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Rogaland har en god folkehelse, men 

kombinasjonen av usunne vaner og stigende 

alder gjør at vi ser grunn til bekymring på 

lengre sikt. Alderen i befolkningen er det 

vanskelig å gjøre noe med, men tiltak som 

gjør det lettere å ta sunne valg kan bidra 

betydelig til å opprettholde den gode 

situasjonen vi har i dag. Tiltak som settes inn 

tidlig vil ofte være de mest virkningsfulle, da 

det er mer effektivt å hindre problemer i å 

oppstå, enn det er å behandle eksisterende 

problemer.  

 

Helsetilstanden er i betydelig grad et resultat 

av situasjonen den enkelte er født inn i. Barn 

av personer med høy utdanning tar gjerne 

høy utdanning selv, og vi ser en tydelig 

tendens til at høyere utdanningsnivå øker 

sannsynligheten for et langt liv med god 

helse. Vi ser også en tydelig tendens til at 

helsetilstanden totalt sett er bedre i samfunn 

med små forskjeller enn i samfunn hvor 

forskjellene er store. Det er et hovedmål i 

folkehelsearbeidet å redusere 

helseforskjellene mellom ulike sosiale 

grupper gjennom å løfte helsetilstanden i den 

delen av befolkningen som har de største 

utfordringene.  

 

Barnehager og skoler med høy kvalitet er 

blant de beste virkemidlene i forhold til 

utjevning av sosiale helseforskjeller. Språk 

og sosiale ferdigheter er nøkkelfaktorer for å 

tilegne seg kunnskap i skolesystemet, og 

barnehagen kan dermed bistå med tidlig 

identifisering og støtte av barn som har 

ekstra behov her. Å hindre at enkeltpersoner 

kommer skjevt ut i skolesystemet kan ha 

livslange gunstige effekter for den enkelte, 

og det kan bety store innsparinger for 

samfunnet.  

 

Selv om det er betydelige individuelle 

forskjeller, ser vi en tydelig sammenheng 

mellom levevanene og helsetilstanden i en 

befolkning. Flere av de største 

helseutfordringene vi har for tiden kommer 

fra sykdommer som kreft, fedme og hjerte- 

og karlidelser, som alle til en viss grad er 

knyttet til levevaner.1 

 

Dette handler om individuelle valg, men 

disse valgene skjer ikke i et vakuum – 

samfunnet omkring individet har stor effekt. 

Det er langt enklere å gjøre sunne valg i en 

situasjon hvor infrastrukturen legger til rette 

for mosjon i hverdagen, sunn mat er rimelig 

                                                
1
 For eksempel anslår kreftforeningen at ett av tre 

krefttilfeller kan forebygges 

Innledning 

https://kreftforeningen.no/forebygging/
https://kreftforeningen.no/forebygging/
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og lett tilgjengelig i butikken og 

helseskadelige fristelser (som tobakk) holdes 

i bakgrunnen. En av de viktigste ressursene 

for å gjøre sunne valg er kunnskap – 

skolesystemet er derfor viktig. Mange unge 

opplever et betydelig psykisk press, og alt for 

mange plages av ensomhet og depressive 

symptomer. Vi mangler mye informasjon om 

slike plager hos voksne, men også her ser vi 

betydelige utfordringer. Alvorlig depresjon og 

angstlidelser er blant de ledende årsakene til 

helsetap i befolkningen, men også psykisk 

sykdom kan i betydelig grad forebygges.  

 

For å forebygge psykiske og somatiske 

helseproblemer trenger man å vite hvor 

utfordringene er. Man trenger en oversikt 

over helsetilstanden. Dette dokumentet 

søker å bidra med en slik oversikt.  

 

Om dokumentet  
Dette dokumentet er en sterkt forkortet 

versjon av dokumentet "Oversikt over 

folkehelsen i Rogaland". Her presenteres 

noen av de vesentligste utfordringene og 

ressursene - men det er alltid et dilemma 

hvilke faktorer som skal velges ut. For en 

mer fullstendig beskrivelse, se hoved-

dokumentet (referanse lenger nede på denne 

siden). 

 

Hva som er de viktigste folkehelse-

utfordringene handler i stor grad om 

prioriteringer og skjønn. Tallmateriale 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, opplevd 

helse, rusproblemer eller vanskelige 

oppvekstforhold.  

 

Tallmaterialet som presenteres viser bare 

indirekte hvordan vi faktisk lever livene våre, 

og det er jo dette som til syvende og sist er 

det viktige. Tallene har også en tendens til å 

vise ganske grove oppsummeringer av 

hovedtendenser, mens det kan være 

unntakene fra disse tendensene som er det 

som er viktigst å gripe fatt i. Når en studerer 

tallmaterialet i dette dokumentet, er det viktig 

å til enhver tid søke å se menneskene bak 

tallene, og vurdere kritisk hva resultatene 

egentlig betyr.  

 

Vi vil anbefale den interesserte leser å 

studere hoveddokumentet også. Det 

inneholder både flere indikatorer og mer 

utfyllende informasjon enn det som 

presenteres her. Det har også referanser til 

kunnskapsgrunnlaget som informasjonen er 

basert på. Referansene er utelatt fra dette 

dokumentet for å gjøre det mer lettlest. 

Hoveddokumentet blir ikke trykket opp, men 

kan lastes ned fra nettsiden til Wiki 

Folkehelse Rogaland. eller du kan bruke en 

søkemotor (Google, Yahoo el.). Søk etter 

"Oversikt over folkehelsen i Rogaland". 

 

 

 
En del av dataene som er benyttet i denne 

oversikten kommer fra Ungdata-

undersøkelsen i 2013. Undersøkelsen ble 

gjennomført av Norsk institutt for forskning 

om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) i 

samarbeid med de regionale 

kompetansesentrene for rusfeltet (KoRus). 

Ungdata er finansiert av Helsedirektoratet, 

Barne-, likestillings-, og inkluderings-

departementet og Justis- og beredskaps-

departementet. NOVA er ikke ansvarlig for 

Rogaland fylkeskommunes analyser eller 

fortolkninger av resultatene. 

