


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 basert på 

foreliggende datamateriale fra en rekke datainnsamlinger samt registerdata, og har til hensikt å 

kunne fungere som et kunnskapsgrunnlag for videre arbeid med å forbedre folkehelsetilstanden i 

Rogaland. 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 diskuteres.  

Hva som er de viktigste folkehelseutfordringene 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 i1. Mange viktige faktorer er 

vanskelige å måle, enten det er snakk om hverdagslykke, opplevd helse, 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 betyr1. 

 

  

                                                           
1 Se også delen Måleproblemer, datamangel og mørketall, side 11. 
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Helsetilstand og påvirkningsfaktorer i Norge og Rogaland 

Helsetilstanden i befolkningen i Norge er totalt sett svært god, men den fordeler seg ulikt mellom 

ulike befolkningsgrupper. Det er en tendens til at personer med kort utdanning, lav inntekt og lav 

yrkesstatus har dårligere helse og kortere levealder [1]. Helsedirektoratet beskriver disse ulikhetene 

som en av våre største samfunnsutfordringer [2], og utjevning av sosiale helseforskjeller er en viktig 

prioritet i folkehelsearbeidet. 

De fleste dødsfall i Norge er forårsaket av ikke-smittsomme sykdommer som hjerte- og 

karsykdommer og kreft. Helse handler imidlertid om langt mer enn dødsfall. Psykiske og somatiske 

helseproblemer gjør at mange opplever redusert livskvalitet og faller ut av arbeidslivet før 

pensjonsalder. Dette medfører store kostnader, både for individene og samfunnet. I juni 2014 var 9,4 

prosent av befolkningen i arbeidsfør alder – nesten 310 000 personer – helt eller delvis uføretrygdet. 

For Rogaland var andelen syv prosent – drøyt 17 500 personer. Dette forteller om betydelige 

helseproblemer i befolkningen, men også om et arbeidsliv som har forbedringspotensial i forhold til å 

inkludere og ta vare på personer som ikke er i stand til å yte fullt. 

Hyppigheten av både ikke-smittsomme sykdommer og uførepensjon stiger med alderen. Rogaland er 

det fylket i Norge som har den nest yngste befolkningen (gjennomsnittsalderen er 36,8 år, 0,01 år 

eldre enn befolkningen i Oslo), og er sånn sett relativt skjermet for en del av utfordringene som 

følger med høy alder – foreløpig. Helsetilstanden er stort sett god. 

Kort oppsummering av utfordringsbildet i Rogaland 

Rogaland har alt sett under ett en god folkehelse, og vi har mye å være fornøyde med. Samtidig er 

det viktig både å holde fokus på å bli bedre, og å ikke glemme de som ikke har det så bra. I tillegg er 

de gode nivåene delvis skapt av at vi har en ung befolkning. Helsevanene i befolkningen har 

forbedringspotensial, særlig i forhold til fysisk aktivitetsnivå og røyking. En inaktiv befolkning med en 

større andel røykere enn landet for øvrig risikerer å oppleve betydelig forverring av helsen etter 

hvert som den blir eldre. 

Arbeidsmarkedet er uhyre viktig for folkehelsen, og i Rogaland har vi hatt et godt arbeidsmarked i 

lengre tid. Dette er den viktigste grunnen til den lave gjennomsnittsalderen – relativt unge personer 

bosetter seg i Rogaland for å jobbe. Både de og barna deres bidrar dermed til å trekke alderen ned. 

Økonomien er god og arbeidsledigheten lav, noe som er svært positivt. Samtidig er lønns- og 

kostnadsnivået høyt. Dette bidrar til store forskjeller mellom de som befinner seg i attraktive deler av 

arbeidsmarkedet og de som ikke gjør det. Forskjellene viser også tegn til å øke, noe som er motsatt 

av den ønskede utviklingen. 

Selv om både andel arbeidsledige, uføre og mottakere av sosialhjelp er lave i Rogaland, så er det 

viktig å huske at en del av befolkningen står utenfor arbeidslivet. De har dermed en vanskelig 

økonomisk situasjon, som forsterkes av velstanden og kostnadsnivået i fylket. Rogaland er det fylket 

med lavest andel barn og unge som vokser opp i det som er definert som lavinntektsfamilier – syv 

prosent. Samtidig er det viktig å ha i bakhodet at denne prosentandelen er noe misvisende fordi 

definisjonen av lavinntekt ikke tar høyde for variasjoner i kostnadsnivået (for mer om dette, se 

diskusjonen av Figur 33 på side 47). Videre må en huske at syv prosent representerer drøyt 8000 

barn og unge (gjennomsnittlig drøyt to i hver skoleklasse) som må vokse opp i en situasjon med 

betydelig redusert økonomisk handlefrihet – med alt det innebærer av begrensninger i muligheter 

for innkjøp, fritidstilbud, ferier og så videre. 
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Rogaland sett under ett rangerer forholdsvis dårlig når det gjelder trivsel i 10. klasse, mens vi er 

omtrent på landsgjennomsnittet når det gjelder mestringsnivå i lesing i 5. klasse og gjennomsnittlige 

grunnskolepoeng. Frafallet fra videregående skole er noe lavere enn landsgjennomsnittet, men 

reduksjon av frafallet framheves like fullt som en viktig prioritet på grunn av de omfattende negative 

livsløpskonsekvensene det har. Personer uten formell utdannelse er overrepresentert i 

arbeidsledighets- og trygdestatistikk. Barn av personer med kort utdannelse har også større 

sannsynlighet for å ikke fullføre egen utdanning, noe som illustrerer hvordan en vanskelig situasjon 

kan gå i arv. Å redusere frafall fra videregående utdanning framstår derfor som et viktig tiltak for å 

redusere sosiale forskjeller. 

Drøyt ti prosent av elevene i ungdomsskolen oppgir at de opplever mobbing fra jevnaldrende 

månedlig eller oftere. Nesten fem prosent svarer at de opplever det ukentlig. Andelen som opplever 

mobbing synker på videregående skole. Her kommer det imidlertid fram at blant elevene som 

opplever mobbing i videregående skole i Rogaland, så er lærere på skolen den kategorien flest oppgis 

å bli mobbet av. I tillegg til å være svært problematisk for den enkelte som opplever det, bidrar 

mobbing til å videreføre og forsterke sosiale forskjeller. For mer om dette, se diskusjonen på side 90 

og utover. 

Støy og luftforurensing utgjør et problem for mange innbyggere i tettbygde strøk, men effekten er 

vanskelig å kvantifisere. Et anslag peker mot at 29 prosent av befolkningen i Rogaland plages av 

trafikkstøy hjemme, noe som plasserer Rogaland blant landets høyeste nivåer. Datamaterialet for 

luftforurensning er også mangelfullt, men det er på det rene at i vintermånedene er luftforurensning 

et problem for mange i tettbygde områder. Samtidig viser nyere forskning at skadeeffektene har 

tidligere vært undervurdert2.  

Utviklingen i trafikkulykker viser en heldig utvikling i forhold til skader, men antall dødsfall har steget 

senere år. Det skjer færre ulykker, men de som inntreffer er mer dødelige enn tidligere. På nasjonalt 

nivå ser vi at manglende førerdyktighet, høy fart, rusmiddelbruk og manglende bruk av bilbelte er 

gjengangere i ulykkene, og menn omkommer i betydelig større grad enn kvinner.  

Om vi ser på sykehusbehandlede skader generelt, eller lårbensbrudd spesielt, så ligger Rogaland 

lavest i landet. Dette skyldes imidlertid i stor grad en ung befolkning. 

Datamaterialet som forteller om helserelatert adferd er dessverre mangelfullt, men det vi har av 

tilgjengelige data tyder på at Rogalendingene er blant de som spiser mest frukt og grønt i Norge, 

mens vi ligger omtrent på landsgjennomsnittet i forhold til inntak av sukkerholdig drikke. Mindre 

oppløftene er tallene for fysisk aktivitetsnivå, som plasserer oss nest lavest i landet. Dette, i 

kombinasjon med at Rogalendingene røyker mer enn andre, kan by på betydelige utfordringer etter 

hvert som befolkningen eldes og de negative helseeffektene for alvor kommer til syne. 

Snaut fire av fem Rogalendinger vurderer helsen sin som god eller svært god, noe som er på nivå 

med landsgjennomsnittet. Mange ungdommer sliter imidlertid psykisk, og problemstillinger knyttet 

til psykisk helse og oppvekstforhold er det flest kommuner trekker fram når vi ber dem nevne 

hovedutfordringene i et folkehelseperspektiv. Blant ungdommene ser vi en betydelig kjønnsforskjell 

– jentene sliter betydelig mer enn guttene. I denne situasjonen er det urovekkende at Rogaland er 

                                                           
2
 Se delen om luftforurensing fra side 104 for mer om dette. 
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det fylket som, målt etter årsverksinnsats per innbygger, har den laveste prioriteringen av psykisk 

helsearbeid rettet mot barn og unge. 

Om vi ser på pasienter med psykiske symptomer og lidelser i primærhelsetjenesten, eller brukere av 

medisiner mot disse tilstandene, så er Rogalands nivåer tydelig lavere enn landsgjennomsnittet. Her 

er imidlertid aldersfordelingen en viktig faktor, da flere av disse tilstandene (for eksempel demens) 

blir vanligere ved høyere alder. 

De begrensede dataene vi har tilgjengelig – sesjonsdata for perioden 2003-09 – antyder betydelige 

utfordringer i forhold til overvekt: hver fjerde mann som møtte til sesjon i denne perioden hadde 

overvekt eller fedme. Ut over dette har Rogaland stort sett lave nivåer på de indikatorene for 

somatisk helse som er inkludert her. Nok en gang – dette henger tydelig sammen med 

aldersfordelingen. 

Et viktig sluttpoeng er at disse kommentarene gjelder fylket som helhet. Helhetsinntrykket er 

imidlertid sterkt påvirket av situasjonen i de befolkningstette områdene på Nord-Jæren. Som 

framstillingene i dette dokumentet vil vise, er det betydelige lokale og regionale forskjeller. I tillegg til 

det som omtales her, anbefaler vi å undersøke kommunenes egne folkehelseoversikter for å lære 

mer om de lokale situasjonene. 

Folkehelseutfordringer i kommunene: oppvekstforhold og psykisk helse 

Høsten 2014 gjennomførte Rogaland fylkeskommune en spørreundersøkelse blant kommunenes 

folkehelsekoordinatorer. Her stilte vi blant annet et åpent spørsmål om hvor kommunene har de 

største folkehelseutfordringene. Det temaet som ble nevnt av flest var barne- og 

oppvekstproblematikk (f.eks. høy andel barnevernssaker og barn fra familier som sliter), fulgt av 

utfordringer knyttet til psykisk helse. Disse problemstillingene ble nevnt av hhv. 13 og 10 kommuner. 

Ikkesmittsomme sykdommer (NCD, non-communicable diseases) og problematikk knyttet til 

utdanningsnivå og sosiale ulikheter ble nevnt av syv kommuner. 
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Figur 1. Oppsummering av kommunenes vurderinger av egne hovedutfordringer innen folkehelse. Kommuner i Rogaland, 
2014. 

Dette er som nevnt en oppsummering av et åpent spørsmål, og det må tolkes deretter. Noen 

kommuner har gitt lange og fyldige svar hvor flere av kategoriene ovenfor er nevnt, andre har 

kommet med noen få punkter – gjerne rett fra FHIs folkehelseprofil. Den enkelte respondent sin 

tolkning av spørsmålet og situasjonsforståelse på svartidspunktet har derfor stor betydning for hvilke 

svar som blir gitt. Like fullt er det tydelige fellestrekk mellom kommunene, og svarfordelingen 

gjenspeiler også resultatene fra en tidligere undersøkelse. 

I Sintefs undersøkelse av årsverksinnsatsen innen psykisk helsearbeid i kommunene i 2012 ble det 

stilt noen spørsmål relatert til den nye folkehelseloven. Ett av disse var et åpent spørsmål om hva 

som er de største folkehelseutfordringene i kommunen generelt. Ikke alle kommunene i Rogaland 

besvarte spørsmålet, men blant de 22 som gjorde det, er det særlig psykisk helse (nevnt av 11), ulike 

problemer knyttet til barn og unge (nevnt av 11) og ikkesmittsomme sykdommer (nevnt av ni) som 

framheves. I tillegg er faktorer som utenforskap (f.eks. skolefrafall og uføre), sosial ulikhet og 

rusproblemer nevnt av flere. Noen henviser til FHIs folkehelseprofiler, men de fleste ser ut til å ha 

gjort selvstendige vurderinger i tillegg. Dette antyder at problemstillingene er stabile over tid.  

Hva som er de viktigste folkehelseutfordringene avhenger av hvordan vi tolker og vektlegger 

informasjonen som er tilgjengelig, samt hvordan vi forholder oss til problemstillinger vi mangler 

informasjon om. I noen tilfeller mangler vi informasjon om tilstanden i deler av befolkningen. Vi har 

for eksempel data for hvor stor andel av ungdommene som sliter med ensomhet, men vi mangler 

denne informasjonen for voksne og eldre. I andre tilfeller har vi kun ganske grovkornet informasjon. 

Dette gjelder blant annet for kosthold og mosjon. 

Dette er informasjon som kan innhentes gjennom spørreundersøkelser, noe som også vurderes 

gjennomført på senere tidspunkt. I forhold til problemstillinger som psykisk og somatisk 

helsetilstand, ikkesmittsomme sykdommer, utdanningsnivå og sosiale ulikheter er det lettere å skaffe 

informasjon fra eksisterende kilder, men også her er det betydelige utfordringer. Disse er blant annet 
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knyttet til usikkerhet omkring hvor stor sammenheng det er mellom de tilgjengelige tallene og 

fenomenet vi ønsker informasjon om, og hvor sammenlignbare tallene er fra kommune til kommune, 

og fra år til år. 

Det bør også gjøres en vurdering av hva som skal anses som "godt nok". Rogaland gjør det bedre enn 

landet totalt sett på en rekke av indikatorene som presenteres i dette dokumentet, men det er ikke 

nødvendigvis sånn at vi skal si oss fornøyde av den grunn. Det viktige er spørsmålet om nivåene til 

Rogaland er gode nok. Har man en nullvisjon, så er det ikke godt nok å ligge foran 

landsgjennomsnittet. Hva som skal anses som godt nok er imidlertid i stor grad et etisk og politisk 

spørsmål, og temaet berøres i liten grad i dette dokumentet. Her er målsetningen først og fremst å 

kartlegge nivå på ulike helseindikatorer, og vurdere konsekvenser og årsaksforhold ut fra dette. 

FHIs folkehelseprofil for Rogaland, 2014 

Sett i forhold til landsgjennomsnittet skiller Rogaland seg ut med få lavinntektshusholdninger og lite 

snusbruk blant menn. Det er imidlertid nødvendig å spørre seg om landsgjennomsnittet gir et godt 

grunnlag for vurdering av fattigdom, siden boligprisene i befolkningstette deler av Rogaland ligger 

høyt over landsgjennomsnittet. Når det gjelder snusbruken, så nulles gevinsten ut av at det er en 

større andel dagligrøykere i Rogaland enn i landet totalt sett. I tillegg skiller Rogaland seg ut med en 

høy andel demenspasienter som trenger sykehusbehandling, 9,7 personer per 1000, mot 8,4 for 

landet totalt sett. I absolutte tall representerer dette en overhyppighet på omtrent 35 personer, og 

vurderes dermed ikke som en av de store folkehelseutfordringene i Rogaland. 

Mandat 

Dette dokumentet er utarbeidet på bakgrunn av kravene i Lov om folkehelsearbeid og Forskrift om 

oversikt over folkehelsen. Det har til hensikt å systematisere og analysere informasjon om 

helsetilstand og påvirkningsfaktorer i Rogaland til å kunne gjøre vurderinger av nivå og 

utviklingstrender for disse. Det søkes også, så langt det er mulig, å vurdere årsaksforhold og 

konsekvenser. Vi fokuserer spesielt på utviklingstrekk som kan skape eller opprettholde sosiale 

helseforskjeller og andre sosiale eller helsemessige problemer. 

Lov om folkehelsearbeid 

§ 21: Fylkeskommunen skal ha nødvendig oversikt over helsetilstanden i fylket og de positive og 

negative faktorer som kan virke inn på denne. Oversikten skal blant annet baseres på:  

a) opplysninger som statlige helsemyndigheter gjør tilgjengelig etter § 25,  

b) relevant kunnskap fra kommunene, tannhelsetjenesten og andre deler av 

fylkeskommunens virksomhet med betydning for folkehelsen.  

Oversikten skal være skriftlig og identifisere folkehelseutfordringene i fylket, herunder vurdere 

konsekvenser og årsaksforhold. Fylkeskommunen skal særlig være oppmerksom på trekk ved 

utviklingen som kan skape eller opprettholde sosiale eller helsemessige problemer eller sosiale 

helseforskjeller. 

Oversikten over fylkeskommunens folkehelseutfordringer etter annet ledd skal inngå som grunnlag 

for arbeidet med fylkeskommunens planstrategi. En drøfting av disse utfordringene bør inngå i 

strategien, jf. plan- og bygningsloven § 7-1. 
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Departementet kan gi nærmere forskrifter om krav til fylkeskommunens oversikt, herunder om plikt til 

å gjennomføre befolkningsundersøkelser, og om innholdet i og gjennomføringen av slike 

undersøkelser i fylket. 

Forskrift om oversikt over folkehelsen 

§3: Oversikten skal omfatte opplysninger om og vurderinger av: 

a) befolkningssammensetning 

b) oppvekst- og levekårsforhold  

c) fysisk, biologisk, kjemisk og sosialt miljø  

d) skader og ulykker 

e) helserelatert atferd og 

f) helsetilstand. 

Med oppvekst- og levekårsforhold menes for eksempel økonomiske vilkår, bo- og arbeidsforhold og 

utdanningsforhold. Med helserelatert atferd menes for eksempel fysisk aktivitet, ernæring, bruk av 

tobakk og rusmidler.  

Oversikten skal inneholde faglige vurderinger av årsaksforhold og konsekvenser og identifisere 

ressurser og folkehelseutfordringer lokalt og regionalt. Kommunen og fylkeskommunen skal være 

særlig oppmerksomme på trekk ved utviklingen som kan skape eller opprettholde sosiale eller 

helsemessige problemer eller sosiale helseforskjeller. 

§5: Kommuner og fylkeskommuner skal utarbeide et samlet oversiktsdokument hvert fjerde år som 

skal ligge til grunn for det langsiktige folkehelsearbeidet. Oversiktsdokumentet skal foreligge ved 

oppstart av arbeidet med planstrategi etter plan- og bygningsloven §§ 7-1 og 10-1.  

Oversiktsdokumentet skal ikke inneholde opplysninger som kan knyttes til enkeltpersoner, jf. 

personopplysningsloven § 2 nr. 1. 

Kommunen skal samarbeide og utveksle informasjon med fylkeskommunen i arbeidet med 

oversiktsdokumentet. Fylkeskommunen skal understøtte kommunene, samarbeide og utveksle 

informasjon med kommunene i arbeidet med sitt oversiktsdokument. 

Kommunene skal basere sine oversiktsdokumenter blant annet på informasjon som fylkeskommunen 

gjør tilgjengelig.  

