland.
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Figur 2.26. Andel uføre i alderen 18-44 år, gjennomsnitt for perioden 2015-17. Landstotal, fylker og kommuner i Rogaland.

Andelen uføre i Rogaland er omtrent som landsgjennomsnittet for både aldersgruppen 18-29 og 1844 år. For aldersgruppen 18-29 år har nivåene i Rogaland fulgt den nasjonale utviklingen i lengre tid,
mens for aldersgruppen 18-44 år har Rogaland gått fra en mer gunstig situasjon til å ha omtrent samme
nivå som landet totalt sett.

Figur 2.27. Andel uføre i alderen 18-44 år, utvikling over tid. Landstotal, Rogaland og regionene.

Særlig i Dalane ser vi en betydelig økning i andelen uføre (18-44 år) de senere årene. Haugalandet lå
like over en periode, men veksten der flatet ut fra perioden 2012-14. I Dalane er det særlig andelen
uføre i Lund som har økt, om en ser på perioden 2009-11 – 2015-17, med en økning fra snaut 20 til
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drøyt 40 personer20. Også Eigersund opplever en betydelig økning, fra 2,6 til 4 prosent (en økning på
omtrent 75 personer).

Årsaksforhold og konsekvenser
Andelen mottakere av uføretrygd avhenger av en kombinasjon av helsetilstand hos den enkelte og
mulighetene på det lokale arbeidsmarkedet. Siden både helsetilstand og kompetanse er ujevnt fordelt
i befolkningen, er det også store sosiale forskjeller i hvem som blir mottakere av uføretrygd. Høy
utdanning, særlig i kombinasjon med et variert arbeidsmarked, gir langt bedre muligheter for å finne
jobber som kan tilpasses til forskjellige helseproblemer enn kort utdanning og et snevert
arbeidsmarked. Dette innfører også en viss rural-urbandimensjon – de mest sentrale kommunene har
en tendens til å ha lavere uføreandeler enn andre.
Høyt prisnivå i de mest sentrale områdene kan imidlertid også påvirke sammensetningen: det kan være
fristende for personer som får inntekten sin fra trygdeytelser å flytte til kommuner med lavere
kostnadsnivå for å få bedret egen økonomi noe.
Uføretrygd er i de fleste tilfeller en varig løsning, der mottakerne blir stående permanent utenfor
arbeidslivet. Dette har både sosiale og økonomiske kostnader for de det gjelder, og det innebærer også
en stor samfunnskostnad – samtidig som det er et viktig velferdstilbud for personer som av
helsemessige grunner ikke kan jobbe.

2.5 Barn og unge som bor trangt

Figur 2.28. Andel barn og unge, 0-17 år, som bor trangt, 2016

Rogaland har landets nest laveste andel barn og unge som bor trangt, dvs. at det er færre rom enn
personer i boligen eller én person bor på ett rom, og antall kvadratmeter p-areal er lavere enn 25
kvadratmeter per person. I Rogaland totalt sett faller 13,4 prosent av barn og unge inn under denne
20

Antallene er litt omtrentlige siden det dreier seg om gjennomsnitt over flere år.
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definisjonen. I en skoleklasse med 30 elever tilsvarer dette fire personer, fire barn eller ungdommer
som må se at de andre i klassen bor bedre enn dem selv.
Trangboddhet regnes som en indikator på dårlig bokvalitet, noe som har negativ innvirkning på
beboernes levekår og helse. Det er også en tendens til at personer som bor trangt også har lav inntekt,
svak arbeidsmarkedstilknytning og lav eller ingen utdanning21.
Konsekvenser og årsaksforhold
Høye boligpriser i forhold til inntektsnivået øker sannsynligheten for at flere av innbyggerne bor trangt.
Trange boforhold kan også virke som en markør på sosial status, og bidra til å videreføre og forsterke
de negative effektene av inntektsulikhet (se avsnitt 2.3, ovenfor).

2.6 Barn av enslige forsørgere
Når andel barn av enslige forsørgere framheves i folkehelsearbeidet så handler det ikke om at det
vurderes som uheldig eller skadelig å bare ha en forelder i seg selv, men om at dette er en gruppe som
statistisk sett er i en sårbar posisjon.
Det er en del risikofaktorer knyttet til det å vokse opp med en eneforsørger. Eneforsørgere har ofte
mindre ressurser i form av dårligere økonomi og mindre tid til barna. Dette kan føre til at barna ikke
kan delta i sosiale aktiviteter og at tiden med tilgang på en voksen er mindre. I tillegg er det økt
forekomst av psykiske helseproblemer blant eneforsørgere, som videre kan virke inn på
foreldreferdigheter og dermed barna. Forhold mellom foreldre som ikke lever sammen kan være
preget av økt konfliktnivå som kan gå ut over barna og føre til emosjonelle problemer og
atferdsproblemer.
Likevel kan det være vanskelig å skille effekten av det å vokse opp med eneforsørgere fra andre
faktorer som kan henge sammen med dette. For eksempel er eneforsørgere - spesielt alenemødre ofte unge og har lavere utdanningsnivå.
I 2016 hadde familier i Rogaland med én forsørger snaut halvparten av inntekten til familier med to
forsørgere (kilde: SSB, tabell 06944). Om en korrigerer for husholdningenes størrelse og
sammensetning, er enslige forsørgeres inntekt 25 prosent lavere enn den nasjonale medianen. De
oppgir i betydelig større grad enn totalbefolkningen av det er vanskelig å få endene til å møtes, at de
ikke kan håndtere en uforutsett utgift på 10 000 kroner, og at de ikke har råd til en ukes ferie i året22.

21
22

https://www.veiviseren.no/forstaa-helheten/forebygging-helse-bolig-og-eldrebolge/bolig-og-helse
www.ssb.no/sosiale-forhold-og-kriminalitet/artikler-og-publikasjoner/okonomiske-ressurser
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Figur 2.29. Andel barn av enslige forsørgere, utvikling over tid for landet, Rogaland og regionene

Andelen barn av enslige forsørgere i Rogaland har vært ganske stabil siden siste del av 90-tallet.
Nivåene i Dalane, Ryfylke og Haugalandet har steget noe, men for fylkets del oppveies det langt på vei
av en nedgang i Jær-regionen. Både Rogaland totalt sett og alle regionen ligger lavere enn landstotalen
gjennom hele perioden.

Figur 2.30. Andel barn av enslige forsørgere i landet totalt, fylkene og kommuner i Rogaland, gjennomsnitt for 2014-16.

Rogaland er det fylket som har lavest andel eneforsørgere. Blant kommunene skiller Bjerkreim,
Hjelmeland og Rennesøy seg ut med lave andeler, mens Haugesund har en høyere andel enn fylket
totalt sett.
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Konsekvenser og årsaksforhold
Familier med kun én forsørger er langt mer økonomisk sårbare. Dette innebærer at selv om andelen i
Rogaland er lavere enn de andre fylkene, så er også kostnadsnivået i mye av fylket høyere enn i resten
av landet.
Når familier forlater lavinntektskategorien (se delkapittel 2.2), er den vanligste grunnen at
husholdningen har gått fra å være en enforsørgerhusholdning til å bli en parhusholdning. Denne
effekten gjelder uansett, men den er særlig tydelig når personen som kommer til i husholdningen er i
jobb. Nesten en av tre tilganger til lavinntekt henger sammen med parforhold som går i oppløsning –
husholdningen går fra par med barn til enslig forsørger [20, p. 17].

3 Miljø
3.1 Drikkevannsforsyning
Indikatoren har som formål å formidle situasjonen for befolkningen med hensyn til deres tilgang på
trygt vann. Informasjon om drikkevannskvalitet finnes kun for den delen av befolkningen som er
tilknyttet rapportpliktig vannverk. I vurderingen av befolkningens drikkevannskvalitet, må det derfor
tas hensyn til hvor stor andel av befolkningen som er tilknyttet slike vannverk og som man da har
informasjon om (forsyningsgraden).
Drikkevann fritt for smittestoffer er en vesentlig forutsetning for folkehelsen, og E.coli er en av de mest
sentrale parametere for kontroll. E.coli er en tarmbakterie som indikerer fersk fekal forurensing (i
klartekst: avføring i vannet).
Ikke-planlagte avbrudd er brudd i vannforsyningen som oppstår uten varsel. Et ikke-planlagt avbrudd
vil innebære at trykket på ledningsnettet faller og vannforsyningssystemet ikke lenger er beskyttet mot
innsug av forurenset vann fra grøften ledningen ligger i. Brudd på ledningsnettet (trykkløse forhold)
representerer en hendelse som kan føre til at befolkningen kan bli utsatt for vann som ikke er
helsemessig betryggende.
Leveringsstabilitet er et mål på hvor godt organisert vannverket er til å sørge for at trykkløse hendelser
blir raskt ivaretatt. Her er det valgt å se på hvor lenge (i tid) de enkelte vannverk har ikke-planlagte
avbrudd som et uttrykk for leveringsstabiliteten til kommunen. Ikke-planlagte avbrudd er beregnet
som kundetimer, dvs. lengden totalt hver forbruker er berørt av avbruddet/avbruddene. Prinsipielt
ligger det til grunn at jo kortere tid av ikke-planlagte avbrudd, jo mindre er forbrukerne eksponert for
forurenset vann i ledningsnettet.
Trygg vannforsyning er avhengig av en sikker desinfeksjon og gode beredskapsrutiner for å sikre
kontinuerlig tilfredsstillende vann til forbrukeren. Sikker drift og gode beredskapsrutiner er begge
verktøy kommunen har for å hindre avbrudd i vannforsyningen. Dette utgjør et forebyggende aspekt
som er helt sentralt for å kunne levere trygt drikkevann.
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Figur 3.1. Andel husholdninger med tilfredsstillende vannkvalitet og leveringsstabilitet, 2016

Andel med god drikkevannsforsyning (både god hygienisk kvalitet og god leveringsstabilitet).
NB:
•
•

Resultatene er ikke nødvendigvis gyldige for hele kommunen. Se neste figur for en illustrasjon
av hvor stor andel av husstandene det finnes informasjon for.
Tilsynelatende dårlige nivåer kan skyldes innrapportering som har blitt forsinket eller ikke
registrert – de fire kommunene med null prosent husholdninger med tilfredsstillende
vannkvalitet og leveringsstabilitet har ikke nødvendigvis problemer med noen av delene – det
kan handle om problemer med rapporteringen.
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Figur 3.2. Andel husholdninger som får vannforsyning fra offentlige vannverk, 2016

Vannverkenes dekningsgrad (dvs. andel av befolkningen tallene i forrige figur er gyldig for). For den
øvrige befolkningen er drikkevannskvaliteten ukjent.
I 2016 var det 199 108 husholdninger i Rogaland. Av disse fikk 177 200 (89 prosent) drikkevann fra
offentlig vannverk. Blant de offentlig forsynte husholdningene hadde 164 800 tilfredsstillende
vannkvalitet og leveringsstabilitet. Dette innebærer at det var om lag 12 400 husstander som ikke
hadde tilfredsstillende forsyningsgrad og/eller vannkvalitet. I tillegg var det snaut 22 000 husstander
med ukjent vannkvalitet.
Årsaksforhold og konsekvenser
Årsaksforholdene er knyttet til vannkildene og rørsystemet samt renseanlegg. Forurensing av
drikkevannet som ikke blir fanget opp av renseanlegg, eller forurensing som kommer inn i sirkulasjonen
gjennom utette rør, kan ha svært omfattende negative helsekonsekvenser. Hva slags konsekvenser vil
variere fra tilfelle til tilfelle, men de kan bli svært omfattende (for eksempel illustrert av Giardiautbruddet i Bergen i 2004 eller drikkevannsproblemene på Askøy i 2019).

3.2 Luftforurensing
Luftforurensing kan både forårsake og forverre helseproblemer, særlig for personer med
luftveislidelser som astma og kols. Helseeffektene avhenger også av hva slags forurensing det er snakk
om. Kortvarig eksponering til høy luftforurensning gir først og fremst forverring av eksisterende
sykdommer, mens langvarig eksponering kan bidra til å utvikle ny sykdom. Det er først og fremst
lungene og hjerte-karsystemet som er utsatt, men vi har også stadig sterkere holdepunkter for at
luftforurensning kan skade nervesystemet og øke hyppigheten av sykdommer som diabetes[36]. Også
dødeligheten i utsatte grupper kan bli påvirket – forskere har funnet en sammenheng mellom topper
i luftforurensning fra trafikk i Oslo og økt dødelighet blant personer over 50 år. Her er personer med
hjerte- og karlidelser særlig utsatt[37].
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Den viktigste kilden til luftforurensning er biltrafikk, særlig i kombinasjon med kulde og stillestående
luft. Vedfyring og partikler som rives løs av piggdekk bidrar også på vinterstid. Problemene er derfor
mest akutte nær travle trafikkårer. I Stavanger, som er den eneste byen i Rogaland vi har målinger av
luftforurensing og svevestøv for, har luftforurensingen (nitrogendioksid) avtatt årlig siden 2009. I
rapporteringen for 2017 kommer det fram at årsgjennomsnittet har ligget under grenseverdien de
siste fire årene, dvs. 2014-17.23. Deler av Stavanger er ekstra utsatt for luftforurensing fra biltrafikk på
grunn av den tette trafikkåren som ledes inn i bebyggelsen.
Samtidig er det forskjeller på biltrafikk. Beregninger fra Norsk institutt for luftforskning (NILU) viser at
tungtransport og varebiler står for snaut 60 prosent av utslippene, til tross for at de bare står for 25
prosent av de kjørte kilometerne. Tungtrafikken alene utgjør en drøy tredjedel av utslippene, men bare
ti prosent av de kjørte kilometerne. Også bussene anslås å ha store utslipp per kjørte kilometer, så en
overgang til lavutslippsbusser og reduksjon av utslipp fra tungtransport framstår som viktige områder
å prioritere for å få ned utslippene24.

Figur 3.3. Innbyggernes vurdering av luftkvaliteten der de bor: Rogaland og landet totalt sett, 2017.

Omtrent halvparten av Rogalendingene som besvarte Innbyggerundersøkelsen i 2017 vurderte
luftkvaliteten der de bor som svært god, i tillegg til at snaut 30 prosent valgte det nest mest positive
alternativet. 78 prosent valgte med andre ord ett av de to beste alternativene.
Om vi bryter svarene fra Rogaland ned på hva slags område respondentene bor i, kommer det fram at
bare 63 prosent av de som bor i sentrum i storby krysset av for et av de to mest positive alternativene,
mot 89 prosent i spredtbygd strøk.

23

For mer informasjon, se årsrapporten om luftkvalitet i Stavanger:
www.luftkvalitet.info/Rapporter/YearlyReports/YearRapStavanger.aspx
24
www.nilu.no/Nyhetsarkiv/tabid/74/NewsId/628/Darlig-luftkvalitet-Sett-fokus-pa-tungtransporten.aspx
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Figur 3.4. Månedlige gjennomsnittsverdier for luftforurensing (PM10) i Stavanger, 2010-18

Figuren over viser månedlige gjennomsnittsverdier for partikkelforurensning (PM10) fra
målestasjonene på Våland og Kannik. Luftkvalitetskriteriene for år og døgn er illustrert med horisontale
linjer. Merk at disse ikke er direkte relevante for denne figuren, som er basert på månedsverdier. Dette
er valgt for å gi en tydeligere illustrasjon av utviklingen gjennom årstidene.
Toppene om vinteren, særlig vinteren 2012-13, er spesielt tydelige for målestasjonen på Kannik. Her
er det mye trafikk, men få bosatte. Værforholdene som bidrar til å framkalle disse toppene er imidlertid
de samme over hele Nord-Jæren når de inntreffer i Stavanger. De senere årene ser vi en tydelig
tendens til mindre av denne typen luftforurensing i målestasjonene i Stavanger. En spredningsmodell
som skal beregne luftforurensningen i andre områder er under utprøving per februar 201925 [38]. Se
Figur 3.5, nedenfor, for en illustrasjon av kartløsningen, samt hvordan luftforurensingen kan variere
med volumet av biltrafikk.
Værforholdene har også stor betydning for graden av luftforurensing. I illustrasjonen nedenfor er det
en kjølig, klar, vindstille fredag først i mars – forhold som bidrar til at forurensingen fra biltrafikk i
mindre grad tynnes ut eller trekkes ned på bakken (av regn). Dagen i forveien, en dag med noe vind,
var varselet klokka 09:00 (og 10:00) omtrent likt som forventet luftforurensing klokka 10:00 i figuren
nedenfor.

25

Se https://luftkvalitet.miljostatus.no for mer informasjon og illustrasjon av luftforurensing i kart.

53

09:00

10:00

Figur 3.5. Illustrasjon av beregnet luftforurensing en klar, vindstille morgen i begynnelsen av mars 2019. Bildet til venstre er
for
klokka
09:00,
bildet
til
høyre
er
for
10:00
samme
dag.
Kilde:
https://luftkvalitet.miljostatus.no/varsling/Rogaland/Stavanger

Siden det er biltrafikk som er den viktigste kilden til luftforurensning i boligområder, er det grunn til å
forvente et sammenfall mellom luftforurensning og støyproblematikk. Vi har ikke tilgjengelige tall for
dette for øyeblikket, men det er grunn til å tro at eiendommer med denne typen problematikk er
billigere, noe som kan føre til en konsentrasjon av økonomisk marginaliserte grupper i disse områdene.
Dette kan, i sin tur, bidra til høyere sykdomsforekomst i disse gruppene og på denne måten videreføre
og forsterke sosiale helseforskjeller. I tillegg til dette nevner en rapport fra FHI og Miljødirektoratet[36,
p. 6] at fedme og lav sosioøkonomisk status ser ut til å kunne disponere for uønskede effekter av
luftforurensning, noe som øker problemet ytterligere.
For mer bakgrunnsinformasjon om luftkvalitet og helserisiko, se Folkehelseinstituttet sine nettsider
om dette eller rapporten om luftkvalitetskriterier og virkning av luftforurensning på helse fra FHI og
Miljødirektoratet[36].
Årsaksforhold og konsekvenser
Som nevnt er biltrafikk den viktigste årsaken til luftforurensing og svevestøv, men også vedfyring
bidrar. Tiltak som piggdekkavgift (innført i Stavanger i november 2017), overgang fra tradisjonelle til
mer rentbrennende vedovner, og overgang fra fossile drivstoff til elektrisitet kan ventes å bidra til å
avhjelpe problemet.
Høye nivåer av luftforurensning kan føre til alvorlige skader på lunger og hjerte-karsystemet. Akutt
forurensning er særlig et problem for personer med økt sårbarhet, som astmatikere og kols54

pasienter[36]. Vedvarende forurensning utgjør derimot en helsebelastning som akkumuleres over tid
og som på denne måten kan skade alle som eksponeres. Det er imidlertid av stor betydning hva slags
forurensing det er snakk om – små partikler er for eksempel langt mer skadelige enn større fordi de
går lenger ned i lungene og i større grad kan krysse over til blodbanen. Det har tidligere vært antatt at
forurensningsnivåene måtte passere en viss terskel før de begynte å bli skadelige, men nyere studier
viser at selv svært lave nivåer av svevestøv, NO2 og benzen er skadelige[39].
Det er svært utfordrende å beregne kostnadene av luftforurensing, både på grunn av vanskelighetene
med å beregne hvor omfattende eksponeringen for forurensingen er, hvor skadelig den er, hva slags
skader som oppstår og hvordan helseskadene som oppstår skal verdsettes. Akutt luftforurensing kan
være livsfarlig for personer med alvorlige lungesykdommer, mens vedvarende eksponering på lavere
nivå kan føre utvikling av kroniske lungesykdommer. En analyse gjennomført av Statens
forurensingstilsyn i år 2000 anslo de totale samfunnsøkonomiske kostnadene til å ligge mellom 10 og
28 milliarder kroner per år[39, p. 8].

3.3 Støyforurensing
Støy er både plagsomt og helseskadelig, men effekten er vanskelig å kvantifisere. Et forsøk er gjort av
Aasvang[40], som anslår at tre til seks prosent av landets befolkning opplever sterk støyplage og to til
tre prosent opplever en sterk grad av søvnforstyrrelser på grunn av støy. Omregnet til et anslag for
antall friske leveår som går tapt til død eller helseplager (DALYs), er det mellom 4500 og 10 000 friske
leveår som går tapt i Norge årlig.

Figur 3.6. Innbyggernes vurdering av støynivået der de bor: Rogaland og landet totalt sett, 2017.

Omtrent to tredjedeler av respondentene i Rogaland vurderer støynivået der de bor som godt eller
svært godt. Fem prosent har valgt et av de to mest negative alternativene, noe som tilsvarer omtrent
24 000 personer i Rogaland.
I forhold til hva slags område respondentene bor i så ser vi en tredeling der 60 prosent av
respondentene som bor i sentrum i storby har valgt et av de to mest positive alternativene, drøyt 80
prosent i spredtbygde strøk har valgt det samme, mens i tettsteder i landkommuner, småbyer og
storbyer utenom sentrum er nivået snaut 70 prosent.
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Nasjonalt ser vi en sammenheng mellom boligforhold, støyplage og sosioøkonomisk status [41], men
det kommer ikke fram noen tydelig sammenheng mellom husholdningsinntekt og vurdering av
støynivå i tallene fra innbyggerundersøkelsen.
Årsaksforhold og konsekvenser
En av de viktigste kildene til problematisk støy kommer fra trafikk – vei, bane og flystøy. Svarene i
undersøkelsen som gjengis i Figur 3.6 skiller imidlertid ikke mellom disse og andre støykilder.
Støyproblemer har negativ innvirkning på helse og trivsel, blant annet gjennom at støy reduserer
søvnkvalitet. En studie [42] har påvist en tendens til at personer som bor i områder med mye
trafikkstøy er mindre fysisk aktive enn andre, og forfatterne mener at dette antakelig skyldes redusert
opplagthet på grunn av dårlig søvnkvalitet.

3.4 Skader behandlet i sykehus
Dødeligheten fra skader og ulykker har sunket siden 1950-tallet, men ulykkesskader er fortsatt et
helseproblem. Dette gjelder særlig blant barn og unge og for eldre. Blant eldre er fallskader og særlig
hoftebrudd et betydelig problem, samtidig som det har vist seg at mange fallskader kan forebygges.
Selv om dødeligheten av skader og ulykker har gått nedover siden 1950-tallet er ulykkesskader fortsatt
et helseproblem, spesielt blant barn, unge og eldre. Blant eldre er hoftebrudd spesielt alvorlig fordi
det kan medføre redusert funksjonsevne og behov for hjelp, og dermed redusert livskvalitet. Blant
ungdom og unge menn forårsaker trafikkulykker både redusert helse og tapte liv. Det er et betydelig
potensial for forebygging av skader og ulykker. Sykehusbehandlede personskader viser kun omfanget
av de alvorligste skadene.

Figur 3.7. Skader behandlet i sykehus, utvikling over tid.

På kommunenivå er det en klar sammenheng mellom hyppighet av skader som har krevd
sykehusbehandling og alderssammensetning: en større andel av befolkningen pådrar seg skader som
krever sykehusbehandling i eldre befolkninger. Det er imidlertid mer enn alder som spiller inn – i
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perioden 2014-16 hadde for eksempel Bokn og Kvitsøy tydelig lavere skadetall enn
gjennomsnittsalderen skulle tilsi, mens Lund lå vesentlig høyere.

Figur 3.8. Skader behandlet i sykehus, landstotal, fylker og kommuner i Rogaland, perioden 2014-16.