 

Alt kartgrunnlag stammer fra Kartverket. 

https://wiki.rogfk.no/groups/folkehelserogaland/wiki/ab2db/Oversikt_over_folkehelsen_i_Rogaland.html
https://wiki.rogfk.no/groups/folkehelserogaland/wiki/ab2db/Oversikt_over_folkehelsen_i_Rogaland.html
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Folkehelsen i Rogaland er totalt sett god: 

Dette er i stor grad en konsekvens av det 

attraktive arbeidsmarkedet i fylket. 

Tilstrømningen av unge arbeidstakere har 

bidratt til at Rogaland fram til 2015 hadde 

landets yngste befolkning. Dette illustrerer 

også en av grunnene til at vi ser grunn til en 

grad av bekymring for framtiden – den gode 

helsetilstanden skyldes ikke påfallende gode 

helsevaner i befolkningen, men en stadig 

tilstrømming av "unge og spreke". Om 

befolkningen eldes og tilstrømmingen 

reduseres, risikerer vi en forverring av 

helsetilstanden i befolkningen. 

Som oppsummeringen nedenfor viser, er det 

blant annet innen helsevaner som fysisk 

aktivitetsnivå og røyking vi ser 

hovedutfordringene. 

 

Ung befolkning: Unge har jevnt over bedre 

helse, noe som er en viktig bidragsyter til den 

gode helsetilstanden i Rogaland. 

Arbeidsmarkedet har tiltrukket unge i 

etableringsfasen, noe som gjør at vi får en 

høy andel unge og friske innbyggere. Dette 

ser ut til å være en viktigere forklaring enn 

gode helsevaner på den gode 

helsetilstanden. Om arbeidsmarkedet 

stagnerer og befolkningen eldes uten å 

forbedre helsevanene, kan vi vente en 

helsemessig baksmell. 

 

Høy velstand – men store ulikheter og 

høy gjeld: De fleste har en god økonomi, 

men prisnivået er høyt, og det er store 

forskjeller på rike og fattige i Rogaland. Det 

er en godt dokumentert sammenheng 

mellom store samfunnsmessige forskjeller og 

negativ helseutvikling. I tillegg er det mange 

husstander med høy gjeld i Rogaland. 

Økende arbeidsledighet kan ramme ekstra 

hardt her. 

 

Historisk sett lav arbeidsledighet, lavt 

sykefravær og få uføre: Å være 

arbeidsledig er hardt for de fleste, og det er 

påvist negative helsekonsekvenser både av 

det å miste jobben og det å være uten jobb. 

Den lave andelen uføre forteller om en 

kombinasjon av gode muligheter på 

arbeidsmarkedet og helsetilstanden i 

befolkningen. I Rogaland har god helse (eller 

ung befolkning) og/eller et inkluderende 

arbeidsmarked bidratt til lave andeler på  

uføretrygd.2 Også her kan vi imidlertid vente 

en forverring om nedgangen i  

                                                
2
 Dette gjelder også unge uføre, selv om det har 

vært medieomtale som har kunnet gi inntrykk av 
det motsatte, f.eks. i Stavanger Aftenblad   

Oppsummering 

http://www.aftenbladet.no/nyheter/lokalt/Rogaland-har-flest-unge-ufore-1826177.html
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arbeidsmarkedet fortsetter. 

 

Lav skoletrivsel blant 10. klassinger: 

Rogaland skiller seg ut fra de andre fylkene i 

Sør-Norge gjennom lave trivselstall blant 

elevene i 10. klasse. Det er ikke klart hva 

dette skyldes, og mistrivselen ser ikke ut til å 

bli videreført til videregående skole. Å 

utbedre dette bør være en viktig prioritet, 

både fordi skolen er en svært viktig sosial 

arena, og fordi lav trivsel kan redusere 

motivasjonen for å lære. Dette kan i sin tur gi 

dårligere ferdigheter hos elevene, noe som 

blant annet øker risikoen for frafall fra 

videregående skole, og kan bidra til at 

samfunnet går glipp av viktig kompetanse. 

 

Frafall fra videregående skole: Vi 

framhever at å øke andelen som fullfører 

videregående skole er en av de viktigste 

prioriteringene innen folkehelsearbeidet. 

Dette til tross for at Rogaland er bedre enn 

landsgjennomsnittet. Grunnen er at nivået 

vurderes å være for høyt i hele landet, og at 

det å ikke fullføre videregående skole er en 

betydelig risikofaktor for blant annet 

arbeidsledighet og helseproblemer senere i 

livet. Det er påvist en tydelig statistisk 

sammenheng mellom lavt utdanningsnivå og 

en rekke helseproblemer, blant annet hjerte- 

og karsykdommer, lungekreft og KOLS. 

 

Ensomhet og mobbing: Andelen 

skoleelever som opplever mobbing er lavere 

i Rogaland enn i landet totalt sett. Like fullt er 

det over 800 ungdommer i ungdomsskole og 

videregående skole i Rogaland som oppgir at 

de blir mobbet hver uke. Drøyt hver femte 
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ungdom, omtrent seks personer i en 

skoleklasse på 30, er også plaget av 

ensomhet. Dette problemet gjelder ikke bare 

unge, men det er kun ungdommen vi har 

informasjon om i Rogaland. På landsbasis 

vet vi at ensomhet er vanligst blant i de 

eldste aldersgruppene og blant unge, så det 

er grunn til å forvente at dette gjelder også i 

Rogaland.  

 

Trafikkstøy og luftforurensing: 

Beregninger antyder at nesten en tredjedel 

av Rogalands befolkning opplever plagsom 

trafikkstøy hjemme. Støy er plagsomt, men 

det er også påvist å være 

sykdomsframkallende. Reduksjon av 

støyplage bør prioriteres, og det er viktig å 

ha fokus på dette både i forhold til 

planlegging av infrastruktur og i forhold til 

støyskjerming av bygninger og uteområder. 

Luftforurensing, i stor grad fra biltrafikk, er 

også et betydelig problem i enkelte områder. 

Nyere forskning viser at skadeeffektene 

tidligere har vært undervurdert, noe som 

understreker viktigheten av tiltak for å dempe 

luftforurensingen. 