 

Rogaland fylkeskommunes satsningsområder 

Regionalplan for folkehelse i Rogaland 2013-2017 [3, p. 37] fastsetter følgende hovedmål: 

 Fremme god helse og utjevne sosiale helseforskjeller 

 En styrket politisk og administrativ forankring av folkehelsearbeidet 

 Et mer kunnskapsbasert folkehelsearbeid 

En av målsetningene ved dette dokumentet er at det skal kunne bidra til å nå alle de tre 

hovedmålene. Den mest åpenbare koblingen er det tredje målet, om et mer kunnskapsbasert 

folkehelsearbeid. Ved å lage en mest mulig dekkende oversikt over folkehelsetilstanden i Rogaland 
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håper vi samtidig at dette også kan bidra til å styrke den politiske og administrative forankringen, 

både gjennom å tydeliggjøre sterke og svake sider, og ved å involvere ulike parter i prosessen. I 

tillegg til status for ulike mål på faktorer som bidrar til å styrke eller svekke folkehelsen, presenteres 

det korte oppsummeringer av forskning og kjente tiltak der det er aktuelt. På denne måten søker vi å 

presentere et grunnlag for mest mulig effektive, kunnskapsbaserte tiltak for å styrke 

helsefremmende faktorer og redusere helsesvekkende faktorer i Rogaland. 

I tillegg til hovedmålene presenteres tre satsningsområder: 

 Aktive og trygge lokalsamfunn 

 Støttende miljø for psykisk helse 

 Sunne levevaner 

I det første delmålet vektlegges viktigheten av samfunns- og arealplanlegging for å opprettholde og 

bedre folkehelsen. Det er en målsetning om å fastsette tydelige regionale retningslinjer for hvordan 

folkehelseperspektivet skal ivaretas i kommunenes samfunns- og arealplanlegging, og å sikre et klart 

folkehelseperspektiv i alle samfunns- areal- og transportplaner. Videre har fylkeskommunen 

ambisjoner om å styrke veiledningen til kommunene i det lokale oversiktsarbeidet, og om å øke 

kunnskapen omkring folkehelsearbeid blant politikere og planleggere. 

Det andre delmålet, støttende miljø for psykisk helse, innebærer et mål om at Rogaland skal ha en 

samfunnsutvikling som støtter opp om en god psykisk helse i befolkningen. En viktig del av dette er å 

sikre høy kvalitet i barnehager og skoler.  

Bare Oslo og Akershus har større andeler av de barnehageansatte med dispensasjon fra 

utdanningskravene, noe som peker mot at det er rom for kvalitetsforbedringer. Dette gjelder snaut 

seks prosent, 580 personer. Mange ungdommer, særlig jenter, i Rogaland sliter psykisk. Regionsvis 

har Dalane lavere nivåer, mens de andre tre regionene rangerer ganske likt. For voksne og eldre har 

vi mindre tilgang på data, men om vi ser på andel brukere i primærhelsetjenesten som har psykiske 

symptomer eller lidelser, så er nivåene relativt lave i Rogaland. 

Delmålet om sunne levevaner fokuserer på å videreføre og øke fokuset på å ha en samfunnsutvikling 

som tilrettelegger for- og fremmer sunne levevaner. Rogaland har en god folkehelse nå, men dette 

skyldes i stor grad at befolkningen er landets nest yngste. Effektiv fremming av sunne levevaner vil 

bidra til å bevare livskvalitet og redusere framtidig sykdomsbyrde. En utfordring her er at helsevaner 

er vanskelige å måle direkte, så det er dermed også vanskelig å få et godt bilde av nivå og utvikling. 

De tilgjengelige dataene, som presenteres i dette dokumentet, viser at Rogalendingene har et 

forholdsvis godt kosthold, men er blant landets minst fysisk aktive. Rogalendingene røyker også mer 

enn befolkningen i landet for øvrig, noe som gir og vil fortsette å gi negative helsekonsekvenser i 

flere tiår framover. 

Nasjonale mål og prioriteringer 

Målene for norsk folkehelsepolitikk er: [2, p. 6] 

 Norge skal være blant de tre landene i verden som har høyest levealder. 

 Befolkningen skal oppleve flere leveår med god helse og trivsel og reduserte sosiale 

helseforskjeller. 

 Vi skal skape et samfunn som fremmer helse i hele befolkningen. 
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Det skal legges til rette for en helsefremmende livsstil, og det skal være enkelt å ta sunne valg. 

Folkehelsearbeidet skal være systematisk og langsiktig, og helse skal være et sektorovergripende mål 

[4, p. 4]. 

Oversikt: hva trenger vi å vite? 

Et viktig mål i folkehelsearbeidet er å gjøre det enkelt for alle individer i befolkningen å ta sunne valg 

og bevare egen helse, samtidig som de ikke eksponeres for helseskadelig påvirkning fra omgivelsene. 

Noen av de viktigste spørsmålene vi ønsker å besvare blir dermed: 

 Hva er status for helsetilstanden nå? 

 Hvilke faktorer er de viktigste bidragsyterne til dagens tilstand? Hvordan kan disse påvirkes 

for å bidra til bedre helse og livskvalitet i befolkningen? 

 Hva slags konsekvenser vil helsetilstanden på hvert område ha? 

 Hva skal til for å bedre helsetilstanden? (Særlig: hva kan endres for å få flere til å leve 

sunnere og bedre?) 

Det første spørsmålet er hovedfokuset i dette dokumentet, mens de andre behandles sekundært. 

Kapittelinndelingen følger Helsedirektoratets a-f-kategorier. 

Litt om tallmateriale og framstillingsmåter 

Standardisering: i denne rapporten blir det ikke benyttet standardiserte tall. Dette betyr at tallene 

viser den faktiske situasjonen i kommuner og fylker, heller enn nivåer korrigert for alders- og 

kjønnssammensetning. Dette avviker fra folkehelseprofilene til FHI, hvor standardiserte tall blir brukt. 

Begge disse metodene har fordeler og ulemper – i folkehelseprofilene er det lettere å sammenligne 

på tvers av kommuner, siden de justerer for effekten av alder og kjønn der det er relevant. I enkelte 

tilfeller ser vi at opphoping av et fenomen i en kommune – for eksempel bruk av legemidler mot 

psykiske lidelser – delvis skyldes høy snittalder i befolkningen. Ved å korrigere for dette kan man 

komme nærmere hva som er årsaken til nivået i en gitt kommune. Samtidig kan denne metoden 

bidra til å fordekke utfordringer: selv om høy snittalder er årsaken til en opphoping, fjerner ikke dette 

kommunens ansvar for å håndtere situasjonen. For å illustrere det faktiske utfordringsbildet anser 

jeg absolutte tall som bedre, og bruker derfor det i denne rapporten. 

Andeler: andeler blir i størst mulig grad beregnet ut fra størrelsen på den befolkningsgruppen som er 

aktuell i hvert tilfelle. For andel som har kjørt i ruspåvirket tilstand, for eksempel, er kun befolkningen 

som er 18 år eller eldre brukt til beregningen av andelene. 

Indikatorer: i noen tilfeller kan man ikke måle et fenomen direkte, men bruker i stedet andre faktorer 

som opptrer sammen med det vi ønsker å måle. Et eksempel er psykisk helse, som vanskelig lar seg 

måle direkte. Her bruker vi i stedet andre faktorer, som medisinbruk og spørreundersøkelser. Siden 

medisinbruk kan variere ut fra andre grunner enn antall som er syke (for eksempel endringer i 

foreskrivingspraksis og individuell variasjon mellom leger) er denne typen mål mer utsatt for feil enn 

det vi måler direkte, som antall røykere3. 

                                                           
3
 Å se på antall røykere er ikke uproblematisk, siden vi mister nyanser i hvor mye de røyker og hvor lenge det er 

siden de begynte, vi vet ikke hvor utsatt hver enkelt er for å bli syk, og så videre. 
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Når dette er sagt: alle kvantitative måleenheter i denne rapporten er i praksis utsatt for dette, siden 

vi ser på faktorer som samvarierer med helsetilstand og trivsel, heller enn å måle disse direkte. 

Tallene må derfor tolkes med en grad av sunn skepsis. 

Kart: kartene brukes for å gi et inntrykk av den geografiske fordelingen av et fenomen på ett bestemt 

tidspunkt. Hvilke kategorigrenser som brukes kan ha stor effekt på hvordan resultatet framstår. I 

dette dokumentet benyttes utelukkende kvantilbaserte kategorier. Dette innebærer at det er like 

mange kommuner/fylker i hver av de oppgitte kategoriene. 

Måleproblemer, datamangel og mørketall 

En hovedutfordring for arbeidet med å skaffe oversikt over folkehelsesituasjonen er mangel på 

informasjon. Ett problem er koblingen mellom indikatorene vi bruker (f.eks. kroppsmasseindeks) og 

det fenomenet vi er interessert i (helse). Høy kroppsmasseindeks (KMI) medfører ofte – men ikke 

alltid – helseproblemer. En fysisk aktiv person med høy KMI kan ha langt bedre helse enn en inaktiv 

person med normal KMI. Det vil fortsatt være en samvariasjon mellom KMI og helsetilstand i 

befolkningen, men denne typen modererende faktorer gjør forsøket på å måle helsetilstand gjennom 

å måle KMI mindre presist. Denne typen problemstillinger gjør seg i større eller mindre grad 

gjeldende for samtlige helseindikatorer vi har tilgjengelig.  

Videre er det mange indikatorer i dette dokumentet som ikke gjenspeiler den faktiske situasjonen 

direkte. I stedet fokuserer de på ulike reaksjoner eller tiltak basert på en oppfatning av situasjonen. 

Dette gjelder for eksempel vurdering av helsetilstanden i en kommune basert på legenes 

diagnosepraksis. Denne kan variere både mellom enkeltleger og regioner, slik at forskjeller – særlig 

mellom små kommuner med få leger – kan skyldes kjennetegn ved legene heller enn befolkningen.  

Det samme kan gjelde andre offentlige ytelser, som sosialhjelp eller barnevern. En kommune som 

opplyser innbyggere om at de kan ha rett til sosialhjelp vil kunne få høyere andeler mottakere enn en 

som er mindre brukerorientert4. Situasjonen er enda vanskeligere for barnevernstiltak, siden man 

ikke uten videre kan vite om mange tiltak skyldes store problemer eller en barnevernstjeneste som 

jobber for å oppdage og løse problemer på et tidlig stadium. På samme måte kan få tiltak skyldes 

små problemer, eller en fraværende tjeneste. Av denne grunn er ikke barnevernstiltak tatt med som 

indikator i dette dokumentet. 

I tillegg er det en rekke områder hvor vi har begrenset datamateriale, eller ingen data overhodet. 

Ofte gjelder dette områder som vi fra et folkehelseperspektiv er svært interesserte i. 

Oppvekstproblemer for barn og unge er allerede nevnt. Andre områder er for eksempel: 

- Marginaliserte grupper 

- Alkoholbruk og andre rusmidler 

- Opplevd helse og velferd 

- Kosthold (mest for voksne) 

- Mosjon (mest for voksne) 

- Rammebetingelser for sunne valg 

- Sosialt miljø 

o Mobbing i arbeidsliv og blant eldre 

                                                           
4
 Dette er tilfelle for minst én kommune i Rogaland. 
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o Sosial støtte 

- Økonomi: vi har en god del informasjon om sentraltendens (gjennomsnitt og median), men 

lite om hvordan fordelingen rundt er.  

- Grad av helsefremmende/ -svekkende miljø 

- Sosial ulikhet 

Datamangel er med andre ord en hovedutfordring i oversiktsarbeidet. Deler av dataene som mangler 

finnes, men er kostbare å få tilgang til. Andre deler vil kreve separat datainnsamling. Muligheten for 

dette vurderes fortløpende, men slike datainnsamlinger er svært kostbare og i stor grad utenfor de 

økonomiske rammene vi har til rådighet. 

Om kildene 

Det meste av datamaterialet som er brukt i denne rapporten kommer fra Statistisk sentralbyrå, enten 

direkte eller via to av Folkehelseinstituttets databaser (Kommunehelsa og Norgeshelsa). Kilden er 

oppgitt i hver enkelt figur. Merk spesielt i forhold til tallmateriale fra SSB: her er tabellnummeret 

oppgitt i referansen. Ved å søke på dette nummeret på SSBs nettsider, kommer du direkte til siste 

oppdatering av det aktuelle tallmaterialet. 

I tillegg kommer en vesentlig del av datamaterialet fra Ungdataundersøkelsen, 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 inkluderingsdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet. NOVA er ikke 

ansvarlig for Rogaland fylkeskommunes analyser eller fortolkninger av resultatene. 

Alt kartgrunnlag stammer fra Kartverket. 

Om dette dokumentet 

Dette dokumentet er utarbeidet av Rune Thorkildsen Slettebak i Rogaland fylkeskommune i løpet av 

2014 og 2015. En rekke personer og institusjoner har på ulike måter bidratt til å gjøre framstillingen 

av dette dokumentet mulig, og til å heve kvaliteten. Siden det er lite fokus på dem andre steder i 

forbindelse med kunnskapsbasert folkehelsearbeid, vil jeg framheve Helsebiblioteket og forskere og 

journaler som publiserer artikler med åpen tilgang. Dette gjør at allmenheten, deriblant 

undertegnede, kan få tilgang til forskningsartikler som utgjør en viktig del av kunnskapsgrunnlaget i 

dette dokumentet. 

Jeg vil gjerne takke (i alfabetisk rekkefølge): 

- De ansatte i kommunene som har bidratt med informasjon og tilbakemeldinger underveis 

- Folkehelseinstituttet 

- Forskere og journaler som publiserer artikler med åpen tilgang 

- Helsebiblioteket 

- Irene Aasheim Ivesdal, resultatsenhetsleder innen helsestasjonstjenester, Sandnes kommune 

- Kommunelege i Sandnes Hans Petter Torvik 

- Kompetansesenter rus - region vest Stavanger (KoRus), ved Sven Gustafsson 

- Linda Næss, Tannhelse Rogaland FKF 

- Mine kollegaer i Rogaland fylkeskommune, spesiell takk til Victoria Gramstad 

- NAV, ved Gustav Svane 

- Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) 

http://khs.fhi.no/webview/
http://www.norgeshelsa.no/norgeshelsa/
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- Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning (KORFOR), ved Marit Emmerhoff Håland 

- Rigmor Kvia de Waard og hennes kolleger hos Fylkeslegen i Rogaland 

- SINTEF Arbeid og helse for deling av data 

 

Eventuelle feil og mangler er imidlertid mitt ansvar alene. Ta gjerne kontakt om du har noen 

spørsmål eller kommentarer. 

Rune Thorkildsen Slettebak 

Rådgiver 

Rogaland fylkeskommune 

Rune.slettebak@rogfk.no  

Juni 2015 

 

 

mailto:Rune.slettebak@rogfk.no
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Kart over kommunene og regionene i Rogaland 

 

Figur 2. Kommunene og regionene i Rogaland, 2014 
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A) BEFOLKNINGSSAMMENSETNING 
Et av de viktigste trekkene ved Rogalands befolkning i et folkehelseperspektiv er at det er en ung 

befolkning, noe som gjør den lite utsatt for helseplager som er mer vanlige blant eldre. 

Befolkningssammensetningen utgjør et viktig utgangspunkt for hva slags fordeling av helsetilstand vi 

kan forvente i fylket og kommunene. En stor andel eldre tilsier, for eksempel, at vi kan forvente en 

opphopning av geriatriske lidelser, mens en ung befolkning vil 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. En tilsynelatende overhyppighet av, for 

eksempel, kreft eller diabetes kan skyldes høy alder i befolkningen, siden forekomsten av disse 

tilstandene stiger med alderen. 

I tillegg til aldersfordeling har næringssammensetning og arbeidsliv en 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 [5]. Arbeidslivet er sånn sett en av de viktigste folkehelseressursene i Rogaland. For mer 

om dette temaet anbefales rapporten "Reisen til Rogalands framtid"5 [6], som vurderer ulike faktorer 

som påvirker Rogalands attraktivitet. 

 

Befolkningsstørrelse og utvikling 

Oppsummering 

Rogaland har hatt en høy befolkningsvekst de senere årene, og hadde 459 625 innbyggere ved 

inngangen til 2014. Jæren er den regionen som opplever sterkest vekst fra 2013 til 2014, med 1,8 

prosent. Deretter følger Ryfylke med 1,4 prosent, Haugalandet med 1,3 prosent og Dalane med 1,2 

prosent. Fra 2006 har innvandring passert fødselsoverskudd som den viktigste kilden til 

befolkningsveksten, mens netto innflytting har vekslet mellom å være positiv og negativ siden 2002. 

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. 

Rogaland hadde landets yngste befolkning i 2014 (fra og med januar 2015 har Oslo overtatt denne 

posisjonen), noe som har betydelige konsekvenser for folkehelsesituasjonen. Mange helseproblemer 

tiltar med alderen, noe som innebærer at det er relativt sett mindre av disse i yngre befolkninger. 

Det innebærer også at Rogaland vil merke konsekvensene av aldringen i befolkningen senere enn 

andre fylker, noe som gir et bedre utgangspunkt for å forebygge de negative effektene av dette. 

I denne forbindelse er det også viktig å ta andelen i arbeidsfør alder som står utenfor arbeidslivet 

med i betraktningen. Dette kommer vi tilbake til i del B, om oppvekst og levekårsforhold. 

                                                           
5
 Rapporten kan lastes ned her. 

http://www.rogfk.no/Vaare-tjenester/Regionalplan/Regional-planstrategi
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Innvandringen til Rogaland skjøt noe mer fart etter EU-utvidelsen østover enn innvandringen til 

landet totalt. Dette bidro også til at andelen innvandrere fra vestlige land økte raskere enn andelen 

innvandrere fra ikke-vestlige land. 

 

 

Figur 3. Utvikling i befolkningsstørrelse i Rogaland, 1986-2014 

I løpet av perioden 1986 – 2014 har befolkningen i Rogaland økt fra 326 421 til 459 625 (41 prosent). 

Den sterkeste veksten ser vi i kommunene på Sør-Jæren, med 59 prosent eller 24 321 personer. 

Nord-Jæren (Sandnes, Stavanger, Sola og Randaberg), har opplevd en vekst på 51 prosent, mens 

befolkningen på Haugalandet har økt med 27 prosent. I Ryfylke og Dalane har veksten vært hhv. 16 

og 15 prosent. 

Som figurene både over og under illustrerer, akselererte befolkningsveksten i 2006. Dette har 

sammenheng med innvandring, særlig arbeidsinnvandring fra nye EU-medlemmer i Øst-Europa (se 

også tall for innvandring, side 31). 
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Figur 4. Observert og estimert befolkningsvekst i Rogaland og Norge, 1991-2040 

Figur 4 viser utviklingen i befolkningsvekst fra 1991 til 2014, samt estimert årlig befolkningsvekst fra 

2013 til 2040. SSB opererer med en rekke ulike vekstscenarier, som illustrert av de mange linjene fra 

2014 og utover. MMMM-scenariet, middels nasjonal vekst, er uthevet. Et fellestrekk for alle 

beregningene er forventningen om at befolkningsveksten vil avta, både i Rogaland og landet totalt. 

Det er imidlertid viktig å huske at estimatene er anslag basert på bestemte forutsetninger, og at 

virkeligheten fort kan bli helt annerledes enn beregningene. 

 

Figur 5. Netto innvandring, fødselsoverskudd, netto innenl. innflytting og total årlig befolkningsvekst, Rogaland 2002-13 
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De viktigste kildene til befolkningsveksten i Rogaland er innvandring og fødselsoverskudd. Fra 2006 

har innvandring erstattet fødselsoverskudd som den viktigste kilden til befolkningsvekst i Rogaland. 