Som nevnt er det en tydelig sammenheng mellom aldersfordeling og skadehyppighet – men det er
også mange unntak fra denne tendensen. Figurene som er vist her baserer seg på nivåene slik de faktisk
er, uten justering for alderssammensetning. Men om en benytter tall som er justert slik en anslår at de
ville være om alle fylker hadde samme alderssammensetning, øker Rogalands skadetall bare til 12,6,
og fylket forblir nest lavest, fortsatt bak Oslo. Om vi kun ser på aldersgruppen 0-44 år, plasserer
Rogaland seg fortsatt lavt, så de lave skadetallene handler om mer enn ung befolkning.
I tillegg til en gunstig alderssammensetning har Rogaland milde vintre – en del av skadene skyldes at
personer, særlig eldre, har falt på isen.
Årsaksforhold og konsekvenser
Alderssammensetning spiller en rolle i skadehyppigheten, siden eldre personer er mer sårbare for
skader ved fall ol. En finsk studie [43] har funnet en tendens til at barn og unge i nabolag med lav
sosioøkonomisk status oftere blir akutt syke eller skader seg. Det er uklart om overhyppigheten skyldes
manglende strukturell forebygging (f.eks. mangel på trygge lekeplasser, nærområder, usikre boliger
osv.), dårligere helse og helsevaner eller andre faktorer. Det finske velferdssystemet har mye til felles
med det norske, så det er grunn til å tro at sosiale forskjeller spiller en rolle også her.
En annen faktor som spiller inn, er fysisk aktivitetsnivå og aktiv transport. Selv om fysisk aktivitetsnivå
beskytter mot en rekke livsstilsrelaterte sykdommer, kan det øke risikoen for å skade seg. En økning i
andel som sykler til og fra jobb i stedet for å kjøre bil eller reise kollektivt kan for eksempel bidra til å
øke antall personer som skader seg.
Konsekvensene av skadene er svært avhengige av alvorlighetsgrad og pasientens øvrige helsetilstand.
For eldre og personer med svekket helse kan en skade bidra til en varig svekkelse av helse og
livsutfoldelse. Det samme gjelder naturlig nok for alvorlige skader hos personer som i utgangspunktet
var ved god helse.
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3.5 Lokalmiljø
Tre av fire Rogalendinger svarer at de er fornøyd eller svært fornøyd26 med kommunen de bor i, og de
omtaler den positivt. En noe lavere andel (60 prosent) vil anbefale venner og kjente å flytte til
kommunen, men når de blir bedt om å sammenligne den det de anser som den ideelle kommune blir
det – naturlig nok – færre svar i øverste del av skalaen.
Tallene nedenfor kommer fra en spørreundersøkelse og har vesentlige feilmarginer, særlig når en ser
på enkeltgrupper innad i fylket. Det nevnes ikke ved hvert tilfelle, men ha i bakhodet at tallene som
oppgis her er omtrentlige.

Figur 3.9. Svarfordeling på spørsmålet «Alt i alt, hvor fornøyd eller misfornøyd er du med din kommune som et sted å bo og
leve?», Rogaland og landstotal

Det er ikke veldig store forskjeller mellom hvordan personer i ulike typer boligstrøk i Rogaland rangerer
sin kommune. 69 prosent av de som bor i småbyer har valgt ett av de to mest positive alternativene,
mens 79 prosent av de som bor i storby, men utenfor sentrum har gjort det samme. Om vi ser kun på
det mest positive alternativet, er det imidlertid brukt oftest av personer som bor i tettsted i
landkommuner (41 prosent) eller spredtbygd strøk (39 prosent). Det er imidlertid såpass store
feilmarginer på disse tallene at det hefter en viss usikkerhet ved om forskjellene er reelle.
Fordelt etter alder er det de eldste (67 år eller eldre) som er mest positive (49 prosent har valgt det
mest positive alternativet).

26

Dvs. at de velger et av de to mest positive svaralternativene på en skala som går fra -3 til +3.
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Figur 3.10. Svarfordeling på spørsmålet «Forestill deg den perfekte kommune. Hvor nær et slikt ideal synes du din kommune
er?»

En større andel av Rogalendingene enn befolkningen i landet totalt sett har svart at de er fornøyde
med egen kommune, men feilmarginene (feltene i lysere farge rundt toppen på søylene) er såpass vide
at vi ikke kan konkludere med at nivåene i Rogaland er annerledes enn i landet totalt sett.
Det er de eldste (67 år eller eldre) og de yngste (18-24 år) deltakerne i undersøkelsen som gir de
høyeste vurderingene av hvor nær deres egen kommune er idealkommunen. Henholdsvis 19 og 16
prosent svarer at kommunen er svært nær idealet.
Om vi ser på type boligstrøk svarer nesten en av fire som bor i sentrum i storby i Rogaland at
kommunen er svært nær idealet. Det er kun respondentene som bor i storbysentrom som i vesentlig
grad har brukt det mest positive svaralternativet - blant personer som bor i storby men utenfor
sentrum, i forstad til storby eller i småbyer, faller andelen til 10-11 prosent.
Når det gjelder hvor fornøyde respondentene er med egen kommune, ligger andelene som er fornøyd
eller svært fornøyd på rundt tre fjerdedeler for de fleste typene boligstrøk. Storbyene vurderes litt
høyere, forsteder og småbyer noe lavere, men feilmarginene er større enn forskjellene.
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Figur 3.11. Svarfordeling på spørsmålet «Hvor trygt mener du at det er å bo i ditt nærområde?»

Drøyt halvparten av respondentene i Rogaland svarer at nærområdet deres er svært trygt. Om vi ser
de to høyeste kategoriene sammen, rommer de litt over fire av fem personer som besvarte
undersøkelsen. De øvrige svarene plasserer seg stort sett i mellomkategoriene – det er bare en liten
minoritet som opplever nærområdet som utrygt – drøyt én prosent i Rogaland.
Selv om det er bra at det prosentvis er få som opplever nærområdet sitt som utrygt, så skal vi ikke
glemme at 1,1 prosent av befolkningen i fylket utgjør drøyt 5200 personer. Det er i den yngste og eldste
alderskategorien vi finner flest som svarer at det er utrygt – 2,6 prosent i aldersgruppen 18-24 år og
1,6 prosent blant de over 67 svarer at nærområdet er svært eller ganske utrygt. I forhold til boligstrøk
er det i all hovedsak personer bosatt i sentrum i storby som svarer at nærområdet er utrygt.

60

3.5.1 Er ungdommene fornøyd med lokalmiljøet?

Figur 3.12. Andel ungdomsskoleelever som svarer at de er ganske- eller svært fornøyde med lokalmiljøet der de bor, 2016

I de fleste kommunene i Rogaland var et sted mellom 60 og 70 prosent av ungdomsskoleelevene
fornøyde med lokalmiljøet i 2016. De fire øverste kommunene er en ganske heterogen gruppe:
Stavanger, Sokndal, Bokn og Bjerkreim.
I Figur 3.12 er kategoriene «ganske fornøyd» og «svært fornøyd» slått sammen. Om vi ser på dem hver
for seg, har Bjerkreim den høyeste andelen som svarer at de er svært fornøyde, hele 53 prosent.
Årsaksforhold og konsekvenser
I datamaterialet fra Ungdataundersøkelsen ser vi at det er en tendens til at ungdomsskoleelever som
svarer at familien har dårlig økonomi også er mindre fornøyde med lokalmiljøet. Denne tendensen er
imidlertid svak – man kan i svært liten grad forutsi hva elevene mener om lokalmiljøet basert på hva
de oppgir om familiens økonomi. Grunnene til å være misfornøyd med lokalmiljøet kan også være
svært varierte – fra, f.eks. at det er kjedelig til at det oppleves som utrygt. Som neste avsnitt viser,
trenger ikke trygghet og fornøydhet samvariere – ungdommene i Forsand er minst fornøyde med
lokalmiljøet, men de fleste ungdomsskoleelevene som har besvart Ungdataundersøkelsen synes at
nærmiljøet er enten ganske- eller svært trygt.
Å se spørsmålet om hvor fornøyde ungdommene er med lokalmiljøet i sammenheng med andre
spørsmål om nærmiljøet – som tilbudet av lokaler for å møtes på fritiden, idrettsanlegg, kulturtilbud
og kollektivtilbud – bidrar bare i begrenset grad til å forklare i hvilken grad ungdommene er fornøyde
eller misfornøyde med lokalmiljøet. Siden det er så sammensatt hva som kan være grunnene til at
ungdommene er misfornøyde med lokalmiljøet, bør kommunene gjøre ytterligere undersøkelser før
tiltak iverksettes.
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3.5.2 Føler ungdommene seg trygge i lokalmiljøet?
Trygghet er svært viktig for velferd og trivsel. Mens vi på andre indikatorer ofte slår sammen kategorier
som «ganske bra» og «svært bra», fokuserer vi her først og fremst på andelene av ungdomsskoleelever
som oppgir at lokalmiljøet er svært trygt. Dette er nivået alle bør strekke seg etter, og som figuren
nedenfor viser, er det mange kommuner som har en del å gå på.
Svaralternativene er at elevene opplever nærmiljøet som svært trygt, ganske trygt, de er usikre eller
de føler seg utrygge. Andelen som opplever miljøet som utrygt er lav i de fleste kommunene, men i
Karmøy og Hå har seks prosent av ungdomsskoleelevene krysset av for at de føler seg utrygge. I Klepp
gjelder dette nesten fem prosent. I Rogaland totalt sett har 3,8 prosent svart at de føler seg utrygge.

Figur 3.13. Andel ungdomsskoleelever som opplever nærmiljøet som ganske- eller svært trygt, 2019

Skyggesøylene på toppen i Figur 3.13 illustrerer andel ungdomsskoleelever som opplever nærmiljøet
som ganske trygt. De er plassert på toppen av søylene som viser andelen som opplever at nærmiljøet
er svært trygt slik at summen av disse to viser andelen som synes nærmiljøet er enten ganske- eller
svært trygt.

Årsaksforhold og konsekvenser
Jenter føler seg noe mindre trygge enn gutter, men kjønnsforskjeller forklarer svært lite av variasjonen
mellom ulike kommuner. Elever som opplever å bli mobbet eller kommer fra familier med vanskelig
økonomi opplever nærmiljøet som noe mer utrygt, men heller ikke dette forklarer særlig mye av
variasjonen.
Å ikke oppleve nærmiljøet som trygt kan begrense ungdommenes livsutfoldelse og bidra til å begrense
både fysisk aktivitet, sosial kontakt og annet. Vi vet imidlertid ikke hva som gjør at nærområdene
oppleves som mindre trygge – det kan være alt fra trafikkproblemer eller dårlig belysning til
voldsepisoder eller lignende. Frykt for at ting en har hørt om i media skal kunne skje i eget nærmiljø
kan være nok til å trekke ned den opplevde tryggheten. Samtidig er det ikke til å komme unna at det
er vesentlige kommunevise forskjeller her, uten at vi vet sikkert hva disse forskjellene skyldes.
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3.6 Ungdommers medlemskap i fritidsorganisasjoner
Fritidsorganisasjoner gir unge muligheter til å møtes utenfor skolen og er viktige arenaer for samvær
med andre.

Figur 3.14. Andel ungdommer som er eller har vært med i en fritidsorganisasjon, 2016

65 prosent av ungdomsskoleelevene som har besvart Ungdataundersøkelsen er medlemmer i en
fritidsorganisasjon, og ytterligere 24 prosent har vært med tidligere (vist i skyggesøylene på toppen).
79-96 prosent av ungdommene er eller har vært med, mens andelen som fortsatt er med varierer fra
45 til 76 prosent.
Kommunevis er hovedforskjellen hvor mange som fortsatt er med, heller enn hvor mange som på noe
tidspunkt har vært med. Spørsmålet om hvorfor så mange i kommuner som Forsand, Finnøy og Sokndal
har sluttet i fritidsorganisasjoner blir et vesentligere spørsmål enn hvorfor bare rundt halvparten er
med.
Årsaksforhold og konsekvenser
Det er ikke gitt at det er negativt å ikke delta i fritidsorganisasjoner. Man kan tenke seg at flere
ungdommer i distriktskommuner driver med jakt og fiske, for eksempel – men dette passer dårlig med
at Bjerkreim og Suldal er blant kommunene med høyest deltakelse. En test av om kommunenes
sentralitet eller folketall samvarierer med deltakelse i fritidsorganisasjoner viser at det er i praksis
ingen sammenheng mellom disse. En annen mulighet er at noen kommuner har fritidstilbud som
passer bedre for barn enn ungdommer, og at flere derfor slutter.
En annen mulig sammenheng er at det kan være kostbart å delta i frivillige organisasjoner. Blant
ungdomsskoleelever deltar nesten tre av fire (70 prosent) av ungdommene fra familier som har god
råd hele tiden, mens andelen synker til 46 prosent for de som oppgir at familien har stort sett dårlig
råd og 40 prosent blant de som svarer at familien har dårlig råd hele tiden. Drøyt fire prosent av
ungdomsskoleelevene falt i 2019 i en av disse to kategoriene, noe som tilsier drøyt én elev (1,34) per
skoleklasse på 30 elever. Tiltak som senker økonomiske terskler for deltakelse kan med andre ord være
aktuelt om en ønsker å redusere sosiale forskjeller i deltakelsen.
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Folkehelsekonsekvensene av lav andel som deltar i fritidstilbud avhenger av både hva som er grunnen,
hva som er alternativet, og kvaliteten på fritidstilbudene. Generelt sett er det positivt med høy
deltakelse, men det er vanskelig å trekke noe tydelige konklusjoner uten mer informasjon om hvert
enkelt tilfelle.

3.7 Ungdom og fortrolige venner
Mellom 61 prosent (Hjelmeland) og 76 prosent (Bokn) av ungdomsskoleelevene i Rogaland var i 2016
sikre på at de hadde en eller flere venner som de kunne stole helt på og betro seg til om alt mulig. I
tillegg kommer 7-33 prosent som svarte at de trodde de hadde en slik venn. I tillegg hadde spørsmålet
svarkategoriene «det tror jeg ikke» og «har ingen jeg ville kalle venner nå for tida».

Figur 3.15. Andel ungdomsskoleelever som har fortrolige venner. Hovedsøylene viser de som er sikre, med de som tror de har
slike venner som skyggesøyler på toppen.

Som Figur 3.15, ovenfor, viser, er forholdene ganske motsetningsfylte i noen kommuner.
Sokndal har for eksempel en av de laveste andelene som er sikre på at de har fortrolige venner, men
den høyeste andelen som tror at de har det. Om en slår sammen disse to, havner Sokndal tredje øverst
(bak Bjerkreim og Gjesdal). Hvordan en skal tolke denne statistikken avhenger dermed i betydelig grad
av hva en legger i forskjellen på de som tror at de har fortrolige venner, og de som er sikre på det.
Det en imidlertid kan fastslå, er at om lag en av ti ungdomsskoleelever i Rogaland i 2019 svarte at de
ikke hadde en venn de stolte fullstendig på, som de kunne betro seg til om alt mulig27. Det tilsier at det
i en skoleklasse på 30 elever kan ventes å være minst tre som ikke har nære venner.

27

En kan spørre seg om kriteriene for gode vennskap er litt strenge i dette spørsmålet? Det er ikke utenkelig at
en større andel ville svart bekreftende hvis spørsmålet var noe mer i retning av «har du en eller flere gode
venner?».
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Årsaksforhold og konsekvenser
De som svarer at de ikke har venner opplever mobbing i langt større grad enn andre, de kommer i
betydelig større grad fra familier med dårlig økonomi, og de føler seg mindre trygge i nærmiljøet. Dette
illustrerer hvordan negative faktorer har en tendens til å hope seg opp, og sammenhengen med
familieøkonomi viser at det er et klart innslag av sosioøkonomiske forskjeller her.
Barn og unge som vokser opp uten nære venner går glipp av mye samvær og glede. Venner er også en
av de viktigste beskyttelsesfaktorene mot psykiske plager, mens mobbing er en av de viktigste
risikofaktorene28. Å sikre at ingen blir stående utenfor er vanskelig, men det er noe av det viktigste
man kan gjøre for barn og unge. Man bør derfor følge med på dette allerede fra barnehagealder av.

3.8 Ensomhet
Ensomhet er et til dels betydelig problem som vi har for lite informasjon om. Når en person opplever
ensomhet, tyder dette på at vedkommende savner fellesskap og sosial kontakt, noe som kan bidra til
en sterkt redusert livskvalitet. Ensomhet er et betydelig problem i seg selv for den som opplever det,
og problemer med ensomhet kan også ha vesentlige negative helse- og livsløpseffekter[44].
Ifølge SSBs oversikt om livskvalitet og levekår29 er 22 prosent av unge (her definert som aldersgruppen
16-24 år) i landet totalt sett plaget av en følelse av ensomhet. For befolkningen totalt sett er nivået 16
prosent. Ensomhet er også vanligere blant aleneboende over 45 år (se kapittel 1.2, fra side 17 for mer
om denne gruppen), arbeidsledige, uføre, eller har lav inntekt.
I en studie fra Sør-Trøndelag [45] var ensomhet den viktigste forklaringsfaktoren for elevers tanker om
å slutte i videregående skole (se kapittel 4.4, om gjennomføring i videregående skole, fra side 80 for
mer om dette).

28

Det er imidlertid en viss risiko for at personer som allerede har depressive plager i større grad opplever
ubehagelige hendelser som mobbing enn de som ikke har slike plager, slik at årsakssammenhengen mellom
psykiske plager og mobbing blir omvendt.
29
https://www.ssb.no/sosiale-forhold-og-kriminalitet/artikler-og-publikasjoner/sosiale-relasjoner
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Figur 3.16. Svarfordeling på spørsmålet «Har du den siste uka vært plaget av en følelse av ensomhet?» Ungdomsskoleelever,
landtotal, Rogaland og regionene.

Den klart største gruppen ungdomsskoleelever – rundt 50 prosent i Rogaland – svarer at de ikke er
plaget av ensomhet i det hele tatt. Dernest følger en drøy fjerdedel som svarer at de er lite plaget. I
Rogaland totalt sett svarer hhv. 12,4 og 10,8 prosent at de er ganske- eller veldig mye plaget. I 2018
var det 18019 ungdomsskoleelever i fylket, så dette tilsier at drøyt 2200 elever var ganske mye plaget
av ensomhet, og snaut 2000 elever var veldig mye plaget. En annen måte å framstille det på, er at i en
skoleklasse på 30 elever var det i gjennomsnitt drøyt tre (3,2) elever som var veldig mye plaget av
ensomhet, i tillegg til snaut fire (3,7) som var ganske mye plaget. Nesten hver fjerde ungdomsskoleelev
plages med andre ord av ensomhet i Rogaland.
Det er tydelige kjønnsforskjeller i hvem som plages av ensomhet: jenter har drøyt dobbelt så stor
sannsynlighet som gutter. Vi ser også en tendens til at problemene er større i høyere klassetrinn – men
omtrent likt i VG1 og VG2. Det er også en tendens til at ungdommer som har foreldre med høyere
utdanning er mindre plaget enn de som ikke har det – noe som illustrerer at det er problemer med
sosiale forskjeller her.
Årsaksforhold og konsekvenser
Ensomhet henger sammen med mangel på opplevd fellesskap og sosial kontakt (med fokus på opplevd
– det er ikke det samme som sosial isolasjon). Dette kan handle om mange ulike faktorer på både
individ- og gruppenivå. At så mange skoleelever plages med ensomhet kan leses som et tegn på at
skolemiljøet trenger forbedring med tanke på å inkludere alle.
Som nevnt ser vi en tendens til at det er en større andel ensomme blant elever der foreldrene har kort
utdanning (eller familien har dårlig økonomi), noe som viser at sosiale forskjeller gjør seg gjeldende
også her. Samtidig må en ta med i bildet at selv om det er en slik sammenheng, så kommer flertallet
av ungdomsskoleelevene som plages av ensomhet fra familier med god råd. De fleste elevene svarer
at familien har god råd, og selv om dette til en viss grad reduserer sannsynligheten for å plages med
ensomhet, betyr det ikke at problemet forsvinner.

66

Et støttende sosialt nettverk regnes som en beskyttelsesfaktor mot psykiske lidelser [46], noe som
tilsier at ensomhet, i tillegg til å være et problem i seg selv, også øker risikoen for problemer med den
psykiske helsen.

3.9 Mobbing
Mobbing kan ha svært alvorlige konsekvenser. I tillegg til å medføre mistrivsel og angst, kan mobbing
bidra til å hemme videre utvikling, og dermed ha langvarige negative konsekvenser. Flere studier viser
at mobbing og ensomhet øker risikoen for psykiske helseproblemer[46]–[49].
Barn med lav sosioøkonomisk status har en høyere risiko for å oppleve mobbing[50], og barn med lav
sosioøkonomisk status har en høyere risiko for å utvikle psykiske helseproblemer etter mobbing enn
andre[51]. Dette viser hvordan mobbing også bidrar til å videreføre og forsterke sosiale forskjeller.
Resultater fra ungdataundersøkelsen i Rogaland i 2016 viser at ungdom som svarer at familien har
dårlig råd oftere blir mobbet enn de som har god råd.
I denne sammenheng er det verdt å nevne at barn og unge med lav sosioøkonomisk status ikke bare
opplever mer mobbing, de utøver mer av det også[52, p. 68]. Ungdom som mobber andre har det
oftere vanskelig selv også: en finsk studie finner depresjon og selvmordstanker ikke bare er mer
utbredt hos mobbeofrene, men også hos mobberne. Datamaterialet fra Ungdataundersøkelsen gjør
det mulig for oss å studere en del sammenhenger mellom mobbing og andre faktorer. Noen resultater
presenteres nedenfor.
Plaging og trakassering blant voksne
For landet som helhet oppgir SSBs levekårsundersøkelse fra 201630 at to prosent av de spurte
arbeidstakerne utsettes for plaging og erting av arbeidskamerater et par ganger i måneden eller mer.
En til to prosent oppgir å oppleve det samme fra overordnede. For uønsket seksuell oppmerksomhet
på jobben, svarer 13 prosent av kvinnene i alderen 18-24 år at de har opplevd dette, mens åtte prosent
i alderen 25-44 og fire prosent i aldersgruppen over 44 år oppgir det samme. Fordelt etter alder er de
tilsvarende tallene for menn fire, to og én prosent. Vi ser også en tendens til at for kvinnene er dette
et problem som har økt over tid, og ligger nå på det høyeste nivået som er registrert i
levekårsundersøkelsene.
En dansk studie viser at personer som blir mobbet på arbeidsplassen har betydelig større risiko for å
utvikle depresjon[53]. Her bør man imidlertid merke seg at sammenhengen kan være motsatt – at
personer med depresjon oftere føler seg mobbet.
Ungdata: mobbing
Omtrent 24 300 elever har besvart spørsmålene om mobbing i Ungdataundersøkelsen i 2019 i
Rogaland. Det ble spurt om både opplevd plaging, trusler og utfrysing, og utøvelse av det. Det er en
definisjonssak hvor hyppig og alvorlig dette skal være for å kalles mobbing.

30

tabell 07873.
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Figur 3.17. Andel som opplever plager, trusler eller utfrysing ukentlig, etter skolenivå, trinn, kjønn, region samt foreldres
utdanningsnivå og økonomi. Figuren dekker elever i 8.trinn til VG2, unntatt for regionene, hvor bare ungdomsskolen
presenteres.

Figur 3.17 er en illustrasjon av kolonnen «Ukentlig» i Tabell 3.1, nedenfor. Figuren illustrerer hvordan
andelene som opplever mobbing varierer, med et særlig tydelig utslag blant elever som oppgir at
foreldrene har dårlig råd. Vi ser også en tendens til at andelen som opplever plager, trusler eller
utfrysing synker med stigende klassetrinn.

Tabell 3.1. Tendens til å oppleve plager, trusler eller utfrysing

Totalt
Ungdomsskolen
Videregående skole
8. trinn
9. trinn
Klassetrinn
10. trinn
VG1
VG2
Gutt
Kjønn
Jente
Dalane
Sør-Jæren
Region
Nord-Jæren
Ryfylke
Haugalandet
Begge
Har foreldre
Én
høyere utd.?
Ingen
Totalt

Ukentlig
4,8
5,4
3,8
5,9
5,5
4,9
4,0
3,4
5,0
4,6
5,2
6,1
5,0
6,1
5,7
4,2
5,2
6,0

Månedlig
6,1
7,0
4,6
7,1
7,0
6,8
4,4
4,8
5,9
6,3
7,9
7,6
7,1
7,5
6,0
5,9
6,4
6,1

Sjeldnere/aldri
89,0
87,6
91,6
87,0
87,4
88,3
91,5
91,8
89,0
89,1
86,9
86,2
87,9
86,4
88,3
89,9
88,3
87,9

Antall
24295
15716
10265
5295
5057
5170
5451
4757
13090
12815
812
2399
7675
1213
3410
13537
4781
3877
68

God råd
4,0
5,4
90,6
Verken eller
7,3
8,6
84,1
Dårlig råd
11,1
11,1
77,8
NB: For regionene er kun ungdomsskoleelever tatt med i tabellen. Kilde: Ungdata 2019.
Familiens
økonomi

20021
3896
1117

Tabell 3.1 illustrerer hvor stor andel elever i ulike grupper som opplever plaging, trusler eller utfrysing
ukentlig, månedlig eller sjeldnere. Spørsmålsformuleringen gjør at det kan diskuteres hvor grensen
mellom mobbing og mer sporadisk plaging, trusler eller utfrysing går, men vi anser at å oppleve dette
ukentlig klart faller innenfor kategorien mobbing. Samtidig er det verdt å merke seg at nivåene i
Elevundersøkelsen (presentert nedenfor) er lavere. For VG1 svarer 2,3 prosent av elevene at de har
blitt mobbet de siste månedene, mens fire prosent av de som har besvart Ungdataundersøkelsen
rapporterer om ukentlig plaging, trusler eller utfrysing.
Det er noen tendenser i datamaterialet, for eksempel ser vi en tendens til at åttendeklassingene
opplever mest mobbing av klassetrinnene som er med i undersøkelsen, og at nivåene deretter synker
for de påfølgende trinnene. Det er imidlertid mye heterogenitet i datasettet, og disse sammenhengene
er ganske svake (dvs. at de skiller seg ikke veldig ut fra det man kan forvente av tilfeldig variasjon). De
to sosioøkonomiske indikatorene har større forklaringskraft, men heller ikke disse forklarer særlig mye
av variasjonen i mobbetallene. Selv om, for eksempel, andelen som opplever mobbing er mye høyere
blant de som har dårlig råd enn de andre, så er det fortsatt slik at det store flertallet av de som opplever
mobbing kommer fra familier med god økonomi (f.eks. 757 fra familier med god råd, mot 115 fra
familier med dårlig råd). Dette gjør at selv om det er betydelige sosiale forskjeller her, så er det ikke
tilstrekkelig å fokusere bare på dette for å bekjempe mobbing.
Elevundersøkelsen: mobbing i første klasse på videregående

Figur 3.18. Andel elever i VG1 som svarte at de hadde opplevd mobbing de siste månedene i Elevundersøkelsen 2018/19.