 

Skader: Rogaland er det fylket med lavest 

andel av befolkningen som har blitt 

behandlet for skader i 

spesialisthelsetjenesten. Vi har ikke 

fullstendig oversikt over hva som er grunnen 

til dette, men den unge befolkningen er 

sannsynligvis en vesentlig del av 

forklaringen. 

 

Lavt fysisk aktivitetsnivå: Det lille vi har av 

tilgjengelige tall om dette tyder på at bare 

Hedmark har en befolkning som er mindre 

fysisk aktiv enn Rogaland (og Hedmark har 

landets eldste befolkning, mens Rogaland 

har den nest yngste). Fysisk aktivitet er en av 

de viktigste faktorene for forebygging av 

sykdom. Om dette fortsetter mens 

befolkningen eldes, er det grunn til å vente 

en betydelig forverring av helsetilstanden i 

framtiden. Det er derfor viktig å prioritere 

tiltak som fremmer fysisk aktivitet. 

 

Røyking: Andel dagligrøykere har sunket i 

en årrekke, både i Rogaland og landet totalt. 

Nivåene i Rogaland ligger imidlertid over 

landstotalen, og mens nivåene i resten av 

landet fortsetter å synke, viser de i Rogaland 

en bekymringsverdig tendens til å flate ut. 

Personer med lav utdanning har en betydelig 

større sannsynlighet enn andre for å røyke, 

samtidig som røyking regnes som en av de 

viktigste årsakene til forverret helse og 

redusert levealder. Røyking bidrar dermed 

vesentlig til å øke de sosiale 

helseforskjellene, som folkehelsearbeidet har 

som et hovedmål å redusere. 

 

Psykisk helse: Forekomsten av psykiske 

lidelser ut til å være noe lavere i Rogaland 

enn landet totalt sett. Samtidig er det 

problemer knyttet til psykisk helse – særlig  

knyttet til ungdom og oppvekst – som 

framheves oftest når vi spør kommunenes 

folkehelserådgivere hva som er deres største 

helseutfordringer. En betydelig del av 

ungdommene sliter med ulike grader av 

psykiske plager, samtidig som Rogaland er 

blant fylkene i landet som har den laveste 

prioriteringen av tjenester og tiltak innen 

psykisk helsearbeid for unge3. 

 

 

 

                                                
3
 Målt ut fra antall årsverk i forhold til antall 

innbyggere i den aktuelle aldersgruppen 
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Fra et folkehelseperspektiv er den lave 

gjennomsnittsalderen kanskje det viktigste 

trekket ved befolkningssammensetningen i 

Rogaland. Vi har landets nest yngste 

befolkning, noe som gjør oss lite utsatt for 

helseplager som øker i hyppighet ved 

stigende alder. 

 

Befolkningssammensetningen utgjør et viktig 

utgangspunkt for hva slags fordeling av 

helsetilstand vi kan forvente i fylket. En stor 

andel eldre tilsier, for eksempel, at vi kan 

forvente en opphopning av geriatriske 

lidelser, mens en ung befolkning i 

utgangspunktet forventes å ha en jevnt over 

bedre helsetilstand. Dette er imidlertid grove 

grunnantakelser som må sjekkes nøyere i 

hvert enkelt tilfelle – eldre har en statistisk 

overhyppighet av dårlig helse, men dette er 

på ingen måte det samme som at alle eldre 

har en dårligere helsetilstand enn yngre deler 

av befolkningen. 

 

En annen grunn til at det er viktig å 

kontrollere for befolkningssammensetningen 

er ved sammenligning mellom ulike 

kommuner eller fylker. Siden en del 

sykdommer, for eksempel kreft og diabetes, 

blir vanligere med stigende alder, kan en 

tilsynelatende under- eller overhyppighet av 

slike sykdommer i en kommune skyldes 

alderssammensetningen. 

 

I tillegg til aldersfordeling har 

næringssammensetning og arbeidsliv en 

betydelig effekt på folkehelsen. Dette gir seg 

utslag i både at noen næringsområder er mer 

helseskadelige (eller helsefremmende) enn 

andre, og at det å stå utenfor arbeidslivet i 

seg selv har vist seg å være en risikofaktor 

for dårlig helse og tidlig død. Arbeidslivet er 

sånn sett en av de viktigste 

folkehelseressursene i Rogaland, og dermed 

er nedgangsperioden vi er inne i høsten 

2015 truende, også fra et 

folkehelseperspektiv. 

 

Befolkningsstørrelse og 

utvikling 
Rogaland har hatt en høy befolkningsvekst 

de senere årene, og hadde 466 302 

innbyggere ved inngangen til 2015. Jæren 

opplever den sterkeste veksten, fulgt av 

Ryfylke, Haugalandet og Dalane. 

 

Siden 2006 har innvandring passert 

fødselsoverskudd som den viktigste kilden til 

befolkningsveksten, mens netto innflytting  

Befolknings-
sammensetning 
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har vekslet mellom å være positiv og negativ 

de senere årene. Nedgangen i 

arbeidsmarkedet i 2014 og 2015 gir imidlertid 

grunn til å vente at arbeidsinnvandringen vil 

gå ned. Samtidig har vi høsten 2015 opplevd 

en betydelig tilstrømming av flyktninger, 

særlig fra Syria og Afghanistan. Dette gir en 

annerledes situasjon og nye utfordringer i 

forhold til integrering og sysselsetting. 

 

Blant innflytterne til Rogaland er den desidert 

største aldersgruppen 20-29 år. Dette bidrar 

til Rogalands lave gjennomsnittsalder, både 

direkte og gjennom at disse i sin tur får barn. 

Antall levendefødte barn per innbygger har 

ligget høyere enn landsgjennomsnittet i flere 

tiår, og selv om avstanden minker og 

fødselsratene synker, så er det fortsatt en 

tydelig avstand. 

Det er grunn til å forvente at både 

innvandring og innflytting vil preges av 

endringene arbeidsmarkedet i Rogaland er 

inne i. I tillegg er det et viktig spørsmål om 

arbeidsinnvandrere som mister jobben velger 

å bli i regionen. Rogaland er betydelig 

hardere rammet enn andre deler av landet, 

og det kan være fristende å søke arbeid i 

andre fylker i stedet for å være arbeidsledig i 

her.  