Netto innflytting veksler derimot mellom å være positiv og negativ i perioden siden 2002. 

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. Som 

Figur 8 illustrerer, var hovedtyngden av nettoinnflyttingen i 2013 personer i alderen 20-29 år, fulgt av 

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

 

Figur 6. Flyttestrømmer inn og ut av Rogaland, samt netto innflytting/innvandring per år. 

Figuren viser fordelingen av inn- og utflytting i Rogaland, samt nettoflyttingen. Netto innflytting og 

innvandring kombinert er positiv i hele perioden, med toppår i 2007 og 2013.  
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Figur 7. Netto flyttestrømmer, Rogaland og fylkesvis, gjennomsnitt 2009-13. 

Figur 7 gir et inntrykk av balansen mellom inn- og utflytting (inkludert inn- og utvandring), ved at den 

angir hvor mange som flyttet inn i hver kommune/ fylke i forhold til hvor mange som flyttet ut. NB: 

det er bare Utsira som er i den laveste kategorien, dvs. færre innflyttere enn utflyttere. 

De høyeste antallene innflyttere per utflytter i Rogaland finner vi i Rennesøy (1,59), Strand (1,36), 

Finnøy (1,35) og Bjerkreim (1,34). Blant fylkene rangerer Rogaland høyest med 1,46, foran Østfold 

(1,45), Hordaland (1,43) og Buskerud (1,36). 
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Figur 8. Netto innflytting til Rogaland i 2013, innenlandsk og fra utlandet, etter alder. 

Den desidert største gruppen av innflyttere til Rogaland i 2013 var i alderen 20-29 år, fulgt av 30-39 

og 0-19 år. Dette bidrar betydelig til fylkets lave gjennomsnittsalder, både direkte og indirekte ved at 

flertallet av innflytterne er i en aldersgruppe hvor mange stifter familie. På denne måten er 

aldersfordelingen på innflytterne også knyttet til fødselsoverskuddet i fylket. 

Det ville vært svært interessant å splitte denne figuren på innen- og utenlandsk innflytting, men både 

mangel på data og innvandreres flyttinger innenfor Norges grenser forhindrer dette. 

 

Figur 9. Antall levendefødte barn per 1000 innbyggere, Rogaland og landet totalt, 1980-2013 
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Fødselsratene har totalt sett sunket siden 1980, til tross for oppgang fra midt på 80-tallet og en 

utflating etter årtusenskiftet. Både Rogaland og landet totalt opplevde sitt laveste nivå i denne 

perioden i 2013, med hhv. 13,7 og 11,7 fødsler per 1000 innbyggere. 

Aldersfordeling 

Rogaland har en ung befolkning – fylket har den nest laveste gjennomsnittsalderen i landet (se 

illustrasjoner i Figur 12 - Figur 14), og sju av de ti kommunene med lavest gjennomsnittsalder er i 

Rogaland6. Dette innebærer at sett i forhold til befolkningsstørrelsen kan Rogaland i utgangspunktet 

vente en lavere andel geriatriske sykdommer enn andre fylker. Jeg 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, slitasjesykdommer og sykdommer i støtte- og bevegelsesapparatet7. Det samme 

gjelder sykdommer og tilstander som øker i hyppighet ved stigende alder, som kreft og diabetes.  

Antall uføretrygdede stiger også med stigende alder fram til pensjonsalder. Dette gjenspeiler delvis 

at plager og sykdommer som nedsetter arbeidsevnen akkumuleres i løpet av livsløpet, men også 

kjennetegn ved arbeidslivet og arbeidstakerne i hver enkelt kommune. 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 i Rogaland. Dette forutsetter imidlertid at den unge befolkningen blir i 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[7]. 

                                                           
6
 1: Gjesdal, 2: Rennesøy, 3: Klepp, 4: Hå, 5: Klæbu, 6: Sola, 7: Fjell, 8: Sandnes, 9: Meland, 10: Time 

7
 Kilde: Store medisinske leksikon, http://sml.snl.no/geriatri  

http://sml.snl.no/geriatri
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Figur 10. Observert (1990-2014) og estimert (2015-2040) fordeling av aldersgrupper i Rogaland i perioden 1990-2040 

Den tydeligste forventede endringen i sammensetningen av aldersgrupper framover mot 2040 er 

økningen i de høyeste alderskategoriene, kombinert med en reduksjon i andelen i aldersgruppen 20-

66 år. 

Andelen i aldersgruppen 67+ i Rogaland ventes å øke fra omtrent 11 prosent i 2014 til drøyt 17 

prosent i 2040. Samtidig synker andelen under 20 år med omtrent to prosentpoeng, noe som bidrar 

til et lavere fall i andelen som er i yrkesaktiv alder. Selv om både landet, fylket og de fleste 

kommuner vil merke at en lavere andel av befolkningen er i yrkesaktiv alder, peker disse estimatene 

mot en jevn, gradvis utvikling, langt fra noen flodbølge eller flom av eldre. Andelen som faller ut av 

arbeidslivet til uføretrygd oa. ser sånn sett ut til å være en sammenlignbar utfordring med den 

såkalte eldrebølgen. Å redusere frafallet fra skole og arbeidsliv er og må være en svært viktig 

prioritet. Å lykkes på dette området vil være gunstig for folkehelsen, gi bedre livskvalitet, og bidra til 

å styrke økonomien i kommuner, fylker og landet totalt sett – noe som vil kunne ha ytterligere 

positive ringvirkninger. 

Se også seksjonen om inntektskilder, nedenfor. 

 

 



A) BEFOLKNINGSSAMMENSETNING  

24 
 

 

 

Figur 11. Observert og framskrevet antall personer i arbeidsdyktig alder (20-66 år) i forhold til antall pensjonister (modell 
MMMM) 

De grå linjene i denne og en rekke andre figurer i dokumentet illustrerer utviklingen for kommuner i 

Rogaland, og er tatt med for å gi et inntrykk av hvordan nivåene fordeler seg innad i fylket.  

Antall personer i arbeidsdyktig alder i forhold til antall i pensjonsalder i Rogaland har steget fra 

omtrent fem midt på åttitallet til nærmere seks omkring 2010. Nivået ventes å synke igjen, ned mot 

3,5 i 2040.  

Et viktig forbehold ved denne figuren er imidlertid at den ikke tar høyde for at en del av befolkningen 

i arbeidsdyktig alder står utenfor arbeidslivet. Å redusere andelen som står utenfor arbeidslivet vil i 

vesentlig grad kunne bidra til å redusere belastningen fra en økt andel eldre, og bør være en viktig 

prioritet både innenfor folkehelse og ellers i arbeidslivspolitikken. 
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Gjennomsnittsalder 

Aldersfordelingen i en befolkning kan gi mye informasjon, både om forventet fordeling av 

helsetilstand, behov for skole- og barnehageplasser og etterspørsel etter helsetjenester og 

sykehjemsplasser. Den kan også gi et inntrykk av arbeidsmarkedet og attraktiviteten til ulike 

regioner. Unge, nyutdannede personer bosetter seg i stor grad der de finner jobb. Dette innebærer 

at både de og, etter hvert, barna deres bidrar til å trekke ned gjennomsnittsalderen i området. 

En ung befolkning antyder dermed et godt arbeidsmarked, som er positivt for folkehelsen (se mer om 

dette i neste kapittel – særlig underkapittelet om arbeidsledighet). En ung befolkning har også i store 

trekk bedre helse enn en eldre befolkning. Kommuner og fylker som har lav gjennomsnittsalder 

oppnår dermed en bonuseffekt, både gjennom flere skattebetalere i forhold til mottakere av 

offentlige ytelser, samt en generelt bedre helsetilstand. Det er imidlertid viktig at dette ikke blir en 

sovepute – alle fylkene unntatt Oslo, og de aller fleste kommunene, opplever at befolkningen gradvis 

blir eldre.  

Det er viktig å bruke denne informasjonen til å dimensjonere tjenestene til framtidige behov før de 

faktisk inntreffer. Det er også viktig å ta med i betraktningen at helsevanene i ung alder i stor grad 

påvirker helsesituasjonen senere i livsløpet. Som det blir vist senere i dette dokumentet er 

Rogalendingene langt mindre fysisk aktive enn det som er ønskelig, og det er flere som røyker enn i 

landet totalt sett (se kapittel E, Helserelatert adferd). Dette bidrar til større helseutfordringer både 

nå og ikke minst i framtiden. 

 

Figur 12. Utvikling i gjennomsnittsalder per fylke, 1990-2015 

Oslo er det eneste fylket hvor befolkningen blir yngre i løpet av perioden. Dette skyldes etter alt å 

dømme en stor innflytting av unge personer, kombinert med lav utflytting av unge. I denne 
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innflyttingen utgjør arbeidsinnvandrere en vesentlig gruppe. Rogaland har fram til 2015 den yngste 

befolkningen, men gjennomsnittsalderen stiger noe raskere enn landet totalt sett. 

 

Figur 13. Gjennomsnittsalder i Norge, Rogaland og kommuner i Rogaland, 1995, 2005 og 2015 

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 perioden. 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. 

 

Figur 14. Geografisk fordeling av gjennomsnittsalder i Rogaland og Norge, 2014. 
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Jærkommunene skiller seg ut med lav gjennomsnittsalder i Rogaland, mens kommunene lengst sør 

og nordøst opplever det motsatte. I landet totalt sett skiller Oslo og Rogaland seg tydelig fra de andre 

fylkene, men også Akershus, Hordaland, Vest-Agder og Sør-Trøndelag tiltrekker seg unge. 

 

Andeler i ulike aldersgrupper 

 

Figur 15. Andel av befolkningen i ulike aldersgrupper, Rogaland og Norge 2014 

Rogalands unge befolkning kommer tydelig til syne i denne figuren – særlig i andelen i alderen 25-39 

år. Dette er en alder hvor mange får barn, noe som også synes på de to laveste alderstrinnene. Også 

arbeidsinnvandring spiller en rolle her – mer om dette i delen om innvandring og etnisk 

sammensetning, side 31. 
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Figur 16. Andel som er 75 år eller eldre, kommuner, Rogaland og landet totalt. 

Selv om Rogaland totalt sett har en ung befolkning, er det betydelig variasjon i andelen eldre mellom 

kommunene. 16 kommuner opplever nedgang i andelen som er 75 år eller eldre fra 1994 til 2014, 

mens 10 kommuner opplever en økning. 
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Boforhold 

Aleneboende 

Nasjonalt folkehelseinstitutt oppgir at "Aleneboende antas å være en potensielt utsatt gruppe - både 

økonomisk, helsemessig og sosialt. Dette øker risikoen for å få psykiske helseproblemer"8. Ut fra 

dette er det å anse som positivt at det er færre aleneboende i Rogaland enn flertallet av de andre 

fylkene. Bakgrunnen for antakelsen ser ut til å være først og fremst at aleneboende har mindre sosial 

kontakt 

Det er et tydelig alderselement i hvem som bor alene - Normann (2010)[8] finner at menn er i 

overvekt blant de aleneboende i aldersgruppene 16 til 24 år og 25 til 44 år, men at forholdet snur for 

de høyere aldersgruppene, og at det blant alderspensjonister er betydelig flere aleneboende kvinner 

enn menn. Normanns analyser viser imidlertid at aleneboende har mer kontakt med venner enn 

andre, så antakelsen om mindre sosial kontakt bør behandles med en viss forsiktighet. 

 

Figur 17. Andel personer i alderen 16 år eller eldre som bor alene, hele landet, Rogaland og kommuner i Rogaland 2005-
2013 

Andel aleneboende er beregnet ut fra antall aleneboende i forhold til befolkningen som er 16 år eller 

eldre. Som vi ser i figuren over, er nivåene forholdsvis stabile over tid. Sett i forhold til andre fylker i 

2013 (under), er Rogaland blant fylkene med lavest andel, men med unntak av Oslo er det relativt 

små fylkesvise forskjeller. Innad i Rogaland skiller Stavanger og Haugesund seg ut med forholdsvis 

høye andeler. 

                                                           
8
 www.fhi.no/artikler/?id=102703  

http://www.fhi.no/artikler/?id=102703
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Figur 18. Andel aleneboende, kommuner i Rogaland, fylker og landstotal, 2013 

Ut fra Folkehelseinstituttets forventning om at aleneboende har en større risiko for å utvikle psykiske 

helseproblemer, ser det ut som særlig Haugesund og Stavanger (blant kommunene i Rogaland) bør 

være på vakt. Det er imidlertid viktig å huske at aleneboende er en uensartet gruppe, og det kan 

være ulike grunner til at de bor alene.  
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Innvandring og etnisk sammensetning 

 

Figur 19. Andel innvandrere i Rogaland og Norge, 1990-2013 

I 2013 hadde Rogaland en noe høyere andel innvandrere9 enn landet totalt. Det er imidlertid snakk 

om små forskjeller totalt sett, og i tidsperioden siden 1990 har det variert om Rogaland har ligget 

over eller under det nasjonale nivået. Forskjellene er tydeligere i forhold til hvor innvandrerne 

kommer fra: Rogaland har en høyere andel vestlige innvandrere enn landet totalt. Denne utviklingen 

skjøt fart i 2006, etter at EU ble utvidet østover i 2004. Dette medførte både at personer fra Øst-

Europa lettere kunne innvandre til Norge, og at de fra da av ble regnet som vestlige innvandrere. 

Arbeidsinnvandring utgjør en betydelig del av befolkningsveksten i Rogaland, og tilstand og utvikling i 

denne befolkningsgruppen er viktig i forhold til den totale folkehelsesituasjonen i Rogaland. Samtidig 

er det vanskelig å si noe generelt om gruppen, og vi har lite konkrete data å støtte oss på. Det er også 

grunn til å anta at spesialiserte arbeidsinnvandrere, for eksempel ingeniører i oljesektoren, har andre 

helseressurser og utfordringer enn innvandrere som befinner seg i nedre del av det sosioøkonomiske 

hierarkiet. 

Innvandrere kan være sårbare i et folkehelseperspektiv, men det er viktig å skille mellom ulike typer 

innvandrere – i den grad det er mulig. Mange innvandrere er i en situasjon hvor de mangler 

språkferdigheter og kompetanse som er etterspurt på det norske arbeidsmarkedet. En del 

arbeidsgivere ser i tillegg ut til å være skeptiske til å ansette innvandrere. Dette gjør at mange blir 

stående utenfor arbeidslivet eller arbeider i yrker som er lavtlønnede og har krevende 

arbeidsforhold. Både arbeidsledighet, lav lønn og krevende arbeidsforhold er faktorer som øker 

risikoen for helseproblemer og reduserer individets frihet til å ta egne valg. 

                                                           
9
 Norskfødte med innvandrerforeldre regnes i denne sammenheng som innvandrere. 
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Innvandrere fra lavinntektsland har høyere uførerater enn totalbefolkningen, men om man 

kontrollerer for yrke, arbeidsforhold og inntekt, så forsvinner forskjellene mellom innvandrere og 

etniske nordmenn[9]. Fra et folkehelseperspektiv ligger utfordringen her med andre ord i større grad 

i de aktuelle yrkesgruppene og arbeidsforholdene der, heller enn i innvandreres uførerater. 

Arbeidsledigheten er også større blant innvandrere enn i befolkningen som helhet. Se seksjonen om 

arbeidsledighet, side 63, for detaljer.  

16 prosent av innvandrerne til Rogaland i 2012 kom fra Polen, som er landet med den klart største 

andelen. Utdanningsnivået er noe usikkert, da det mangler informasjon for en stor andel av gruppen, 

men utdanningsnivå tilsvarende videregående skole later til å være den største kategorien. Både fra 

Polen, og de fleste andre landene med større innvandrerandeler, kommer det klart flere menn enn 

kvinner. De vesentligste unntakene er Thailand og Filippinene – herfra kommer det først og fremst 

kvinner. 

Fordelingen av utdanningsbakgrunn blant innvandrerne antyder at i et folkehelseperspektiv befinner 

mange seg i en risikosone. Selv om universitetsutdannelse er den største enkeltkategorien, så 

summerer grunnskole og videregående skole opp til et betydelig høyere tall. I tillegg kommer 

uvissheten knyttet til gruppen uten oppgitt utdannelse. Hvis sammenhengen mellom utdanning og 

helse er den samme i de andre landene som i Norge, så kan denne fordelingen fortelle en del om 

forventede helseutfordringer – selv om vi burde hatt informasjon om hvor mange (og hvilke grupper) 

som faktisk blir i landet. 

 

Figur 20. Innvandring til Rogaland i 2012, etter kjønn og utdanningsnivå. 

For mange innvandrere bidrar språk-, kultur- og kunnskapsbarrierer til at det blir vanskeligere å 

benytte helse-, kultur og fritidstilbud. Dette bidrar ytterligere til å øke risikoen for å havne i en 

økonomisk, sosialt og helsemessig marginalisert situasjon. Fra et folkehelseperspektiv ser vi her 

konturene av en risikogruppe, hvor innvandrere med lav utdanning, svak arbeidsmarkedstilknytning, 

krevende arbeidsforhold og lite tilknytning til samfunnet for øvrig er utsatt. 
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Hvordan personer som har kommet til Norge for å arbeide vil forholde seg til en eventuell økning i 

arbeidsledighet er også et viktig spørsmål. Hvis de i stor grad blir værende vil dette medføre en 

vanskeligere folkehelsesituasjon enn om de foretrekker å finne jobb andre steder. For mer om 

helsekonsekvensene av arbeidsledighet, se delkapitlet om dette, fra side 63. 

 

B) OPPVEKST- OG LEVEKÅRSFORHOLD 

Oppsummering 

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.  

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[10], [11]. 

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. 

Rogaland har noe svakere resultater enn landsgjennomsnittet i forhold til leseferdigheter i femte 

klasse, mens frafallet fra videregående skole er noe lavere. Svake leseferdigheter er en indikasjon på 

at elevene kan ha eller få problemer videre i skoleløpet. Selv om det så langt ikke ser ut til å gi seg 

utslag i større frafall fra videregående skole, er dette frafallet allerede alt for høyt, og det bør være 

en viktig prioritet å redusere det. 

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.  

Både boligprisene og gjeldsnivåene 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[12]. 

Nest etter Oslo er Rogaland (sammen med Akershus) det fylket med størst økonomiske ulikheter, 

målt etter forholdet mellom den nittiende og tiende inntektsprosentilen. 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 
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i omtrent samme situasjon, noe som innebærer at selv om Rogaland ikke har noe stort absolutt 

fattigdomsproblem, så har vi et relativt fattigdomsproblem. 

I forhold til andelen som står utenfor skole og arbeidsliv er tallene for Rogaland forholdsvis positive 

sammenlignet med andre fylker. 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 er det fylket med lavest arbeidsledighet og sykefravær, og vi har de tredje laveste 

uføreratene. En viktig grunn til dette er at vi har et arbeidsmarked som tiltrekker seg unge 

arbeidstakere fra andre deler av landet (og verden), og at unge har både lavere sykefravær og 

uførerater. 

Sosial støtte regnes som svært viktig for velvære og psykisk helse, men det er samtidig et fenomen 

det er vanskelig å måle. Vi får en viss pekepinn på hvordan ungdommen har det gjennom Ungdata-

undersøkelsen, hvor det 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. 

Ungdommen i Rogaland er også mer plaget av ensomhet enn i landet totalt sett. Drøy 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. 