Figur 3.18 illustrerer andelene som har opplevd mobbing31 på skolen de siste månedene. I motsetning
til Ungdata tar denne oversikten med mobbing fra voksne, men den utelater det som skjer på fritiden.

31

Spørsmålsformulering: «Er du blitt mobbet av andre elever/voksne på skolen de siste månedene?»
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Totalt sett har 2,3 prosent av elevene (ca. 165 elever) i VG1 svart at de har opplevd mobbing fra andre
elever de siste månedene, mens 1,6 prosent (ca. 115 elever) svarte at de har opplevd mobbing fra
voksne på skolen. Andelene som opplever mobbing er betydelig høyere på yrkesfag enn
studieforberedende. Blant guttene på yrkesfag svarer 3,4 prosent (ca. 77 elever) at de opplever
mobbing fra medelever, mens 3,1 prosent (ca. 70 elever) svarer at de blir mobbet av voksne32.
Om en regner med skoleklasser på 30 elever er det i gjennomsnitt en elev i annenhver klasse som blir
mobbet av medelever på studiespesialiserende fag, og en elev per klasse på yrkesfag. I forhold til
mobbing fra voksne, er det i gjennomsnitt en elev i hver tredje til fjerde klasse på studiespesialiserende
fag. På yrkesfag er det gjennomsnittlig en elev som opplever mobbing fra voksne i tre av fire klasser.
Her er andelene noe høyere for gutter enn jenter.
Det er svært alvorlig at skoleelever opplever mobbing fra voksne på skolen. Vi har bare
sammenlignbare data for de to siste skoleårene, men disse tyder på at andelen VG1-elever som
opplever mobbing fra voksne har sunket betydelig – særlig på studieforberedende fag. Blant gutter på
yrkesfag ser vi imidlertid en viss økning, fra 2,6 til 3,1 prosent. Det er for tidlig å si om dette er reelle
endringer eller mer tilfeldige svingninger.

Årsaksforhold og konsekvenser
En gjennomgang av forskning på langtidsvirkninger av mobbing [54] viser at mobbeofre har større
risiko for en rekke faktorer, deriblant angst, depressive symptomer33, psykoser33, selvskading og økt
selvmordsrisiko. Gjennomgangen viser også at mobbeofre har en tendens til å ha lavere utdanning og
inntekt senere i livet. En annen studie, basert på data fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag [4],
finner at når en kontrollerer for kjennetegn ved både ungdommer og foreldrene deres, er mobbing en
av de viktigste risikofaktorene for psykiske plager. Konsekvensene av mobbing er med andre ord til
dels svært alvorlige, både på kort og lang sikt.

4 Skole
4.1 Skoletrivsel i 10. klasse
Barn og unge tilbringer svært mye tid på skolen, og trivsel der er viktig både av hensyn til det sosiale
og læringen. Generelt ser vi en viss bedring i skoletrivsel over tid i Rogaland, samtidig som de regionale
forskjellene har blitt mindre. Det tydeligste utviklingstrekket er at en større andel av elevene i Dalane
trives nå enn for noen år siden.

32

Merk at kategoriene ikke er gjensidig utelukkende: det er fullt mulig å svare at en opplever mobbing fra både
medelever og voksne.
33
Her finner forskerne et dose-responsforhold, dvs. at problemene blir større jo mer alvorlig mobbingen har
vært.
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Figur 4.1. Andel 10. klassinger som trives på skolen, Rogaland og regionene, utvikling over tid.

I Rogaland totalt sett svarte i gjennomsnitt 85 prosent av elevene at de trivdes godt eller svært godt
på skolen i skoleårene fra 2013/14 til 2017/1834. Sauda, Time og Stavanger har de høyeste andelene
som trives – 89 prosent i Sauda og 88 prosent i Time og Stavanger. Det er imidlertid begrensede
forskjeller det er snakk om – de fleste kommunene og alle fylkene har andeler mellom åtte og ni av ti
som trives.

34

Merk at i 2013 ble spørsmålsformuleringen endret fra «Trives du godt på skolen?» til «Trives du på skolen?»
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Figur 4.2. Andel 10. klassinger som trives på skolen, landstotal, fylker og kommuner i Rogaland, gjennomsnitt for skoleårene
2013/14 til 2017/18.

Selv om andelene som trives er høye, er det viktig å huske at ti til tjue prosent av elevene i kommunene
i Rogaland (vesentlig flere i Forsand og Kvitsøy) ikke har svart bekreftende på at de trives. I en
skoleklasse på 30 elever tilsvarer dette tre til seks elever – som er et betydelig antall.
En faktor som gjør situasjonen noe vanskeligere er at vi har to datakilder til skoletrivsel – og på
kommunenivå viser de ikke helt det samme. I tallene fra Ungdata 2016 er for eksempel de aller fleste
10. klassingene litt eller helt enige i påstanden «jeg trives på skolen». Også Tysvær og Rennesøy har
betydelig høyere andeler som trives i Ungdataundersøkelsen enn i Elevundersøkelsen, som
Kommunehelsa statistikkbank baserer seg på. Elevundersøkelsen er imidlertid mindre utsatt for
tilfeldige svingninger fra år til år, siden den er gjennomsnitt for en femårsperiode.
Årsaksforhold og konsekvenser
Årsakene til at elever svarer at de ikke trives kan være mange – fra kjedsomhet og mangel på interesse
via faglige problemer til sosiale konflikter og mobbing. Tallmaterialet fra Ungdata gir muligheter til å
undersøke hvilke faktorer som samvarierer med skoletrivsel. Det er i praksis ingen kjønnsforskjell når
en kontrollerer for familieøkonomi, venner og mobbing. Blant ungdommer fra familier med god
økonomi (hele eller det meste av tiden de siste to årene), som har fortrolige venner (de tror eller er
sikre på at de har det), og som aldri opplever mobbing er sannsynligheten for å trives på skolen rundt
96 prosent. Dette er heldigvis den klart vanligste kombinasjonen, som dekker halvparten av
ungdomsskoleelevene i Ungdataundersøkelsen. Legger vi til de som nesten aldri opplever mobbing
øker andelen til 69 prosent av elevene, men andelen som trives på skolen synker til rundt 93 prosent.
Skoletrivselen til elever som svarer at de er usikre eller at de ikke har noen de vil kalle venner er
markant lavere. Dette gjelder omtrent ni prosent av elevene, og andelen som trives på skolen varierer
fra under halvparten for elever som i tillegg opplever mobbing og kommer fra familier med dårlig
økonomi, til 60-70 prosent for elever som ikke tror at de har venner de kan stole på og betro seg til,
men som sjelden eller aldri opplever mobbing.
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Om vi ser på de som opplever mobbing flere ganger i uka varierer andelen som trives på skolen fra 69
til åtte prosent. Familieøkonomi spiller en rolle, men om de har venner er langt mer utslagsgivende
(her er det viktig å ha i bakhodet at mobbingen ikke nødvendigvis skjer på skolen).
Selv om det er uklarheter i tallene, for eksempel siden vi ikke vet om mobbingen skjer på skolen eller
ikke, viser resultatene fra Ungdataundersøkelsen en tendens til opphoping av negative faktorer hos
enkeltelever. Heldigvis gjelder det bare en begrenset andel av elevene, men dette er ingen trøst for de
det gjelder. Elever fra familier med utfordrende økonomi har i mindre grad fortrolige venner, de
opplever mobbing oftere – og de trives i mindre grad på skolen. Det er til dels betydelige sosiale
forskjeller her, og manglende skoletrivsel vil med stor sannsynlighet medføre redusert læringsutbytte.
Dette bidrar i sin tur til å videreføre de sosiale forskjellene.

4.2 Ferdigheter i grunnskolen
Grunnskolen er en av de viktigste arenaene for utjevning av sosiale forskjeller. Her skal alle elevene
utrustes med tilstrekkelig kompetanse til å kunne gjøre sunne valg og ta vare på seg selv og de rundt
seg. Samtidig ser vi tydelig at sosiale forskjeller vedvarer gjennom skoleløpet og tydeliggjøres av
karakternivåene i ungdomsskolen. For eksempel er det en tydelig sammenheng mellom foreldrenes
utdanningsnivå og resultat på nasjonale prøver i åttende klasse35. Disse resultatene henger i sin tur
sammen med karakterene, som igjen har en tydelig sammenheng med sannsynligheten for å fullføre
videregående skole.
Erfaringer fra grunnskolen, både positive og negative, utgjør et viktig grunnlag for resten av livsløpet
[47]. Elever som sliter seg gjennom skolen med dårlige karakterer og liten mestringsfølelse kan lett få
problemer med å gjennomføre videregående opplæring. Dette innebærer at de vil mangle kompetanse
som for de fleste er svært viktig for adgang til videre utdanning og/eller arbeidslivet. For mer om dette,
se kapitlet om frafall fra videregående skole, side 80.
En gjennomgang [55] av hva som kjennetegner skolene som har gode resultater fra nasjonale prøver
viser at disse skolene har et stort undervisningsomfang, lærerstyrt profil i undervisningen36, godt
arbeids- og læringsmiljø, et høyere timetall enn det som er fastsatt av skolemyndighetene, og en godt
utbygget informasjonsteknologisk infrastruktur (målt som høy pc-tetthet i skolen). I Rogaland er det
gjennomsnittlig tre elever per pc i grunnskolen, litt lavere enn gjennomsnittet for landet totalt sett.
Høyt utdannede foreldre med stabile familieforhold bidrar også positivt. En viss andel av
minoritetsspråklige elever virker positivt, men blir andelen for stor så reverseres dette.
Minoritetselever ser ut til å få en ekstra prestasjonsgevinst på skoler som har et godt og inkluderende
læringsmiljø.
Det er imidlertid ikke uproblematisk å måle ferdighetsnivå i grunnskolen. Ferdighetsnivå er et svært
sammensatt begrep, som binder sammen blant annet kunnskapsnivå innen en rekke områder,
modenhet og sosiale ferdigheter. Hva vi velger å vektlegge kan ha stor betydning for resultatene vi får.
Videre er målemetoden feilbarlig – ulikheter mellom skoler i hvordan de gjennomfører undersøkelser
og hvor mye elevene forberedes på den aktuelle målemetoden i forkant kan fordreie resultatene.
Problemer med tilfeldige svingninger dempes noe av å bruke gjennomsnitt for flere skoler (tall
presenteres per kommune) og over flere år.

35

www.ssb.no/nasjprov
Det vil si at skolene i stor grad baserer seg på "klassisk tavleundervisning" hvor elevene sitter samlet og lytter
til læreren, arbeider individuelt i klasserommet under lærerens oppsyn, og diskuterer fag med læreren i plenum.
36
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En annen faktor handler om hvor mye skolene bidrar til elevenes ferdighetsnivå, i forhold til den sosiale
bakgrunnen elevene har. Skoler hvor en stor andel av elevene kommer fra familier med lavt
utdanningsnivå vil under ellers like forutsetninger få dårligere resultater. Det varierer imidlertid en del
fra skole til skole i hvilken grad de er i stand til å løfte svakerestilte elever, og på den måten oppnå den
sosiale utjevningen man ønsker at skolesystemet skal bidra med. En studie [56] som fokuserer på
denne problemstillingen har funnet at variasjoner i resultat mellom ulike skoler først og fremst handler
om elevsammensetningen, ikke skolenes kvalitet (se kapittel 4.2.3, nedenfor, for en illustrasjon av
forholdet mellom foreldrenes utdanningsnivå og elevenes karakterer).
Dette betyr ikke at absolutt ferdighetsnivå er uviktig – tvert imot – men det viser at noen skoler,
områder og regioner har en enklere oppgave enn andre. For mer om skolenes resultater når en justerer
for elevenes bakgrunn, se kapittel 4.3, side 79.

4.2.1 Mestringsnivå i lesing
Figuren nedenfor viser andelen 5. klassinger som har laveste mestringsnivå i lesing på nasjonale prøver.
Andelen i Rogaland totalt sett er nær identisk med landstotalen, men det er noe forskjeller mellom
regionene. Stort sett er mellom en tredjedel og en fjerdedel av femteklassingene på laveste
mestringsnivå.

Figur 4.3. Utvikling i andel 5. klassinger med laveste mestringsnivå i lesing. Landstotal, Rogaland og regionene.

Nivåene er i all hovedsak stabile over tid, men i Dalane skjer det imidlertid et påfallende brudd med
denne tendensen. Her synker andelen med laveste mestringsnivå kraftig i løpet av én periode, men
det nye nivået videreføres til siste periode uten særlig endring. Her skjer det en forskyving av elever
fra laveste mestringsnivå til nivå 2, som er i midten, mens andelene på det beste nivået er ganske
stabile. Også Haugalandet og Ryfylke forbedrer resultatene mot slutten av tidsperioden, men her er
det snakk om langt mer gradvise endringer.
I Dalane (Eigersund, Sokndal, Lund og Bjerkreim) er det særlig Eigersund (fra 27 til 22 prosent), Sokndal
(fra 35 til 19 prosent) og Bjerkreim (fra 45 til 23 prosent) som forbedrer resultatene. Lund ligger stabilt
på rundt 30 prosent. Som nevnt ovenfor er det først og fremst elevsammensetningen som påvirker
resultatene på nasjonale prøver, men det virker urealistisk at det har skjedd vesentlige endringer i
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elevgrunnlaget så brått. Om dette er en reell forbedring i ferdighetsnivået til de svakeste elevene er
dette et viktig skritt i retning av å redusere sosiale forskjeller. Man må imidlertid også ha i bakhodet at
endringene kan helt eller delvis være drevet av endringer i hvor mye elevene forberedes på denne
typen prøver, eller hvilke elever som fritas fra prøvene. I små kommuner kan denne typen endringer
gi ganske betydelige utslag

Figur 4.4. Andel 5.klassinger med laveste mestringsnivå i lesing. Landstotal, fylker og kommuner i Rogaland, gjennomsnitt for
skoleårene 2014/15-2016/17

For den siste tilgjengelige tidsperioden skiller Hjelmeland og Hå seg ut med høye andeler 5. klassinger
med lavt mestringsnivå i lesing. Tidligere befant også Sokndal seg på dette nivået, men det har skjedd
en markant endring, og Sokndal har nå ett av fylkets laveste nivåer. Også Rennesøy har forbedret
resultatene kraftig de siste periodene, med en nedgang fra 35 prosent i perioden 2011/12-2013/14.
Gjesdal har derimot hatt stabilt lave nivåer.
Hå og Hjelmeland har hatt høye nivåer i flere år, men Hjelmeland har hatt en nedadgående trend en
tid nå, og er nå nesten ti prosentpoeng lavere enn nivåene på sitt høyeste. Også Lund, Forsand og
Vindafjord har redusert andelen som er på laveste mestringsnivå, mens vi ser en utvikling i motsatt
retning i Sauda.

4.2.2 Mestringsnivå i regning
Mestringsnivå i regning kartlegges og brukes i oversiktsarbeidet på samme måte som lesing, men det
er matematiske ferdigheter som registreres i stedet for språkferdigheter. Sammenlignet med
leseferdighetene ser vi en noe tydeligere positiv utvikling over tid. Også her skiller Dalane seg ut, men
her er endringen over tid mer gradvis. Dalanekommunene sett under ett hadde den største andelen
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med regneferdigheter på nivå en i perioden 2008/09-2010-11, men andelen har sunket jevnt og trutt,
slik at Dalane er den regionen med lavest andel i siste periode vi har data for.

Figur 4.5. Utvikling i andel 5. klassinger med laveste mestringsnivå i regning. Landstotal, Rogaland og regionene.

Kartleggingen av regneferdigheter skjer etter samme prinsipp som kartleggingen av leseferdigheter (se
forrige avsnitt), så styrkene og svakhetene er de samme. Jevnt over er andelen femteklassinger på
laveste mestringsnivå nedadgående, men nivåene varierer mye innad i fylket.
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Figur 4.6. Andel 5.klassinger med laveste mestringsnivå i regning. Landstotal, fylker og kommuner i Rogaland, gjennomsnitt
for skoleårene 2014/15-2016/17

Som figuren viser er det betydelig variasjon i andelen som har laveste mestringsnivå i regning, både
innad i Rogaland og mellom fylkene. Det er en klar samvariasjon mellom denne fordelingen og
andelene som har lavest mestringsnivå i lesing.
Årsaksforhold og konsekvenser
Leseferdigheter utgjør et svært viktig grunnlag for å tilegne seg andre ferdigheter, og for å fungere i
både dagligliv og en stadig større andel av arbeidslivet. Svake leseferdigheter øker risikoen for svakere
ferdighetsnivå generelt, noe som øker risikoen for dårlige arbeidsmarkedsutfall og helseproblemer
senere i livet. Mye av det samme gjelder regneferdigheter, som også kan betraktes som en indikasjon
på generelt ferdighetsnivå.
Ferdighetsnivå er svært vanskelig å måle, og som indikasjon på risiko for framtidig situasjon er det
store feilmarginer på disse tallene. Som nevnt tidligere viser forskning at resultater på nasjonale prøver
i stor grad styres av elevsammensetningen – som i sin tur styres av foreldrenes situasjon. Det er
tydelige sammenhenger mellom elevenes prestasjoner på nasjonale prøver, og foreldrenes
utdanningsnivå. Samtidig ser vi til dels store endringer over tid i enkeltkommuner og regioner. Dette
kan skyldes både endringer i elevenes ferdigheter, endringer i elevenes sosioøkonomiske bakgrunn
(selv om store endringer her ikke vurderes som særlig sannsynlig), endringer i hvilke av elevene som
deltar i nasjonale prøver og i hvilken grad elevene er vant med å gjennomføre denne typen prøver.
Andelen som ligger på laveste ferdighetsnivå kan ansees som en utsatt gruppe fra et
folkehelseperspektiv. De har økt risiko for å ikke gjennomføre videregående opplæring, og dermed gå
inn i voksenlivet med kort utdanning og lavere ferdighetsnivå. Begge disse faktorene øker risikoen for
både helseproblemer og dårlig tilgang til arbeidsmarkedet. En reell reduksjon i antall elever som
befinner seg på laveste ferdighetsnivå er med andre ord et viktig skritt i retning av både bedre helse
og livskvalitet, og reduserte sosiale forskjeller.
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4.2.3 Grunnskolepoeng
Grunnskolepoeng er gjennomsnittskarakteren en elev har når hun eller han går ut av 10. klasse, ganget
med ti. Det er vanskelig å vurdere gjennomsnittlige grunnskolepoeng på kommunenivå som indikasjon
på ferdighetsnivået, men fordelingen etter kjønn og foreldres utdanningsnivå kan illustrere en del om
både kjønnsforskjeller og hvordan sosiale forskjeller videreføres.

Figur 4.7. Utvikling i gjennomsnittlige grunnskolepoeng i Rogaland, etter kjønn og foreldrenes utdanningsnivå.

Figuren over illustrerer utviklingen i gjennomsnittlige grunnskolepoeng fra 2009 til 2018, fordelt etter
kjønn og foreldrenes utdanningsnivå. Vi ser tre hovedtrekk:
-

-

-

Sammenhengen mellom ungdommenes karakterer og foreldrenes utdanningsnivå: i
gjennomsnitt har ungdommene bedre karakterer jo høyere utdanning foreldrene har. Dette
er også en tydelig illustrasjon på sosiale forskjeller og hvordan de videreføres fra en generasjon
til den neste.
Kjønnsforskjellene: det er en tydelig tendens til at jenter har bedre karakterer enn gutter. I
gjennomsnitt har jentene 4,8 poeng – nesten en halv karakter – bedre resultat enn guttene.
Kjønnsforskjellene har økt noe i løpet av perioden – jentene har dratt fra mest blant de som
har foreldre med høyere utdanning.
Forbedring over tid: alle gruppene unntatt gutter som har foreldre med lang høyere utdanning
har forbedret nivået i løpet av perioden. Den største forbedringen ser vi hos jenter som har
foreldre med grunnskole eller ingen fullført utdanning (2,7 poeng). De siste to årene ser vi
dessverre motsatt utvikling hos guttene i samme gruppe. I denne gruppen har økningen bare
vært på ett poeng siden 2009.

I tillegg har det i perioden siden 2009 skjedd en forskyving i utdanningsnivået til foreldrene til 10.
klassingene: elevtallet er stabilt, men foreldrene har i større grad høyere utdanning i 2018 enn i 2009.
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Årsaksforhold og konsekvenser
Vi ser her en tydelig sammenheng mellom foreldres utdanningsnivå, og barnas skoleprestasjoner. Om
vi ser avgangskarakterene som et mål på akkumulert kunnskap hos den enkelte, er det tydelig at unge
med foreldre som har kort utdanning, selv er dårligere rustet for videre utdanning. Vi vet ikke ut fra
dette hvor mye skolesystemet har bidratt til å jevne ut de sosiale forskjellene, men det er tydelig at
det er mer å gå på.
I forhold til hvor mye skolesystemet bidrar til å jevne ut sosiale forskjeller kan skolebidragsindikatorene
gi en pekepinn. Se avsnittet nedenfor.

4.3 Skolebidragsindikatorer
Fordelingen av karakterer per skole avhenger av en kombinasjon av hva slags bakgrunn elevene har,
og hvor mye de lærer på skolen. Skoler hvor de fleste av elevene kommer fra hjem hvor foreldrene har
høy utdanning oppnår normalt bedre resultater enn skoler hvor elevenes foreldre har kortere
utdanning. Høyt karakternivå tyder med andre ord ikke nødvendigvis på gode skoler – i mange tilfeller
handler det vel så mye om at skolene har ressurssterke elever som har lett for å tilegne seg
kompetanse.
Skolebidragsindikatorene er en beregning av hvordan gjennomsnittskarakteren hadde blitt hvis alle
skolene hadde samme elevgrunnlag37. Tallene er omregnet til et landsgjennomsnitt på 3,4. Høyere
verdier enn dette tyder på at skolene presterer bedre enn landsgjennomsnittet, sett i forhold til
elevgrunnlaget de har.

Figur 4.8. Kommunevise skolebidrag for ungdomsskolen i Rogaland, skoleårene 2010-11, 2012-13 og 2014-15.