 

Fødselsoverskuddet drives til dels av at det i 

betydelig grad er unge personer i 

etableringsfasen som flytter til Rogaland for å 

arbeide. Det er derfor vanskelig å vurdere 

disse adskilt fra hverandre. Hovedtyngden av 

nettoinnflyttingen i 2013 var personer i 

alderen 20-29 år, fulgt av aldersgruppene  

30-39 og 0-19 år med nærmest like andeler. 

 
 

Figur 1. Netto årlig innvandring, fødselsoverskudd, netto innenlandsk innflytting og 
summen av disse, Rogaland 2002-14 
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Aldersfordeling 
Rogaland har en ung befolkning – fylket har 

den nest laveste gjennomsnittsalderen i 

landet (se illustrasjoner i figur 2 og figur 3), 

og sju av de ti kommunene med lavest 

gjennomsnittsalder er i Rogaland4 . Dette 

innebærer at sett i forhold til 

befolkningsstørrelsen kan Rogaland i 

utgangspunktet vente en lavere andel 

geriatriske sykdommer enn andre fylker.  Vi 

skriver "i utgangspunktet" fordi andre faktorer 

kan spille inn og øke (eller redusere) 

hyppigheten av ulike sykdommer. Typiske 

eksempler på geriatriske sykdommer er 

hjerneslag, aldersdemens, Parkinsons 

sykdom, hjerte-karsykdommer, slitasje-

sykdommer og sykdommer i støtte- og 

bevegelsesapparatet5 . Det samme gjelder 

sykdommer og tilstander som øker i 

hyppighet ved stigende alder, som kreft og 

diabetes.  

 

Andel uføretrygdede stiger også med 

stigende alder, fram til alderspensjon overtar. 

Dette gjenspeiler delvis at plager og 

sykdommer som nedsetter arbeidsevnen 

akkumuleres i løpet av livsløpet. Hvis en 

større andel av befolkningen nærmer seg 

pensjonsalder, vil det dermed normalt være 

en forhøyet andel uføre i den aktuelle 

kommunen. 

 

 Dette innebærer at Rogaland er i en 

særstilling i forhold til den mye omtalte 

"eldrebølgen" – sammenlignet med det 

meste av resten av landet kan de negative 

effektene ventes å bli svakere (eller komme 

senere) i Rogaland. Dette forutsetter 

imidlertid at den unge befolkningen blir i 

                                                
4
   1: Gjesdal, 2: Rennesøy, 3: Klepp, 4: Hå, 5: 

Klæbu, 6: Sola, 7: Fjell, 8: Sandnes, 9: Meland, 
10: Time 
5
 Kilde: Store medisinske leksikon 

Rogaland – en betydelig nedgang i 

arbeidsmarkedet kan forskyve dette. 

 

En annen faktor man bør ta høyde for, er at 

sammenhengen mellom alder og helse kan 

endres. Etter hvert som forventet levealder 

stiger, kan også den forbedrede helsen bidra 

til at flere er friske nok til å stå lenger i jobb. 

Dette er et viktig argument for å investere i 

forebygging og fremme gode levevaner.  

 

I følge figur 3 nedenunder, vil 

gjennomsnittsalderen i kommuner i Rogaland 

ved inngangen til 2015 varierer fra 34,0 år i 

Gjesdal (lavest i landet) til 41,7 år i Sauda. 

For Rogaland totalt sett var 

gjennomsnittsalderen 36,8 år, mens 

landsgjennomsnittet var 39,1 år. Rennesøy 

har opplevd et visst fall i gjennomsnittsalder 

– knyttet til den store innflyttingen i de senere 

årene. I Randaberg ser vi den største 

økningen i Rogaland – men dette er en 

økning fra et lavt utgangspunkt. Her har 

befolkningen blitt 5,1 år eldre de siste tjue 

årene. Gjennomsnittlig økning for Rogaland 

og Norge er henholdsvis 2,0 og 1,6 år. 

 

 

 

https://sml.snl.no/geriatri
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Figur 2. Utvikling i gjennomsnittsalder per fylke, 1990-2015 

Figur 3. Geografisk fordeling av gjennomsnittsalder i Rogaland og Norge, 2014 
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Rogaland har en noe større andel enn landet 

totalt sett som har videregående skole som 

høyeste utdanning. En mulig forklaring på 

dette at det gjennom oljebransjen er et bedre 

arbeidsmarked for elever med fagutdanning 

fra videregående skole. Andelene som har 

utdanning fra kun grunnskole eller 

universitet/høgskole er litt lavere enn i landet 

totalt sett. Siden helsen statistisk sett blir 

bedre med høyere utdannelse, gir dette 

grunn til å forvente noe større utfordringer – 

men det er snakk om små forskjeller. 

 

Barnehage 
Barnehagedekningen i Rogaland er noe 

lavere enn landstotalen, mest uttalt for de 

yngste barna. Blant barn i innvandrerfamilier 

er dekningen betydelig lavere enn for andre, 

og også her skiller Rogaland seg ut med 

lavere dekning. I forhold til ønsket om 

integrering og sosial utjevning er dette 

uheldig, da forskning viser at barnehage er 

spesielt gunstig for barn fra 

immigrantfamilier.  

 

Barnehagene kan utgjøre et viktig bidrag til 

barnas videre utvikling, men dette avhenger 

av kvaliteten på den enkelte barnehagen. 

Dette er det vanskelig å måle, men en 

indikator som brukes er hvor stor andel av de 

barnehageansatte som har dispensasjon fra 

kravet om utdanning. Blant fylkene er 

Rogaland det som har tredje høyest andel 

ansatte med dispensasjon, bare Oslo og 

Akershus har høyere nivåer.  

 

Frafall fra videregående 

skole 
Personer som ikke har fullført videregående 

skole har, statistisk sett, en forhøyet risiko for 

blant annet arbeidsledighet og dårlig helse 

senere i livet. De fleste som ikke fullfører 

videregående skole klarer seg helt fint videre 

i livet, men økende krav til utdanning i 

arbeidslivet og større konkurranse fra 

utenlandsk arbeidskraft gjør det vanskeligere 

enn det har vært tidligere.  