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. 

Utdanning 

Rogaland har en noe høyere andel innbyggere med utdanning fra videregående skole enn landet 

totalt sett, mens andelene med høyere utdanning eller bare grunnskoleutdanning er marginalt lavere. 

Barnehagedekningen for barn med innvandrerbakgrunn er dårligere enn landet totalt sett. Dette kan 

føre til dårligere norskkunnskaper, noe som kan skape problemer i forhold til deres videre 

utdanningsløp. 

Det er en tydelig sammenheng mellom utdanningsnivå og helsetilstand i Norge. Personer med lav 

utdanning har høyere dødelighet og generelt sett mer helseproblemer[13], [14]. De har også en 

høyere sannsynlighet for å bli uføretrygdet[15], har større risiko for å utvikle demens[16] og høyere 

dødelighet[17], [18], 10. Samtidig er det en tydelig tendens til at utdanningsnivå går i arv[19], noe som 

antyder at også helseproblemene er delvis arvelige. 

                                                           
10

 Se også delen om Forventet levealder, side 140. 
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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[14]. Disse forskjellene er ikke unike for 

Norge, og har vært til stede i lang tid, men forskjellene har økt de siste tiårene[20], [21]. 

 

Figur 21. Andel av befolkningen 16 år eller eldre med ulike utdanningsnivå, Rogaland og landet totalt, 1980-2013 

Rogaland har en noe større andel enn landstotalen med videregående skole som høyeste utdanning, 

mens andelene for grunnskole og høyere utdanning er marginalt lavere. Forskjellene har blitt 

langsomt mindre over tid, men i forhold til situasjonen i 1980 er det bare små endringer i forhold til 

landstotalen. Derimot ser vi en betydelig økning i andelen som har høyere utdanning, mens andelen 

med grunnskole som høyeste utdanning faller.  
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Figur 22. Andel av befolkningen 16 år eller eldre med grunnskole som høyeste utdanning, 2013 

Det er tydelige forskjeller i utdanningsnivået innad i Rogaland, og mellom fylkene. Grovt sett ser det 

ut til å være en sammenheng mellom urbanitetsgrad og utdanningsnivå, noe som henger sammen 

med både arbeidsmarked og gjennomsnittsalder i de ulike områdene. Det er imidlertid en del unntak 

fra denne trenden i Rogaland – for eksempel Suldal.  

Ut fra den statistiske sammenhengen mellom utdanningsnivå og helseproblemer, peker dette i 

retning av at kommunene med høyest andeler som har grunnskole som høyeste utdanning kan 

forvente større helsemessige utfordringer.  

Dette er imidlertid en problemstilling som bør sees i forhold til alder. Det er som nevnt flere blant de 

eldste som har grunnskole som høyeste utdanning, men det er også en del som ikke fullfører 

videregående skole. Disse to gruppene er i praksis svært ulike, siden den ene i stor grad har 

arbeidslivet bak seg, mens den andre står i fare for et helt livsløp utenfor arbeidslivet. Frafall fra 

videregående skole presenteres på side 44. 
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Figur 23. Geografisk fordeling av andel med grunnskole som høyeste utdanningsnivå, fylker og kommuner i Rogaland, 
2013. 

Bykommunene på Nord-Jæren har lave andeler med grunnskole som høyeste utdanningsnivå, 

sammen med Haugesund, Suldal, Finnøy og Rennesøy. Både kommunefordelingen i Rogaland og 

fylkesfordelingen gir et visst inntrykk av en rural-urban fordeling hvor kommuner/fylker med en høy 

andel arbeidsplasser i tertiærnæringer har færre på laveste utdanningsnivå. 
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Barnehage 

 

Figur 24. Andel barn i barnehage, etter alder. Rogaland og landstotal, 2002-13 

Andel barn som går i barnehage har økt for alle aldersgruppene fra ett til fem år, med tydeligst 

økning for ett- og toåringer. Nivåene i Rogaland er gjennomgående noe lavere enn landstotalen, men 

bortsett fra for ettåringene, er det snakk om ubetydelige forskjeller. Blant barna som går i barnehage 

har også andelen som tilbringer 41 timer eller mer per uke økt fra 50-60 prosent i 2002 til over 90 

prosent i 2013. Det er med andre ord stadig flere barn som går i barnehage, og de som gjør det 

tilbringer mer tid der. Dette understreker viktigheten av et høyt kvalitetsnivå i barnehagene.  

I tillegg er det studier som blant annet viser at det å gå i barnehage er bra for barns 

språkutvikling[22], [23]. Barn med lave språkferdigheter har et betydelig handicap når de begynner 

på skolen, og dette kan bidra til at de får problemer i skolesystemet. Studier har også vist at 

barnehage kan virke sosialt utjevnende for barn fra lavere sosiale lag[24], [25], at barn som har gått i 

barnehage har høyere sannsynlighet for å fullføre videregående skole og høyere utdanning[11], [26], 

og at barnehager kan bidra til å fremme god psykisk helse[27]. Norske barnehager holder allerede et 

gjennomgående høyt kvalitetsnivå, og har et lavere antall barn per voksen enn de fleste andre 

land[28]. Samtidig er det viktig å erkjenne at det er en pågående debatt med hensyn til fordeler og 

ulemper med barnehage, ikke minst i forhold til hvor mye tid barna bør tilbringe der og hvor gamle 

de bør være før de starter. 
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Figur 25. Andel barn med barnehageplass, etter innvandringsstatus. Rogaland og landstotal, 2009-2013 

Bruken av barnehage blant innvandrere er betydelig lavere enn i resten av befolkningen. Siden 

innvandrere11 er en heterogen gruppe, som dekker både høykvalifisert arbeidskraft, for eksempel til 

oljeindustrien, annen arbeidsinnvandring og flyktninger/personer uten spesielle kvalifikasjoner, er 

det grunn til å tro at undergrupper som har atskillig lavere bruk av barnehage enn totalnivået som er 

illustrert her. Samtidig er det studier som finner at det er spesielt gunstig for barn fra 

immigrantfamilier å gå i barnehage[10], [23]. 

                                                           
11

 Barn med innvandringsbakgrunn er definert som barn av første- eller andregenerasjons innvandrere.  
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Figur 26. Andel og antall barnehageansatte med dispensasjon fra utdanningskravet, Rogaland, fylker og landstotal, 2013 

Søylene i Figur 26 angir andel, mens tallet på toppen viser hvor mange personer det er snakk om. 

Snaut seks prosent av de barnehageansatte i Rogaland har dispensasjon fra kravet om 

barnehagelærerutdanning, noe som plasserer Rogaland som det fylket med tredje høyest andel. 

Dette kan gjenspeile at det er problemer med å dekke behovet for kompetanse i en situasjon med 

raskt voksende barnebefolkning, men det er uansett en faktor en bør gripe fatt i. 

 

Grunnskole 

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 klasse12. 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[29]. 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 44. 

                                                           
12

 www.ssb.no/nasjprov  
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En gjennomgang[30] av hva som kjennetegner skolene som har gode resultater fra nasjonale prøver 

viser at disse skolene har et stort undervisningsomfang, lærerstyrt profil i undervisningen13, 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. 

For mer om skoletrivsel, se delkapitlet om dette fra side 86. 

Mestringsnivå 

 Rogaland ligger litt bak landsgjennomsnittet i forhold til andel på laveste mestringsnivå i 

lesing i 5. klasse. 

Mestringsnivå i lesing i forteller om hvor godt elevene behersker lesing og tekstforståelse, noe som 

utgjør et viktig grunnlag for den videre utdanningen. Elever som sliter med lesingen i femte klasse er 

dermed i faresonen for å i økende grad bli liggende etter sine medelever videre i utdanningsløpet. I 

denne statistikken ser vi på andel elever som er på det laveste av tre nivåer. 

 

Figur 27. Andel elever i 5. klasse med laveste mestringsnivå i lesing, landet, fylker og kommuner i Rogaland, gjennomsnitt 
for skoleårene 2011-12 og 2012-13 

                                                           
13

 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. 
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En del kommuner14 mangler fra denne statistikken på grunn av personvernhensyn, men disse er 

fortsatt en del av fylkes- og landstotalene.  

Rogaland totalt sett ligger omtrent på nivå med landsgjennomsnittet, mens særlig Hå og Klepp skiller 

seg ut med høye andeler med laveste mestringsnivå. Det er imidlertid begrenset hva vi kan si om 

fordelingen på kommunenivå, da det meste av Ryfylke og Dalane mangler. 

Kommuner hvor mange elever har laveste mestringsnivå i femte klasse pleier å ha omtrent 

tilsvarende andeler i åttende klasse, og kommuner som har mange med dårlig mestring i åttende 

klasse opplever også større frafall fra videregående skole15. Lavt mestringsnivå i femte klasse er med 

andre ord en tidlig indikator på framtidige problemer. Samtidig har elevene her såpass lang tid igjen i 

skolesystemet at det kan være mulig å rette opp en del gjennom målrettede tiltak. Se også delen om 

frafall fra videregående skole på side 44 for mer diskusjon av denne problemstillingen. 

 

Figur 28. Andel elever med laveste mestringsnivå i lesing, 5. klasse. Gjennomsnitt av skoleårene 2011-12 og 2012-13.  

 

Grunnskolepoeng 

Antall grunnskolepoeng er gjennomsnittet av karakterene på elevenes vitnemål, ganget med ti. 

Sosiale forskjeller gir seg utslag i ulike karakternivåer på ungdomsskolen, og disse forskjellene 

vedvarer gjennom videregående skole og ut i arbeidslivet. Personer med dårlige karakterer fra 

ungdomsskolen har betydelig høyere risiko for å falle ut av videregående skole, og har senere i livet 

                                                           
14

 Sokndal, Lund, Bjerkreim, Forsand, Hjelmeland, Suldal, Sauda, Finnøy, Kvitsøy, Bokn og Utsira 
15

 Kilde: egne beregninger. Merk at sammenligningene er gjort på kommunenivå, ikke individnivå. 
Beregningene er noe usikre på grunn av datamangel for mange kommuner. 
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svakere arbeidsmarkedstilknytning[31], [32]. Det er en tydelig tendens til at barn av foreldre med lav 

utdanning får færre grunnskolepoeng[33]. Det samme gjelder innvandrere og norskfødte med 

innvandrerforeldre[34]. Rapporten som omhandler innvandreres skoleresultater skiller imidlertid 

ikke mellom for eksempel flyktninger og arbeidsinnvandrere, men ser på alle innvandrere under ett. 

 

 

Figur 29. Gjennomsnittlige grunnskolepoeng. Landstotal, fylker og kommuner i Rogaland, 2013. 

Fordelingen av grunnskolepoeng varierer jevnt over lite mellom både kommuner og fylker. Det 

tilgjengelige tallmaterialet gir bare informasjon om gjennomsnitt, ikke om variasjonen rundt. Med 

andre ord vil en kommune hvor alle får 40 poeng og en hvor halvparten får 20 og den andre 

halvparten får 60 framstå like her. Det vil imidlertid være stor variasjon i hvordan disse elevene er 

rustet for livet videre. 

Bjerkreim og Sokndal skiller seg ut med lave nivåer, Utsira og Bokn har høye. Små kommuner er mer 

utsatt for tilfeldige variasjoner. Både Bjerkreim og Sokndal viser en ujevn men nedadgående tendens 

siden 2007, som er de eldste tilgjengelige tallene. Lund, som er den mest sammenlignbare 

Dalanekommunen, viser derimot en svakt stigende trend. Det samme gjelder Eigersund, men her er 

elevtallet betydelig større. 

På Utsira varierer elevtallet mellom seks og tolv det siste tiåret. De tre tilgjengelige tidspunktene med 

data (2007, 2009 og 2013) viser alle høye nivåer. Også Bokn har få elever (snaut 40 det meste av 

perioden siden 2007). Her har antall grunnskolepoeng vist en stort sett stigende tendens. Det virker 

med andre ord ikke som 2013 var et uvanlig positivt eller negativt år for noen av disse kommunene. 
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Frafall fra videregående skole 

Sosiale forskjeller blant barn er synlige helt fra barnehagen[27], [28], og de blir tydeligere gjennom 

utdanningsløpet. Som beskrevet i forrige seksjon er karakterene fra ungdomsskolen en manifestasjon 

på dette. Elever med svake karakterer fra ungdomsskolen har en betydelig høyere risiko for å ikke 

fullføre videregående skole, noe som igjen bidrar til en negativ spiral som blant annet innebærer 

større risiko for arbeidsledighet og dårligere helse senere i livet. Situasjonen blir også verre over tid, 

da det blir stadig færre jobber for personer uten formell utdannelse. I må både disse og andre 

arbeidssøkende i langt større grad enn tidligere 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 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. Samtidig blir det stadig vanskeligere å finne jobb uten å ha 

formell utdannelse, noe som understreker alvoret i situasjonen. Dette presenteres mer detaljert 

nedenfor. 

 
 

En større andel av jentene 
enn guttene fullfører 
videregående skole innen 
fem år, og elever som har 
foreldre med lang 
utdanning fullfører i større 
grad de som har foreldre 
med kort utdanning.  
 
På landsbasis i perioden 
2008-13 fullførte bare 36 
prosent av guttene som 
fulgte en yrkesfaglig 
studieretning og har 
foreldre med grunnskole-
utdanning. Til sammen-
ligning fullførte 95 prosent 
av jentene som gikk på 
allmennfag og har foreldre 
med lang høyere 
utdanning16. 
 

Figur 30. Andel som fullførte videregående skole i perioden 2008-13. Totalverdier for Norge etter kjønn, studieretning og 
foreldrenes utdanningsnivå

16
. 

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[31]. Om en lykkes med å løfte kompetansenivået i denne gruppen – og andre som 

                                                           
16

 Kilde: Ekren (2014)[19] / SSB Tabell 09254 
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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[31]. 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[29], [35], [36], [37, 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 studie fra Sør-Trøndelag[38] kartlegger sammenhengen mellom elevers tanker om å slutte i 

videregående skole og en rekke mulige forklaringsfaktorer17. 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 79 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[31]. 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. 
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 Kjønn, karakterer fra ungdomsskolen, fars utdanningsnivå, indre motivasjon, opplevd mestring, sosial støtte 
fra lærer og ensomhet. 
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Figur 31. Andel frafall fra videregående skole, gjennomsnitt for perioden 2010-12. Landstotal, fylker og kommuner i 
Rogaland. 

For landet, Rogaland og de fleste kommunene i Rogaland er frafallet fra videregående skole 

forholdsvis stabilt over tid (se Figur 32). 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. 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: Dalane-kommunene 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 disse kommunene 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. 
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Figur 32. Andel elever som ikke fullførte videregående skole 2005-07 – 2010-12, Rogaland, Norge og kommuner i 
Rogaland 

Vi mangler data for å sjekke sammenhengen mellom trivsel i 10. klasse og frafall fra videregående 

skole, men en enkel sjekk av sammenhengen mellom skolefrafall for perioden 2010-12 og hvordan 

elevene i videregående skole svarer om mobbing og om de er fornøyd med egen skole i 2013 viser 

ingen sammenheng mellom dette og frafall fra videregående skole18. 

 

Figur 33. Frafall fra videregående skole, fylker og kommuner i Rogaland, gjennomsnitt 2010-12 
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  Korrelasjoner på omtrent 0,1, bivariat regresjon gir ikke signifikant modell 
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Økonomiske forhold 

Generelt sett er økonomien i Rogaland god, men det høye prisnivået skaper også problemer for de 

som av ulike grunner har lav inntekt. Vi har en lav andel som er fattige i absolutt forstand, men bare 

Oslo har større inntektsulikheter. Denne utviklingen ser ut til å være drevet av at det er mange med 

spesielt høy inntekt, heller enn mange med spesielt lav. Relativ fattigdom er med andre ord et større 

problem enn absolutt fattigdom. 

I delkapitlet om lavinntektsfamilier (side 55) kommer det fram at Rogaland har landets laveste andel 

lavinntektsfamilier. Dette er imidlertid målt i forhold til den nasjonale medianinntekten, som i 2012 

var 446 000 kroner for alle husholdningstyper kombinert. For Rogaland var det tilsvarende beløpet 

508 000 kroner. Samtidig er boligprisene i Rogaland – særlig på nord-Jæren – blant landets høyeste 

(se side 51 og utover). Dette bidrar i sin tur til at bare Oslo har en mer gjeldsbelastet befolkning enn 

Rogaland (se side 53). Dette viser at selv om Rogalendingene i stor grad har god økonomi, er 

fattigdomsproblemet større enn det kan virke ved første øyekast. Gjeldsbelastningen illustrerer også 

en betydelig sårbarhet i forhold til økonomiske nedgangstider. 

Inntektskilder 

Aldersfordelingen i en befolkning gir et visst inntrykk av hva slags helseressurser og –utfordringer 

man grovt sett kan forvente å finne i befolkningen. En annen innfallsvinkel som gir ytterligere 

indikasjoner er å se på fordelingen av hovedinntektskilder. 

Det er lett å fokusere på aldersfordeling, men det er også viktig å se på hvem som står utenfor 

arbeidslivet og hva som i så fall er grunnen. Den yngste og eldste delen av befolkningen forventes 

naturlig nok å stå utenfor på grunn av pensjon og utdanning, men også i aldersgruppene i "arbeidsfør 

alder" er det en god del som av ulike grunner står utenfor. Dette utenforskapet, for eksempel utløst 

av at personer har for svekket helse til å kunne delta i arbeidslivet, kan til en viss grad forebygges. 

Det er derfor viktig å holde fokus på hva som er grunnene til at enkeltpersoner og grupper faller ut av 

arbeidslivet før pensjonsalder, og hva som kan gjøres for å forhindre dette. Forskning har også vist at 

ikke bare har personer med svekket helse økt risiko for å falle ut, det er også ytterligere helseskadelig 

å stå utenfor i de fleste tilfeller hvor arbeidssituasjonen ikke er direkte helseskadelig [5]. 
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Figur 34. Fordeling av hovedinntektskilder, etter alder. Rogaland, 2011 

Bredden på søylene i Figur 34 viser hvor stor andel av Rogalands totalbefolkning hver aldersgruppe 

utgjør (også illustrert av prosentene på toppen), mens den loddrette fordelingen innenfor hver 

gruppe viser fordelingen av inntektskilder. I Rogalands befolkning totalt sett i 2011 hadde 46 prosent 

arbeidsinntekt som hovedinntektskilde, mens 31 prosent ble regnet som økonomisk avhengige og 21 

prosent mottok pensjoner og stønader. Sammenlignet med landstotalen har Rogaland høyere 

andeler som lever av arbeidsinntekt i alle aldersgruppene fra 19 til 66 år. 

I aldersgruppen 0-18 år blir 99 prosent ansett som "økonomisk avhengige", dvs. at de har en inntekt 

som er lavere enn 1,5 ganger folketrygdens grunnbeløp. I 2011 utgjorde dette om lag 117 000 

kroner. Kategorien "annet" er kapitalinntekter og uoppgitt inntektskilde kombinert. 

I gruppen 19-24 år dukker naturlig nok studielån og –stipend samt pensjoner og stønader opp som 

vesentlige inntektskilder. Arbeidsinntekt, fulgt av økonomisk avhengige er imidlertid de største 

kategoriene. For aldersgruppen 25-39 år utgjør arbeidsinntekt hovedinntekten for drøyt tre 

fjerdedeler av befolkningen. Syv prosent regnes som økonomisk avhengige, mens drøyt 14 prosent 

mottar pensjoner og stønader. Foreldrepenger utgjør en vesentlig del av dette.  