Figur 4.8 er sortert etter gjennomsnittlig skolebidrag for de tre skoleårene, illustrert med røde ringer.
I tillegg er enkeltårene illustrert med fargede firkanter og feilmarginer. Små kommuner er svært

37

For mer informasjon, se https://www.ssb.no/utdanning/sporsmal-og-svar-om-skolebidragsindikator
Forskjeller i elevgrunnlag handler blant annet om andel med innvandrerbakgrunn, foreldrenes utdanningsnivå
og husholdningens inntekt, men også om elevenes tidligere resultater.
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følsomme for tilfeldige svingninger, noe som gir vide feilmarginer og ofte mye variasjon fra år til år. Se
for eksempel Forsand og Bokn for eksempler på dette.
Andre kommuner, særlig Hå og Eigersund, har lite variasjon over tid. Det kan imidlertid være endringer
innad i kommunene, og noe av stabiliteten skyldes nok også at tallgrunnlaget er rundet til første
desimal.
Sola er den kommunen hvor skolen ser ut til å bidra mest med å heve ungdomsskoleelevenes
prestasjoner, med Haugesund like bak. Nivået i Haugesund har steget de siste årene, så om dette
fortsetter kan Haugesund komme til å overta førsteplassen.
I de tilfellene der feilmarginene til kommuner overlapper, kan vi ikke si at forskjellen er statistisk
signifikant – det er ikke tilstrekkelig usannsynlig at den skyldes tilfeldigheter til at vi kan stole på den.
Når vi tar med at avrunding av tallene gjør at feilmarginene har blitt litt vilkårlig forkortet eller forlenget
i en del tilfeller betyr dette i praksis at vi ikke kan fastslå vesentlige forskjeller mellom de fleste av
kommunene i fylket. Sola, Haugesund og Karmøy ser ut til å ha etablert seg over landsgjennomsnittet,
mens Stavanger, Sandnes, Sokndal og Klepp viser lovende tendenser.
Hå ligger stabilt i nedre ende av skalaen. Som illustrert i Figur 4.4 har kommunen den høyeste andelen
5. klassinger som har laveste mestringsnivå i lesing, så det kan se ut som kommunen kan ha et
utfordrende elevgrunnlag som skolene ikke lykkes med å løfte.
Dalanekommunene har forbedret seg betydelig innen både lese- og regneferdigheter (se Figur 4.3 og
Figur 4.6). På skolebidragsindikatorene er det bare Sokndal som skiller seg ut: feilmarginene er
uunngåelig vide i en slik liten kommune, men nivået er høyt.

Årsaksforhold og konsekvenser
De skolene og kommunene som har høyest skolebidrag klarer å løfte både elever som statistisk sett
har svakere skoleresultater, og de øvrige elevene, sett i forhold til hva man kunne forvente ut fra
elevenes forutsetninger. Selv om dette ikke nødvendigvis reduserer sosiale forskjeller direkte, så hever
det kompetansenivået i den gruppen som trenger det mest. Flere elever kommer ut av grunnskolen
med høyere kompetanse enn de ville hatt i en gjennomsnittsskole. De er dermed bedre rustet for
videre utdanning og arbeidsliv, og risikoen for frafall fra videregående skole, med de negative
ringvirkningene det har, reduseres. For mer om dette temaet, se neste delkapittel.

4.4 Gjennomføringsgrad i videregående skole
Sosiale forskjeller blant barn er synlige helt fra barnehagen [57], [58], og de blir tydeligere gjennom
utdanningsløpet. Elever med svake karakterer fra ungdomsskolen har en betydelig høyere risiko for å
ikke fullføre videregående skole [59], noe som igjen bidrar til en negativ spiral som blant annet
innebærer større risiko for arbeidsledighet og dårligere helse senere i livet. Mangel på formell
utdanning er også en større begrensning på arbeidsmarkedet nå enn tidligere, på grunn av at det blir
stadig færre jobber for personer uten formell utdannelse. I tillegg må både disse og andre
arbeidssøkende i langt større grad enn før konkurrere med utenlandske arbeidssøkere.
Tallmaterialet som presenteres her baserer seg på andel som har gjennomført videregående utdanning
innen fem år. En del av de som ikke fullfører i løpet av denne perioden, får likevel vitnemål eller fagbrev
på et senere tidspunkt, mens en del andre er i jobb. Gruppen som står igjen uten jobb eller utdanning
er med andre ord mindre enn gruppen som ikke fullfører videregående skole innen fem år. Mange
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klarer seg fint uten fagbrev eller studiekompetanse, men personer i denne gruppen tenderer til å være
langt mer sårbare i arbeidslivet, de havner oftere på trygd og har lavere inntekt enn de som fullfører
videregående skole.
Ungdom med innvandrerbakgrunn har i utgangspunktet lavere sannsynlighet for å gjennomføre
videregående skole, men om en kontrollerer for karakternivå fra ungdomsskolen, så forsvinner denne
forskjellen [59]. Om en lykkes med å løfte kompetansenivået i denne gruppen – og andre som trenger
det – slik at de kommer seg gjennom videregående skole, kan dette i stedet gi en positiv spiral, med
mindre uhelse, færre arbeidsledige og mer tilgjengelig arbeidskraft.
En sammenligning av elever som så vidt hadde gode nok karakterer med elever som nesten hadde det
viser at de som så vidt klarte å få vitnemål hadde lavere sannsynlighet for å være arbeidsledige,
mottakere av offentlig stønad eller i fengsel fem år etter at de gikk ut av ungdomsskolen [59]. Dette
illustrerer at det er en betydelig forskjell på om en har et vitnemål eller ikke, selv om
karaktergrunnlaget er svakt.
Dette illustrerer hvordan sosiale forskjeller i betydelig grad videreføres gjennom utdanningsløpet.
Personer uten fagbrev eller studiekompetanse har en svakere tilknytning til arbeidslivet, får dårligere
inntekt og har større risiko for helseproblemer – og det er en tydelig tendens til at deres barn arver
disse problemene.
Hva som er grunnene til at elever ikke fullfører videregående skole varierer. Sammenhengen mellom
kompetansenivå (gjenspeilt av karakternivå) og frafall illustrerer at for en del blir det for tøft på grunn
av manglende faglige forutsetninger. Samtidig bidrar psykiske og somatiske helseproblemer til fravær
og frafall [47], [60], [61], [62, p. 35], mens faktorer som forventningspress, mobbing og mistrivsel på
skolen kan virke forsterkende på psykiske vansker. Samtidig er det nødvendig å vurdere om selv
skolesystemet er en del av problemet – blir elever som er mer praktisk enn teoretisk anlagt i praksis
skjøvet ut?
En del velger også å slutte fordi de fristes av å gå over i jobb. Lav arbeidsledighet, gode
sysselsettingsmuligheter og godt lønnsnivå for ufaglært arbeidskraft bidrar også til å øke frafallet [59],
[63].
En studie fra Sør-Trøndelag [45] kartlegger sammenhengen mellom elevers tanker om å slutte i
videregående skole og en rekke mulige forklaringsfaktorer38. De finner at ensomhet er den
enkeltfaktoren som henger tettest sammen med tanker om å slutte. En betydelig andel av elevene i
ungdomsskole og videregående skole i Rogaland plages av ensomhet – se delkapitlet om ensomhet fra
side 65 for mer om dette.
Til tross for at videregående skole er fylkeskommunens ansvar, har kommunene en klar egeninteresse
i å bidra til at flest mulig fullfører videregående skole. Dette er imidlertid en prosess som begynner
lenge før elevene selv begynner på videregående. Som tidligere nevnt er karakterene fra
ungdomsskolen en viktig indikator på sannsynligheten for at en person fullfører videregående skole
[59]. Disse karakterene bygger i sin tur på kunnskap og ferdigheter som er akkumulert siden fødselen.
Å sikre god kvalitet i barnehager og skoler kan derfor være et av de viktigste forebyggende tiltakene
kommunene kan gjøre.

38

Kjønn, karakterer fra ungdomsskolen, fars utdanningsnivå, indre motivasjon, opplevd mestring, sosial støtte
fra lærer og ensomhet.
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Figur 4.9. Andel frafall fra videregående skole, gjennomsnitt for perioden 2014-16. Landstotal, fylker og kommuner i Rogaland,
med illustrasjon av utvikling over tid (røde punkter – de største/mørkeste er nyest).

Figur 4.9 illustrerer andelen elever per kommune som ikke har gjennomført videregående skole etter
fem år. I tillegg er det lagt på røde flekker som viser verdiene for tidligere år. Dette illustrerer at selv
om tilfeldige variasjoner glattes ut ved å trekke gjennomsnitt over flere år, er det en del kommuner
hvor frafallet varierer mye fra år til år. To eksempler er Forsand og Bokn, men situasjonene deres er
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motsatt: Bokn har sitt høyeste nivå i perioden 2014-16, mens Forsand har sitt laveste. Et oppløftende
trekk er at det er langt flere prikker over dagens nivåer enn under for de fleste fylkene og kommunene
i Rogaland. Hjelmeland, Bjerkreim og Bokn skiller seg fra dette mønsteret. Nivåene i Bokn har svingt
mye tidligere, men har generelt sett vært høye, Hjelmeland opplevde en tydelig nedgang for noen år
siden, men frafallet har økt igjen, mens Bjerkreim har hatt en grovt sett oppadgående tendens i flere
år.

Figur 4.10. Andel frafall fra videregående skole, utvikling over tid for landet totalt, Rogaland og regionene i fylket.

Med unntak av en reduksjon fra perioden 2014-14 til 2013-15 har frafallet fra videregående skole i
Rogaland totalt sett vært stabilt i lengre tid. Samtidig har frafallet i landet totalt sett sunket, slik at
Rogalands forsprang på landstotalen har blitt mindre og mindre. Innad i Rogaland er det på Jæren vi
finner det høyeste frafallet, mens Ryfylke ligger lavest.
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Figur 4.11. Andel frafall fra videregående skole, gjennomsnitt for perioden 2014-16. Landstotal, fylker og kommuner i
Rogaland, med illustrasjon av frafall etter foreldres utdanningsnivå.

Figur 4.11 er identisk med Figur 4.9, bortsett fra at den loddrette aksen er utvidet, og at punktene som
viser utvikling over tid totalt sett er erstattet med punkter som illustrerer frafallsgrad basert på
foreldrenes utdanningsnivå. Punktene er skalert slik at eldre data har mindre punkt.
Det er en tydelig tendens til at ungdommer som har foreldre med grunnskole som høyeste
utdanningsnivå har betydelig høyere frafall enn totalen, de som har foreldre med utdanning fra
videregående skole har jevnt over et frafall som er litt høyere enn totalfordelingen, og de som har
foreldre med høyere utdanning har lavere frafall.
Selv om frafallet blant elever som har foreldre med kun grunnskoleutdanning er vesentlig høyere enn
de andre gruppene, så trekker det ikke totalverdiene så mye opp fordi det er ganske få elever i denne
gruppen (snaut ti prosent av elevene totalt sett). Eigersund skiller seg ut med et relativt lavt frafall i
denne gruppen de siste to periodene: 25 og 22 prosent, mot nivåer rundt 40 prosent tidligere.
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Figur 4.12. Frafall fra videregående skole i Rogaland og hele landet, etter foreldrenes utdanningsnivå

Frafallet blant elever som har foreldre med grunnskoleutdanning er svært høyt, men det har gått noe
ned etter en topp rundt 2011. Nedgangen i landet totalt startet imidlertid tidligere enn i Rogaland, noe
som gjør at Rogalands nivå nå er nærmest identisk med landstotalen.
Også blant elever der foreldrene har utdanning fra videregående skole, er frafallet høyt, men det viser
en nedadgående tendens. For elever der foreldrene har høyere utdanning ser vi derimot det motsatte
bildet: frafallet er vesentlig lavere enn de andre gruppene, men i Rogaland har det økt mellom de to
siste periodene. Samtidig har det gått ned i landet totalt sett.
Årsaksforhold og konsekvenser
Som tidligere nevnt er det sammensatt hva som utløser frafall fra videregående skole. To
hovedforklaringer som har blitt trukket fram er ferdighetsnivå og ensomhet. Elever med svake
karakterer fra ungdomsskolen har vesentlig forhøyet risiko for å ikke gjennomføre videregående
opplæring. Disse elevene har ofte slitt med skoleprestasjoner over lang tid, og for noen blir
problemene så store at de bevisst eller ubevisst faller ut av utdanningsløpet. Det er ikke utenkelig at
dette langt på vei er de samme elevene som forteller om ensomhet – og som i større grad har foreldre
med kort utdanning.
Andre har tilstrekkelige ferdigheter, men mangler motivasjon, eller de fristes av muligheter til å gå ut
i jobb i stedet. Samvariasjonen mellom foreldrenes utdanning og ungdommenes frafall viser, selv om
det er mange unntak, en tydelig tendens til at utdanningsnivå går i arv. Dette bidrar også til
videreføring av sosial posisjon, arbeidsforhold, lønnsnivå og tilknytning til arbeidslivet.
Denne reproduksjonen av utdanningsforskjeller viderefører også sosiale forskjeller og helseforskjeller.
En indikasjon på hvordan helsen samvarierer med utdanningsnivået er nivå og utvikling i forventet
levealder for ulike utdanningsgrupper. Forskjellene er store og økende: personer med kort utdanning
blir hengende stadig lenger bak. Se kapittel 6.1 for mer om dette.
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5 Helserelatert adferd
I kapittel 6.1 beskrives det hvordan forventet levealder har steget i den norske befolkningen, men at
bedringen er svært ujevnt fordelt. En viktig årsak til forbedringen er sunnere levevaner – men denne
forbedringen er fordelt ujevnt på sosiale grupper. Samtidig er ikke helseadferden innad i gruppene
jevnt fordelt – helserelatert adferd blant lavt utdannede varierer for eksempel tydelig mellom ulike
byer i Norge [64]. Dette illustrerer på den ene siden hvordan helserelatert adferd er svært viktig for
helse og velvære, og på den andre siden at selv om

5.1 Fysisk aktivitetsnivå
Helsedirektoratet anbefaler at barn og unge bør være i fysisk aktivitet minst 60 minutter hver dag,
mens voksne bør være i fysisk aktivitet minst 150 minutter i uka ved moderat intensitet eller 75
minutter i uka ved høy intensitet[65, p. 12]. Selv et aktivitetsnivå som er under halvparten av dette
(30 minutter seks dager i uken) bidrar til betydelig redusert dødelighet sammenlignet med de som
er helt stillesittende. For eldre menn kan det å gå fra stillesittende til et slikt aktivitetsnivå redusere
risikoen for å dø tilsvarende som om de slutter å røyke[66].

Figur 5.1. Oppsummering av gunstige effekter av fysisk aktivitet.39

Fysisk aktivitet er en av samfunnets beste medisiner, og lavt fysisk aktivitetsnivå bidrar til flere av de
viktigste helseutfordringene vi har. Fysisk aktivitet bidrar til å forebygge og i en del tilfeller lindre både
somatisk og psykisk sykdom[67]–[71]. I desember 2019 presenterte FHI en oppdatert sammenstilling
om helseeffekter av fysisk aktivitet – se gjerne FHIs nettsider for mer informasjon.
Sammenlignet med stillesitting kan selv et moderat aktivitetsnivå bidra vesentlig til å bedre helsen.
Hverdagsmosjon som å rydde i hagen, leke med barna eller gå en tur kan være tilstrekkelig til å gi en
reell forbedring sammenlignet med å sitte stille det meste av tiden[66], [72]. Resultatene til Holme og
39

Kilde: Helseeffekter av fysisk aktivitet (FHI), lenke
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Andersen[66] viser at det å gå fra å være inaktiv til i aktivitet40 kan gi en tilsvarende reduksjon i
dødelighet som å slutte å røyke, så vi snakker her om kraftige helsegevinster. Gevinsten forsterkes
ytterligere ved enda høyere aktivitetsnivå. En omfattende europeisk studie har funnet tilsvarende
resultater i forhold til mosjon og fedme – å gå fra ingen til litt mosjon gir en betydelig reduksjon i
dødeligheten i en befolkning[73].
Utforming av fysiske omgivelser kan ha stor betydning for beboernes aktivitetsnivå, for eksempel i
hvilken grad de går i stedet for å kjøre når de trenger å komme et sted. En samfunnsmessig
infrastruktur som gjør det enkelt med bruk av bil, men vanskelig å gå eller sykle, vil bidra til redusert
fysisk aktivitetsnivå. På samme måte kan en arealplanlegging som vektlegger lett tilgang til turterreng,
gåavstand til nødvendige funksjoner og tjenester (som butikker og kollektivknutepunkter) og
sykkelstier som gjør det enkelt å sykle mellom hjem og jobb/skole bidra til å øke aktivitetsnivået[74],
[75].
Resultatene fra SSBs levekårsundersøkelse om idrett og friluftsliv i 2014 viser at personer med høyere
utdanning er mest fysisk aktive, både innen idrett og friluftsliv.41 Også flere andre studier [52], [76]
finner at barn og unge med høyere sosioøkonomisk bakgrunn er mer aktive enn de med lavere. Det er
med andre ord tydelige sosiale forskjeller i fysisk aktivitetsnivå, og dette er en av delforklaringene på
de øvrige sosiale helseforskjellene vi har: en av de viktigste faktorene for fremming av livskvalitet og
forebygging av helseplager og sykdom benyttes i vesentlig større grad av personer med lang utdanning
enn personer med kort utdanning.

5.1.1 Fysisk aktivitetsnivå og datakvalitet
Dessverre er fysisk aktivitetsnivå ett av de områdene hvor vi mangler gode data for Rogaland. Tallene
som presenteres nedenfor gjelder kun Rogaland som helhet – med unntak av Ungdata mangler vi
kommunevise nivåer for fysisk aktivitetsnivå. De fylkesvise sammenhengene mellom oppgitt fysisk
aktivitetsnivå i Ungdata og resultatene fra SSBs-tall for befolkningen totalt sett er så ulike at Ungdatatallene ikke kan brukes som indikasjon på fysisk aktivitetsnivå hos voksne (mer om dette nedenfor).
Kan resultatene fra Ungdataundersøkelsen brukes til å estimere aktivitetsnivå i den voksne
befolkningen?
En sammenligning av nivåene for fysisk inaktive i den voksne befolkningen i SSBs
levekårsundersøkelse fra 2015 (SSB 11277) med Ungdata 2012-14 (KHS) på fylkesnivå, viser at det i
gjennomsnitt er 1,8 ganger flere inaktive i den voksne befolkningen enn blant 10. klassingene (OBS:
uvektede tall, 1,6 på landsbasis). På fylkesnivå er korrelasjonen mellom de to kildene på 0,55. Det
er imidlertid betydelig variasjon mellom fylkene – fra 1,1 i Akershus til 2,4 i Møre og Romsdal.
Med en slik fylkesvis variasjon, er det grunn til å anta at den kommunevise variasjonen er enda
større (siden kommunene er mindre, og dermed mer tilbøyelige til å ha varierende utslag). Det er
derfor ikke tilrådelig å prøve å estimere nivåene for voksne ut fra ungdommenes nivåer.
Spørsmålsformuleringene er ulike, så tallene er ikke direkte sammenlignbare, men det er ellers verdt
å merke seg at samtlige fylker har høyere andeler 10. klassinger som er fysisk inaktive enn i den
voksne befolkningen.

40
41

Definert som gange, sykling eller søndagstur minst fire timer i uken.
Se SSB tabell 09120 eller https://ssb.no/kultur-og-fritid/statistikker/fritid/hvert-3-aar/2014-12-18
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I tillegg kommer de aller fleste dataene på dette feltet fra svar på spørreundersøkelser.
Sammenligninger av slike svar med resultater fra aktivitetsmålere har vist at det er en tydelig tendens
til at svarene viser et høyere aktivitetsnivå enn målingene. En studie har vist at en typisk
spørreundersøkelse bare klarer å identifisere 20 prosent som korrekt inaktive. Sagt på en annen måte
betyr dette at mange som er inaktive blir feilklassifisert som aktive [77]. En kartlegging gjennomført av
Helsedirektoratet i 2014-15, som benyttet både spørreskjema og akselerometer, fant at bare en snau
tredjedel av den voksne befolkningen innfrir minimumsanbefalingene til fysisk aktivitetsnivå [76, p. 8].
Samtidig påpekes det at det fysiske aktivitetsnivået i rapporten sannsynligvis er noe overestimert [76,
p. 7] på grunn at det er en noe høyere andel personer med høy sosioøkonomisk status i utvalget enn i
totalbefolkningen.
SSBs levekårsundersøkelse fra 2015 (gjengitt nedenfor), som gir fylkesvise data, viser at andelene i
Rogaland og landet totalt sett som er fysisk aktive minst to og en halv time i uka, er like – 52 prosent.
Samtidig viser Helsedirektoratets undersøkelse, som har benyttet aktivitetsmålere i tillegg til
spørreskjema, at bare 32 prosent av befolkningen innfrir anbefalingene om å være aktive i minst to og
en halv time per uke.
Siden svarene fra Rogaland viser samme andel som landet totalt sett i Levekårsundersøkelsen, blir
derfor det mest troverdige resultatet å anta at Helsedirektoratets funn om at 32 prosent innfrir
anbefalingene også gjelder for Rogaland – selv om feilmarginene er betydelige.

5.1.2 SSBs levekårsundersøkelse 2015: fysisk aktivitetsnivå

Figur 5.2. Oppsummering av fylkenes resultater på ulike indikatorer på fysisk aktivitetsnivå
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Figur 5.2 oppsummerer fylkesvise nivåer og landstotal for syv indikatorer på fysisk aktivitetsnivå.
Figuren er sortert slik at det fra et helseperspektiv er ønskelig med nivåer som er lengst mulig unna
midten. Det er relativt små forskjeller mellom fylkene, og Rogalands resultater er praktisk talt identiske
med landstotalen, bare med et lite avvik i andel som mosjonerer ukentlig eller oftere. Her er andelen
i Rogaland marginalt høyere enn landet totalt sett.
Hovedbildet er at de fleste svarer at de mosjonerer, men bare tre av fire mosjonerer ukentlig eller
oftere. De fleste – drøyt 90 prosent – er stillesittende mindre enn 10 timer hver dag (søvn ikke
medregnet), mens bare en drøy tredjedel trener styrke ukentlig. Halvparten er fysisk aktive minst to
og en halv time i uken, men bare syv prosent svarer at de sykler minst en halvtime til eller fra skole,
jobb eller butikk en typisk hverdag. En drøy fjerdedel svarer det samme i forhold til å gå til fots.

Figur 5.3. Andel som bruker minst 2,5 time per uke på sport, trening eller annen fysisk aktivitet. Fylker og landstotal, 2015.

Det er relativt små fylkesvise forskjeller i hvor store andeler som svarer at de bruker minst to og en
halv time i uka på trening eller fysisk aktivitet. Den røde linjen viser nivået på 32 prosent som
Helsedirektoratet har kommet fram til at innfrir dette aktivitetsnivået når de brukte aktivitetsmålere i
stedet for spørreskjema. Det er derfor grunn til å ta nivåene her med en stor klype salt. Mange
overvurderer eget aktivitetsnivå når de svarer på skjema, men fysisk aktivitet er også vanskelig å
avgrense og måle.
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5.1.3 Ungdata: fysisk aktivitetsnivå blant ungdom

Figur 5.4. Svarfordeling på spørsmålet «Hvor ofte er du så fysisk aktiv at du blir andpusten eller svett?» blant
ungdomsskoleelever i Rogaland og regionene.

Det er begrensede forskjeller i fysisk aktivitetsnivå blant ungdomsskoleelever mellom regionene i
Rogaland. De tydeligste forskjellene er i de høyeste aktivitetsnivåene, og her har det liten helsemessig
betydning om man er i den ene eller andre kategorien. 12-15 prosent av ungdommene i regionene
faller i en av de tre mest inaktive kategoriene. Ungdommene er stort sett langt mer fysisk aktive enn
den voksne befolkningen, men som figuren nedenfor viser øker andelen som er aktive 1-2 ganger i uka
på bekostning av de høyere aktivitetsnivåene i løpet av ungdomsskolen og videregående. Denne
nedgangen fortsetter med alderen, uten at vi har tall på nøyaktig hvordan den arter seg.
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Figur 5.5. Fysisk aktivitetsnivå per klassetrinn. Rogaland.

Det er en tydelig sosioøkonomisk gradient i aktivitetsnivået blant ungdom i Rogaland. Ungdommer
som svarer at familien har dårlig økonomi, svarer også i langt større grad at de sjelden eller aldri trener.