 

For landet, Rogaland og de fleste 

kommunene i Rogaland er frafallet fra 

videregående skole forholdsvis stabilt over 

tid. Det er imidlertid betydelige forskjeller, 

både mellom kommunene i Rogaland og 

fylkene totalt sett. I Rogaland skiller 

kommunene Klepp, Time og Hå seg ut med 

høye frafallstall.  

Oppvekst- og 
levekårsforhold 
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Disse kommunene er også blant 

kommunene i Rogaland som har lavest 

trivsel i 10. klasse, men det ser ikke ut til å 

være noe én til én-forhold mellom trivsel i 10. 

klasse og frafall fra videregående skole: 

kommunene i Dalane har gjennomgående 

lav trivsel i 10. klasse, men alle disse har 

lavere frafall fra videregående enn 

gjennomsnittet for Rogaland.  

 

En annen mulig årsak til høyt frafall er gode 

arbeidsmuligheter for personer som ikke har 

fullført videregående skole. Omtrent seks 

prosent av de sysselsatte i Klepp, Time og 

Hå arbeider innen jordbruk og tilhørende 

tjenester, mot to prosent i Rogaland totalt.  

En omtrent tilsvarende andel jobber innen 

bygg- og anlegg, mot omtrent fem prosent i 

Rogaland totalt sett

 

 

 

 

Figur 4. Andel barn i barnehage, etter alder. Rogaland og landstotal, 2002-13 
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Økonomi, fattigdom og 

ulikheter 
Husholdene i Rogaland har gjennomgående 

høy inntekt, og det er få som kommer i 

lavinntektskategoriene. Rogaland har 

imidlertid også et høyt kostnadsnivå, så 

andelen med reell lavinntekt er høyere enn 

det tall som er beregnet ut fra nasjonale 

nivåer tilsier.  

 

I Ungdataundersøkelsen for 2013 har snaut 

20 000 ungdommer besvart et spørsmål om 

hvordan familiens økonomi har vært de siste 

to årene. Her svarer drøyt 700 at de har hatt 

dårlig økonomi hele eller det meste av tiden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sagt på en annen måte innebærer dette at 

hvis en forutsetter 30 elever per skoleklasse, 

kan det i gjennomsnitt ventes å være en elev 

som vokser opp med dårlig økonomi i 

familien i hver klasse. 

 

Både boligprisene og gjeldsnivået er blant de 

høyeste i landet, så for mange rogalendinger 

har velstanden også en høy pris. Med høy 

gjeld er den økonomiske sårbarheten stor 

hvis arbeidsmarkedet forverres – noe som i 

sin tur vil kunne ha betydelige negative 

effekter på folkehelsen. 

Figur 5. Andel frafall fra videregående skole, gjennomsnitt for perioden 2010-12. Landstotal, 

fylker og kommuner i Rogaland 
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Nest etter Oslo er Rogaland (sammen med 

Akershus) det fylket med størst økonomiske 

ulikheter, målt etter forholdet mellom den 

tiende og nittiende inntektsprosentilen. 

(Prosentil er når en arrangerer dataene i et 

frekvensdiagram og så kan du finne ut hvor 

mange prosent av dataene som ligger under 

dette tallet) 

 

Selv om vi ikke har en stor andel fattige i 

absolutt forstand, så er det mange som 

opplever at folk rundt dem har betydelig 

bedre råd enn de har selv.  

 

Å leve med dårlig råd er vanskeligere når 

omgivelsene har god råd enn når alle er i 

omtrent samme situasjon, noe som 

innebærer at selv om Rogaland ikke har noe 

stort absolutt fattigdomsproblem, så har vi et 

relativt fattigdomsproblem. 

 

Det er påvist en tydelig sammenheng mellom 

store ulikheter og en rekke sosiale og 

helsemessige problemer.  

 

 

 

 

Figur 6. Forholdet mellom tiende og nittiende inntektsprosentil, hele landet, fylker og 

kommuner i Rogaland, 2013  
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Utenforskap 
Sammenlignet med andre fylker har 

Rogaland så langt relativt lave andeler som 

står utenfor skole og arbeidsliv. Samtidig er 

det ingen grunn til å hvile på laurbærene – i 

en situasjon hvor antall alderspensjonister 

stiger i forhold til antallet som er i jobb er det 

viktig at flest mulig av de som er i 

arbeidsdyktig alder faktisk jobber. 

 

Rogaland var fram til 2015 det fylket med 

lavest arbeidsledighet og sykefravær, og 

med de tredje laveste uføreratene. En viktig 

grunn til dette er at arbeidsmarkedet har 

tiltrukket unge arbeidstakere fra andre deler 

av landet (og verden), og at unge har både 

lavere sykefravær og uførerater. 

Sosial støtte og ensomhet 
Sosial støtte regnes som svært viktig for 

velvære og psykisk helse, men det er 

samtidig et fenomen det er vanskelig å 

kartlegge. Vi får en viss pekepinn på hvordan 

ungdommen har det gjennom Ungdata-

undersøkelsen, hvor det bl.a. blir spurt om de 

har minst én fortrolig venn. I Rogaland er det 

flere enn i landet totalt sett som føler seg 

sikre på at de har det. Samtidig er det både i 

landet totalt og i Rogaland omtrent ni prosent 

som svarer at de er usikre, eller at de ikke 

har venner. Dette betyr i praksis at det i en 

vanlig skoleklasse på dette alderstrinnet kan 

ventes å være to til tre elever som ikke har 

fortrolige venner. 

 

 

 

Figur 7. Har du vært plaget av en følelse av ensomhet den siste uka? Hele landet, 

Rogaland og regioner 
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Ungdommen i Rogaland er også mer plaget 

av ensomhet enn i landet totalt sett. Drøyt en 

av fem – nærmere en av fire på Haugalandet 

– svarer i Ungdataundersøkelsen at de har 

vært ganske eller veldig mye plaget av 

ensomhet den siste uka. Jenter sliter 

betraktelig mer med dette enn gutter, og 

problemene er større på videregående enn i 

ungdomsskolen. Ensomhet er også en viktig 

forklaringsfaktor på hvorfor elever slutter på 

videregående skole.  