En kombinert reduksjon i andel økonomisk avhengige og andel med pensjoner og stønader som 

hovedinntekt (i stor grad på grunn av færre fødsler i denne aldersgruppen) bidrar til at aldersgruppen 

40-54 år er den gruppen i denne oversikten som har størst andel (82 prosent) som har arbeidsinntekt 

som hovedinntektskilde. 
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Inntektsfordelingen i aldersgruppen 55-66 år preges av at flere går fra arbeidsinntekt og over på 

pensjoner og stønader, som naturlig nok blir fullstendig dominerende etter at pensjonsalderen er 

nådd. I aldersgruppen 67-74 år har like fullt drøyt seks prosent arbeidsinntekt som hovedinntekt.  

 

 

Absolutt økonomisk situasjon 

 

Figur 35. Medianinntekt, alle husholdninger, landet, fylker og kommuner i Rogaland, 2012 

Rogaland har landets nest høyeste median19 husholdningsinntekt, bare Akershus er høyere. De fleste 

kommunene i fylket har også høye inntektsnivåer, men noen, særlig Haugesund og Sauda, skiller seg 

ut med lavere inntektsnivåer. 

Disse tallene må imidlertid tolkes med en viss varsomhet. Nivåene gjenspeiler en kombinasjon av 

inntektsnivået og bosetningsmønsteret: husholdninger med bare en person som jobber har naturlig 

nok lavere inntektsnivå enn husholdninger med to inntekter. Som det ble illustrert i Figur 18 er 

Akershus og Rogaland blant fylkene med færrest aleneboende. Fylker og kommuner med større 

andeler aleneboende vil derfor automatisk komme ut med lavere nivåer i dette tallmaterialet. 

 

                                                           
19

 Median: verdien som ligger midt i fordelingen, slik at det er like mange husstander over og under. Vi unngår å 
bruke gjennomsnitt, siden små grupper med svært høye inntekter vil kunne påvirke gjennomsnittet så mye at 
en får et galt bilde av situasjonen. 
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Boligpriser 

Befolkningen i Rogaland har gjennomgående god økonomi, noe som gir tydelige utslag på 

boligprisene i pressområdene. Dette bidrar imidlertid til å gjøre det vanskelig for personer med svak 

økonomi å komme inn på boligmarkedet. 

 

Figur 36. Gjennomsnittlig kvadratmeterpris for selveierboliger, Rogaland og landet totalt 2002-2013 (2013-kroner) 

Rogaland har opplevd en sterkere prisvekst enn landet for øvrig for både blokkleiligheter, eneboliger 

og småhus. Samtidig har nivået for disse ligget lavere enn landstotalen tidligere, men har siden 2007 

ligget nær nivået for hele landet. Landstotalene er imidlertid sterkt preget av det høye prisnivået i 

Oslo: Rogaland (41 566 kr), Sør-Trøndelag (43 448 kr) og Oslo (53 043 kr) er de eneste fylkene som 

ligger over landsgjennomsnittet for blokkleiligheter i 2013 (41 506 kr), og for Rogaland er avstanden 

ned til gjennomsnittet minimal. De oppgitte prisene er korrigert for prisstigning slik at alle prisene er i 

2013-kroner20. Prisene for disse har steget med henholdsvis 88, 73 og 97 prosent i Rogaland, mot 

hhv. 46, 33 og 47 prosent for landet totalt. 

                                                           
20

 Korrigeringen er basert på SSBs Konsumprisindeks, tabell 03014, "Bolig, lys og brensel". 
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Figur 37. Gjennomsnittlig kvadratmeterpris for blokkleiligheter i 2013, landstotal, fylker og kommuner i Rogaland. 

Oslo står i en særstilling når det gjelder kvadratmeterpris i blokkleiligheter – hver kvadratmeter 

koster i gjennomsnitt nesten 10 000 kroner mer enn i Sør-Trøndelag, som har den nest høyeste 

prisen. En delforklaring på dette er at Oslo består bare av tettbygde områder, mens i de andre 

fylkene finnes det i større grad blokkleiligheter utenfor pressområdene. For å få et bedre 

sammenligningsgrunnlag er Bergen og Trondheim tatt med i figuren, men ingen av disse kommer helt 

opp på Stavangers nivå. 

Etterspørselen etter blokkleiligheter varierer naturlig nok betydelig etter hvordan folk bor – i mer 

tettbygde strøk bor flere i blokk, mens for rurale strøk er denne indikatoren mindre interessant. 
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Gjeldsnivå 

 

Figur 38. Andel husholdninger som har gjeld høyere enn tre ganger inntekt, kommuner i Rogaland, fylker og landet totalt, 
2012 

Rogaland har et høyt inntektsnivå, et høyt prisnivå, men også et høyt gjeldsnivå – bare Oslo har et 

høyere nivå. Rennesøy har, sammen med Hemsedal, det høyeste gjeldsnivået i landet når en måler 

på denne måten. Time kommer på en delt andreplass sammen med Søgne, mens Sandnes, Sola og 

Alta deler tredjeplassen. Dette viser at mange Rogalendinger er i en svært sårbar situasjon hvis den 

gode økonomiske utviklingen snur. 

Dette er det viktig å ta med i betraktningen når en skal vurdere befolkningens økonomiske 

handlefrihet. Som kartet nedenfor illustrerer, er gjeldsbelastningen i Rogaland klart størst i 

pressområdene på nord-Jæren, mens den på fylkesbasis er størst i storbyfylkene samt Agder.  
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Figur 39. Geografisk fordeling av andel husholdninger som har høyere gjeld høyere enn tre ganger inntekt. Fylker og 
kommuner i Rogaland, 2012. 

Kartillustrasjonen viser tydelig hvordan det i Rogaland er pressområdene på Nord-Jæren som har den 

største gjeldsbelastningen. Kommunene i sør og nordøst har derimot lave andeler husstander med 

gjeld som overstiger tre ganger inntekten. 
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Relativ økonomisk situasjon 

Rogaland er det fylket i landet som har lavest andel barn og unge i det Folkehelseinstituttet definerer 

som lavinntektsfamilier. Dette er familier som har inntekt som er lavere enn 60 prosent av den 

nasjonale medianinntekten. Medianinntekten i Rogaland er imidlertid høyere – i 2012 lå den 14 

prosent over det nasjonale totalnivået. Dette innebærer at i Rogaland sett under ett stiller disse 

familiene relativt svakere enn tallene ellers tilsier. Samtidig er det viktig å ta forbehold om at det er 

betydelig variasjon både omkring mediannivåene, og mellom ulike deler av fylket. 

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. I tillegg til dette har vi den relative fattigdommen – 

opplevelsen av å ha mindre enn "alle andre". Dette medfører også en form for sosial utestenging 

gjennom at økonomiske barrierer forhindrer dem fra i 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 helse forskjeller, samt overføre dem til neste generasjon. 

 

Lavinntektsfamilier 

 

Figur 40. Andel i alderen 0-18 år som bor i lavinntektsfamilier (EU60), Hele landet, fylker og kommuner i Rogaland, 2012 

Rogaland var det fylket med lavest andel barn og unge i lavinntektsfamilier i 2012. Her er lavinntekt 

definert som at husholdningen har lavere inntekt enn 60 prosent av den nasjonale medianinntekten. 

Akershus, som har den høyeste medianinntekten (se Figur 35), har de nest laveste nivåene. 

Her er det imidlertid verdt å merke seg at 60 prosent av den nasjonale medianinntekten er 

268 000 kr, mens 60 prosent av medianinntekten i Rogaland er 305 000 kr. Dette innebærer at den 

reelle lavinntektsgrensen i Rogaland er høyere enn for landet totalt sett, og at andelen som vokser 
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opp i lavinntektsfamilier i praksis er høyere enn det Figur 40 viser. Dette avhenger imidlertid videre 

av hvor de bor – som Figur 35 viser, er det også betydelig variasjon av medianinntekt innad i 

Rogaland. 

 

 

Figur 41. Andel personer i alderen 0-18 år i lavinntektshusholdninger (mindre enn 60 prosent av medianinntekten), 
landet, Rogaland og kommuner i Rogaland, 2005-2012 

Fra 2005 til 2009 viste andelen barn og unge i lavinntektsfamilier en svakt nedadgående tendens, før 

den igjen begynte å stige noe. I 2012 var den tilbake på 2005-nivåene. Samtidig har avstanden til 

landsgjennomsnittet økt. Vi mangler tallmateriale som viser andelen av disse som er innvandrere, 

men analyser utført av SSB viser at innvandrere er overrepresentert blant lavinntektsgruppene21. En 

økning i innvandringen oppgis som en delforklaring på økningen på nasjonalt nivå. En annen 

delforklaring er at barnetrygdbeløpene ikke har steget i samme grad som den øvrige prisstigningen. 

Særlig for familier som er avhengige av barnetrygd for å dekke utgiftene har dette bidratt til å gjøre 

situasjonen vanskeligere. Selv om kontantstøtten delvis bøter på dette, har den reduserte 

realverdien av barnetrygd etter 2002 hatt større betydning for lavinntektsfamilier enn det positive 

bidraget fra kontantstøtten[39, p. 70]. 

 

                                                           
21

 www.ssb.no/inntekt-og-forbruk/artikler-og-publikasjoner/innvandrere-blir-vaerende-i-fattigdom  
    www.ssb.no/inntekt-og-forbruk/artikler-og-publikasjoner/flere-innvandrerbarnefamilier-med-lavinntekt  

http://www.ssb.no/inntekt-og-forbruk/artikler-og-publikasjoner/innvandrere-blir-vaerende-i-fattigdom
http://www.ssb.no/inntekt-og-forbruk/artikler-og-publikasjoner/flere-innvandrerbarnefamilier-med-lavinntekt
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Figur 42. Geografisk oversikt over andel barn og unge med inntekt lavere enn 60 prosent av nasjonal median i 2012. 

Innad i Rogaland har alle regionene kommuner med både lave og høye andeler barn og unge i 

lavinntektsfamilier, og forskjellene mellom nabokommuner er tidvis store.  

Om vi ser på andel personer som bor i det som defineres som lavinntektshusholdninger, er Rogaland 

det fylket som har de laveste nivåene (figur nedenfor). Både Rogaland som helhet og de aller fleste 

kommunene ligger under nivået for landet totalt, noe som tilsier en lavere fattigdomsproblematikk. 

Disse tallene er imidlertid basert på andel husstander som tjener mindre enn 60 prosent av den 

nasjonale medianinntekten, og lokale lønns- kostnadsnivåer kan variere betydelig i forhold til dette. 

Det kan med andre ord være en større andel i, for eksempel, Stavanger som ligger under 60 prosent 

av medianinntekten i Stavanger enn medianinntekten i Norge totalt. Som illustrert i Figur 35 er 

husholdningenes medianinntekt i Stavanger omtrent 50 000 kroner høyere enn medianen for hele 

landet. 
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Figur 43. Andel personer som bor i husholdninger med under 60 % av medianinntekt, 2012 

Medianinntekten for alle husholdninger var 446 000 kroner for landet totalt i 2012, mens den i 

Rogaland var 508 000 kroner – nesten 14 prosent høyere. Selv om det er stor variasjon innad i 

kommunene i Rogaland, er inntektsnivået høyt. Bare Haugesund og Sauda ligger under den nasjonale 

medianverdien. Dette innebærer at det er flere i Rogaland som ligger under de lokale verdiene enn 

den nasjonale medianverdien. Dette må videre sees i forhold til lokalt kostnadsnivå for å vurdere den 

reelle fattigdomsproblematikken. 

 

Figur 44. Skoleelevers vurdering av om familien har hatt god eller dårlig råd de siste to årene, regionene og totalt for 
Rogaland.  
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Tre til fire prosent av ungdommene i Rogaland oppgir å ha dårlig råd stort sett eller hele tiden, mens 

13-17 prosent oppgir at de har verken hatt god eller dårlig råd. Svarene kommer fra snaut 20 000 

elever i ungdomsskolen og videregående skole (samt nasjonale totaltall), og utgjør sånn sett bare en 

liten andel av totalbefolkningen i alderen 0-18 år, som det henvises til i figuren før. Tallene ansees 

imidlertid som representative for ungdomsskolen og grunnkurs på videregående skole. 

Figuren gir et tydelig bilde av at den økonomiske situasjonen i Rogaland er god for de fleste – og 

tydelig bedre enn landet totalt sett. Dette bidrar imidlertid også til tydeligere ulikheter, og 

velstanden i Rogaland kan på flere måter gjøre det vanskeligere å ha dårlig råd her. 

 

Økonomiske ulikheter 

 

Figur 45. Forholdet mellom nittiende og tiende inntektsprosentil, hele landet, fylker og kommuner i Rogaland, 2012. 

En mulig måte å studere økonomiske ulikheter er å sortere alle inntekter i stigende rekkefølge, og 

sammenligne de høyeste med de laveste. Å se på ytterpunktene gir imidlertid et lite representativt 

bilde på grunn av at en enkeltperson med ekstremt høy (eller lav) inntekt vil kunne ha en stor effekt 

på resultatet. Vi ser derfor på forskjellen på inntektene som er plassert ti prosentpoeng fra bunnen 

og toppen. Høye tall her betyr stor ulikhet. Det er verdt å merke seg at denne beregningsmåten er 

lite følsom for endringer, så forskjeller her må tas alvorlig. Tallene er rundet til to desimaler av SSB. 

Med unntak av Oslo er Rogaland og Akershus de fylkene som har størst inntektsulikhet etter denne 

beregningsmåten. Samtidig har vi sett at det er tilsynelatende få fattige i Rogaland, og at det er 

mange i de høyeste inntektskategoriene. 
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Figur 46. Fordeling av personer i alderen 17 år eller eldre, i ulike nettoinntektsnivåer. Alle fylker samt kommuner i 
Rogaland, 2012. 

Enhetene i figuren er sortert etter andel i den høyeste inntektskategorien (over 500 000 kr), og 

illustrerer hvordan Rogaland er det fylket som har størst andel av befolkningen i den høyeste 

inntektskategorien, tett fulgt av Akershus og Oslo. 

 

Figur 47. Antall personer i øverste inntektskategori for hver som er i nederste 
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Figur 47 viser mye av det samme som Figur 46, men sammenligner antall i øverste og nederste 

inntektskategori. Rogaland er det fylket som har den høyeste andelen, tett fulgt av Akershus, men 

med et markert trinn ned til Oslo. 

Barn av eneforsørgere 

Barn av eneforsørgere antas av FHI å være en potensielt utsatt gruppe, både økonomisk og sosialt. 

Selv om den økonomiske situasjonen i betydelig grad avhenger av forsørgerens arbeidssituasjon, så 

er det jevnt over grunn til å forvente at eneforsørgere har større økonomiske utfordringer enn 

familier med to forsørgere. 

I Rogaland var medianinntekten for husholdninger hvor en enslig mor eller far hadde ansvar for barn 

i alderen 0-17 år 387 000 kr, mot 508 000 kr for alle husholdninger. De tilsvarende verdiene for 

landet totalt var 370 000 kr og 446 000 kr22. Dette innebærer at eneforsørgernes medianinntekt i 

Rogaland er 76 prosent av totalmedianen, mens for landet totalt sett ligger eneforsørgerne på 83 

prosent. Det ser med andre ord ut til at det er større grunn til å rette tiltak for å hjelpe denne 

gruppen i Rogaland enn landet for øvrig. 

 

Figur 48. Andel barn i alderen 0-17 år med mor eller far som eneforsørger, landstotal, fylker og kommuner i Rogaland, 
gjennomsnitt 2011-13. 

Sogn og Fjordane og Rogaland er de fylkene i landet med lavest andel barn som vokser opp med bare 

én forsørger. Dette er gledelig, men det er samtidig viktig å huske at det gjelder over 12 prosent av 

barna. I en vanlig skoleklasse kan man dermed gjennomsnittlig forvente at to til tre elever er barn av 

en eneforsørger. Det årlige gjennomsnittet for Rogaland i perioden 2011-13 var drøyt 13 700 

                                                           
22

 Kilde: SSB Tabell 06944. 
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personer. Dette, kombinert med at Rogaland er et av fylkene med størst økonomiske ulikheter 

antyder at det er et betydelig antall barn og unge i Rogaland som vokser opp i trange økonomiske 

kår. 

 

Figur 49. Andel barn i alderen 0-17 år med mor eller far som eneforsørger, landstotal, Rogaland og kommuner i Rogaland, 
utvikling fra 1995-97 til 2011-13. 

Andelen barn av eneforsørgere har vært forholdsvis stabile over tid, både i Rogaland og landet totalt 

sett, og utviklingstrendene har mye til felles. Fra utgangspunktet midt på 90-tallet ser vi en økning 

fram til perioden 2003-05, før nivåene begynner å vise en nedadgående tendens.  

 

Utenforskap 

Rogaland har landets laveste arbeidsledighet og legemeldte sykefravær, andelene som mottar 

sosialhjelp eller uføretrygd er også forholdsvis lave. 

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[40]. I aldersgruppen 18-30 år tyder 
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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. 

Arbeidsledighet 

Arbeidsledige har en tendens til å ha dårligere psykisk og somatisk helse enn personer som har jobb, 

men det er uklart i hvor stor grad det er personer med svekket helse som blir arbeidsledige, og i hvor 

stor grad tilstanden som arbeidsledig svekker helsen. 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[41]. 

I en oppsummering av studier som ser på forholdet mellom arbeidsledighet og psykisk helse 

konkluderer Reneflot og Evensen[42] 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 annen studie[43] 

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. 

For mer om dette, se også omtalen av Levekårsundersøkelsen 200523, som fokuserte på utsatte 

grupper og psykisk helse[6]. 

                                                           
23

 www.fhi.no/artikler/?id=72555  

http://www.fhi.no/artikler/?id=72555
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Figur 50. Andel registrerte arbeidsledige i desember 2014, landstotal, fylker og kommuner i Rogaland. 

Norge, og alle fylkene i landet har lav arbeidsledighet. I januar 2014 kunne Rogaland skilte med 

landets laveste arbeidsledighet, både totalt sett og for aldersgruppen 15-29 år. I desember hadde 

bildet skiftet noe. Ledigheten hadde steget fra 2,2 til 2,4 prosent, samtidig som arbeidsledigheten i 

flere andre fylker sank, noe som bidro til å sende Rogaland fra første til sjetteplass i løpet av 2014. 

Nedgangen i oljesektoren har gitt tydelige utslag i forhold til videre økning i arbeidsledigheten etter 

at disse tallene ble publisert, noe som indikerer at problemene har økt i Rogaland generelt og de 

kommunene med mange som arbeider i oljesektoren spesielt. Like fullt er arbeidsledigheten fortsatt 

lav i et både historisk og internasjonalt perspektiv. Som neste figur illustrerer, har ledigheten i 

Rogaland vært tett oppunder fire prosent så sent som i 2003, og heller ikke dette er et særlig høyt 

nivå i internasjonal sammenheng. 

Den lave arbeidsledigheten gir også positive ringvirkninger, blant annet gjennom unngåtte offentlige 

utgifter og at det bidrar til at det er færre fattige i fylket. I sin tur er dette gunstig for livskvalitet og 

folkehelse. Samtidig er det viktig å være oppmerksom på at arbeidsmarkedet i Rogaland er svært 

følsomt for situasjonen i oljebransjen, og at ting kan snu raskt. 
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Figur 51. Utvikling i arbeidsledighet, landet, Rogaland og kommuner i Rogaland, desember 1999-2014. 