Figur 5.6. Sannsynlighet for å ikke trene, etter kjønn, klassetrinn og vurdering av familiens økonomi

Figur 5.6 illustrerer resultatene av en analyse som beregner sannsynligheten for at deltakerne i
Ungdataundersøkelsen 2019 er fysisk aktive nok til å bli andpustne eller svette månedlig eller
sjeldnere. Figuren har én søyle per kombinasjon av kjønn, klassetrinn og vurdering av økonomisk
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situasjon. De fargede feltene under figuren angir kjønn (rødt og blått), klassetrinn (lys-mørk blå) og
økonomisk situasjon (grønn-gul-rød).
Eksempel: søylen lengst til venstre illustrerer gutter (blå firkant) i 9. klasse (nest lyseste blåfarge) der
familien har god råd hele tiden (mørk grønn firkant). De som er i denne gruppen har ni prosent
sannsynlighet for å trene månedlig eller sjeldnere. De to neste søylene er gutter fra familier med god
råd som går i hhv. 8. og 10. klasse. Til høyre for disse tre kommer tre søyler for jenter, alle fra familier
med god råd, 8-10 klasse. Det er små forskjeller mellom klassetrinnene, men vi ser en tydelig forskjell
i forhold til guttene.
Figuren er sortert etter sannsynlighet for å ikke trene, noe som tydeliggjør et tett samsvar mellom
økonomisk situasjon og treningsvaner. På den venstre siden av figuren har de fleste god råd, mens de
som har svart at familien har dårlig økonomi befinner seg til høyre i figuren: her er sannsynligheten for
å ikke trene 28-41 prosent. NB: dette betyr at sannsynligheten for å trene oftere enn en gang i måneden
er 59-72 prosent. Dette må ikke tolkes som at ungdom fra familier med utfordrende økonomi aldri
trener, men at andelen som ikke trener er større der.
Det er med andre ord en tydelig sammenheng mellom økonomisk situasjon og fysisk aktivitetsnivå
blant unge i Rogaland. Vi vet ikke hvorfor det er slik: det kan handle om både holdninger, interesser,
økonomi og annet. En faktor som kan bidra til en slik sammenheng er kostnadene ved deltakelse i
idrettslag ol. Denne sammenhengen kan bidra til sosiale forskjeller i helsetilstand senere i livet, men
dette avhenger av i hvilken grad forskjellene opprettholdes når aktivitetsnivået totalt sett går ned med
stigende alder.
En annen faktor er den sosiale gevinsten ved fysisk aktivitet: mange deltar i lagidrett og får venner og
erfaringer gjennom dette. De som ikke deltar kan dermed gå glipp av både fysiske og sosiale gevinster
som kan være gunstige videre i livet.

5.1.4 Planlegging for fysisk aktivitet
Det finnes en omfattende forskningslitteratur på dette temaet. Her presenteres bare noen få utvalgte
punkter. Hovedbudskapet er at det er svært viktig å tenke på hvordan en kan fremme fysisk aktivitet i
samfunnsplanleggingen. Den fysiske utformingen av tettbygde områder og planleggingen av hvor vi
kan oppholde oss og hvordan vi skal reise er av stor betydning for hva slags muligheter befolkningen
reelt sett har til å være fysisk aktive. Satt på spissen er det å ikke tilrettelegge for fysisk aktivitet i
planleggingen det samme som å påføre befolkningen helseproblemer.
Turgåing er den formen for fysisk aktivitet som nordmenn bruker mest tid på [76, p. 12], og lokale
turveier er landets mest brukte aktivitetsarena [78]. Utbygging av turveier kan dermed være et nyttig
tiltak for å stimulere til økt fysisk aktivitet. I perioden fra 1999 til 2015 sank andelen i befolkningen som
brukte tradisjonelle idrettsanlegg, mens flere brukte turstier, lysløyper og private treningssentre –
anlegg som ikke omfattes av de tradisjonelle idrettslagene [79]. Hvor mye av dette som forklares av
økt tilgang på alternativer er vanskelig å si, men det illustrerer uansett at det er etterspørsel etter
denne typen treningstilbud i befolkningen.
Å sikre enkel tilgang til grøntområder er også et lovende tiltak, ikke minst i forhold til sosial utjevning.
En studie fra 2014 viser at de som er i dårlig form i er de som fristes mest av å trene i naturen, mens
personer som er i god form i større grad er villige til å trene i treningssentre [80]42. En tilleggsbonus
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Se også omtale fra forskning.no: https://forskning.no/2015/06/trening-i-naturen-frister-slappfiskene-mest
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her er at selv om all fysisk aktivitet er gunstig for både somatisk og psykisk helse, ser det ut til at
aktivitet i naturen er mer gunstig for psykisk helse enn om den foregår i bymiljø [81].
Også velutformede offentlige rom ser ut til å påvirke tilbøyeligheten til å velge aktiv transport framfor
andre reisemåter [82]. Her må velutformede understrekes, da en annen studie, som fokuserer på
parker, har funnet at kvaliteten har større betydning enn antallet: det er bedre med færre parker av
høy kvalitet enn mange med lavere kvalitet [83].
Årsaksforhold og konsekvenser
Vi har gått fra en tilværelse der fysisk aktivitet var en sentral del av dagliglivet, til en hvor det er noe
en må ta seg tid til innimellom alt det andre vi må få gjort. Denne overgangen fra fysisk aktivitet som
nærmest et nødvendig onde til en mangelvare har medført store helsebelastninger – særlig når vi har
kombinert det med en nærmest ubegrenset kaloritilgang i det norske velferdssamfunnet.
De fleste er mindre fysisk aktive enn ønskelig ut fra et helseperspektiv, men årsakene er sammensatte.
På den ene siden kan de fleste både reise og jobbe uten å bevege seg noe særlig. Fysisk aktivitet har
blitt skjøvet over til fritiden, der det konkurrerer med andre fristende aktiviteter. Unge og personer fra
lavere sosiale klasser opplever også større barrierer mot å trene enn andre, noe som ytterligere bidrar
til å forklare de sosiale forskjellene [79].
Det er betydelige sosiale forskjeller i hvor fysisk aktive vi er, og dette er en viktig forklaring på sosiale
forskjeller i fordelingen av en rekke sykdommer og helseplager.

5.2 Overvekt, fedme og undervekt
Overvekt og fedme er et økende helseproblem i Norge, men det mangler dessverre
befolkningsrepresentative data som lar seg bryte ned på f.eks. kommune, kjønn, alder og utdanning.
Kroppsmasseindeks (KMI)43 vurderer kroppsvekt i forhold til høyde, og det er angitt veiledende
grenseverdier for hva som er normalområdet (18,5-24,9). KMI under 18,5 regnes som undervekt, KMI
mellom 25 og 30 regnes som overvekt, og KMI over 30 regnes som fedme. Dette er imidlertid ganske
grovkornede kategorier, og det er betydelig variasjon mellom individer og grupper (f.eks.
innvandrergrupper) i hvor høy KMI som er helseskadelig. Personer med stor muskelmasse får også høy
KMI, uten at dette er noe helseproblem.
Overvekt og fedme fører til økt risiko for en rekke sykdommer og helseproblemer som diabetes type 2,
slag, hjerte- og karsykdommer, slitasjegikt i knær og hofter og enkelte former for kreft. Fra et
helseperspektiv er det viktigste å forebygge overvekt og fedme, da helsegevinstene av å redusere vekt
etter at den har blitt for høy er mer usikre [35].
Det er et sterkt fokus på kropp og kroppsidealer i samfunnet, og framhevingen av overvekt som et
helseproblem bidrar unektelig til dette. Samtidig sliter mange unge med et betydelig press, blant annet
på grunn av dette. Særlig unge jenter ser ut til å ha det vanskelig i forhold til dette. Jenter i
ungdomsskolen og videregående skoler opplever i betydelig større grad enn gutter å være plaget av
en følelse av at alt er et slit. Det er en tydelig tendens til at de som er misfornøyd med eget utseende
også i større grad opplever at alt er et slit. Det er svært viktig at tiltak for å redusere forekomsten av
overvekt og fedme søker å unngå å forsterke kroppsfokuset og stigmaet ved å være overvektig.

43

Kroppsmasseindeks (KMI) beregnes ved å dele kroppsvekten på kvadratet av høyden.
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Det er mye fokus på overvekt, men også undervekt (KMI lavere enn 18,5) har negative
helsekonsekvenser. En stor amerikansk studie44 viser at kvinner med lav KMI har økt risiko for tidlig
overgangsalder, som i sin tur innebærer økt risiko for benskjørhet og hjerte-karsykdom, i tillegg til at
de blir infertile. Det er kanskje vel så viktig å fokusere på det psykiske aspektet: en del er undervektige
på grunn av genetiske årsaker, men en del er det også på grunn av overdreven slanking. Kroppspress
og usunne kroppsidealer bidrar også, og andelen undervektige kan dermed også være en indikasjon
på dette.
Andelen overvektige i befolkningen har steget de senere tiårene, men vi har ikke tallmateriale som kan
gi en detaljert framstilling45. Det er vanskelig å gi noe enkelt svar på hva som forårsaker økningen.
Fedme skyldes at kroppen lagrer overskuddsenergi som fett, og forholdet mellom energiinntak og
forbrenning står dermed i sentrum. I praksis betyr dette at forholdet mellom kaloriinntak i kostholdet
og mengden fysisk aktivitet er viktig, selv om også andre faktorer kan ha betydning. Når vi spiser det
samme, men går over fra å sykle til å kjøre bil, vil dette lett føre til en vektøkning.
For en del ligger en økt risiko for overvekt i genene, men også kostholds- og mosjonsvaner går i arv. Vi
ser også en tydelig sosioøkonomisk gradient i forhold til overvekt og fedme[85], [86]. Tiltak som kan
stimulere til redusert kaloriinntak og økt fysisk aktivitet kan bidra til å forebygge og redusere en rekke
helseproblemer. I forhold til både å oppnå effektiv forebygging og redusere sosiale ulikheter er tidlige
tiltak – gjerne i skole og barnehage – lovende. Ett eksempel på et slikt tiltak er forsøk med gratis
skolefrukt. Dette ser ut til å ha ført til både forebygging av vektøkning[87] og vedvarende sunnere
matvaner[88], [89].
Et annet eksempel er aktiv transport. Funn fra en Australsk studie [90] tyder på at å gå fra motorisert
til mer aktive former for transport bidrar til å gå ned i vekt.
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Se omtale hos Forskning.no: https://forskning.no/menneskekroppen/a-vaere-for-tynn-kan-fore-til-tidligereovergangsalder/314129
45
Se f.eks. www.fhi.no/artikler/?id=44465

94

Figur 5.7. Andel med over- eller undervekt

Figuren viser andelen som enten er over- eller undervektige. Overvekt er det klart vanligste problemet
– I Rogaland har omtrent 19 prosent en KMI mellom 25 og 27, 16 prosent har KMI mellom 27 og 30 og
11 prosent har KMI over 30, dvs. fedme. Overvekt er vanligere blant menn enn kvinner, mens det er
motsatt for undervekt.
En potensielt betydelig svakhet med svarene fra SSBs levekårsundersøkelse er at personer som svarer
på spørreskjema har en tendens til å nedjustere vekten sammenlignet med det som kommer fram i
objektive målinger [91]. Det kan derfor være grunn til å mistenke at den reelle andelen overvektige er
noe høyere enn det som kommer fram i figuren.
Årsaksforhold og konsekvenser
Enkelt sagt skyldes overvekt som nevnt at kroppen inntar flere kalorier enn den forbrenner. Årsakene
til dette er mer sammensatte, men to sentrale elementer er balansen mellom fysisk aktivitetsnivå og
tilgang til kaloririk mat. Samfunnsutviklingen i både Norge og det meste av verden for øvrig har lenge
gått i retning av mindre behov for fysisk aktivitet og at kaloririk mat har blitt billigere og lettere
tilgjengelig. Så billig at det bidrar til sosiale helseforskjeller gjennom å gjøre usunn mat billigere enn
sunn mat, noe som i sin tur gjør det vanskeligere for personer med begrenset økonomi å ta sunne valg.
Psykisk sykdom fører i mange tilfeller til usunne helsevaner, og bidrar også i en del tilfeller til blant
annet overvekt og fedme. Personer med psykisk sykdom har ofte lite overskudd til å trene regelmessig
eller har et gjennomtenkt kosthold46, noe som bidrar til at denne gruppen har en forhøyet forekomst
av overvekt og fedme.
Konsekvenser av overvekt innebærer økt risiko for flere sykdomsgrupper, deriblant diabetes type 2,
hjerte- og karsykdommer, enkelte krefttyper og slitasjegikt i hofter og kne. I tillegg kommer mer
indirekte belastninger, som stigmatisering, mistrivsel, dårlig selvbilde og psykiske plager.
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http://forskning.no/blogg/forskningssykehuset/psykisk-sykdom-kan-vaere-farlig-kroppen
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Helsekonsekvensene av undervekt er det mindre fokus på – kanskje på grunn av at undervekt i en del
tilfeller kan sees på som et resultat av kroppspress og usunt fokus på slanking.

5.3 Alkoholforbruk
Alkohol er på den ene siden en sentral del av feiring, fest og moro for en stor del av befolkningen, og
på den andre siden en av de viktigste årsakene til tap av friske leveår. Skadeeffektene er også mer
varierte enn for mange andre vaner som påvirker helsen. Alkohol er skadelig for kroppen til den som
inntar det, alkoholbruk øker risikoen for skader – både ulykker og vold, det kan bidra til å utløse alvorlig
psykisk sykdom, og overdreven alkoholbruk kan ha svært omfattende negative ringvirkninger for
personer i omgivelsene.
Hvor mye alkohol man kan drikke før det blir skadelig for kroppen er et stadig tilbakevendende tema.
På den ene siden er det behov for generelle retningslinjer, på den andre siden kan individuelle
forskjeller ha vel så mye å si for den reelle helseeffekten for hver enkelt person.
En omfattende litteraturgjennomgang publisert i 2018 vurderte data om alkoholforbruk for snaut
600 000 personer mot dødelighet og hjerte- og karsykdom [92]47. I denne studien kom det fram en
tydelig sammenheng mellom alkoholforbruk og dødelighet, samt enkelte former for hjerte- og
karsykdom. Høyt alkoholforbruk leder fram til et til dels betydelig forventet tap av leveår. For å unngå
negative helseeffekter anbefales det å unngå et forbruk på mer enn en alkoholenhet om dagen48. Det
ble funnet noen positive effekter av alkohol på enkeltsykdommer, men gevinsten ble opphevet av
negative effekter på andre områder, så totalt sett fant de ingen gunstige helseeffekter av alkohol.
Studien over så på total dødelighet og hjerte- og karsykdom. I tillegg kommer blant annet kreft – selv
et lavt alkoholforbruk øker risikoen for blant annet kreft i munnhulen, svelget og spiserøret, samt
brystkreft hos kvinner [93].
De negative virkningene av alkohol forsterkes i betydelig grad av at det er avhengighetsskapende, og
at misbruk dermed kan utløse en spiral av negative konsekvenser både for brukeren og omgivelsene.
De negative konsekvensene av å vokse opp i et hjem hvor en eller flere personer har et alkoholproblem
kan være svært omfattende, og bidra til at problemer i én generasjon overføres til den neste.
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Se også omtale hos Forskning.no: https://forskning.no/alkohol-og-narkotika/2018/04/ikke-drikk-mer-enn-endrink-om-dagen
48
En alkoholenhet er definert som 12,8 gram ren alkohol.
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Figur 5.8. Antall liter ren alkohol solgt fra butikker og vinmonopol per innbygger over 15 år. Kommuner i Rogaland, fylker og
landstotal, 2016.

Figur 5.8 viser hvor mye alkohol som er solgt i butikk eller vinmonopol i forhold til antall innbyggere
som er 15 år eller eldre. Disse nivåene samvarierer med hvor mye som faktisk blir drukket, men det er
samtidig mange svakheter med tallene. Vi vet for eksempel ikke hvordan salget fordeler seg på
personer og drikkemønster: hvis det i en kommune er en mindre gruppe som står for mye av den totale
omsetningen, så kan det være flere som har et skadelig alkoholforbruk enn i en annen kommune hvor
det selges mer per innbygger, men forbruket er jevnt fordelt. I tillegg mangler vi salgstall fra utesteder,
og vi vet ikke hvor mye som er egenprodusert eller tatt inn fra utlandet.
Det er også greit å være obs på at kommuner der mange har hytter eller feriehus kan få «pumpet opp»
salgstallene, siden de som er på hytta kan kjøpe alkohol i kommunen uten å bli regnet som bosatt49.

49

Den kommunen i Norge som har høyest salgstall per innbygger i 2016 er Hemsedal, med 6,9 liter (7,6 de to
foregående årene). Her kan vi ikke være sikre, men det er grunn til å tro at tilreisende bidrar i betydelig grad til
forbruket.
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Figur 5.9. Andel som drikker alkohol ukentlig. Fylker og landstotal, 2015.

Figuren ovenfor er basert på tall fra SSBs levekårsundersøkelse i 2015, og viser at omtrent 28 prosent
av Rogalendingene svarer at de drikker alkohol hver uke. Tallene er basert på 421 svar i Rogaland. Det
er feilmarginer på disse dataene som er såpass store at vi neppe kan si med noen grad av sikkerhet at
nivået er annerledes i Rogaland enn de fleste andre fylkene. Basert på svarene i denne undersøkelsen
er det beregnet at fem prosent av Rogalendingene har et skadelig alkoholforbruk50.

50

Her er skadelig alkoholforbruk definert som mer enn en og en halv alkoholenhet daglig for kvinner eller tre
alkoholenheter for menn. Dette er med andre ord et vesentlig høyere forbruk enn det som anbefales det
henvises til i på i fotnote 47.

98

Figur 5.10. Andel ungdommer som har drukket seg beruset siste år, etter klassetrinn.

Figuren illustrerer at det store flertallet av åttendeklassingene ikke har vært beruset, men at andelen
synker tydelig med alderen. Blant elever i første videregående har fortsatt en majoritet svart «ingen
ganger», mens den nest største kategorien både her og i VG2 er 2-5 ganger.

5.4 Røyk og snus
Røyking er en av de viktigste årsakene til redusert helse og levealder i Norge, og sosiale forskjeller i
røykevaner er et viktig bidrag til sosiale helseforskjeller i landet. Omtrent halvparten av dem som
røyker daglig i mange år, dør av sykdommer som skyldes tobakken. I tillegg rammes mange av
sykdommer som fører til vesentlige helseplager og redusert livskvalitet. Studier viser at de som røyker
daglig, i snitt dør 10 år tidligere enn ikke-røykere, og at 25 prosent av dagligrøykerne, dør 20-25 år
tidligere enn gjennomsnittlig levealder for ikke-røykere[94]. På toppen av dette kommer en studie
publisert i 2015, som viser at røyking øker dødeligheten innenfor flere tilstander enn det som tidligere
har vært kjent. Dette innebærer at problemet er større enn tidligere antatt[95].
Det er en markant sosial gradient for dagligrøyking. Jo kortere utdanning, desto høyere andel
dagligrøykere. Det er en stor og viktig utfordring i folkehelsearbeidet redusere andel røykere i alle
grupper. Den norske røykeloven har bidratt vesentlig til nedgangen i andel røykere, men samtidig kan
det være grunn til å mistenke at den har tydeliggjort de sosiale forskjellene. En evaluering av
tilsvarende lovgiving i Nederland viser at nedgangen i røyking var tydeligst for de med mest gunstig
sosioøkonomisk posisjon [2]. Det er derfor grunn til å mistenke at det samme har skjedd i Norge.
Andelen røykere i befolkningen er på vei ned, men blant ungdom og unge voksne ser det ut til at snus
har overtatt noe for røyking. Snus er ikke like helseskadelig som sigaretter, men er svært
avhengighetsskapende og inneholder helseskadelige og kreftfremkallende stoffer.
Både i Rogaland og Norge totalt har andel dagligrøykere falt betydelig siden årtusenskiftet. Figuren
nedenfor viser hvordan andelen dagligrøykere i både Rogaland og landet totalt har falt til drøyt en
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tredjedel av nivået i perioden 1997-2001 (fra 35 til 13 prosent i Rogaland). For aldersgruppen 16-24 år
er nedgangen enda kraftigere, fra 31 til 7 prosent i Rogaland. Et skår i gleden er at vi henger etter
landstotalen – i landet totalt sett er det bare fire prosent i denne aldersgruppen som røyker daglig.

Figur 5.11. Andel dagligrøykere, totalt og to aldersgrupper, Rogaland og landet totalt sett.

En studie av hvordan røyking påvirker risiko for brystkreft hos kvinner[96] finner at røyking før første
graviditet gir en ekstra økning i risikoen for brystkreft. Grunnen ser ut til å være at de store endringene
brystene gjennomgår i forbindelse med graviditeten lettere medfører kreft når de kreftfremkallende
stoffene man får i seg fra røyking er i kroppen. 2,1 prosent av jentene i Ungdataundersøkelsen svarer
at de røyker ukentlig eller oftere, mens ytterligere 13,3 prosent svarer at de røyker sjeldnere eller har
sluttet. For øvrig svarer 77 prosent av guttene og 85 prosent av jentene i Ungdataundersøkelsen fra
2019 at de aldri har røykt (86 og 90 prosent hvis vi ser bare på ungdomsskoleelevene, mot hhv. 89 og
92 prosent i 2016-undersøkelsen).
Andelen som røyker er så lav, og såpass tett knyttet til andre problemstillinger, at det å røyke kan i seg
selv vurderes som en indikasjon på forhøyet risiko for andre problemer. Det er for eksempel en tydelig
overhyppighet av at ungdommer som svarer at de røyker også svarer at de både mobber andre og, i
enda sterkere grad, blir mobbet selv51.
Snus
Mens andel røykere faller, øker bruken av snus. Fra et folkehelseperspektiv er det et dilemma om
overgang fra røyk til snus er ønskelig – siden det er mindre helseskadelig enn røyking – eller om en skal
ha som hovedprioritet å unngå begge deler. En studie basert på data fra Helseundersøkelsen i NordTrøndelag [97]52 presenterer data som taler for det siste: skadeeffektene av snus ser ut til å ha blitt
betydelig undervurdert tidligere. Det har vært kjent lenge at snus er kreftfremkallende, men det ser
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Det er også en tydelig sammenheng mellom sosioøkonomisk status og røykevaner, men selv om en
kontrollerer for foreldres utdanningsnivå eller syn på familiens økonomi, forblir en tydelig korrelasjon mellom
røyking og sannsynlighet for å oppleve mobbing eller mobbe andre. Røykingen er med andre ord noe mer enn
en indikasjon på sosioøkonomisk status. Den samme sammenhengen gjelder også for snus, om enn i en svakere
form.
52
Se også https://gemini.no/2016/09/snus-like-farlig-som-royking/ for omtale av funnene
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også ut til å bidra til hjerte- og karsykdommer i samme grad som røyking. Hos gravide bidrar i tillegg
snusbruk til økt risiko for svangerskapsforgiftning, dødfødsel eller for tidlig fødsel.

Figur 5.12. Andel som bruker snus daglig, to aldersgrupper og totalt, Rogaland og hele landet.

Andel som bruker snus daglig har steget en del de senere årene, selv om veksten var klart raskest i
første del av perioden som vises i Figur 5.12. Det er særlig blant de unge vi finner snusbrukerne, noe
som kan tilsi at bruken vil stige kraftig i totalbefolkningen hvis disse beholder snusvanene samtidig som
nye brukere kommer til blant ungdommen.
Om en sammenligner røyke- og snusvaner i Ungdataundersøkelsen, kommer det fram at andelene som
ikke røyker eller bruker snus er ganske like, men at det blant snusbrukerne er langt flere som bruker
det daglig. Det virker rimelig å anta at dette handler om at snus er mer praktisk enn sigaretter i
dagliglivet, siden det er betydelige restriksjoner mot røyking.
Seks prosent av guttene og fire prosent av jentene bruker snus daglig (mens hhv. 2,1 og 1,1 prosent
røyker daglig). Dermed er det også mindre kjønnsforskjeller i snusbruken enn røykingen.

Årsaksforhold og konsekvenser
Røyking er en betydelig årsak til helseproblemer og tapte leveår i Norge og verden for øvrig. Sosiale
forskjeller i røykevaner er også en viktig årsak til sosiale helseforskjeller [98]. Utviklingen går i riktig
retning, men fortsatt vil røyking og bruk av andre tobakksprodukter ta liv i mange år. Samtidig ser det
ut til at snusbruk utgjør en større helserisiko enn tidligere antatt, særlig med hensyn til hjerte- og
karsykdom [97].
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6 Helse og sykdom
En kartlegging av sykdomsbyrden i Norge i 2016 [6]53 viser at ikke-smittsomme sykdommer som hjerteog karsykdom, kreft, kronisk obstruktiv lungesykdom (kols) og demens var de sykdomsgruppene som
førte til flest tapte leveår i Norge i 2016. I tillegg til anslag for tapte leveår, ble det også beregnet ikkedødelig helsetap – det vil si hvor mange som lever med ulike grader av nedsatt helse. Særlig bidrog
muskel- og skjelettsykdommer, psykiske lidelser og ruslidelser til ikke-dødelig helsetap.
De viktigste dødsårsakene for både menn og kvinner er hjerte- og karsykdommer, demens, karsykdom
i hjernen (f.eks. hjerneslag) og kols. For kvinner er bildet omtrent det samme i forhold til dødsårsaker
og tapte leveår, mens hos menn rangerer selvmord som den tredje viktigste årsaken til tapte leveår.
Dette har sammenheng med at en del unge menn tar sitt eget liv, og siden de er unge er det svært
mange forventede leveår som går tapt.
Om en justerer for befolkningsvekst og aldring, har befolkningen i Norge blitt friskere i perioden 200616, og en større del av sykdomsbyrden er ikke-dødelige sykdommer. En studie fra Sverige [8] viser at
antall friske leveår der har økt raskere enn antall leveår, noe som tyder på at flere holder seg friske
lenger. SSBs levekårsundersøkelse om helseforhold i 2015 viste av seks av ti personer over 80 år i Norge
vurderer sin egen helse som «god» eller «svært god»54. Snaut åtte av ti i befolkningen totalt sett svarer
det samme.
Sykdomsbyrden i befolkningen stiger med alderen, og befolkningen i store deler av Rogaland er ung
sammenlignet med landet totalt sett. Dette gjør at vi har et gunstig utgangspunkt, men den relativt
lave alderen er et resultat av innflytting og innvandring av unge voksne. Utviklingen på
arbeidsmarkedet er en viktig del av grunnlaget for hvor raskt alderen i befolkningen vil stige i årene
som kommer.
Selv om sykdomsbyrden totalt sett stiger med alderen, er det noen sykdommer som tar mange
helsetapsjusterte leveår fordi de ofte inntreffer i ung alder. Her snakker vi særlig om psykiske lidelser
og ruslidelser, og muskel- og skjelettsykdommer [6, pp. 7–9].