 

 

 

 

 

 

 

Rogaland har en årsverksinnsats innen 

forebygging, helsestasjons- og 

skolehelsetjeneste som ligger noe lavere enn 

landsgjennomsnittet. Her er det absolutt 

potensiale for en styrking – en investering 

som kan være svært lønnsom på sikt, om 

den bidrar til å forhindre psykisk og somatisk 

sykdom videre i livsløpet. Samtidig er det 

viktig å være oppmerksom på at variasjoner i 

årsverksinnsats kan skyldes både reelle 

variasjoner og ulikheter i tellemåter, og at en 

høy innsats kan tyde på både god beredskap 

og store problemer.  
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Sosialt miljø  
Rogaland er et av fylkene hvor elevene i 10. 

klasse rapporterer om lavest trivsel. 

Problemet virker særlig uttalt i Dalane, hvor 

alle kommunene plasserer seg lavt.  

Trivselsnivåene i videregående skole speiler 

imidlertid ikke dette inntrykket – 89 prosent 

av elevene i VGS svarer at de trives godt 

eller svært godt. Dette er like under 

landsgjennomsnittet.  

 

Et viktig spørsmål er derfor om trivselen øker 

når elevene begynner på videregående, eller 

om elevene som mistrivdes i 10. klasse har 

falt fra eller av andre grunner ikke besvarer 

undersøkelsen.  

 

Mobbing blant ungdommer som går på 

ungdomsskole eller videregående ser 

derimot ut til være et mindre problem i 

Rogaland enn landet totalt. Til tross for dette 

opplever over 800 ungdommer i denne 

aldersgruppen i Rogaland å bli mobbet hver 

uke.  

 

 

 

 

 

I elevundersøkelsen får elever i 

videregående skole som svarer at de 

opplever mobbing et tilleggsspørsmål om 

hvem som står bak. Svarene viser at en 

betydelig del av elevene som blir mobbet 

opplever mobbing fra lærere og/eller andre 

voksne på skolen. Dette viser tydelig at vi må 

være bevisste på at mobbing ikke bare skjer 

mellom elevene når vi skal utforme tiltak for å 

få bukt med dette problemet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sosialt, fysisk, biologisk og 
kjemisk miljø 
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Tilgang til rekreasjons -

arealer og turterreng 
Enkel og trygg tilgang til rekreasjonsarealer 

og turterreng anses som en viktig prioritering 

for å fremme trivsel og fysisk aktivitet. Vi 

mangler gode data om dette, men det vi har 

av tilgjengelig informasjon tyder på at 

Rogaland er omtrent på landsgjennomsnittet 

i forhold til tilgang til rekreasjonsarealer, med 

betydelig variasjon innad i fylket 6.  

 

I forhold til tilgang til nærturterreng i byer og 

tettsteder ligger vi derimot desidert nederst. 

Dette skyldes delvis geografiske faktorer – 

                                                
6
 Denne informasjonen bør tolkes med 

forsiktighet – se hoveddokumentet for mer 
informasjon 
 

storbyområdet i Rogaland er i stor grad 

omkranset av sjø og jordbruksområder, som 

ikke kvalifiserer som turterreng i definisjonen 

som er brukt for å utarbeide datamaterialet. 

 

 

Støyplage 
29 prosent av befolkningen i Rogaland 

anslås å være plaget av støy fra veitrafikk 

hjemme. Dette er det femte høyeste nivået 

blant fylkene. I tillegg kommer støyplage fra 

tog, fly, industri og annet. Selv om en 

vesentlig del av forklaringen er at en stor 

andel av befolkningen bor i tettbygde 

områder, understreker dette viktigheten av 

støyreduserende tiltak. 

 

 

Figur 8. Andel 10. klassinger som trives på skolen, gjennomsnitt 2008/09-2013/14 
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Støy kan i stor grad reduseres gjennom 

skjermingstiltak og god planlegging, men 

dette krever prioritering. Akershus kan være 

en inspirasjonskilde her: befolkningstettheten 

er høyere enn i Rogaland, men støyplagen 

anslås å være på nivå med Hedmark. 

 

 

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 for eksempel diabetes. 

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.  

I forhold til graden av problemer med 

luftforurensning er det vanskelig å si noe 

konkret for Rogaland, på grunn av mangel på 

data. Resultatene fra målestasjonene i 

Stavanger tilsier at det er problemer med 

luftkvaliteten i de tyngst trafikkerte 

områdene.  

 

 

Figur 9. Støyplage fra veitrafikk samt andel bosatt i tettbygd strøk. Landstotal og fylker, 

2011 
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Trafikkulykker 

Antall drepte, skadde og trafikkulykker med 

personskade på veiene i Rogaland, har gått 

jevn nedover de siste 10 år, med noen 

svingninger. I Rogaland i 2015, ble 495 

skadde/ drept, herav 9 drept. For ti år siden 

låg antallet skadde/ drept på rundt 800.  

I 2015 er det registrert 379 trafikkulykker 

med personskade i Rogaland, mot 390 i 

2014. Trenden for resten av landet har vært 

nedadgående, og i 2015 ble totalt 123 drept 

på veiene i Norge, laveste antall siden 1947.  

 

 

Skader behandlet i sykehus 
Rogaland er det fylket hvor 

spesialisthelsetjenesten behandler færrest 

skader i forhold til innbyggertallet. Vi har ikke 

fullstendig oversikt over grunnen til dette, 

men siden eldre personer har høyere 

skaderisiko, er den unge befolkningen en 

viktig del av forklaringen. Se figur 10 under 

om skader per 1000 innbyggere behandlet i 

spesialisthelsetjenesten.  

 

Vi har ikke fylkesvis oversikt over 

skadeårsakene, men for innrapporteringene 

totalt sett i 2012 skyldtes 91,8 prosent 

ulykker. Av disse var halvparten fallulykker.  

Boligområder er de vanligste skadestedene, 

med 29,9 prosent av ulykkene. Det er særlig 

de eldste som skader seg hjemme – i 

aldersgruppen 80 år og eldre skjer drøyt 

halvparten av ulykkene i boligområder, mot 

drøyt en fjerdedel for de som er under 40 år.  

 

Når boligområder er de vanligste 

skadestedene, handler dette i stor grad om 

at folk tilbringer en stor del av tiden hjemme. 