Arbeidsledigheten i Rogaland og landet følger tilsvarende utviklingstrender, men i det meste av 

perioden ligger Rogaland lavere enn landstotalen. Det samme gjelder de fleste kommunene. Fra 

desember 2013 til desember 2014 økte imidlertid ledigheten i Rogaland betydelig raskere enn i 

landet totalt sett.  

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. 
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Figur 52. Arbeidsledighet etter innvandringsstatus, Rogaland, første kvartal 2001-13 

Den høyeste arbeidsledigheten ser vi hos ikke-vestlige innvandrere24, men også innvandrere med 

"vestlig" opphav25 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.  

                                                           
24

 Asia, Tyrkia, Afrika, Latin-Amerika, Europa utenom EU/EFTA, Oseania utenom Australia og New Zealand 
25

 EU/EFTA, Nord-Amerika, Australia og New Zealand. 
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Figur 53. Arbeidsledighet, januar 2014. Fylker og kommuner i Rogaland. 

Kartet viser en tydelig variasjon i arbeidsledigheten fra kommune til kommune, men det er viktig å 

merke seg at sprangene mellom de ulike kategoriene er forholdsvis små. 

 

Sosialhjelp 

Sosialhjelp ytes av kommunene til personer som ikke kan sørge for eget livsopphold, og skal fungere 

som et sikkerhetsnett for dem som ikke dekkes av andre ordninger. Ordningen benyttes hyppigst av 

unge mellom 18 og 24 år, og faller deretter ved stigende alder. Den benyttes ofte i kombinasjon med 

andre ytelser, eller som supplement for personer som er i jobb men har for lav inntekt til å dekke 

eget livsopphold. I en kartlegging fra 2008 oppga 71 prosent av sosialhjelpsmottakerne at de hadde 

hatt alvorlige økonomiske problemer i løpet av det siste året[6, p. 6]. Sosialhjelpsmottakere utgjør en 

sårbar gruppe som ofte har helseproblemer, eller står i fare for å få det. 

Andel sosialhjelpsmottakere gir et inntrykk av en gruppe med økonomiske vanskeligheter, ofte i 

kombinasjon med andre problemer som forhindrer dem i å ha lønnet arbeid som de kan leve av. 

Hvem som tildeles sosialhjelp vurderes imidlertid i den enkelte kommune, og her er det spillerom for 

variasjon. En studie fra Rogaland i 2014 tyder på at dette er en faktor som spiller en reell rolle – 

forfatteren konkluderer med at det er tydelige forskjeller i hvordan kommunene praktiserer lov om 

sosiale tjenester[44].  

Mange mottakere av sosialhjelp sliter med rusproblemer. 44 prosent av de rusmiddelavhengige som 

ble registrert i forbindelse med BrukerPlan 2013[45] mottok økonomisk sosialhjelp. Blant personer 
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som lever av trygd eller sosialhjelp er forekomsten av psykiske plager omtrent fire ganger så stor som 

i resten av befolkningen[6].  

 

 

Figur 54. Andel sosialhjelpsmottakere i forhold til aldersgruppen 18-66 år, Landstotal, fylker og kommuner i Rogaland, 
2013

26
 

Rogaland ligger blant fylkene med lavest andel sosialhjelpsmottakere totalt sett – 3,3 prosent i 2013. 

Innad i fylket varierer nivåene fra om lag fire og en halv prosent i Lund og Haugesund til under to 

prosent på Finnøy. Andel sosialhjelpsmottakere i Rogaland har totalt sett økt med et halvt 

prosentpoeng siden 2008, men det meste av denne økningen skjedde fra 2008 til 2010. Deretter har 

nivåene vært mer stabile. Antallet har økt mer, fra omkring 7400 til drøyt 9600 personer – omtrent 

30 prosent27. Befolkningsvekst og stigende gjennomsnittsalder gjør det naturlig med en viss vekst. 

Denne utviklingen, kombinert med at økningen er større blant unge sosialhjelpsmottakere, er 

bekymringsfull, selv om Rogalands nivå fortsatt er lavt totalt sett. 

Variasjonen fra kommune til kommune er betydelig, noe som gjør det vanskelig å si noe om regionale 

forskjeller. Alle regionene har kommuner i begge endene av skalaen, og forskjellene innad er større 

enn forskjellene mellom dem. I Rogaland er det en viss tendens til at større kommuner har større 

andeler sosialhjelpsmottakere, men denne sammenhengen er ikke synlig for landet totalt sett. Det er 

også en viss tendens til at kommuner med eldre befolkning har større andeler sosialhjelpsmottakere, 

men heller ikke denne sammenhengen er spesielt sterk. 

                                                           
26

 Fylkestotalene er estimert ved å summere opp kommunetotalene. Nord-Trøndelag og Troms er utelatt på 
grunn av usikre data. 
27

 Befolkningsveksten i samme periode er 11,4 prosent. 
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Figur 55. Andel sosialhjelpsmottakere i alderen 18-24 år. Landstotal, fylker og kommuner i Rogaland, 2013
26

 

For andel sosialhjelpsmottakere i alderen 18-24 år ligger de fleste fylkene, inkludert Rogaland, 

høyere enn total andel sosialhjelpsmottakere. Innad blant fylkene rangerer også Rogaland mer 

negativt her. Også her er de lokale forskjellene tydeligere enn de regionale. Noen kommuner, som 

Haugesund, Randaberg og Hjelmeland, rangerer høyt både totalt sett og blant de unge. Lund, for 

eksempel, ligger derimot betydelig over fylkessnittet totalt sett, men lavere for aldersgruppen 18-24 

år. 

NAV Randaberg opplyser at økningen/nivået blant de unge delvis skyldes aktive ansatte som følger 

opp behovene tett, f.eks. ved at personer som har behov for å flytte hjemmefra får opplyst at de da 

kan ha rett til sosialhjelp. Dette illustrerer nok en gang hvordan tall som gjenspeiler administrative 

eller politiske beslutninger må tolkes med forsiktighet, da forskjeller lett kan være drevet av ulik 

praksis heller enn faktisk ulik situasjon. 

Det har vært en vekst i andelen unge sosialhjelpsmottakere i Rogaland de senere årene. Figur 56 

illustrerer hvordan utviklingen i Rogaland grovt sett har fulgt den nasjonale tendensen, men med en 

større økning i 2008 og 2009. Dette har ført til at Rogalands avstand opp til landsgjennomsnittet er 

betydelig mindre enn ved inngangen til 2008. 
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Figur 56. Utvikling i andel sosialhjelpsmottakere i alderen 18-24 år, Hele landet, Rogaland og kommuner i Rogaland, 
2008-2013 

 

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[46]. Personer som er i arbeidslivet men har nedsatt helse vil 

ofte ha et høyere sykefravær enn andre – men alternativet, at de går over til arbeidsledighet eller 

uføretrygd er sjelden å foretrekke. 

Det er en tydelig sosioøkonomisk gradient i fordelingen av sykefravær i Norge[47]. 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[48]. 

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.  
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Hvis en klarer å forhindre sykefravær kan dette både føre til store innsparinger for bedrifter[49] 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 57. Legemeldt sykefravær, fjerde kvartal 2013. Landstotal, fylker og kommuner i Rogaland. 

I fjerde kvartal 2013 var Rogaland det fylket med klart lavest legemeldt sykefravær28. 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. 

                                                           
28

 Tapte dagsverk i andel av totale avtalte dagsverk. 
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Figur 58. Legemeldt sykefravær, fjerde kvartal 2000-13. Landstotal, Rogaland og kommuner i Rogaland. 

Hovedforklaringen på fallet i sykefravær fra 2003 til 2004 er overgangen til et større fokus på 

graderte sykmeldinger. Dette har medført et fall i sykefraværet grunnet endret sykmeldingspraksis. 

Ut over dette har fraværet vært forholdsvis stabilt, både i Rogaland og landet totalt sett. 

 

Figur 59. Geografisk fordeling av legemeldt sykefravær, fjerde kvartal 2013. Fylker og kommuner i Rogaland. 
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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. 

 

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[50]. Fevang og 

Røed[51] fant 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 et 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 
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nærmiljø. Hvis personer med lav utdannelse gjennomgående lever mindre sunt, vil dette 

bidra til mer helseproblemer, og dermed større frafall fra arbeidslivet. 

 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[52]. 

 

Figur 60. Andel uføre, gjennomsnitt for perioden 2010-12. Landstotal, fylker og kommuner i Rogaland. 

Rogaland har gjennomgående lave uførenivåer29, både totalt og om aldersgruppene 18-44 og 45-66 

år holdes adskilt. Aldersfordelingen har naturlig nok en del å si her, men inntrykket forblir grovt sett 

det samme om en bruker standardiserte tall i stedet for absoluttnivåene som er presentert her. 

 

                                                           
29

 Andel uføre er beregnet som antall uføre delt på antall personer i den aktuelle aldersgruppen (18-66, 18-44 
og 45-66). 
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Figur 61. Andel uføre i aldersgruppene 18-44 og 45-66 år, hele landet, Rogaland og kommuner i Rogaland, gjennomsnitt 
2000-02 – 2010-12. 

Andel uføre har sunket noe i perioden siden årtusenskiftet, både i Rogaland og landet totalt sett. 

Dette skyldes til en viss grad at det har blitt vanligere med gradert uføretrygd. Figuren illustrerer også 

hvordan en stor majoritet av mottakerne av uføretrygd er 45 år eller eldre. 
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Figur 62. Geografisk fordeling av uføreandeler, fylker og kommuner i Rogaland, gjennomsnitt 2010-12. 

De geografiske forskjellene i uføreandeler viser en tendens til sentrum-periferi-forskjeller. 

Kommuner som er tilknyttet arbeidsmarkedet på Nord-Jæren har de laveste andelene, mens 

kommuner som har mer begrensede arbeidsmarkedsmuligheter og eldre befolkning viser en tendens 

til høyere andeler.  
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Sosial støtte 

Nesten en av ti elever i ungdomsskole og videregående mangler, eller er usikre på om de har minst én 

fortrolig venn. 

I en oppsummering av funnene fra 148 studier på dette temaet finner Holt-Lunstad og 

medforfattere[53] at manglende sosial støtte påvirker risikoen for å dø tilsvarende som røyking og 

alkoholmisbruk, og overgår effekten av andre risikofaktorer som fysisk inaktivitet og fedme. Studier 

som kartlegger utviklingen over tid har vist at ensomhet har en tendens til å inntreffe før uhelse, så 

det ser ut til å være en reell effekt av ensomhet på helse, samtidig som dårlig helse øker risikoen for 

å falle utenfor sosialt. Samtidig er det ikke klart nøyaktig hva ved manglende sosial kontakt som 

skader helsen[54]. 

Å mangle et sosialt nettverk ser med andre ord ut til å øke risikoen for sykdom og død, men dårlig 

helse øker også risikoen for å falle utenfor på den sosiale arenaen[8]. Andre faktorer som reduserer 

sannsynligheten for sosial kontakt er lav inntekt og høy alder. Særlig aldersgruppen 80 år og eldre 

skiller seg ut, her har noe mer enn hver fjerde respondent svart at han/hun ikke har månedlig 

kontakt med venner. 

Fortrolige venner 

 

Figur 63. Svarfordeling på spørsmål om ungdommer i Rogaland har en fortrolig venn, etter region 

I Rogaland totalt svarer 9,4 prosent av respondentene i ungdataundersøkelsen at de ikke har venner, 

eller at de ikke tror de har venner de kan stole på og betro seg til. Regionsvis er andelene høyest i 

Ryfylke (10,2 prosent) og Dalane (10,1) prosent, mens Haugalandet (9,1 prosent) og Jæren (9,3 

prosent) ligger omtrent ett prosentpoeng lavere. Det store flertallet har med andre ord en eller flere 

fortrolige venner, men det er verdt å merke seg at nærmere en av ti ikke har det. I en skoleklasse på 

30 elever utgjør dette med andre ord to til tre (2,7) elever. Det er imidlertid verdt å være obs på at 

elever kan tolke spørsmålsformuleringen ulikt, og være usikre på hvordan de skal tolke 

formuleringen "alt mulig" i spørsmålet.  
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På landsbasis svarte fem prosent av respondentene i SSBs levekårsundersøkelse i 2012 at de ikke har 

en fortrolig venn, noe som peker mot at problemet antakelig er større blant voksne (16-79 år) enn 

blant ungdom. 

 

Figur 64. Svarfordeling på spørsmål om ungdommer i Rogaland har en fortrolig venn, etter skolenivå 

Det er relativt små forskjeller på ungdomsskolen og videregående med hensyn til andelene som har 

fortrolige venner. Det tydeligste skillet er at noe flere på videregående er sikre på at de har en eller 

flere slike venner, mens det er noe færre som svarer at de tror de har det. 

 

Figur 65. Svarfordeling på spørsmål om ungdommer i Rogaland har en fortrolig venn, etter kjønn 

Blant jentene er det betydelig flere som svarer at de er sikre på at de har minst en fortrolig venn, 

mens guttene i større grad svarer at de tror de har det. For de negative svarene er nivåene noe 

høyere blant guttene, men her er kjønnsforskjellene mindre tydelige. 



B) OPPVEKST- OG LEVEKÅRSFORHOLD  

79 
 

 

 

Figur 66. Svarfordeling på hvem elever vil snakke med eller søke hjelp hos hvis de har et personlig problem. 

Venner, fulgt av mor, far og søsken er de skoleelever i størst grad vil søke hjelp og støtte hos hvis de 

har personlige problemer. Det er imidlertid noe over ti prosent som svarer at de er sikre på at de ikke 

ville søke hjelp hos noen.  

 

Ensomhet 

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[55]. Vi ser for eksempel en større tilbøyelighet til å ville slutte på videregående 

skole blant ungdom som plages av ensomhet[38]. Vi ser også ensomhet som en delforklaring på 

overhyppigheten av selvmord blant eldre30,[56]. 

Datagrunnlaget om ensomhet i dette dokumentet dekker kun elever i ungdomsskolen og 

videregående skole. Dette er grupper det er svært viktig å ha informasjon om, men det innebærer at 

voksne og eldre utelates. Dette betyr ikke på noen måte at problemene ikke finnes også blant disse. 

En landsdekkende studie fra 2008[57] viser at ensomhet er mest utbredt i de eldste aldersgruppene, 

men også i aldersgruppen 18-29 år. Denne studien inkluderer ikke personer under 18 år, og ulikheter 

i spørsmålsformulering eller svaralternativer gjør at en ikke kan sammenligne direkte med 

Ungdataundersøkelsens resultater. 

Den viser også at flere kvinner enn menn svarer at de føler seg ensomme av og til eller ofte. Det er 

flere ensomme blant personer med dårlig egenopplevd helse, blant ugifte (i motsetning til gifte og 

samboere), blant arbeidsledige og personer med lav utdanning. Vi ser med andre ord tydelige tegn til 

en sosioøkonomisk gradient. Videre er det noe større andeler ensomme i de minste og de største 

                                                           
30

 Se også delkapitlet om selvmord, side 175.  
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kommunene. Vi ser til en viss grad den samme tendensen i svarene fra Ungdataundersøkelsen. Det 

er en høyere andel ensomme blant de som svarer at familien har dårlig råd, og ungdommene som 

svarer at de plages av ensomhet svarer også i betydelig større grad at de er misfornøyd med egen 

helse. 

Ungdataundersøkelsens spørsmål om ensomhet har fire svaralternativer: "ikke plaget i det hele tatt", 

"lite plaget", "ganske mye plaget" og "veldig mye plaget". Nedenfor er de to første og de to siste slått 

sammen for å få fram forskjellene tydeligere. 

 

Figur 67. Har du vært plaget av en følelse av ensomhet den siste uka? Hele landet, Rogaland og regioner. 

Ensomhetsproblematikken blant ungdom i Rogaland er større enn i landet totalt sett – ingen av 

regionene kommer ned til landsnivået. Problemet framstår tydeligere på Haugalandet, men effekten 

forsterkes av at ensomheten stiger med alderen, og at det er en større andel svar fra elever i 

videregående skole på Haugalandet enn i resten av Rogaland. Om vi ser på kun ungdomsskolen ligger 

Haugalandet fortsatt høyest i Rogaland, men bare marginalt over Dalane. For å beholde 

sammenlignbarheten med landstotalen presenteres totaltallene i stedet for kun ungdomsskolen/ 10. 

klasse. 



B) OPPVEKST- OG LEVEKÅRSFORHOLD  

81 
 

 

 

Figur 68. Har du vært plaget av en følelse av ensomhet den siste uka? Etter kjønn. 

Mer enn hver fjerde jente i Ungdataundersøkelsen svarer at hun er ganske eller veldig mye plaget av 

ensomhet. Dette nivået er nesten dobbelt så høyt som for guttene, hvor drøyt 14 prosent svarer det 

samme. Opplevelsen av ensomhet stiger noe ved overgangen fra ungdomsskolen til videregående 

skole, mest for guttene. Som figuren nedenfor illustrerer, svarer nesten en av fire elever i 

videregående skole at de plages med ensomhet31. Det ser imidlertid ikke til å være overgangen til 

videregående skole som forårsaker en økning i ensomheten – den tiltar gradvis i løpet av 

ungdomsskolen.  

                                                           
31

 Dekningen er langt bedre i første klasse på videregående enn for de andre klassetrinnene, så nivåene 
representerer først og fremst dette klassetrinnet. 
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Figur 69. Har du vært plaget av en følelse av ensomhet den siste uka? Etter klassetrinn. 

Psykiske helseproblemer henger ofte sammen med forhold i barndom, oppvekst og grunnskole, hvor 

særlig mobbing og ensomhet går igjen[29]. Dette understreker viktigheten av å bedre situasjonen, 

både for å redusere umiddelbare og langsiktige problemer. Ensomhet framgår også som en viktig 

forklaringsfaktor for hvorfor elever velger å slutte i videregående skole[38], noe som understreker 

viktigheten av å treffe tiltak her.  

Forebyggende tiltak kan være alt fra å bidra til å fremme møtesteder og aktiviteter hvor folk kan 

møtes til målrettede tiltak, for eksempel rettet mot eldre som har mistet livsledsageren og dermed 

statistisk sett befinner seg i en risikosone. En gjennomgang av tiltak mot ensomhet blant eldre, først 

og fremst fra USA og Canada, peker mot at gruppebaserte tiltak som innebærer læring eller sosiale 

aktiviteter ofte fungerer etter hensikten, mens én til én-rådgivning og lignende i mindre grad 

fungerer[58]. 

 

Forebyggende helsearbeid 

Innsats som fokuserer på å forebygge uhelse framfor å reparere først når helseproblemene har 

oppstått kan ha store gevinster, enten man måler i opplevd livskvalitet, samfunnsøkonomiske 

innsparinger eller annet.  

I en presset økonomisk situasjon kan det imidlertid være svært vanskelig å finne penger til 

forebygging. En kartlegging av kommunenes årsverksinnsats innen psykisk helsearbeid i 2012 

konkluderer med at kommunene har vansker med å prioritere forebyggende arbeid. 