6.1 Forventet levealder
Helsetilstanden i befolkningen generelt sett har blitt vesentlig bedre enn for noen tiår siden, noe som
blant annet illustreres av økningen i forventet levealder. Kvinner lever fortsatt lengst, men forskjellene
avtar. Det er imidlertid også betydelige forskjeller mellom ulike grupper i befolkningen. Dette
illustreres både av de kommunevise fordelingene lengst til høyre i figuren nedenfor, og av forskjellene
i forventet levealder blant personer med ulikt utdanningsnivå.
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Figur 6.1. Utvikling i forventet levealder ved fødsel, etter kjønn.

Forventet levealder ved fødsel har totalt sett økt med 3,2 år for menn i Rogaland og 1,9 år for kvinner
i perioden 1990-2004 – 2002-2016. Om en i stedet beregner forventet levealder fra 30 år, slik at en
kan få med utdanningsnivå, kommer det fram at de sosioøkonomiske forskjellene er betydelig større
enn kjønnsforskjellene.
I Rogaland kan kvinner ved 30 års alder gjennomsnittlig forvente å leve 3,7 år lenger enn menn, men
en person med universitets- eller høgskoleutdanning har utsikt til å leve 6,5 år lenger enn en person
som kun har utdanning fra grunnskolen og 2,9 år lenger enn en person med videregående skole som
høyeste utdanning. Dette er en indikasjon på betydelige sosiale forskjeller knyttet til helse.

Tabell 6.1. Forventet levealder ved 30 år, begge kjønn, etter utdanningsnivå: sammenligning av 1990-96 og 2010-16.

Rogaland

Norge

Utdanningsnivå
Totalt
Grunnskole
Videregående skole
Høyere utdanning
Totalt
Grunnskole
Videregående skole
Høyere utdanning

1990-1996
79,2
77,7
80,1
82,0
78,7
77
79,6
81,8

2010-2016
82,6
79,6
83,1
86,1
82,3
79,2
82,9
85,7

Endring
3,4 år
1,9 år
3,0 år
4,1 år
3,6 år
2,2 år
3,3 år
3,9 år

4,3 %
2,4 %
3,7 %
5,0 %
4,6 %
2,9 %
4,1 %
4,8 %

Som tabellen illustrerer, har forventet levealder økt for alle utdanningsgrupper i perioden fra 1996-96
til 2010-16. Gevinsten har imidlertid vært større for de med lengst utdannelse – i Rogaland har
levealderen til de med lengst utdanning økt med drøyt fire år, de som ikke har gjennomført
videregående skole kun har en økning på 1,9 år. Dette tilsier en vesentlig økning i sosiale
helseforskjeller.
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En ser det samme mønsteret om en ser på inntekt i stedet for utdanningsnivå: forskjellene mellom de
høyeste og laveste inntektsgruppene er store og økende55.

Figur 6.2. Forventet levealder, etter utdanningsnivå

Årsaksforhold og konsekvenser
Helsetilstanden i befolkningen har blitt bedre og tilstander som tidligere var dødelige lar seg nå i større
grad behandle. Særlig har dødeligheten fra forebyggbare sykdommer sunket, men som illustrert i
Tabell 6.1 er gevinsten av dette ulikt fordelt.
De viktigste grunnene til forskjellene mellom ulike utdanningsgrupper skyldes ulikheter innen
røykevaner, alkoholvaner, fysisk aktivitetsnivå og kroppsvekt[98]. Grupper med høyere utdanning har
i større grad endret levevaner over tid, noe som har bidratt til bedre helse. Disse ulikhetene bidrar til
å forsterke eksisterende sosiale helseforskjeller. Det bør prioriteres å avklare hva som er grunnen til
disse forskjellene i helsevaner, og hvordan de kan påvirkes. En sammenligning av dødelighet i norske
byer viser at det er til dels store forskjeller, og at disse i betydelig grad skyldes forskjeller mellom
personer med lav utdanning i ulike byer [64].

6.2 Egenvurdert helse
I SSBs levekårsundersøkelse fra 2015 svarer 81 prosent av de spurte i Rogaland at de hadde god eller
svært god helse (83 prosent blant kvinner og 79 prosent blant menn). I motsatt ende av skalaen var
det syv prosent som svarte at de hadde dårlig eller svært dårlig helse (fem prosent blant kvinnene og
åtte prosent blant mennene).
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Figur 6.3. Andel som svarte at de hadde god eller svært god helse, SSBs levekårsundersøkelse 2015

Det er små forskjeller mellom de fleste fylkene, selv om forskjellen mellom ytterpunktene Østfold og
Sogn og Fjordane er betydelig. Drøyt fire av fem i Rogaland svarer at de har god eller svært god helse
– noe som også innebærer at omtrent en av fem ikke har det (som nevnt svarer bare syv prosent at
helsen er dårlig eller svært dårlig).
Fem prosent av respondentene i Rogaland svarer at de har sykdom som skaper store begrensninger i
hvordan de kan utføre alminnelige hverdagsaktiviteter (likt for begge kjønn). I tillegg kommer 11
prosent som svarer at sykdom skaper noen begrensninger (12 prosent for kvinner og 10 prosent for
menn). Dette innebærer at det er flere respondenter i Rogaland som svarer at de har sykdom som
begrenser hverdagsaktivitet, enn som svarer at de har svært- eller ganske dårlig helse.
En mulig forklaring på dette er hvordan spørsmålene tolkes – det kan tenkes at respondenter oppfatter
at spørsmålet om god/dårlig helse handler om somatisk helse, mens det mer spesifikke spørsmålet om
begrensninger i hverdagsaktiviteter også kan oppfatte psykisk helse. En annen mulighet er at mange
lever greit med enkelte helsebegrensninger og ikke ser på helsen som dårlig. Den siste muligheten
understreker viktigheten av å ha informasjon om både diagnosefordeling el. og hvordan den enkelte
faktisk oppfatter sin egen situasjon.
Dette berører også problemstillingen omkring hva som skal oppfattes som sykt eller normalt. Fra et
folkehelseperspektiv framstår trivsel og velvære som viktigere enn diagnosefrihet, og det er viktig å
huske at det ikke trenger å være et en til en-forhold mellom diagnoser og velvære.
Skolelever
I Ungdataundersøkelsen i Rogaland i 2016 svarte 69 prosent av elevene at de var litt fornøyd eller svært
fornøyd med egen helse. Andelen som svarer at de er svært fornøyde synker fra nesten halvparten i 8.
klasse til en snau tredjedel i første og andre trinn på videregående. Samtidig stiger midtkategoriene
noe, mens andelen som er svært misfornøyde ligger rundt 6-8 prosent fra åttende klasse til andre
videregående.
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Guttene rapporterer i vesentlig større grad enn jentene at de har svært god helse, mens jentene ligger
noe høyere på de mer nøytrale og negative alternativene.

Figur 6.4. Egenvurdert helse i forhold til familiens økonomiske situasjon, elever i ungdomsskole og VGS, Rogaland 2016

Det kommer fram en tydelig sammenheng mellom elevenes vurdering av familiens økonomi og deres
vurdering av egen helse, noe som indikerer betydelige sosioøkonomiske forskjeller. Siden dataene er
egenrapporterte og subjektive, er det imidlertid en risiko for at enkelte elever nedvurderer både egen
helse og familiens økonomi. Vi ser imidlertid en tilsvarende, om enn mindre tydelig sammenheng når
foreldres utdanningsnivå brukes i stedet for familieøkonomi. Selv om vurderingen av økonomisk
situasjon kan være påvirket av andre faktorer (f.eks. depressive tendenser), kan vi konkludere med at
det er en tydelig tendens til sosioøkonomiske forskjeller i egenvurdert helse blant ungdommer i
Rogaland.
Årsaksforhold og konsekvenser
Resultatene fra Levekårsundersøkelsen og Ungdata er ikke direkte sammenlignbare, men de fanger
opp ulike sider av omtrent samme fenomen – hvordan enkeltpersoner oppfatter sin egen helse.
Egenvurdert helse kan være vanskeligere å forholde seg til enn diagnoser og lignende registreringer,
siden det er vanskeligere å vurdere hva som ligger bak slike vurderinger – ulike personer kan oppleve
samme tilstand svært ulikt.
I Ungdatatallene er det et tydelig samsvar mellom vurdering av egen helse og samtlige indikatorer på
depressive symptomer. Personer som svarer at de plages mye av ensomhet, for eksempel, svarer i
langt større grad enn andre at de er misfornøyd med egen helse. De som plages av ensomhet
rapporterer også i større grad om dårlig familieøkonomi, selv om samsvaret med dårlig egenvurdert
helse er langt tydeligere.
Uten ytterligere undersøkelser for å fastslå årsaksrekkefølgen, kan vi ikke fastslå om dårlig helse blant
ungdom fører til ensomhet, om ensomhet fører til nedvurdering av egen helse, eller i hvilken grad
depressive symptomer påvirker vurderingen av familiens økonomi. Det som er klart, er at en rekke av
disse uønskede faktorene har en tendens til å opptre sammen, slik at de hoper seg opp hos et
begrenset antall av personene i fylket. Dette illustrerer både at problemene er sammensatte, og at det
også kan være håp for at tiltak på ett område kan ha gunstig påvirkning på et annet.
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6.3 Psykisk helse
Psykiske helseproblemer spenner fra mildere plager til omfattende og alvorlige lidelser. De har til felles
at de påvirker tanker, følelser, atferd, væremåte og sosial omgang med andre. Man skiller ofte mellom
psykiske plager og psykiske lidelser. Psykiske plager kan være svært belastende, men ikke omfattende
nok til å gi en sykdomsdiagnose. Psykiske lidelser er tilstander som er definert som sykdom. Grensene
mellom ulike tilstander kan imidlertid være flytende og symptomtrykket kan variere mye, både over
tid og fra person til person. Det er mye gråsoner, både mellom psykiske plager og lidelser, og mellom
ulike typer plager og lidelser.
Det er påvist en rekke risikofaktorer (mer om dette nedenfor), men hva som ligger bak utviklingen av
psykisk sykdom er fortsatt usikkert. Sannsynligvis handler det om et samspill mellom både
miljømessige og genetiske risikofaktorer, og det er ofte vanskelig å fastslå hva som har ført til hva [3,
p. 48ff].
Mens somatisk sykdom generelt sett inntreffer oftere hos eldre, er debutalderen for psykisk sykdom
ofte ganske lav – de fleste sykdomstilfeller oppstår før 30 års alder [3, p. 15]. Dette innebærer at
potensialet for tap av friske leveår er svært stort. Hvor langvarige problemene er, og i hvilken grad de
gjenoppstår flere ganger i løvet av livsløpet varierer både mellom ulike sykdomsgrupper og fra person
til person. Det ser ikke ut til at andelen i den voksne befolkningen med psykiske lidelser øker, men det
ser derimot ut til at andelen unge med høyt nivå av psykiske plager er stigende, særlig hos jenter [3, p.
6].
Folkehelseinstituttet56 opererer med følgende hovedkategorier: angstlidelser, bipolare lidelser,
demens, depresjon, misbruk og avhengighet, personlighetsforstyrrelser, schizofreni og søvnvansker.
Alvorlighetsgraden til en gitt lidelse kan variere både over tid hos den enkelte og fra person til person,
på samme måte som ved mange somatiske lidelser[99]. Disse hovedkategoriene illustrerer også noe
av det uheldige ved å bruke psykisk helse som sekkebetegnelse: i dagligtalen blir det lett glemt at
demens også faller inn under psykisk sykdom, og at ulike psykiske plager/sykdommer kan ha ulike
årsaker og framgangsmåter for å motvirke dem.
Forekomsten av psykiske lidelser i Norge er på omtrent samme nivå som i andre vestlige land, og den
er forholdsvis stabil over tid. I løpet av livet vil anslagsvis 30 til 50 prosent av befolkningen ha minst én
psykisk lidelse. Selv om forekomsten er stabil over tid, har samfunnets måte å forholde seg til psykisk
sykdom endret seg betydelig – psykiske plager og lidelser blir i større grad enn tidligere behandlet, og
en stadig større andel uførepensjoner innvilges med bakgrunn i en psykisk lidelse[99]. Skillet mellom
psykiske plager og lidelser er basert på at den første retter seg mot symptomer og plager, mens når en
snakker om psykiske lidelser, så er det basert på en sykdomsdiagnose.
Risikofaktorer
Det finnes en tydelig sosioøkonomisk gradient for hyppigheten av psykiske helseproblemer[100].
Høyere utdanningsnivå ser ut til å virke beskyttende, med en effekt som blir sterkere utover i
livsløpet[101]. En vesentlig del av sammenhengen mellom utdanningsnivå og mental helse kan
imidlertid skyldes graden av mestringsfølelse personer har – høy mestring ser ut til å gi mindre psykiske
vansker, og personer med høy utdannelse har oftere høy mestringsfølelse [102].
En norsk studie fra 2008 [103] finner at faktorer som lav selvfølelse, opplevelse av maktesløshet og lite
kontroll over eget arbeid, manglende sosial støtte og økonomiske problemer øker risikoen for dårlig
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mental helse. Somatisk helse og livsstilsfaktorer som mangel på fysisk aktivitet, overvekt, røyking,
rusmiddelbruk og høyt alkoholforbruk bidrar også til en forhøyet risiko. Alle disse faktorene er
vanligere hos personer med lav sosioøkonomisk status, men mange av dem kan også påvirkes gjennom
målrettede tiltak – for eksempel en styrking av arbeidstakeres kontroll over egen situasjon, eller
fremming av fysisk aktivitet. I og med at sosioøkonomisk status har en betydelig arvelig komponent,
gjelder dette også psykiske problemer som er knyttet til lav sosioøkonomisk status (dette kommer i
tillegg til genetisk arv). Lav sosioøkonomisk status framheves i seg selv som en betydelig risikofaktor
for å utvikle psykiske lidelser[46]. Forebyggende tiltak tidlig i livet er derfor viktige om en søker å
redusere sosiale forskjeller i fordelingen av psykisk uhelse[104].
Personer med psykiske helseproblemer har også økt risiko for somatiske helseproblemer, og en høyere
dødelighet enn andre grupper. Denne økte risikoen for somatiske helseproblemer gjør at psykisk
sykdom for mange innebærer et somatisk tilleggshelsetap. Det totale helsetapet blir som nevnt
betydelig større fordi mange psykiske sykdommer pleier å inntreffe i langt yngre alder enn for
eksempel kreft og hjerte- og karsykdommer. Mykletun og medforfattere [99] sammenligner den
forhøyete dødeligheten blant psykisk syke med det vi ellers ser hos røykere.
Flere studier har vist at fysisk aktivitet kan både forebygge og lindre psykiske problemer[70], [105]. I
forhold til forebygging av depresjon kan selv ganske små «doser» med fysisk aktivitet være effektfullt
[69].
Arvelighet spiller også en rolle. Flere psykiske lidelser har en høy grad av arvelighet, men dette betyr
ikke at sykdommen er forutbestemt: også her spiller andre faktorer inn [3, p. 48]. Personer med
genetisk risiko for psykisk sykdom som vokser opp i støttende miljø og trygge omgivelser kan f.eks.
unngå sykdom, mens den kan utvikle seg hos personer med tilsvarende genetisk risiko som utsettes
for større miljømessige belastninger (f.eks. traumer eller ustabile sosiale relasjoner i oppveksten).
Utfordringer knyttet til psykisk helse, gjerne mer spesifikt knyttet til ungdom, er det som nevnes av
flest når vi spør kommunene i Rogaland om hva som er deres største folkehelseutfordringer. Det ser
ut til at ungdom opplever større press enn tidligere[106], og dette er blant faktorene som bidrar til en
økt bekymring for ungdommens psykiske helse.
For en grundigere innføring i dette emnet, se for eksempel FHI-rapporten «Psykisk helse i Norge».

6.3.1 Hva er psykisk sykdom?
Vi skiller mellom somatisk (også kalt fysisk) og psykisk sykdom, ut fra en tankegang om at den første
rammer kroppen og den andre rammet sinnet. Vi bruker vanligvis ikke somatisk sykdom som
sekkebetegnelse – vi kjenner de vanligste somatiske sykdommene med egne navn (influensa, multippel
sklerose, kreft osv.), og vet at de er såpass ulike at det sjelden er naturlig å omtale dem under ett.
Forståelsen av årsaker til- og forskjeller mellom psykiske sykdommer har kommet langt kortere. De er
også som oftest mindre «håndfaste» enn de somatiske sykdommene, siden de gir utslag som ikke lar
seg diagnostisere gjennom de velkjente somatiske metodene – røntgenbilder, analyser av blodprøver
osv.
Skillet mellom psykiske og somatiske lidelser er også mer sammensatt enn navngivingen antyder.
Psykiske sykdommer har ofte somatiske utslag – en del problemer som tidligere ble diagnostisert som
knyttet til muskel/skjelett blir nå diagnostisert som psykiske plager/lidelser. Grunnen til dette er at de
psykiske plagene blir regnet som årsaken til de somatiske. Andre ganger kan somatisk sykdom – for
eksempel enkelte kreftformer – føre til psykiske symptomer. I tillegg er det enkelte sykdommer, for
eksempel ME, som det fortsatt er omdiskutert om skal regnes som psykiske eller somatiske.
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En del av problemstillingen har også å gjøre med at det er generelt sett mer stigma knyttet til psykisk
enn somatisk sykdom – er man psykisk syk så er man «sprø», eller man «trenger bare å ta seg
sammen». Denne typen misforståelser bidrar i sin tur til å gjøre livet vanskeligere for personer som
lider av psykisk sykdom57.
Bevisstheten ser også ut til å være ujevnt fordelt for sykdommer som rammer ulike aldersgrupper –
demens, for eksempel, er så velkjent at man tidvis kan glemme at det hører hjemme i
sekkebetegnelsen «psykisk sykdom».

6.3.2 Psykisk helse hos barn og unge
Som nevnt innledningsvis (se innledningen om psykisk helse, side 107), ser det ikke ut til at andelen
med psykiske lidelser i den voksne befolkningen øker, men det er flere unge, særlig jenter, som har et
høyt nivå av psykiske plager.

Figur 6.5. Unge brukere (15-29 år) i primærhelsetjenesten grunnet psykiske symptomer og lidelser – utvikling over tid

For Rogaland og landet totalt sett har andelen unge som har vært i kontakt med primærhelsetjenesten
på grunn av psykiske plager eller lidelser økt noe i perioden 2010-12 – 2014-16. Dette gjelder også for
regionene innad i Rogaland, med unntak av Ryfylke, som har hatt en nedadgående tendens. Dette,
men også ulike vekstrater i regionene, har bidratt til at de regionale forskjellene i Rogaland har økt
noe.
Kategorien psykiske symptomer dekker ICPC-2-kodene P01-29, som dekker symptomer og plager.
Disse inkluderer for eksempel angst- og depresjonsfølelse, alkohol- og stoffmisbruk,
adferdsforstyrrelser og livsfaseproblemer. Kategorien psykiske lidelser omfatter kodene P70-99, som
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er sykdomsdiagnoser. Noen eksempler er schizofreni, depresjon og angstlidelser, selvmordsforsøk og
posttraumatisk stresslidelse58.
Som figuren nedenfor illustrerer, er det betydelige forskjeller mellom både kommunene i Rogaland og
fylkene. Denne fordelingen kan, særlig i små kommuner, være påvirket av både ulikheter i
diagnosepraksis og forskjeller i hvor tilbøyelige innbyggerne er til å oppsøke helsevesenet. Følgelig kan
økningen være påvirket av flere faktorer. En slik faktor er naturlig nok at flere sliter med psykiske plager
og lidelser, men også økt åpenhet om psykisk sykdom kan ha bidratt gjennom å få flere til å oppsøke
helsevesenet.
Videre kan det ha blitt vanligere å sette psykiske diagnoser på sammensatte problemer enn tidligere –
ofte er det en vurderingssak om det er de psykiske eller somatiske komponentene i et sykdomsbilde
som er viktigst. En annen sak som kan påvirke tallene er i hvilken grad helsevesenet klarer å fange opp
faktisk sykdom: høye nivåer kan forklares både med flere syke, og at de som faktisk har plager eller
lidelser oppdages av helsevesenet og dermed også har en større mulighet til å få hjelp.

Figur 6.6. Unge brukere (15-29 år) som har vært i kontakt med primærhelsetjenesten grunnet psykiske symptomer eller
lidelser. Landstotal, fylker og kommuner i Rogaland, 2014-16

Om vi ser på gjennomsnittet for siste tilgjengelige treårsperiode, kommer forskjellene mellom ulike
kommuner og fylker tydeligere frem. Særlig Bokn og Gjesdal har høye andeler i aldersgruppen 15-29
år som har vært i kontakt med fastlege eller legevakt grunnet psykiske symptomer eller lidelser. I
motsatt ende finner vi Kvitsøy, Sauda og Vindafjord.
Både i Rogaland og landet totalt sett er det en tendens til at kommuner med flere innbyggere har
større andeler unge som er i kontakt med helsevesenet grunnet psykiske symptomer eller lidelser, men
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det er vanskelig å fastslå om dette skyldes mindre problemer i små kommuner, eller om det er noe
annet som ligger bak.
En mulig alternativ forklaring er at i kommuner med stor befolkning er det en tendens til at folk bor
tettere, og har kortere reisevei til legekontoret, noe som får flere til å oppsøke helsevesenet når de
har problemer. En annen mulig forklaring er at små samfunn er mer inkluderende, noe som fører til
mindre ensomhet og psykiske problemer. For å fastslå hva det er som ligger bak denne korrelasjonen,
trengs det grundigere analyser.
En sammenligning mellom andel ungdomsskoleelever per kommune som svarer at de har ulike grader
av depressive plager og andel unge brukere med psykiske plager eller lidelser i primærhelsetjenesten
viser ingen sammenheng mellom disse.
Vi ser med andre ord ingen tendens til at andelen unge som har vært i kontakt med
primærhelsetjenesten i en kommune øker hvis en større del av ungdommene i den aktuelle kommunen
oppgir å slite psykisk. Det kan være flere grunner til dette – ikke minst at alderssammensetningen i
dataene om psykisk helse i primærhelsetjenesten er langt bredere. Det kan imidlertid peke mot at det
ikke er noen tydelig sammenheng mellom plager i sen skolealder og senere i livet, eller at det er så
mye variasjon fra årskull til årskull at data for aldersgruppen 15-29 år ikke fanger opp nivåene i
enkeltår, som er det Ungdata dekker.

Årsaksforhold og konsekvenser
Se samlet oppsummering for unge og befolkningen totalt på side 112.

6.3.3 Psykisk helse i befolkningen totalt sett

Figur 6.7. Brukere i primærhelsetjenesten med psykiske symptomer eller lidelser (0-74 år)

På samme måte som for ungdom og unge voksne stiger andelen i totalbefolkningen som er i kontakt
med primærhelsetjenesten knyttet til psykiske symptomer eller lidelser, og også her er det tydelige
regionale forskjeller.
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Også i befolkningen totalt sett har kommunene i Ryfylke den laveste andelen personer som oppsøker
primærhelsetjenesten med psykiske symptomer eller lidelser.