Samtidig understreker det at forebyggende 

tiltak i hjem og boligområder kan være 

effektive for å redusere antallet skader. Dette 

er av særlig betydning for eldre, hvor 

fallskader som ofte enkelt kan forebygges, 

kan ha svært store konsekvenser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skader og ulykker 
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Figur 10. Skader per 1000 innbyggere behandlet i spesialisthelsetjenesten. Begge kjønn, 

gjennomsnitt 2010-12. Hele landet, Rogaland og kommuner i Rogaland 
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Rogaland har betydelige utfordringer knyttet 

til helserelatert atferd i befolkningen. 

Tilgjengelig informasjon viser at vi spiser 

mye frukt og grønt og har et forbruk av 

sukkerholdig drikke på nivå med 

landstotalen. Rogalendingene er imidlertid 

lite fysisk aktive, og det er for mange som 

røyker. Samtidig må det understrekes at 

datamangel er et gjennomgående problem i 

forhold til helserelatert atferd i befolkningen. 

 

Matvaner 
I forhold til konsum av frukt og grønt har vi 

kun data for 2008 og 2012, og for de fleste 

fylkene ser vi en økning i andelen voksne 

som spiser frukt og grønt daglig. I 2012 

oppga 54 prosent av de spurte 

rogalendingene at de spiste frukt og grønt 

hver dag, en økning fra 48 prosent i 2008. 

Dette var det tredje høyeste fylkesvise nivået 

i 2012-undersøkelsen. Resultatene sier 

imidlertid ikke noe om hvor stor andel av 

kostholdet som er frukt og grønt, bare hvor 

ofte respondentene spiser noe av det. Et 

kosthold med en høy andel frukt og grønt 

bidrar til å forebygge en rekke sykdommer og 

helseproblemer. 

 

Forskning har vist en tydelig sammenheng 

mellom frokostvaner og skoleprestasjoner, 

men når det gjelder frokostvaner skiller ikke 

Rogaland seg fra landstotalen. 

Ungdomsskoleelever spiser i større grad 

frokost enn de som går på videregående, og 

gutter spiser i større grad frokost enn jenter. 

 

Når det gjelder inntak av sukkerholdig drikke, 

ligger Rogaland på nivå med 

landsgjennomsnittet. Her har vi tall for 2005, 

2008 og 2012, og ser et betydelig fall i 

konsumet i de fleste fylkene, inklusive 

Rogaland. 

 

 

Fysisk aktivitetsnivå 
Fysisk aktivitet er en av samfunnets beste 

medisiner, og lavt fysisk aktivitetsnivå er 

delårsak 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. 

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.  

Helserelatert atferd 
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Det å gå fra å være inaktiv til i aktivitet7 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, og undersøkelser tyder på at det 

er farligere å være inaktiv enn å ha noen 

ekstra kilo på kroppen. 

 

Utforming av fysiske omgivelser kan ha stor 

betydning for beboernes aktivitetsnivå, for 

eksempel i hvilken grad de går i stedet for å 

                                                
7
 Definert som gange, sykling eller søndagstur 

minst fire timer i uken. 

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. 

 

Resultatene fra SSBs levekårsundersøkelse i 

2012 plasserer befolkningen Rogaland som 

den nest minst fysisk aktive i landet. Per 

dags dato er vi beskyttet av at befolkningen i 

Rogaland er forholdsvis ung, men om dette 

vedvarer samtidig som befolkningen blir 

eldre, kan det bidra til en opphoping av  

 

 

Figur 11. Andel i alderen 16-79 år som oppgir at de utfører fysisk aktivitet slik at de blir 

svette og andpustne, 2012 
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sykdomsgrupper som fedme, kreft og hjerte- 

og karlidelser. Her er det imidlertid en 

utfordring at vi mangler mye informasjon om 

hvor aktive folk er, og hva slags aktivitet det 

er snakk om. 

 

29 prosent av respondentene i Rogaland 

(personer i alderen 16-79 år) oppga at de 

utførte fysisk aktivitet som gjorde dem svette 

og andpustne mindre enn én time i uka i 

2012. Dette er, sammen med Vest-Agder, 

det nest høyeste nivået i landet. Samtidig har 

vi, sammen med Østfold, den nest laveste 

andelen som er aktive minst tre timer i uka. 

Det tyder på at en betydelig andel av 

befolkningen i Rogaland får for lite mosjon i 

forhold til helsedirektoratets anbefalinger. 

Røyking 
Andel dagligrøykere har sunket i en årrekke, 

både i Rogaland og landet totalt. Nivåene i 

Rogaland ligger imidlertid over landstotalen, 

og mens nivåene i resten av landet fortsetter 

å synke, viser de i Rogaland en 

bekymringsverdig tendens til å flate ut.  

 

Også ungdom i Rogaland ser ut til å røyke 

mer enn totalverdiene for landet. Her skiller 

særlig Dalane seg ut med en høy andel 

ungdom som røyker daglig. Samtidig er det 

få ungdommer som mener at røyking øker 

statusen i vennemiljøet, mens over 

halvparten mener at det reduserer statusen 

mye.  

 

 

 

Figur 12. Utvikling i andel dagligrøykere, etter aldersgrupper. Rogaland, og landet totalt, 

gjennomsnitt 1996-2000 – 2009-2013 
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I forhold til snusbruk er Rogaland det fylket 

som ligger lavest, så det kan tenkes at 

nivåene av røykere henger sammen med at 

færre har gått over til snus.  

 

Røyking er ansett å være en av de viktigste 

årsakene til redusert helse og levealder. 

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. På toppen av dette kommer 

nyere forskning 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. 

 

Det er en markant sosial gradient for 

dagligrøyking. Jo kortere utdanning, desto 

høyere andel dagligrøykere. Å redusere 

røyking blant dem som er nederst i det 

sosiale hierarkiet er en viktig prioritet i 

folkehelsearbeidet, da dette vil være et 

betydelig bidrag til å redusere sosiale 

helseforskjeller.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rusproblemer 
BrukerPlan-kartleggingen i Rogaland i 2013 

har identifisert snaut 2890 personer med 

rusproblemer i Rogaland.  Kommunene 

Strand, Sauda og Rennesøy seg ut med 

rusproblemer i over én prosent av den 

voksne befolkningen. Det klart vanligste 

rusmiddelet er alkohol, fulgt av legemidler, 

særlig angstdempende midler og sovemidler. 