Årsverksinnsatsen her har sunket over tid – årsverksinnsatsen per innbygger i 2012 var lavere enn i 

2007 både i Rogaland og landet totalt sett. Dette gjelder både tiltak rettet mot voksne og barn og 

unge[59]. Dette innebærer at årsverksinnsatsen har falt etter at opptrappingsplanen for psykisk helse 

ble avsluttet i 2008. 
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Det er imidlertid ingen enkel sak å vurdere hva årsverksinnsatsen i hver enkelt kommune eller fylke 

betyr, selv om man ser antall årsverk opp mot innbyggertallet. En stor innsats kan tyde på en bevisst 

holdning om at forebygging er viktig, eller en erkjennelse om at kommunen/fylket har store 

problemer med helsetilstanden. Det kan også være variasjoner i hvordan hvilke årsverk som tas med 

i beregningen. Videre kan stordriftsfordeler i de større kommunene gjøre det mulig å utøve et godt 

tilbud med færre, men mer spesialiserte årsverk. 

I tillegg til dette er det betydelige problemer med datakvaliteten for disse tallene. Datauttakene til 

Kostra baserer seg på lønnssystemene, og det forekommer hyppig at personer lønnes som en 

bestemt stilling uten at de jobber med det området som stillingen antyder32.  

 

Figur 70. Årsverk totalt til forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste, per 10 000 innbyggere. Landstotal, fylker og 
kommuner i Rogaland, 2013. 

Selv om en holder Utsira utenfor – denne kommunen er så liten at selv en minimal årsverksinnsats vil 

slå kraftig ut – så er det en betydelig variasjon i antall årsverk i forhold til innbyggertallet som går til 

forebygging, helsestasjon og skolehelsetjeneste i Rogaland.  

                                                           
32

 Kilde: personlig kommunikasjon med Irene Aasheim Ivesdal, resultatsenhetsleder innen 
helsestasjonstjenester, Sandnes kommune. 
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Figur 71. Årsverk per 10 000 innbyggere som ytes i helsestasjons- og skolehelsetjeneste rettet mot psykiske vansker og 
lidelser blant barn og unge, 2012. Landstotal, fylker og kommuner i Rogaland. 

Figur 71 illustrerer hvor mange årsverk per 10 000 innbyggere som ble brukt på helsestasjons- og 

skolehelsetjeneste blant barn og unge i 2012. Rogaland rangerer lavt, sammen med Akershus, Oslo 

og Sør-Trøndelag. 
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Oppsummering 

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 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. Her utgjør 

alternativet "en eller flere lærere" snaut 31 prosent av avkryssingene, mens "andre voksne på 

skolen" utgjør snaut 18 prosent. Dette viser tydelig at vi må være bevisste på at mobbing ikke bare 

skjer mellom elevene. Eventuelle tiltak bør også fokusere på hvordan lærere forholder seg til elevene 

og hverandre, og hvordan elevene forholder seg til lærerne. 

Fysisk miljø 

Enkel og trygg tilgang til rekreasjonsarealer og turterreng anses som en viktig prioritering for å 

fremme trivsel og fysisk aktivitet. Rogaland ligger omtrent på landsgjennomsnittet i forhold til tilgang 

til rekreasjonsarealer, med betydelig variasjon innad i fylket. I forhold til tilgang til turterreng ligger vi 

derimot desidert nederst. Dette skyldes delvis geografiske faktorer – storbyområdene i Rogaland er i 

stor grad omkranset av sjø og jordbruksområder, som ikke kvalifiserer som turterreng. 

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. 

I forhold til luftforurensning er det vanskelig å si noe konkret, på grunn av mangel på data. 

Resultatene fra målestasjonene i Stavanger tilsier at det er problemer med luftkvaliteten i de tyngst 

trafikkerte områdene. 

 

Sosialt miljø 

Det sosiale miljøet som omgir oss er noe av det viktigste i våre liv, og det kan ha stor betydning for 

helse og livskvalitet. Det er imidlertid bare for barn og unge vi har data som kan gi et inntrykk av 

hvordan de trives. Som vist i Figur 1 er oppvekstforhold for barn og unge et område flest kommuner i 

Rogaland oppgir å ha folkehelseutfordringer. 
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Skoletrivsel 

 Rogaland er blant de fylkene i landet som har lavest trivsel i 10. klasse 

 Trivselen i videregående skole er omtrent som landstotalen 

 

Begrunnelse for valg av indikator 
 
Økt trivsel er et sentralt mål for folkehelsearbeidet. For barn og unge er skolen en svært viktig sosial 
arena. Trivsel på skolen er en av en rekke faktorer som påvirker elevenes motivasjon for å lære, og 
dermed deres evne til å mestre de utfordringene skolehverdagen gir[60]. Trivsel kan på lengre sikt 
ha betydning for frafallet blant elever i den videregående skolen, hvor hull i kunnskapsgrunnlaget fra 
ungdomsskolen er en viktig medvirkende årsak til frafall. Videre kan skoletrivsel knyttes til 
livstilfredshet, spesielt for jenter[61]. 

 

 

Figur 72. Andel 10. klassinger som trives på skolen, gjennomsnitt 2008/09-2013/14. 

Prosenttallene angir andel elever som trives godt på skolen i prosent av alle som svarte på 

undersøkelsen. Trivselsnivåene i 10. klasse er noe lavere enn i 7. klasse, men fordelingen av 

kommuner og fylker er omtrent den samme. Denne og følgende figur viser at særlig Dalane og Sør-

Jæren skiller seg ut med lav skoletrivsel, samt at Rogaland totalt sett gjør det svakt her. 

I forhold til perioden 2007/08-2011/12 år har andelen 10. klassinger som svarer at de trives på skolen 

i Rogaland økt fra 81 til 83 prosent. 
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Figur 73. Geografisk fordeling av andel som oppgir å trives på skolen i 10. klasse, gjennomsnitt 2007/08-2011/12. Fylker 
og kommuner i Rogaland. 

 

Nyere tall fra Ungdataundersøkelsen 2013 gir imidlertid et noe annerledes inntrykk. Disse tallene er 

basert på én enkelt undersøkelse, i motsetning til tallmaterialet fra Elevundersøkelsen, som er 

gjennomsnitt for en femårsperiode. Dette innebærer at tallmaterialet fra Ungdata er mer oppdatert, 

men samtidig mer følsomt for svingninger fra år til år. Spørsmålsformuleringene er også noe 

annerledes, noe som til en viss grad vil påvirke resultatet. En mer oppløftende mulighet er at 

Ungdatatallene gjenspeiler en reell økning i trivselen. 
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Figur 74. Andel 10. klassinger som trives på skolen. Rogaland og regionene 

Figur 74 illustrerer resultater for skoletrivsel blant 10. klassinger basert på Ungdataundersøkelsen i 

2013. Sammenlignet med tallmaterialet fra Elevundersøkelsen (Figur 72), så kommer Rogaland og 

ikke minst Dalane bedre ut. 

Om man skiller mellom ungdomsskolen og videregående skole i Ungdatatallene, ser vi at andelene 

som svarer at de trives svært- eller ganske dårlig er stabile, mens en høyere andel i videregående 

skole svarer at de trives svært godt. Det må imidlertid tas forbehold i forhold til at Ungdata i liten 

grad dekker andre og tredje klasse på videregående skole. 

 

Figur 75. Skoletrivsel i ungdomsskolen og videregående skole, Rogaland. 
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Om vi vender oss mot videregående skole, viser tall fra Elevundersøkelsen i skoleåret 2013-14 at 

trivselen i Rogaland ikke er lavere enn landstotalen. I Rogaland svarte 89 prosent av elevene i 

videregående skole at de trivdes godt eller svært godt på skolen. Nivåene for landet totalt er 

marginalt høyere.  

Disse tallene avviker noe fra Ungdatatallene som presenteres i Figur 75. Dette kan skyldes reelle 

forskjeller, men utvalget er også annerledes siden Elevundersøkelsen dekker alle tre årene på 

videregående. Spørsmålsformuleringen i Ungdata er også mer polariserende – det er ingen nøytral 

midtkategori, som gjør at alle som svarer havner enten i kategorien "trives" eller "mistrives". Uten 

kjennskap til hvordan kategorien "trives litt" i Elevundersøkelsen ville svart uten dette alternativet, 

kan ikke svarene sammenlignes direkte med Ungdataundersøkelsen. 

 

Figur 76. Trivsel i videregående skole, Rogaland og hele landet, skoleåret 2013-14 

I forhold til at trivselen blant elever i videregående skole er høyere enn i ungdomsskolen, er det en 

mulighet er at elevene blir mer fornøyde når de har fullført ungdomsskolen. De får nye utfordringer 

og kan velge fag som i større grad passer overens med egne interesser. En annen mulighet er at de 

misfornøyde elevene i større grad har sluttet.  
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Mobbing 

 Drøyt ti prosent av elevene i ungdomsskolen seks til åtte prosent av elevene i videregående 

skole oppgir at de opplever mobbing månedlig eller oftere. 

 På spørsmål om hvem som står bak mobbing i videregående skole i Rogaland, peker svarene i 

like stor grad mot lærere som klassekamerater. 

Skolen er en av de viktigste arenaene for sosial læring og utvikling for barn og unge i Norge. 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[27], [29], [62], [63]. 

 

Barn med lav sosioøkonomisk status har en høyere risiko for å oppleve mobbing[64], og barn med lav 

sosioøkonomisk status har en høyere risiko for å utvikle psykiske helseproblemer etter mobbing enn 

andre[65]. Dette viser hvordan mobbing også bidrar til å videreføre og forsterke sosiale forskjeller. 

Resultater fra ungdataundersøkelsen i Rogaland i 2013 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[66, 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 i 

Rogaland i 2013 gjør det mulig for oss å studere en del sammenhenger mellom mobbing og andre 

faktorer. Noen resultater presenteres nedenfor. 

 

Vi har tilgang til to datakilder for mobbing blant unge: Elevundersøkelsen og Ungdata33. 

Elevundersøkelsen dekker – i vårt tilfelle – videregående skoler, og gjennomføres på alle skolene. 

Ungdata har størst dekning i ungdomsskolen og VG1, men gjennomføres ikke på alle skoler. I tillegg 

er spørsmålsformuleringene noe ulike, noe som bidrar ytterligere til at undersøkelsene ikke er 

direkte sammenlignbare. En vesentlig forskjell er at Ungdataundersøkelsen spør om mobbing 

generelt, mens Elevundersøkelsen fokuserer kun på skolen. Tallene fra Ungdataundersøkelsen gjør 

heller ikke krav på å være representative for områder hvor undersøkelsen ikke er gjennomført. Ingen 

av disse spør spesifikt om hva slags mobbing det er snakk om – for eksempel mobbing gjennom 

sosiale medier. Vi har ikke noen datakilder som beskriver mobbeproblematikk blant voksne på fylkes- 

eller kommunenivå, selv om dette er en kjent problemstilling. Denne informasjonsmangelen er 

problematisk, siden det er lett å fokusere kun på de områdene en har kunnskap om: det er uhyre 

viktig å forhindre mobbing i skolen, men det betyr ikke at problemer med mobbing blant voksne eller 

eldre skal ignoreres.  

Plaging og trakassering blant voksne 

For landet som helhet oppgir SSBs levekårsundersøkelse fra 201334 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 

                                                           
33

 Det er viktig å være oppmerksom på at dette er spørreundersøkelser som er besvart av elevene selv. Selv om 
datamaterialet er kvalitetskontrollert, kan feilaktige/useriøse svar forekomme. Resultatene fra slike 
undersøkelser må derfor alltid behandles med en viss forsiktighet, særlig når de er fordelt på små enheter. 
34

 tabell 07873. 
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på jobben, svarer 13 prosent av kvinnene i alderen 16-24 år at de har opplevd dette, mens ni 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 tre, 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[67]. Her bør man imidlertid merke seg at sammenhengen kan være motsatt – at 

personer med depresjon oftere føler seg mobbet. 

Mobbing: Ungdata 

Mens Elevundersøkelsen spør om elevene har vært utsatt for mobbing på skolen, spør 

Ungdataundersøkelsen om "plaging, trusler eller utfrysing av andre unge på skolen eller i fritida". 

Dette tilsier at det er naturlig om antall som oppgir å bli mobbet i Ungdataundersøkelsen er noe 

høyere. Elevene blir spurt både om de mobber andre, og om de blir mobbet. Fire prosent svarer at de 

mobber andre månedlig eller oftere, mens ni prosent svarer at de opplever mobbing månedlig eller 

oftere. Det er imidlertid nødvendig å ta visse forbehold – særlig utøvelse av mobbing kan tenkes å 

være underrapportert i skjemaene, både bevisst og fordi handlinger som oppleves som mobbing av 

mottakeren oppleves ikke nødvendigvis som det av avsenderen. 

Datamaterialet gjør det mulig å sammenligne svarene til personer som utøver eller utsettes for 

mobbing med de andre elevene. Dette viser at det er en del fellestrekk i svarene til mobbere og 

mobbeofre. Tabellen nedenfor viser en grov oppsummering. 

Tabell 1. Sammenligning av svarene til mobbeofre og mobbere med andre elever 

Svarer i større grad at… Mobbeofre Mobbere 

Familien har dårlig råd Ja Ja 

De mangler fortrolige venner Ja Ja 

De har et større alkoholforbruk Nei Ja 

Er oftere røykere Ja Ja 

Bruker oftere snus Til en viss grad Ja 

Føler i større grad at alt er et slit Ja Ja 

Er i større grad plaget av ensomhet Ja Ja 

Trener sjeldnere Ja Ja 

De er misfornøyd med skolen de går på Ja Ja 

 

Både mobbeofre og mobbere35 kommer i større grad fra familier med dårlig råd, de mangler 

fortrolige venner og er oftere ensomme. Dette stemmer godt med inntrykket av at ungdom med 

problematferd ofte selv er offer. Disse resultatene peker også mot at mobbere oftere sliter, og at 

tiltak for å hindre mobbing potensielt kan ha en heldig sideeffekt ved å også beskytte mobberne 

gjennom å bedre deres sosiale nettverk. 

 

 

                                                           
35

 Her er mobbeofre definert som personer som har svart at de opplever plaging, trakassering eller utfrysing 
månedlig eller oftere, og mobbere er personer som har svart at de utøver dette månedlig eller oftere. 
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Figur 77. Andel som blir utsatt for mobbing, etter region.
36

 

Totalt sett har Rogaland en høyere andel som oppgir å aldri bli mobbet enn landet totalt sett, men 

det er bare 65 prosent som svarer dette. I Dalane svarer 5,3 prosent og i Ryfylke 5,0 prosent at de 

opplever mobbing hver uke, mot 4,1 prosent i Rogaland totalt sett. Dette utgjør i overkant av 800 

elever i undersøkelsen, men det reelle tallet elever som mobbes i ungdomsskole og videregående er 

høyere enn dette, siden dekningen i andre og tredje klasse på videregående er dårlig og enkelte 

kommuner ikke deltar i Ungdataundersøkelsen.  

10,2 prosent av ungdomsskoleelevene svarer at de opplever mobbing ukentlig eller oftere. Om man 

ser disse prosentsatsene i forhold til Rogalands antall elever i ungdomsskolen, antyder dette at 

omtrent 1750 elever i ungdomsskolen blir mobbet månedlig eller oftere. En annen måte å se dette 

på er at om det er 30 elever i hver klasse, så blir i gjennomsnitt tre av dem mobbet. 

Som figuren nedenfor viser, avtar mobbingen i videregående skole. Dette innebærer at Haugalandet, 

som har bedre dekning i videregående skole enn de andre regionene, får kunstig positive resultater 

her. Jeg velger like fullt å presentere totaltallene, for å ha de nasjonale totaltallene som 

sammenligningsgrunnlag. Om man bare ser på ungdomsskolen, har Haugalandet fortsatt det laveste 

nivået som opplever ukentlig mobbing, og ligger i praksis likt med Ryfylke i forhold til andelen som 

aldri opplever mobbing.  

 

                                                           
36

 I figurene om mobbing basert på Ungdata-undersøkelsen er de opprinnelige svaralternativene ("Ja, flere 
ganger i uka", "Ja omtrent en gang i uka" og "Ja, omtrent hver 14. dag", "Ja, omtrent en gang i måneden") 
erstattet med kategoriene "ukentlig" og "månedlig" for å øke lesbarheten. 
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Figur 78. Andel som blir utsatt for mobbing, etter skolenivå. 

Drøyt ti prosent av elevene i ungdomsskolen snaut seks prosent av elevene i videregående skole 

oppgir at de opplever plaging, trusler eller utfrysing månedlig eller oftere. 

 

Figur 79. Andel som blir utsatt for mobbing, etter kjønn. 

Selv om andelene som oppgir å bli utsatt for mobbing er relativt lave, så er det viktig å huske at disse 

figurene viser at det er flere hundre elever i Rogaland som opplever ukentlig mobbing. De 4,7 

prosentene i ungdomsskolen som oppgir å bli plaget, truet eller utfryst en eller flere ganger i uka 

utgjør omtrent 670 elever i undersøkelsen, mens omtrent 141 elever i videregående har oppgitt det 

samme. I virkeligheten er det grunn til å anta at flere enn dette er rammet, siden noen skoler ikke har 

deltatt i Ungdataundersøkelsen. I tillegg kommer også de som rammes sjeldnere enn ukentlig. Siden 

deltakelsen er lav blant elever i andre og tredje klasse på videregående er det mørketall også her.  
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En mulig svakhet med spørsmålet i Ungdataundersøkelsen er at det spørres kun etter plaging, trusler 

eller utfrysing utført av andre unge. I Elevundersøkelsen blir det spurt etter mobbing på skolen (men 

ikke fritiden), og hvem som utfører det. Tallene fra Elevundersøkelsen dekker bare videregående 

skole, men her er det omtrent like mange som oppgir å bli mobbet av lærere og andre voksne på 

skolen som av medelever. Dette presenteres nedenfor. 

 

Mobbing: Elevundersøkelsen 

 

 

Figur 80. Mobbing i videregående skole, Rogaland og landet totalt, skoleåret 2013-14 

I Elevundersøkelsen i videregående skole i Rogaland høsten 2013 svarer 11 835 av 12 926 (91,6 

prosent) at de ikke har blitt mobbet på skolen de siste månedene. 8,4 prosent svarer at de har 

opplevd mobbing på skolen de siste månedene. Dette er noe lavere enn nivået for landet totalt sett, 

som er 9,2 prosent. Det er med andre ord snaut 1100 elever i videregående skole i Rogaland som har 

oppgitt at de opplever mobbing på skolen. Den klart største kategorien er "en sjelden gang" – dvs. 

sjeldnere enn to ganger i måneden, men ofte nok til at det har inntruffet i løpet av "de siste 

månedene". I et folkehelseperspektiv er vi interessert i å vite mer om mobbing både i skoletiden og 

fritiden. Sånn sett er det en ulempe at Elevundersøkelsen bare spør om mobbing på skolen. 
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Figur 81. Hvem står bak mobbingen? Rogaland og landet totalt, videregående skole, skoleåret 2013-14
37

 

I Elevundersøkelsen blir det også spurt om hvem som står bak mobbing i skoletiden. Svarfordelingen i 

Figur 81 illustrerer fordelingen av hvem det blir oppgitt at står for mobbingen38. Kun svarene til de 

som har oppgitt å bli mobbet to til tre ganger i måneden eller oftere er tatt med her. Dette gjelder 

278 elever, og av disse har 265 svart at de opplever mobbing fra en eller flere lærere. Dette tilsvarer 

om lag ni fulle skoleklasser med elever. 