Figur 6.8. Brukere (0-74 år) som har vært i kontakt med primærhelsetjenesten grunnet psykiske symptomer eller lidelser.
Landstotal, fylker og kommuner i Rogaland, 2014-16

Sammenlignet med både landstotal og øvrige fylker er det forholdsvis få Rogalendinger som oppsøker
legevakt eller fastlege grunnet psykiske symptomer eller lidelser.
Mens vi ser en viss samvariasjon mellom andel som går til legen med psykiske plager/lidelser og
kommunestørrelse hos barn og unge, er det ingen slik tendens for voksne i Rogaland. Denne
sammenhengen er til stede i landet totalt sett, men vi ser den ikke i Rogaland isolert sett. Dette skyldes
at de folkerike kommunene i Rogaland har noe lavere andeler som har vært i kontakt med
fastlege/legevakt på grunn av psykiske symptomer eller lidelser enn det vi ser i store kommuner ellers
i landet.
Årsaksforhold og konsekvenser
Årsaksforholdene til psykiske helseproblemer er beskrevet i innledningen til kapittel 6.3.
Konsekvensene av psykiske symptomer og lidelser kan spenne fra forbigående plager til å være
livstruende (via selvmordsrisiko) i de mest alvorlige tilfellene. For den enkelte er det en stor belastning
som kan være både vanskelig å bære, og det kan ha store konsekvenser for livsløpet videre. Stress og
press knyttet til skolegang, forventninger og oppvekstforhold generelt er krevende, og kan både bidra
til og forverres av psykiske problemer. Risikoen for skolefrafall hos ungdom øker, noe som i sin tur ofte
har betydelige negative ringvirkninger mht. framtidig jobbsituasjon, inntekt og helse (se kapittel 4.4,
side 80, for mer om dette).
Depressive lidelser er den fjerde viktigste årsaken til ikke-dødelig helsetap hos både menn og kvinner.
Angstlidelser er den femte viktigste årsaken hos kvinner, og den åttende viktigste hos menn. Om en
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ser på disse kombinert, er det bare korsryggs- og nakkesmerter som fører til større ikke-dødelig
helsetap i Norge59. For menn er også psykiske lidelser utløst av bruk av illegale rusmidler blant de ti
viktigste årsakene til ikke-dødelig helsetap. Denne kategorien er også, i motsetning til depresjon og
angst, også kategorisert som en vesentlig dødsårsak hos menn (men ikke kvinner) – anslagsvis på
sjetteplass blant tilstander som fører til helsetapsjusterte leveår60 [6]. Psykiske plager og lidelser bidrar
i mange tilfeller til en livsstil som øker risikoen for somatisk sykdom, som i sin tur bidrar til ytterligere
helsetap og dødelighet.
I tillegg til dette kommer både belastning for pårørende og belastningen fra andre typer psykisk
sykdom, og fra plager som ikke er omfattende nok til å klassifiseres som sykdom, men som like fullt er
sterkt begrensende i livene til de som rammes. Dette er problemer som har store konsekvenser for de
som rammes, og for menneskene de har rundt seg.

6.3.4 Psykisk helse og medisinbruk
Mens nivåene av personer som er i kontakt med primærhelsetjenesten grunnet psykiske plager eller
lidelser er økende, er andelen som benytter medisiner mot psykiske lidelser langt mer stabil over tid.
Disse tallene er delvis overlappende med de forrige, men fokuserer kun på de som bruker medisiner
mot psykiske lidelser. De dekker med andre ord ikke personer som har psykiske plager, eller personer
med psykiske lidelser som er ubehandlet, eller behandles på annen måte enn med medisiner. Som
figuren nedenfor illustrerer har det imidlertid vært et lite oppsving den siste perioden (fra 2013-15 til
2014-16).

Figur 6.9. Personer per 1000 innbyggere i alderen 0-74 år som bruker medisiner mot psykiske lidelser, utvikling over tid.

Mens andelene som har psykiske plager har steget de senere årene, har vi ikke sett noen økning i
hyppigheten av psykisk sykdom (i motsetning til psykiske plager hos unge, særlig jenter). De senere
59

Beregninger av ikke-dødelig helsetap baserer seg på en kvantifisering av hvor utbredt en sykdom er og hvor
alvorlig den er for de som rammes.
60
Helsetapsjusterte leveår er summen av ikke-dødelig helsetap og antall leveår som har gått tapt.
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årene har vi imidlertid sett en økning i bruken av medisiner mot psykiske lidelser61. Dette kan knyttes
til flere faktorer – eldre befolkning (selv om disse tallene kun dekker befolkningen opp til 74 år), endret
foreskrivingspraksis, tidligere underdiagnostisering, tilgang til bedre medisiner – eller flere som er
syke.
Bruken av antidepressiva har økt betydelig blant ungdom og unge voksne de senere årene, og det har
vært heftig debattert om dette er en ønsket utvikling. Helseminister Bent Høie har for eksempel uttalt
seg kritisk til økningen i foreskrivinger av antidepressiva til unge jenter62. Økningen kan imidlertid også
forklares med at dette er tilstander som har vært underbehandlet tidligere63. Samtidig har en nedgang
i bruken av antidepressiva hos unge i USA sammenfalt med en økning i antall selvmord i denne
gruppen64. Det er ikke påvist noen sammenheng mellom disse to utviklingstrekkene, men det kan
heller ikke utelukkes. På den ene siden er det dermed et spørsmål om ungdommer som sliter bør møtes
med en annen behandlingsform – og om det finnes ressurser til det – på den andre siden er det mulig
at noen selvmord avverges av denne medisineringen.

Figur 6.10. Endring i bruk av antidepressiva i gruppen 15-29 år siden 2010, hele landet65.

Merk at figuren illustrerer endring i bruken, ikke nivået i seg selv. Bruken av antidepressiva hos ungdom
og unge voksne har økt vesentlig, men den store prosentvise veksten har også sammenheng med at
utgangspunktet var lavt. Se Figur 6.13, nedenfor, for en framstilling av bruk av antidepressiva i forhold
til aldersgruppe i 2017.

61

Medisinene som regnes med i tallgrunnlaget til Figur 6.8 og Figur 6.9 er kategoriene antipsykotika (ATC-gr.
N05A) og antidepressiva (ATC-gr. N06A)
62
https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/rQJbK/helseminister-bent-hoeie-reagerer-paa-lykkepille-praksisveldig-urovekkende
63
https://www.dagensmedisin.no/artikler/2015/03/26/flere-tenaringsjenter-far-antidepressiva/
64
https://nhi.no/forskning-og-intervju/mindre-bruk-av-antidepressiva-flere-selvmord/
65
Kilde: Apotekforeningen, www.apotek.no/nyhetsarkiv/statistikk/2017/statistikk-antidepressiva
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Figur 6.11. Personer per 1000 innbyggere i alderen 0-74 år som bruker medisiner mot psykiske lidelser. Landstotal, fylker og
kommuner i Rogaland, gjennomsnitt for perioden 2015-17.

I Sola kommune er det bare 51 per 1000 innbyggere som bruker medisiner mot psykiske lidelser, mens
nivået er 81 i Forsand og Sokndal66. Stort sett er det en tydelig samvariasjon mellom hvilke kommuner
som har høye andeler som er i kontakt med primærhelsetjenesten på grunn av psykiske plager eller
lidelser, og hvor stor andel som bruker medisin mot psykiske lidelser. Dette er naturlig nok til dels de
samme personene, men denne indikatoren er mer direkte innrettet mot å fange opp forekomsten av
psykiske lidelser.
Medisinene det henvises til her såkalte antipsykotika og antidepressiva. Bruken av disse stiger generelt
sett med alderen, men noe av dette utelates ved å ikke ta med personer som er eldre enn 74 år i
tallgrunnlaget for figurene over. Figur 6.12, nedenfor, illustrerer bruken av antipsykotika i Rogaland
(søyler) og landet totalt (oransje firkanter), samt kjønnsforskjeller (røde og grønne kryss). Figur 6.13
illustrerer bruken av antidepressiva på samme måte.

66

Merk at definisjonen av hvilke legemidler som regnes med er endret siden forrige oversiktsdokument, så
tallene er ikke sammenlignbare.

115

Figur 6.12. Brukere av antipsykotika i Rogaland og landet totalt i 2017, etter alder og kjønn.

Merk at figurene har ulik skala: den loddrette aksen i figuren for antipsykotika stopper på 50 per 1000
innbyggere, mens for antidepressiva går den til 200. Den stiplede loddrette linjen mellom 70-74 og 7579 år illustrerer hvor høyt opp i aldersgruppene Figur 6.9 og Figur 6.11 gjelder
Grovt sett viser begge figurene det samme: lavt forbruk blant barn og i tidlige ungdomsår, før
medisinbruken gjør kraftige hopp for aldersgruppene 15-19 og 20-24 år. Videre i livsløpet fortsetter
andelen av befolkningen som bruker disse typene medisiner å stige. Vi ser også en tydelig tendens til
at en større andel av kvinner enn menn bruker medisiner – enten på grunn av at mennene har mindre
plager, eller en lavere tilbøyelighet til å gå til legen?
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Figur 6.13. Brukere av antidepressiva i Rogaland og landet totalt i 2017, etter alder og kjønn.

Årsaksforhold og konsekvenser
Bruken av medisiner avhenger av en kombinasjon av plager hos pasienten, hvilke medikamenter som
er tilgjengelige67, og hvordan behandlere velger å balansere medikamentell behandling i forhold til evt.
andre behandlingsformer. Medisinbruk kan derfor ikke vurderes som synonym med
sykdomsforekomsten, men kan brukes som en indikasjon.
Medisineringen av psykiske plager, særlig bruken av antidepressiva, har økt de senere årene. Økningen
har vært spesielt stor for unge jenter, og dette blir jevnlig debattert i media. Det er uklart hvor mye av
økningen som skyldes økte problemer i befolkningen, nye medisiner, endret praksis eller
ressursmangel i helsesektoren. Selv om legemidlene omtales som at de er til bruk mot psykiske lidelser,
er det i praksis en gråsone mellom plager og sykdom når det gjelder medisinbruk. Ikke alle brukere av,
f.eks., antidepressivene som omtales her har diagnostisert sykdom.
Årsakene til psykiske plager og lidelser er mange – fra gener via oppvekstforhold til (tilsynelatende)
tilfeldigheter. Se innledningen til kapittel 6.3 (side 107) for mer informasjon.

6.3.5 Rus og psykisk helse
I Folkehelseinstituttets kategorisering av typer psykiske lidelser (se side 107) er en av kategoriene
misbruk og avhengighet. Rusmisbruk opptrer i mange tilfeller sammen med psykisk sykdom. Rusmidler
kan i en del tilfeller utløse psykisk sykdom, og de kan også fungere som selvmedisinering.
Særlig cannabis, amfetamin, metamfetamin, kokain, LSD og ecstasy kan utløse psykose. I en del
tilfeller, anslagsvis mellom hver fjerde og hver femte rusutløste psykose, utvikler psykosen seg til en

67

Med tilgjengelighet må en også inkludere faktorer som pris og balansen mellom virkning og uønskede
bivirkninger.
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primærpsykose – dvs. en psykose som fortsetter uavhengig av rusmiddelbruk68. Særlig cannabisutløste
psykoser har en tendens til å utvikle seg til primærpsykoser. Cannabis framheves også som spesielt
skadelig for unge, hvor hjernen fortsatt er i utvikling. Det er også en tendens til at Cannabis har blitt
sterkere – andelen av virkestoffet THC har økt fra noen få prosent til 10-30 prosent, noe som
sannsynligvis også øker risikoen for at brukeren utvikle psykose69.
Blant menn i Norge i 2016 er det beregnet at psykiske lidelser som skyldes bruk av illegale rusmidler
er det sjette viktigste årsaken til helsetapsjusterte leveår (DALY)70. Det innebærer at helsetapet hos
menn beregnes som omtrent tilsvarende som helsetapet fra kols i Norge [6]. Blant kvinner er derimot
rusutløst psykisk sykdom ikke blant de ti viktigste årsakene til helsetapsjusterte leveår.

6.4 Selvmord
Selvmord er den tredje største årsaken til tap av leveår hos menn i Norge [6], og kombinasjonen av
selvmord og overdoser er den viktigste årsaken til dødsfall i aldersgruppen 15 til 49 år [107, p. 5].
Samtidig skjer det heldigvis såpass sjelden at vi mangler solid tallgrunnlag for annet enn totaltallene i
Rogaland. Fordeling etter alder og kjønn blir derfor basert på nasjonale tall.

Figur 6.14. Antall selvmord per 100 000 innbyggere, Rogaland og hele landet, etter kjønn, 1981-2017

I landet totalt sett nådde selvmordsratene en topp sent på 80-tallet, før nivåene sank og stabiliserte
seg på et nivå mellom 10 og 12 selvmord per 100 000 innbyggere tidlig på 2000-tallet. I Rogaland nådde
vi ikke de samme høydene, men vi har heller ikke opplevd den påfølgende nedgangen.
Menn dør i vesentlig større grad enn kvinner av selvmord, men dette henger delvis sammen med at
metodene menn pleier å bruke når de forsøker å ta sitt eget liv har en tendens til å være mer dødelige
enn metodene kvinner velger.

68

https://www.helsebiblioteket.no/retningslinjer/psykoselidelser/12.hva-er-en-psykose/andrepsykoselidelser/rusutløste-psykoser
69
https://www.nrk.no/rogaland/_-risikoen-for-psykose-kan-oke-for-hver-gang-du-royker-1.14414550
70
Helsetapsjusterte leveår er summen av tapte leveår og leveår med ikke-dødelig helsetap.
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Antall selvmord per aldersgruppe varierer mye fra år til år. Figuren nedenfor viser gjennomsnitt for
hele landet i perioden 2007-16. Prikkene som er tegnet oppå søylene illustrerer nivåene for hvert
enkelt år i denne tidsperioden. Her kommer det fram at det er vanlig med store utslag rundt
gjennomsnittsverdiene. Det er nyttig å ha denne typen utslag i bakhodet når en skal vurdere om
verdiene for enkeltår er utenfor normalvariasjonen eller ikke.
De høyeste nivåene finner vi i aldersgruppene 50-54 og 55-59 år, mens 15-19-åringene har de laveste
nivåene. Endringen herfra til den påfølgende aldersgruppen er imidlertid dramatisk: overgangen fra
tenårene til ung voksenalder innebærer en kraftig økning i andelen som tar sitt eget liv. Også blant de
eldste er det en forhøyet andel som tar sitt eget liv. Her er selvmordsratene vesentlig høyere for menn
enn kvinner [3, p. 120].

Figur 6.15. Gjennomsnittlig antall selvmord per 100.000 innbyggere 2007-16. Tall for hele landet, fordelt etter aldersgruppe.

I Ungdataundersøkelsen i 2019 ble det spurt om elevene hadde prøvd å skade seg eller ta sitt eget liv
de siste 12 månedene. 3841 (16 prosent) elever varte bekreftende på spørsmålet om selvskading og
1265 (5 prosent) svarte at de hadde forsøkt å ta sitt eget liv det siste året.
På den ene siden er det noen tydelige mønstre i datamaterialet i forhold til hvem som har svart at de
har prøvd å ta sitt eget liv. Jenter har omtrent 50 prosent større sannsynlighet enn gutter for å ha svart
ja, (6,2 prosent, mot 4,1 prosent av guttene). Sannsynligheten for å ha svart ja er størst i niende klasse
(5,8 prosent), deretter synker den for hvert klassetrinn til 4,0 prosent for VG2. På den andre siden er
det ofte at disse mønstrene ikke er særlig informative i praksis. Mer om dette nedenfor.
De største utslagene ser vi imidlertid i forhold til om elevene har venner, om de opplever mobbing, og
om de skårer høyt på en samleindeks for depressive symptomer. Se tabellen nedenfor for mer detaljer.
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Tabell 6.2. Andel som har svart bekreftende på om de har forsøkt å ta sitt eget liv siste 12 måneder

Kjønn

Klasse

Region

Har foreldre høyere
utdanning?
Familiens
økonomi71

Opplever
trusler
utfrysing

plaging,
eller

Har du minst én
nær venn?

Depresjonsindeks

Totalt
Gutt
Jente
8. trinn
9. trinn
10. trinn
VG1
VG2
Dalane
Sør-Jæren
Nord-Jæren
Ryfylke
Haugalandet
Begge
Én
Ingen
God råd
Verken eller
Dårlig råd
Ja, flere ganger i uka
Ja, omtrent én gang i uka
Ja, omtrent hver 14. dag
Ja, omtrent én gang i måneden
Nesten aldri
Aldri
Ja, helt sikkert
Ja, det tror jeg
Det tror jeg ikke
Har ingen jeg ville kalle venner, nå for tida
0-4 poeng (lavest symptomtrykk)
5-9 poeng
10-15 poeng
16-21 poeng

Andel
5,2
4,1
6,2
5,4
5,8
5,5
4,9
4,0
4,3
6,8
5,3
5,6
5,6
4,2
5,4
7,3
3,9
7,7
18,4
27,3
14,0
12,9
14,9
6,2
2,7
4,1
5,5
8,7
28,2
0,9
2,4
7,2
24,6

Antall i
gruppen
24507
13090
12815
5295
5057
5170
5451
4757
812
2399
7675
1213
3410
13537
4781
3877
20021
3896
1117
612
559
418
1074
6214
15418
16901
6112
2113
385
9245
7115
5261
2370

For å vurdere betydningen av disse verdiene bør de imidlertid sees i sammenheng. Den faktoren som
slår klart tydeligst ut er poeng på depresjonsindeksen: når de fleste av disse indikatorene vurderes
sammen, er sannsynligheten for å ha svart «ja» på spørsmålet om å ha forsøkt å ta sitt eget liv siste 12

71

Det er grunn til å mistenke at svarfordelingen på denne er påvirket av respondentenes mentale tilstand –
personer med depressive trekk vil kunne nedvurdere familiens økonomi i større grad enn andre, noe som vil gi
en kunstig sterk sammenheng mellom dette og sannsynlighet for å ha forsøkt å ta sitt eget liv.
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måneder betydelig høyere for de to øverste kategoriene på depresjonsindeksen enn for noen av de
andre spørsmålene.
Et annet viktig moment er at flertallet av de som har svart «ja» er – for eksempel i «god råd»kategorien. Dette er et viktig poeng å ha med: selv om det er noen grupper som har kraftig
overhyppighet, så er det ofte så få personer i disse gruppene at flertallet av de som har svart at de har
prøvd å ta sitt eget liv befinner seg i andre grupper. Dermed har vi et slags paradoks ved at flertallet
av forsøkene skjer blant personer som ikke befinner seg i de risikogruppene som er identifisert her
(med unntak av depresjonsindeksen).
Det er imidlertid ikke helt enkelt å vurdere den relative betydningen av disse faktorene: både vurdering
av familieøkonomi, mobbing og venner kan bli påvirket av om en føler seg deprimert. En bør derfor
være varsom med å trekke sterke konklusjoner ut fra dette. Den vesentligste lærdommen er uansett
at det er en tendens til at ungdommer som opplever mobbing, opplever at de ikke har venner, opplever
at familiens økonomi er dårlig og/eller kjenner seg deprimerte svarer at de har forsøkt å ta sitt eget liv.
Det er imidlertid et stort «men» her: selv om vi ser noen tydelige tendenser i datamaterialet til hvem
som oftest svarer at de har forsøkt å ta sitt eget liv, så er det ikke så enkelt å bruke disse tendensene
til å gå tilbake til dataene og prøve å beregne hvem som har svart ja eller nei på spørsmålet. Selv om
hovedtendensen er at det er ungdom med depressive tendenser, som opplever mobbing og som ikke
har venner som svarer ja på spørsmålet om selvmordsforsøk, så er det en hel del som ikke slår ut på
noen av disse som likevel har svart at de har forsøkt å ta sitt eget liv. Det er viktig å huske på dette –
at selvmordsforsøkene ikke bare forekommer der de nevnte kjennetegnene er til stede.
Årsaksforhold og konsekvenser
Menn begår som nevnt oftere selvmord enn kvinner, men det er uklart hvordan fordelingen av
selvmordsforsøk er. Det er ganske vanlig at personer som tar sitt eget liv har vært i kontakt med
primærhelsetjenesten i løpet av tiden i forveien, men uten at psykisk helse eller selvmordstanker
nødvendigvis er tema. Omtrent en fjerdedel av selvmordene skjer blant pasienter som er eller nylig
har vært i kontakt med spesialisthelsetjenesten – de fleste tilfellene blant disse er pasienter som er
innlagt eller under poliklinisk behandling på dødstidspunktet [3, p. 122].
Personer som lider av alvorlige psykiske sykdommer, særlig alvorlig depresjon og schizofreni, har
høyere risiko for selvmord enn den øvrige befolkningen. Risikoen øker også som følge av alkohol- eller
rusmisbruk, særlig hos individer med psykiske lidelser eller personlighetsforstyrrelser. Også faktorer
som langvarig stress, problemer i parforhold eller økonomiske problemer kan øke risikoen. Selvmord
har i tillegg store konsekvenser for de etterlatte. Det er påvist forhøyet forekomst av posttraumatiske
stressreaksjoner, forlengete/kompliserte sorgreaksjoner, angst samt økt risiko for selvmord og
selvmordsforsøk [3, p. 123].
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6.5 Somatisk helse
6.5.1 Muskel og skjelett
Sykdommer eller plager knyttet til muskler eller skjelett er vanlige. De fleste rammes i løpet av livet,
noe som gjenspeiles i tallmaterialet som presenteres nedenfor. I perioden 2014-16 var i gjennomsnitt
31 prosent av innbyggerne i Rogaland i kontakt med primærhelsetjenesten på grunn av slike plager.
Det vanligste er plager i korsryggen, nakken og skuldrene. Plagene er ofte vanskelige å diagnostisere,
og sammenfaller ofte med plager i andre deler av kroppen[108]. Korsryggs- og nakkesmerter regnes
som den viktigste årsaken til ikke-dødelig helsetap i Norge [6].
Tallene som presenteres i denne seksjonen utelater brudd og skader. Se seksjon 3.4, side 56, for mer
om dette.
Denne typen plager ligger bak omtrent 35 prosent av legemeldt sykefravær og 30 prosent av
uførepensjonene i Norge. De samfunnsøkonomiske kostnadene av denne typen plager og sykdommer
ble i 2009 anslått til å være mellom 69 og 73 milliarder kroner72. Denne typen plager framheves som
den typen som plager flest og koster mest i Norge[108, p. 16]. Dette skyldes naturlig nok delvis at det
er en kategori som favner bredt, men det tydeliggjør samtidig et stort gevinstpotensial ved
forebygging. Dette gjelder både økonomisk og, ikke minst, velferdsmessig.
Fysisk inaktivitet, sammen med feil- og overbelastning utgjør viktige risikofaktorer for muskel- og
skjelettplager. Det er imidlertid dokumentert at veiledet trening og fysisk aktivitet over tid gir effektiv
forebygging av tilbakefall og kronifisering av korsryggsmerter[108] – etter all sannsynlighet kan det
redusere forekomsten av førstegangsutbrudd også.
Både sammenhengen med fysisk aktivitet og feilbelastninger gir grunn til å forvente en sosioøkonomisk
gradient i forhold til muskel- og skjelettplager. Dahl og medforfattere[109, p. 163] finner at ulikhetene
i muskel- og skjelettlidelser er økende for begge kjønn, antakelig på grunn av helserelatert seleksjon
inn i og ut av arbeidslivet. En intervjuundersøkelse blant langtidssykemeldte med muskel- og
skjelettdiagnoser viser at en arbeidssituasjon preget av tunge løft og hardt arbeidspress over tid, samt
høye krav fra arbeidsgiver lå bak en del av sykmeldingene. I andre tilfeller er det imidlertid press i
privatlivet, for eksempel tunge omsorgsbelastninger, som utløste sykmeldingen[29].
Rogaland har landets tredje laveste nivåer av brukere med muskel- og skjelettplager, men med en
variasjon fra 267 til 391 brukere per 1000 innbyggere mellom kommuner i fylket. Disse tallene viser
faktiske nivåer, men om en korrigerer for alderssammensetningen i kommunene medfører dette bare
mindre endringer. Det er imidlertid stor variasjon innad i fylket, og kommunene i Dalane (unntatt
Sokndal) har nivåer av plager (men ikke sykdom) knyttet til muskel og skjelett som plasserer dem blant
de høyeste i landet.
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Forfatterne beskriver dette som et konservativt anslag som sannsynligvis er for lavt – se side 68 i rapporten.
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Figur 6.16. Utvikling i andel brukere i primærhelsetjenesten med muskel- og skjelettplager eller sykdommer. Landstotal,
Rogaland og regionene.