I flere kommuner har opp til en av fem 

personer med rusproblemer omsorg for egne 

barn, noe som antyder betydelige 

oppvekstproblemer og en høy risiko for at 

problemene går i arv. 
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Forventet levealder 

Forventet levealder i Rogaland ved fødsel i 

2014 var 83,5 år for jenter og 78,8 år for 

gutter, noe som plasserer Rogaland 

marginalt over landsgjennomsnittet. 78 

prosent av Rogalendingene vurderer at 

helsen deres er god eller meget god, noe 

som er på samme nivå som 

landsgjennomsnittet. I forhold til 

overvektsproblematikk har vi bare 

sesjonsdata tilgjengelig. Her kommer det 

fram at hver fjerde mann som møtte til sesjon 

i perioden 2003-09 i Rogaland hadde 

overvekt eller fedme, noe som er på samme 

nivå som gjennomsnittet for hele landet. 

 

 

Psykisk helse 
Problematikk knyttet til psykisk helse er det 

som nevnes oftest når vi spør 

folkehelserådgiverne i kommunene i 

Rogaland om hva som er de største 

folkehelseutfordringene i deres egen 

kommune. Samtidig rangerer Rogaland 

tydelig lavere enn landsgjennomsnittet i 

forhold til pasienter med psykiske symptomer 

og lidelser i primærhelsetjenesten og brukere 

av legemidler mot psykiske lidelser. Vi er 

usikre på hva som er årsaken til dette, men 

en delforklaring er at demens klassifiseres 

som en psykisk lidelse, og den unge 

befolkningen bidrar til at det er relativt få 

demente i Rogaland. 

 

Nærmere en av tre ungdommer i 

ungdomsskole eller videregående skole i 

Rogaland svarer at de plages med en følelse 

av at alt er et slit. Problemene er større på 

videregående enn i ungdomsskolen, og 

jenter plages betydelig mye mer enn gutter. 

Nesten en av ti jenter sliter med depressive 

symptomer. Rogaland er samtidig det fylket 

som i forhold til innbyggertallet har nest 

færrest årsverk innen psykisk helsearbeid 

rettet mot barn og unge8, noe som peker mot 

at både forebyggingstiltak og kommunalt 

behandlingstilbud kan være mangelfulle.  

 

Se figur 13. for antall årsverk per 1000 

innbyggere til tjenester og tiltak rettet mot 

personer under 18 år med psykiske 

vansker/lidelser, 2013. 

 

 

 

                                                
8
 Merk at det er benyttet nyere tall her enn i 

hovedoversikten. 

Helsetilstanden 
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Somatisk helse 
Rogaland har, mye takket være den unge 

befolkningen, lave nivåer på de fleste 

indikatorene for somatiske helseproblemer. 

For muskel- og skjelettlidelser, hjerte- og 

karsykdommer, diabetes og hoftebrudd er 

Rogaland lavest eller blant de laveste. Også i 

forhold til kreft rangerer Rogaland lavere enn 

landsgjennomsnittet, men her er forskjellen 

mindre tydelig. 

 

Kreftratene i Rogaland og Norge totalt sett 

har steget betydelig (hhv. 27 og 29 prosent) 

fra perioden 1986-95 til 2002-11. Det samme 

gjelder den vestlige verden for øvrig. Økt 

alder er en viktig delforklaring, men det er 

ikke tilstrekkelig til å forklare alt – ikke minst 

fordi krefthyppigheten øker i alle 

aldersgrupper. Livsstil spiller en rolle – 

anslagsvis hvert tredje krefttilfelle kan 

forebygges9 . Folkehelseinstituttet omtaler 

reduksjon av røyking som det viktigste man 

kan gjøre for å få ned kreftforekomsten10 .  

 

Andelen som røyker er på vei nedover i 

Norge, men ettervirkningene gjør at vi fortsatt 

venter en økning i lungekreft blant kvinner, 

på grunn av at røyking blant kvinner ble 

vanlig senere enn det ble blant menn. Dette 

understreker også det bekymringsfulle ved at 

nedgangen i andel røykere i Rogaland ser ut 

til å stagnere (se side 25). 

                                                
9
 https://kreftforeningen.no/forebygging/, 

 http://kreftregisteret.no/no/Generelt/Fakta-om-
kreft-test/Forebygging-og-risiko-/ 
 
10

   Folkehelserapporten 2014 – om kreft 

 

 

Figur 13. Årsverk per 1000 innbyggere til tjenester og tiltak rettet mot personer under 18 

år med psykiske vansker/lidelser, 2013. Landstotal og fylker 

https://kreftforeningen.no/forebygging/
http://kreftregisteret.no/no/Generelt/Fakta-om-kreft-test/Forebygging-og-risiko-/
http://kreftregisteret.no/no/Generelt/Fakta-om-kreft-test/Forebygging-og-risiko-/
http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=239&trg=Content_7242&Main_6157=7239:0:25,8904&MainContent_7239=7242:0:25,8906&Content_7242=7244:110413::0:7243:7:::0:0
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Alkoholforbruket i Norge stiger, noe som bl.a 

bidrar til å øke hyppigheten av kreft i 

fordøyelsessystemet. Uheldig kosthold, 

fedme og mangel på fysisk aktivitet bidrar 

også til økningen i kreftrisiko.    

 

 

Selvmord 
Rogalands selvmordstall er noe lavere enn 

landsgjennomsnittet, men her er det fortsatt 

en lang vei å gå. Se Figur 15.  

 

Blant menn har det vært en viss nedgang i 

selvmordshyppigheten de siste tiårene, både 

i Rogaland og landet totalt sett.  

 

 

 

Nedgangen er imidlertid tydeligere i landet 

for øvrig enn i Rogaland, så forspranget 

Rogaland hadde i starten av perioden er 

visket ut. For kvinner er nivåene forholdsvis 

stabile over tid. 

 

 

Figur 14. Nye krefttilfeller per 100 000 innbyggere, Landet, Rogaland og kommuner i 

Rogaland, gjennomsnitt for 2001-2011 
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Figur 15. Antall selvmord per 10 000 innbyggere, Rogaland og Norge, etter kjønn, 1986-

2012 
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