Det har vært en viss økning av andelene som sliter med plager eller sykdommer knyttet til muskel og
skjelett over tid i både landet totalt sett, Rogaland og regionene med unntak av Ryfylke. Nivået for
Dalane trekkes opp av Eigersund, Bjerkreim og Lund, som i flere år har hatt betydelig høyere nivåer
enn fylket for øvrig. Utslaget skyldes ikke alderssammensetning – om en bruker tall som er kjønns- og
aldersstandardisert73, blir utslaget bare tydeligere.
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Dette er en justering som gjør at tallene viser et anslag av hvordan nivåene ville vært hvis kjønns- og
alderssammensetningen var den samme som i landet totalt sett.
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Figur 6.17. Brukere i primærhelsetjenesten med plager eller sykdommer knyttet til muskel og skjelett, landstotal fylker og
kommuner i Rogaland, aldersgruppen 0-74 år, gjennomsnitt for perioden 2014-16.

Figur 6.18. Unge brukere i primærhelsetjenesten med plager eller sykdommer knyttet til muskel og skjelett, landstotal fylker
og kommuner i Rogaland, aldersgruppen 15-29 år, gjennomsnitt for perioden 2014-16.

Som illustrert i Figur 6.18 har kommunene Lund, Eigersund og Bjerkreim også en betydelig
overhyppighet av ungdommer og unge voksne med muskel- og skjelettproblemer.
Figurene i denne seksjonen viser tall for plager og sykdomsdiagnoser kombinert. Når en skiller disse,
kommer det fram at overhyppigheten i de nevnte Dalanekommunene i stor grad begrenser seg til
plager. Lund og Bjerkreim er fortsatt i øvre del av fordelingen i fylket, men det er hyppigheten av plager
knyttet til muskel og skjelett som skiller dem ut fra resten, ikke hyppigheten av sykdom.
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Årsaksforhold og konsekvenser
Det er mange tilstander som faller innenfor sekkebetegnelsen muskel- og skjelettplager og sykdommer. I noen tilfeller er årsaksfaktorene tydelige, andre ganger klarer man ikke påvise årsaken.
Også omfanget av plagene kan variere mye ved tilsynelatende tilsvarende tilfeller.
Høy kroppsmasseindeks og lavt fysisk aktivitetsnivå er risikofaktorer for muskel- og
skjelettplager/sykdommer, men også sykdommer, ulykker, feil- eller overbelastninger (for eksempel i
forbindelse med fysisk krevende arbeid) kan medføre problemer med muskel og skjelett.
En del psykiske plager og lidelser kan manifestere seg blant annet gjennom muskel- og skjelettplager.
Dette har bidratt til at psykiske plager til dels har blitt diagnostisert som muskel- og skjelettplager. Det
er ofte et vurderingsspørsmål hva som er hva, og ulikheter i diagnosepraksis her kan bidra til
variasjoner i tallgrunnlaget for både muskel og skjelettplager og psykiske plager.
De samfunnsmessige konsekvensene av muskel- og skjelettplager og sykdommer er store. En
beregning fra 2013 anslo de samfunnsøkonomiske kostnadene per år til å være mellom 69 og 73
milliarder kroner. Om lag halvparten av disse utgiftene ble knyttet til sykefravær, deretter kostnader
til trygdeytelser og kostnader for helsetjenesten [108, p. 17]. Rapporten konkluderer med at dette er
den sykdomskategorien som «plager flest og mest» og som koster mest (her må en imidlertid ta med
i beregningen av hvilke tilstander som plager flest eller koster mest i svært stor grad avhenger av hvilke
kategorier74 man velger å bruke).

6.5.2 Hjerte- og karsykdom
De viktigste sykdommene innen denne kategorien er angina pectoris, hjerteinfarkt, hjertesvikt og
hjerneslag. Disse tilstandene er i hovedsak knyttet til innsnevrede og tilstoppede blodårer
(aterosklerose). Dødeligheten av disse tilstandene har avtatt de siste tiårene – i stor grad som følge av
økte bevissthet om forebygging og bedre helsehjelp. Andel dødsfall som følge av hjerte- og
karsykdommer har sunket fra omtrent halvparten tidlig på 80-tallet til om lag en fjerdedel (i samme
periode har andelen dødsfall som skyldes kreft økt fra 19 til 29 prosent). Det ventes imidlertid at antall
syke vil stige i takt med at det blir flere eldre i befolkningen75.
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Hvis man, for eksempel, velger å se på skader, benskjørhet, revmatiske sykdommer osv. som selvstendige
kategorier i stedet for å bruke sekkebetegnelsen ‘muskel- og skjelettplager og sykdommer’, blir bildet
annerledes. Det samme gjelder naturlig nok i andre situasjoner også (f.eks. psykiske plager samlet, eller angst,
depresjon, osv. hver for seg).
75
www.fhi.no/artikler/?id=110411
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Høyt blodtrykk, høyt kolesterol og tobakksrøyking omtales som de klassiske kardiovaskulære
risikofaktorene[110, p. 28]. I forhold til både høyt blodtrykk og høyt kolesterol er arvelige faktorer,
manglende fysisk aktivitet, usunt kosthold og røyking vesentlige risikofaktorer.

Figur 6.19. Antall personer per 1000 innbyggere som har blitt behandlet for hjerte- og karsykdom i sykehus, alle aldre,
landstotal, Rogaland og regionene, 2012-14 – 2014-16

Det er bare en kort tidstrend tilgjengelig for disse tallene, grunnet endring i definisjonen fra
Folkehelseinstituttet. For de tre tidsperiodene vi har tilgjengelige data, ser vi en svak nedgang for alle
regionene. Dette er interessant, siden befolkningen blir eldre og risikoen for hjerte- og karsykdom
stiger med alderen. Dette kan være en indikasjon på at helsetilstanden på dette feltet er i rask nok
bedring til at det utjevner effekten av at befolkningen blir eldre. En annen mulighet er, naturlig nok, at
det samtidig skjer en endring i hvilke pasientgrupper som blir behandlet i sykehus.
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Figur 6.20. Antall personer per 1000 innbyggere som ble behandlet i sykehus for hjerte- og karsykdommer. Alle aldersgrupper,
gjennomsnitt for perioden 2014-16, for Landet, fylkene og kommuner i Rogaland.

Fordelingen i Figur 6.20 er naturlig nok preget av aldersfordelingen i de aktuelle kommunene, men
dette er det reelle utfordringsbildet enkeltkommunene har å forholde seg til. Sett i forhold til
innbyggertallet er det drøyt dobbelt så mange hjertepasienter i Sauda som i Gjesdal (Gjesdal har
landets laveste nivå, mens Sauda ligger langt fra toppen). Nord-Jæren og Rogaland totalt sett har lave
nivåer, også dette i tråd med at det er en ung befolkning i disse områdene.
Om en kontrollerer for alderssammensetning blir forskjellene først og fremst mye mindre. Både
Rogaland og Oslo legger seg på landsgjennomsnittet, mens variasjonsbredden i dataene innskrenkes
til mellom 14 og 21 pasienter per 1000 innbyggere.
Årsaksforhold og konsekvenser
Selv om det er en tett sammenheng mellom alder og risiko for hjerte- og karsykdom, er levevaner en
svært viktig tilleggsfaktor. Som nevnt i innledningen til kapitlet har endringer i levevaner bidratt i
vesentlig grad til å senke dødeligheten fra hjerte- og karsykdommer. Selv om bedre
behandlingsmetoder i sykehus også er viktig her, er levevaner svært viktig.
Som nevnt i kapitlet om forventet levealder (se side 104) er de viktigste grunnene til forskjeller i
forventet levealder ulikheter innen røykevaner, alkoholvaner, fysisk aktivitetsnivå og kroppsvekt[98].
Disse faktorene er også knyttet til risiko for hjerte- og karsykdom, og illustrerer dermed hvordan sosiale
forskjeller på disse områdene medfører sosiale forskjeller i hvem som blir hjerte- og karpasienter.

6.5.3 Lungekreft
Kreft er en fellesbetegnelse for sykdommer med ukontrollert celledeling, og det finnes flere typer med
ulike årsaksfaktorer og forløp. Den vanligste kreftformen i Norge er lungekreft, og dette er også den
kreftformen som tar flest liv. Den viktigste årsaksfaktoren til lungekreft er røyking – noe som innebærer
at de sosiale forskjellene vi ser i røykevaner også viser tydelig igjen i fordelingen av hvem som får
lungekreft.
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Det er betydelige sosiale forskjeller i kreftforekomsten i Norge, og hovedforklaringen på dette er
ulikheter i kosthold og levevaner. Ulikhetene er særlig høye når det gjelder lungekreft – i stor grad på
grunn av sosiale forskjeller i hvem som røyker76.
Risikoen for å utvikle kreft stiger med alderen, så den stigende alderen i befolkningen bidrar til en
økning i antall nye krefttilfeller. Dette innebærer også at hyppigheten per kommune henger tydelig
sammen med aldersfordelingen i hver enkelt kommune. Økt er imidlertid ikke tilstrekkelig til å forklare
hele økningen i kreft – ikke minst fordi krefthyppigheten øker i alle aldersgrupper[111]. Samtidig er
det også en tydelig sammenheng mellom livsstil og kreftrisiko. Røyking, soling, uheldig kosthold og
mangel på fysisk aktivitet er faktorer som medvirker til de vanligste kreftformene77 En bedring i
befolkningens levevaner har med andre ord et stort potensial til å forhindre framtidige krefttilfeller.

Figur 6.21. Utvikling i antall nye tilfeller av lungekreft, per 100 000 innbyggere. Hele landet, Rogaland og regionene.

Figur 6.21 viser antall nye tilfeller av lungekreft i forhold til innbyggertallet slik det reelt sett er, uten å
justere for alderssammensetning. Siden Rogaland har en relativt ung befolkning, innebærer dette at
nivåene her i fylket blir lavere enn i landet totalt sett. Forskjellen mellom Rogaland og landstotalen
forsvinner imidlertid nærmest fullstendig hvis en aldersstandardiserer tallene (justerer nivåene til slik
de ville vært hvis alle hadde samme aldersfordeling). Når Rogaland har færre nye tilfeller av lungekreft
enn landet totalt sett handler det med andre ord ikke om at vi lever sunnere, men om at befolkningen
er yngre.

76
77

www.kreftregisteret.no/Generelt/Rapporter/special-issue/2018-special-issue/
Folkehelserapporten 2018 - Kreft
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Figur 6.22. Antall nye tilfeller av lungekreft per 100 000 innbyggere, gjennomsnitt for perioden 2007-16. Landstotal, fylker og
kommuner i Rogaland.

Figuren over viser den faktiske fordelingen av nye tilfeller av lungekreft i forhold til innbyggertallet,
mens figuren nedenfor viser fordelingen slik det anslås at den ville sett ut om alle fylker og kommuner
hadde samme aldersfordeling som landet totalt sett.

Figur 6.23. Antall nye tilfeller av lungekreft per 100 000 innbyggere, gjennomsnitt for perioden 2007-16. Landstotal, fylker og
kommuner i Rogaland: aldersstandardiserte tall.

Rogaland er det fylket i landet som har tredje lavest hyppighet av nye tilfeller av lungekreft, som
illustrert i Figur 6.22. Om en derimot justerer for aldersfordelingen, som vist i Figur 6.23, blir
situasjonen svært annerledes for enkelte fylker og kommuner. Rogalands nivåer beveger seg til noe
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over landsgjennomsnittet, mens Oslo og Akershus, som er de fylkene med lavere nivåer enn Rogaland,
forblir lave også etter aldersjusteringen. Blant kommuner i Rogaland blir for eksempel Gjesdal svært
påvirket av aldersjustering – fra noe under gjennomsnittet til helt øverst. Sauda beveger seg motsatt
vei, mens f.eks. Rennesøy og Haugesund blir lite påvirket.
Årsaksforhold og konsekvenser
Den viktigste årsaksfaktoren til lungekreft er røyking, men samtidig stiger kreftrisikoen med alderen.
Det kan også gå lang tid fra eksponering til det utvikles kreft. Framstillingen i Figur 6.22 viser den
faktiske hyppigheten av lungekreft som forekommer i kommunene, men i et forebyggingsperspektiv
bør også informasjonen i Figur 6.23 tas med. Det viktigste tiltaket for å begrense forekomsten av
lungekreft er med andre ord å redusere antall røykere – aldersfordelingen er det verre å gjøre noe med
– og i de kommunene og fylkene som har høye nivåer i de aldersjusterte tallene er det ekstra viktig å
komme i gang.

6.5.4 Bruk av antibiotika
Antibiotika er svært viktige hjelpemiddel for behandling av infeksjoner som skyldes bakterier, men feil
bruk kan føre til at bakteriene blir motstandsdyktige mot antibiotika. I Norge er det store kommunale
variasjoner i antibiotikabruken, uten at man vet hvorfor. I den nasjonale strategien mot
antibiotikaresistens er det en målsetning at bruken av antibiotika i befolkningen skal reduseres med
30 prosent sammenlignet med nivået i 2012.

Figur 6.24. Utvikling i antall antibiotikaresepter per 1000 innbyggere i aldersgruppen 0-79 år. Landstotal, Rogaland og
regionene.

Som Figur 6.24 viser, har antallet antibiotikaresepter i forhold til innbyggertallet sunket – i Rogaland
totalt sett er nivået 21 prosent lavere enn i 2012.
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Figur 6.25. Antall antibiotikaresepter per 1000 innbyggere (0-79 år) i 2017. Landstotal, fylker og kommuner i Rogaland.

Som nevnt i starten av dette kapitlet er det betydelige kommunevise variasjoner i antibiotikabruken,
uten at man vet hva som er grunnen. Ulik foreskrivingspraksis, tilfeldigheter, og ulikheter i helsetilstand
er alle mulige forklaringsfaktorer. Finnøy og Hjelmeland skiller seg betydelig ut fra de andre
kommunene i Rogaland. Nivået i Finnøy har knapt oversteget 150 resepter per 1000 innbyggere i den
perioden vi har oversikt over. I Hjelmeland har det vekslet litt mer, men begge disse kommunene har
systematisk betydelig lavere nivåer enn de øvrige kommunene.
I motsatt ende av skalaen er Eigersund, hvor nivået har vært 500 eller høyere flere av årene. Like bak
følger Bokn og Karmøy. Alle har noe svingninger fra år til år, men nivåene er ganske stabile over tid.
Tabell 6.3. Antibiotikaresepter per innbygger i 2012 og 2017, samt endring siden 2012.

Kommune
Finnøy
Hjelmeland
Lund
Rennesøy
Kvitsøy
Bjerkreim
Vindafjord
Suldal
Utsira
Strand
Hå
Sola
Sauda
Sokndal
Sandnes

2012
159
186
366
351
361
315
324
351
535
479
369
452
462
380
390

2017
140
152
252
260
273
276
289
295
303
309
314
316
318
321
322

Endring
-12 %
-18 %
-31 %
-26 %
-24 %
-12 %
-11 %
-16 %
-43 %
-35 %
-15 %
-30 %
-31 %
-16 %
-17 %
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Stavanger
Gjesdal
Rogaland
Time
Klepp
Tysvær
Forsand
Haugesund
Randaberg
Karmøy
Bokn
Eigersund

414
403
424
401
413
494
439
455
544
495
503
525

329
331
339
346
353
364
366
384
389
406
408
415

-21 %
-18 %
-20 %
-14 %
-15 %
-26 %
-17 %
-16 %
-28 %
-18 %
-19 %
-21 %

Alle kommunene i Rogaland har redusert antibiotikabruken siden 2012. Nedgangen varierer fra 11 til
33 prosent, men dette må sees i lys av at det er noe variasjoner fra år til år, og av nivåene til hver enkelt
kommune. At Finnøy bare har redusert antibiotikabruken med 12 prosent er for eksempel
uproblematisk, siden nivået totalt sett er så lavt.
Årsaksforhold og konsekvenser
Grunnene til overforbruk av antibiotika er sammensatte, og det er som nevnt ikke klart hva som fører
til den kommunale variasjonen innad i Norge. En problemstilling er å balansere hvilke pasienter som
skal få antibiotika opp mot hovedmålet om å unngå overforbruk. En oppsummering av mulige
hindringer for redusert antibiotikabruk [112, p. 4] nevner blant annet at retningslinjene for
antibiotikabruk i helsetjenesten ikke etterleves godt nok, for lite kunnskap i befolkningen, at resistente
bakterier spres gjennom friske bærere, og at vaksinasjon ikke benyttes i stor nok grad for å forhindre
alvorlige infeksjoner.
Merk at tallene ikke inkluderer antibiotikabruk i landbruk og havbruk. Antibiotika brukes i til dels
betydelige mengder for å unngå sykdom i tette husdyrbesetninger, noe som kommer i tillegg til
antibiotika til humant bruk.
Konsekvensene av for stor bruk av antibiotika er at vi mister et viktig redskap i bekjempelsen av stadig
flere bakterietyper. Dette fører til både større problemer med sykdom, mer kompliserte
behandlingsforløp og, i siste instans, økt dødelighet på grunn av bakterieinfeksjoner som ikke lar seg
behandle.

6.5.5 Vaksinasjonsdekning
Vaksinasjon bidrar til å hindre en rekke potensielt farlige sykdommer, og er dermed et svært effektivt
forebyggende tiltak. Om en tilstrekkelig høy andel av befolkningen er vaksinert, har sykdommene det
er vaksinert mot små muligheter til å spre seg. Dermed beskyttes også personer som ikke er vaksinert
– såkalt flokkimmunitet. Hvor stor andel av befolkningen som må være vaksinert for å oppnå slik
flokkimmunitet varierer fra sykdom til sykdom. Meslinger, som det fokuseres på her, er svært
smittsomt, og en høy vaksinasjonsdekning – anslagsvis 94 prosent [113, p. 131] – er derfor nødvendig
for å oppnå flokkimmunitet.

132

Figur 6.26. Andel 9-åringer som er vaksinert mot meslinger. Utvikling over tid, landet, Rogaland og regionene.

Vaksinasjonsdekningen i regionene i Rogaland og fylket totalt sett ligger stort sett noe høyere enn
landstotalen, og dekningen har bedret seg noe den siste tidsperioden. De stiplede røde linjene i
figurene over og under illustrerer anslaget på hvor mange som må være vaksinert for at også de
uvaksinerte skal være beskyttet.
Figur 6.27, nedenfor, viser at det er noe variasjon mellom kommunene i Rogaland, men at de fleste
ligger på eller over grensen for flokkimmunitet. Dette er nyttig informasjon i forhold til å vite hvor man
bør sette inn innsatsen, men det gir lite mening å snakke om flokkimmunitet i enkeltkommuner –
smitte av sykdommer bryr seg ikke om kommunegrenser.
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Figur 6.27. Andel 9-åringer som er vaksinert mot meslinger, gjennomsnitt for perioden 2012-16. Landstotal, fylker og
kommuner i Rogaland.

Bare 90 prosent av 9-åringene i Sokndal er vaksinert mot meslinger. I en skoleklasse på 30 elever
innebærer dette at det vil være tre uvaksinerte, som dermed både kan bli syke og spre smitte videre.
Dette øker risikoen for at den delen av befolkningen som av andre grunner ikke er vaksinert – for
eksempel små barn som ikke har nådd vaksinealder – blir utsatt for smitte.
Samtidig er det verdt å ha i bakhodet at Sokndal er en liten kommune – det er bare noen få 9-åringer
som mangler vaksine. I gjennomsnitt er det snakk om fire personer per år for perioden 2012-16, som
er illustrert i Figur 6.27.
Årsaksforhold og konsekvenser
Manglende vaksinasjonsdekning kan skyldes både individuelle valg tatt av foreldrene til barn som ikke
er vaksinert, innvandring fra land der vaksinasjon ikke er vanlig, og i noen tilfeller at enkeltpersoner
ikke kan motta vaksine av helsemessige grunner. Konsekvensene for hver enkelt er ikke nødvendigvis
merkbare, men når andelen vaksinerte blir for lav, gir dette grobunn for spredning av sykdom som vil
kunne ramme alle uvaksinerte – blant annet små barn som ikke har blitt vaksinert enda, og personer
som av andre grunner ikke kan vaksineres. Som nevnt innledningsvis er vaksinasjon et effektivt
virkemiddel for å hindre spredning av til dels alvorlige sykdommer, og for lav vaksinedekning kan
dermed ha alvorlige konsekvenser for personer som av ulike grunner ikke er vaksinert.

6.5.6 Tannhelse
Vi ser av tallene for 2018 at tannhelsesituasjonen for 5-åringene i Rogaland har stabilisert seg på et
høyt nivå. I 2018 var 85 prosent av de undersøkte 5-åringene uten hull i tennene – en økning på 11
prosentpoeng siden 2007. Andelen kariesfrie 5-åringer varierer fra 82 til 85 prosent mellom distriktene.
Innenfor distriktene kan man finne større variasjoner, og det er naturlig nok betydelige individuelle
forskjeller rundt disse gjennomsnittene.
Signaler fra andre fylker forteller om en mulig nedgang i kariesfrie femåringer. Dette kan være
bekymringsfullt. Det kan være ulike årsaker til en slik utvikling. Ett forhold er at denne aldersgruppen
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oftere enn tidligere har kontakt med sukkerholdige produkter. Det være seg i dagligvarebutikker,
sosiale sammenhenger og til og med i barnehager. Et annet forhold kan være at barn av
innvandrerfamilier har dårligere tannhelse enn norske barn. Om så er tilfelle ligger det et håp om at
disse forskjellene utjevner seg frem til 12-års alder.
Det er gledelig å observere at Tannhelse Rogaland kan rapportere den samme gode tannhelsen som
for de siste fire årene når det gjelder 12-åringene. Andelen 12-åringer helt uten sykdom i permanente
tenner var for Rogaland 61 prosent i 2018. I forhold til 2007-nivået på 41 prosent er dette en betydelig
framgang. Landsgjennomsnittet i 2017 var på 59,4% - 2018-tallene for hele landet er i skrivende stund
ikke klare.
Når det gjelder individer helt uten sykdom i permanente tenner for 18-åringene, var dette tallet i 2018
26 prosent. Dette er en forbedring på omtrent fire prosentpoeng fra 2016, og hele 25 prosentpoeng
fra 2007 (da var bare 11 prosent av 18-åringene kariesfrie). Landsgjennomsnittet i 2017 var 25,1
prosent.
Tannhelseutviklingen de siste årene for Rogaland viser en stadig forbedring. Denne trenden
videreføres i 2018, med svært gledelige tall for hele fylket. Mye taler for at Tannhelse Rogaland sin
satsning på folkehelse og forebyggende aktivitet har gitt, og gir resultater. Likevel, som kommentert
under 5-åringene foran, er det liten grunn til å lene seg tilbake og tro at «slaget om karies» er vunnet.

Andel kariesfrie ved 5, 12 og 18 år, 2018
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Figur 6.28. Andel kariesfrie 5- 12- og 18-åringer i Rogaland, 2017.

Tannhelsepersonell har plikt til å varsle barnevernet når det er grunn til å tro at et barn blir mishandlet
eller opplever alvorlig omsorgssvikt. Denne plikten er hjemlet i lov om helsepersonell § 33.
Siden 2011 har Tannhelse Rogaland hatt samarbeidsavtale med det kommunale barnevernet og har
interne rutiner for fremgangsmåte ved varsling til barnevernet. Tannhelse Rogaland samarbeider også
med Statens Barnehus i Stavanger. Tannlegespesialist i barnetannpleie utfører sammen med barnelege
medisinsk/odontologisk undersøkelse etter begjæring fra politiet.
1. januar 2018 fikk tannhelsetjenesteloven en ny bestemmelse § 1-3c. Bestemmelsen er knyttet til
regjeringens opptrappingsplan mot vold og overgrep (2017-2021). Fylkeskommunen skal ha særlig
oppmerksomhet rettet mot at pasienter kan være utsatt for, eller kan stå i fare for å bli utsatt for, vold
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eller seksuelle overgrep. Fylkeskommunen skal legge til rette for at den offentlige tannhelsetjenesten
blir i stand til å forebygge, avdekke og avverge vold og seksuelle overgrep. I Tannhelse Rogaland vil vi
derfor fortsette å arbeide målrettet for å sikre at disse kravene blir ivaretatt på beste måte.

Tabell 6.4. Bekymringsmeldinger til barnevernet, 2015-17

Tannhelsedistrikt

Antall varsler

Barnevernet Antall
Antall
bedt
om bekymringsbekymringsopplysninger meldinger 2015 meldinger 2016

Antall
bekymringsmeldinger
2017

NordRogaland

8

16

5

8

7

Kompetansesenteret

0

0

0

0

0

Nord-Jæren
& Ryfylke

17

13

11

6

15

Stavanger

11

12

4

12

9

Sandnes

35

4

10

13

11

Sør-Jæren

22

20

6

14

10

Totalt

93

65

36

53

52

sendt
foresatte
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