I Rogaland er lærere den største kategorien, mens det på landsbasis er flest som har krysset av for at 

de mobbes av andre elever i klassen. Kategorien "andre voksne på skolen" har også en ikke 

ubetydelig andel av avkryssingene, uten at det er klart hvem disse andre voksne er. 

Disse resultatene viser tydelig at mobbing er ikke noe som skjer bare mellom elevene. Maktforholdet 

mellom lærer og elev gjør at terskelen for hva som oppfattes som mobbing i mange tilfeller kan bli 

lavere enn mellom personer med mer likeverdig status. Det er derfor svært viktig at lærere og andre 

voksne på skolen er bevisste på dette. Disse funnene er også relevante for ungdomsskolen, hvor vi 

ikke har informasjon om hvem som står bak mobbingen som forekommer der. 

Som nevnt tidligere mangler vi data på mobbing blant voksne. Dette gjelder også spørsmålet om 

lærere som mobbes av elever, eller av hverandre. Hvordan vi tenker om mobbing kan ha stor 

                                                           
37

 Denne figuren er oppdatert etter publisering av den opprinnelige versjonen, da det viste seg at den 
opprinnelige figuren var for lett å misforstå. Det presiseres derfor at denne figuren kun omfatter de elevene 
som har krysset av at de har opplevd mobbing 2-3 ganger i måneden eller oftere. Hver elev kan krysse av for 
mer enn ett alternativ, så verdiene i søylene kan ikke summeres.  
38

 Merk at en person kan ha krysset av for å bli mobbet av mer enn en gruppe, så tallene er ikke direkte 
sammenlignbare med den forrige figuren. 
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betydning for hva slags tiltak som iverksettes. Det som oppleves som mobbing av en person kan være 

utilsiktet fra en annen (eller en gruppe av andre), eller det kan skje med fullt overlegg. Det kan 

forekomme i alle arenaer og aldersgrupper. I denne forbindelse er resultatene fra forskningen til 

Ertesvåg og Roland[68] interessante. De finner at skoler hvor elevene rapporterer om problemer 

med mobbing rapporterer lærerne om dårligere samarbeidsklima og svakere ledelse. Dette 

understreker viktigheten av å fokusere bredere enn bare mobbere og deres ofre når dette 

fenomenet skal bekjempes. 

 

Venner, familie og trivsel 

Ungdataundersøkelsen inneholder noen spørsmål som fokuserer på hvor fornøyde elevene er med 

ulike sider av livet sitt, deriblant venner, foreldre og lokalmiljø.  

Det er mye fokus på problemer og vanskeligheter for ungdommen, men det er samtidig verdt å 

merke seg at de fleste ser ut til å være fornøyde med venner, foreldre og lokalmiljø. Et klart flertall 

kan tenke seg å la egne barn vokse opp i det nærmiljøet de selv bor i. Jevnt over er det små kjønns- 

og aldersforskjeller i svarene på disse spørsmålene. 

 

Figur 82. Hvor fornøyd er du med vennene dine? 

Et stort flertall av elevene som har besvart Ungdataundersøkelsen svarer at de er svært fornøyd med 

vennene sine. Som figuren viser er det små regionale forskjeller. Dette gjelder også alders- og 

kjønnsforskjeller i svarene på dette spørsmålet, så disse vises derfor ikke. 
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Figur 83. Hvor fornøyd er du med foreldrene dine? 

Foreldrene til elevene som har svart på Ungdataundersøkelsen er ikke like populære som vennene, 

men nesten. Også her er det små forskjeller mellom regioner, kjønn og skolenivåer: jentene er noe 

mindre fornøyde med foreldrene enn guttene, og elever i ungdomsskolen er noe mer fornøyde med 

dem enn elever i videregående skole. 

 

Figur 84. Hvor fornøyd er du med lokalmiljøet der du bor? 
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Et betydelig flertall av ungdommene er fornøyde med lokalmiljøet der de bor. Guttene er noe mer 

fornøyd enn jentene og elever i ungdomsskolen er noe mer fornøyd enn de som går i videregående, 

men det er forholdsvis små forskjeller.  

 

 

Figur 85. Kunne du tenke deg å la dine barn vokse opp i det nærområdet der du selv bor? 

Totalt sett for Rogaland svarer 72 prosent av ungdommene i Ungdataundersøkelsen svarer at de 

kunne tenke seg å la egne barn vokse opp i det nærmiljøet der de selv bor, mens ti prosent svarer 

negativt på spørsmålet. Det er små forskjeller i svarene fra elevene i ungdomsskolen og videregående 

skole. 

 

Påvirkningsfaktorer 

Måten samfunnet er organisert har stor betydning for rammevilkårene enkeltmennesker tar sunne 

eller usunne valg innenfor. Dette handler om alt fra infrastruktur og lønns- og prispolitikk til 

forurensning og miljøforhold. 

For eksempel er samfunnets håndtering av tilgang til tobakk og alkohol viktige påvirkningsfaktorer – 

lettere tilgang gir økt forbruk. Tilsvarende kan retningslinjer for innhold av salt, sukker og fett i 

matvarene ha stor betydning for folkehelsen. Det er imidlertid ikke gitt at dette er et offentlig ansvar 

– enkeltindividene har selv et ansvar for hvilke valg de tar. Å ta sunne valg kan være vanskelig i en 

jungel av til dels motstridende informasjon. En sunn kombinasjon av offentlige retningslinjer og 

forbrukermakt virker som en lovende framgangsmåte, men hvordan denne kombinasjonen skal se ut 

er i stor grad et demokratisk spørsmål. 

Et eksempel er fokus på salt i kosten. Nordmenn får generelt i seg for mye salt, noe som bidrar til økt 

risiko for hjerte- og karsykdommer på grunn av høyt blodtrykk. Flere land, deriblant Finland, har klart 
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å redusere saltkonsumet i befolkningen. Dette har skjedd delvis gjennom samarbeid med 

matindustrien og delvis gjennom å heve bevisstheten om problemstillingen i befolkningen[69]. Ved å 

få matindustrien til å merke varene tydeligere med saltinnhold, og jobbe for å redusere 

saltinnholdet, kan vi på denne måten redusere en påvirkningsfaktor som bidrar til helseproblemer. 

Jobben med å øke bevisstheten i befolkningen kommer naturlig nok i tillegg. 

 

Fysisk, kjemisk og biologisk miljø 

Rammevilkår for fysisk aktivitet 

Til tross for at vi ofte har et inntrykk av det motsatte, så er ikke nordmenn spesielt fysisk aktive om vi 

sammenligner med andre europeiske land. Det ser ut til å være en omvendt sammenheng mellom 

velstand og aktivitetsnivå – de som materielt sett har det best, beveger seg minst[70], [71]. Det er 

imidlertid mange måter å måle fysisk aktivitet på, og en del av forskningen som beskrives nedenfor 

illustrerer viktigheten av hverdagsmosjon i tillegg til trening. Om det, for eksempel, er få som driver 

hard trening, men mange som sykler til jobb, så kan dette være minst like gunstig for folkehelsen. 

Moderat fysisk aktivitet på fritiden bidrar til å redusere dødeligheten for alle aldersgrupper og begge 

kjønn. Denne gevinsten er enda tydeligere for personer som driver med idrett eller sykler som 

transport[72]. En infrastruktur som legger til rette for sykling, og god tilgang til et variert 

idrettstilbud, kan dermed bidra til å forhindre helseproblemer gjennom å gjøre det enkelt for folk å 

være fysisk aktive. 

En nyere, omfattende studie gjennomført blant norske menn viser at selv moderat fysisk aktivitet (ca. 

30 minutter per dag, seks dager i uken) gir en markant reduksjon i dødelighet sammenlignet med de 

som er fysisk inaktive[73]. Dette er et vesentlig poeng, da fokuset ofte rettes mot trening, heller enn 

fysisk aktivitet mer generelt. 

Disse resultatene viser også at det er aldri for sent – å øke aktivitetsnivået i eldre år ga også en 

tydelig reduksjon i risikoen for tidlig død. I forhold til eldre finnes det også forskning som viser at 

trening kan beskytte mot demens[74]. 

En studie fra Philadelphia [75] viser at å omgjøre ledige byområder til grøntområder kan bidra til å 

redusere antallet overfall og mengden av hærverk, og at innbyggerne mosjonerer mer. I forhold til 

arealplanlegging er dette et vesentlig poeng – grøntområder kan ha stor betydning for både trivsel og 

mosjon. 

Flere omfattende studier har funnet støtte for at fysisk aktivitet kan bidra til å redusere eller 

forebygge psykiske plager[76]–[79]. Harvey og medforfatterne[77] påpeker at den gunstige effekten 

på psykisk helse ikke avhenger av intensitetsnivået på aktiviteten – rolig mosjon har samme positive 

effekt som hard trening. Et interessant poeng er at fysisk aktivitet ute i naturen ser ut til å ha en mer 

positiv effekt på psykisk helse enn fysisk aktivitet innendørs[80]. Fysisk aktivitet er imidlertid ikke 

bare er viktig for fysisk og psykisk helse, men også lykkefølelse og livskvalitet mer generelt[81]. 
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Trygg tilgang til tur- og rekreasjonsarealer i tettsteder 

Begrepsavklaring 
Nærturterreng: Store naturområder (større enn 200 dekar) i tettsteder eller som grenser til 
tettsteder. Parker og de fleste idrettsanlegg er også inkludert.  
 
Rekreasjonsareal: Naturområder av en viss størrelse (minst 5 dekar) i tettsteder eller som grenser til 
tettsteder. Parker og de fleste idrettsanlegg er også inkludert.  
 
Trygg tilgang: For å ha det som regnes som trygg tilgang til et turterreng eller rekreasjonsareal må 
en kunne ferdes langs stier, gang- og sykkelveger eller bilveger med lite trafikk og lav fartsgrense. 
Det er også satt krav om hvor langt man er nødt til å gå for å ha tilgang, kravet er 200 meter for 
rekreasjonsareal og 500 meter for nærturterreng. 
 
For mer informasjon, se www.ssb.no/arealrek eller "om statistikken". 
 
SSBs definisjon har to hoveddeler: at rekreasjons/turområdene faktisk finnes, og at det er trygg 
tilgang dit. Selv om det kan være utfordrende å etablere grøntområder i tettbygde områder, bør 
både dette og sikring av trygg og enkel tilgang prioriteres i det kommunale planarbeidet. 
 
Det understrekes at resultatene i denne seksjonen må tolkes med forsiktighet. Hva som kvalifiserer 
som turterreng og ikke avhenger av hvordan områdene er kategorisert i kommunale planer. 
Kategoriseringen av tilsvarende arealer kan variere fra kommune til kommune. I tillegg er en del 
områder som vanligvis oppfattes som turterreng, for eksempel mange kystområder. Videre er det 
kun tilgang til turterreng for befolkning i tettbygde strøk som vurderes. 
 

 

 

Figur 86. Andel av befolkning bosatt i tettsteder som har trygg tilgang til rekreasjonsareal. Landstotal, fylker og 
kommuner i Rogaland, 2011. 

http://www.ssb.no/arealrek
http://www.ssb.no/natur-og-miljo/statistikker/arealrek?fane=om
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For andel med trygg adgang til rekreasjonsareal rangerer Rogaland litt over landstotalen, med 45 

prosent. I denne figuren er også Bergen (40 prosent) og Trondheim (62 prosent) tatt med for å gi et 

bedre sammenligningsgrunnlag i forhold til Sandnes og Stavanger. Som figuren nedenfor viser, har 

store deler av Rogaland betydelige utfordringer med hensyn til tilgang til nærturterreng. 

Rekreasjonsarealer er noe enklere å få på plass i tettbygde områder, i og med at denne kategorien 

inkluderer parker og de fleste idrettsanlegg. 

Merk at tallene kun gjelder den delen av befolkningen som bor i tettbygd strøk. Bokn og Utsira er 

ikke tatt med, da disse ikke har områder som regnes som tettbygde. 

Hva som ligger bak verdien til Kvitsøy er usikkert. Andelen som er bosatt i tettbygd strøk på Kvitsøy 

har variert fra null i perioden 1995-98 til nærmere 80 prosent i 2014, så dette handler nok i større 

grad om definisjoner enn realiteter. En annen ting som er verdt å merke seg er at vann- og 

sjøområder ikke regnes som rekreasjonsarealer eller turterreng, noe som gjør at øyer og kystnære 

områder kan framstå dårligere på denne statistikken enn hvordan de i realiteten oppleves. 

Verdiene i figurene om trygg tilgang til rekreasjonsarealer og nærturterreng avhenger, som tittelen 

mer enn antyder, av både om arealene/terrenget finnes innen 200/500 meter, og om det er mulig å 

komme dit via stier, gang- og sykkelveier eller lite trafikkerte bilveier. 

 

Figur 87. Andel av befolkning bosatt i tettsteder som har trygg tilgang til nærturterreng. Landstotal, fylker og kommuner i 
Rogaland, 2011. 

Figur 87 viser spennet i andel som har trygg tilgang til nærturterreng (dvs. nærmere enn 500 meter) i 

Rogaland og landet for øvrig. Siden jordbruksland ikke regnes som turterreng kommer kommunene 

på Jæren dårlig ut på denne indikatoren, og Rogaland er også det fylket som gjør det klart svakest. 
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Stavanger og Sandnes i stor grad mangler bymarkområder av den typen som Oslo (29 prosent), 

Bergen (47 prosent) og Trondheim (34 prosent) har. 

Hvordan man definerer hva som er rekreasjonsarealer og nærturterreng og hvor langt det maksimalt 

bør være dit kan i mange tilfeller ha stor betydning for resultatene her. Resultatene bør derfor tas 

med en betydelig klype salt. Å kunne gå en tur langs sjøen i Randaberg eller en fisketur på Kvitsøy kan 

være en langt bedre naturopplevelse enn å oppholde seg i en park i en by. Dette avhenger både av 

lokale forhold, og hver enkelt sine preferanser. Tallene her bør derfor tolkes med stor forsiktighet. 

Samtidig er det ikke til å stikke under en stol at store deler av Rogalands befolkning har svært 

begrensede turmuligheter i sitt nærmiljø.  

Funnene i kapittelet om helserelatert adferd viser blant annet at Rogalendingene er blant de minst 

fysisk aktive i landet. Mangelen på områder som egner seg til en ettermiddagstur eller joggetur kan 

være en bidragsyter til dette. Sett i forhold til hvor lite ekstra mosjon som skal til for å oppnå en 

tydelig helsegevinst[73], kan prioritering av parker og treningsanlegg samt sikring av trygg tilgang til 

eksisterende turområder gi en betydelig gevinst, både ut fra et helsemessig og økonomisk ståsted. 

 

Figur 88. Geografisk fordeling for andel av befolkning bosatt i tettsteder som har trygg tilgang til nærturterreng, 
kommuner i Rogaland og fylker, 2011. 

Den geografiske fordelingen i Rogaland illustrerer hvordan sjø- og landbruksområder ikke regnes som 

turterreng, noe som plasserer de fleste av kommunene på Jæren samt flere av øyene i den laveste 

kategorien. 
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Støyutsatte 

FHIs begrunnelse for valg av indikator  
Om lag 1,5 millioner nordmenn er utsatt for støy over 55 desibel utenfor boligen. Støy på dette 
nivået er høyeste anbefalte grense for å unngå alvorlig støyplage. Andelen utsatte øker. De viktigste 
støykildene er transport og industri. Veitrafikken står for over 80 prosent av støyplagene i Norge.  
 
Støy kan forstyrre samtaler, hvile og søvn. Utilstrekkelig søvn påvirker både psykisk og fysisk helse. 
Blant annet er det funnet sammenhenger mellom for lite søvn og angst, depresjon, fedme og hjerte- 
og karsykdom.  
 
Støy kan forebygges blant annet gjennom trafikkregulering, plassering av bolig- og næringsområder 
og støyskjermingstiltak. Særlig er det viktig å skjerme boligområder mot nattstøy. Stillhet har stor 
verdi for befolkningen, og det å bevare stille områder er i seg selv et folkehelsetiltak. 

 

I følge Rogalands folkehelseprofil for 2014 var 29 prosent av befolkningen utsatt for trafikkstøy ut 

over det anbefalte grensenivået på 55 dB ved boligen, mot et landsgjennomsnitt på 25 prosent. Disse 

tallene er basert på beregninger ut fra trafikktetthet, terrengform, boligtype og befolkningstetthet i 

ulike avstander fra støykilden[82]. Dette tydeliggjør et behov for prioritering av støyskjerming og 

andre støyreduserende tiltak. På lokalnivå sier imidlertid ikke dette tallet særlig mye – 

støyproblematikken er først og fremst konsentrert rundt trafikkårer i tettbygde strøk. 

Støy er både plagsomt og helseskadelig, men effekten er vanskelig å kvantifisere. Et forsøk er gjort av 

Aasvang[83], 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 89. Støyplage fra veitrafikk samt andel bosatt i tettbygd strøk. Landstotal og fylker, 2011 
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Rogaland er blant fylkene med høyest støyplage, men også et av fylkene med størst andel av 

befolkningen bosatt i tettbygde strøk. Dette bidrar et stykke på vei til å forklare nivået, men bør 

samtidig ikke være noen hvilepute i forhold til iverksetting av tiltak. 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 sykdommer som 

diabetes[84]. 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[85]. 

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. Grenseverdiene for gjennomsnittlig årlig nitrogendioksidnivå i 

Stavanger ble i 2013 overskredet for fjerde år på rad. Også døgngrensen for svevestøv ble 

overskredet39. 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 utslippene40. 

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 kols-

pasienter[84]. 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[86]. 

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 

                                                           
39 For mer informasjon, se årsrapporten om luftkvalitet i Stavanger: 

www.luftkvalitet.info/Rapporter/YearlyReports/YearRapStavanger.aspx  
40

 www.nilu.no/Nyhetsarkiv/tabid/74/NewsId/628/Darlig-luftkvalitet-Sett-fokus-pa-tungtransporten.aspx  

http://www.luftkvalitet.info/Rapporter/YearlyReports/YearRapStavanger.aspx
http://www.nilu.no/Nyhetsarkiv/tabid/74/NewsId/628/Darlig-luftkvalitet-Sett-fokus-pa-tungtransporten.aspx
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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[86, p. 8]. 

 

Figur 90. Månedlige gjennomsnittsverdier for luftforurensing (PM10) i Stavanger, 2010-14 

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. En spredningsmodell som 

skal beregne luftforurensningen i andre områder er under utarbeiding, men den er så langt ikke 

klar[87]. 

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[84, 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[84]. 

http://www.fhi.no/publikasjoner-og-haandboker/miljo-og-helse-kunnskapsbase/b-sammenhengen-mellom-negative-miljofaktorer-og-helse/b-2-forurensning-i-uteluft
http://www.fhi.no/publikasjoner-og-haandboker/miljo-og-helse-kunnskapsbase/b-sammenhengen-mellom-negative-miljofaktorer-og-helse/b-2-forurensning-i-uteluft


D) SKADER OG ULYKKER  

106 
 

D) SKADER OG ULYKKER 

Oppsummering 

Antall trafikkskadde per innbygger er på vei ned, både i Rogaland og landet totalt sett. Siden 2010 

har vi imidlertid sett en økning både i antall drepte og i andelen av trafikkulykker som medfører 

dødsfall.  

Rogaland er det fylket hvor færrest skader per innbygger blir behandlet i spesialisthelsetjenesten. 

Det samme gjelder for lårbensbrudd. I forhold til skadetallene generelt er vi usikre på 

årsakssammenhengen, mens i forhold til lårbensbrudd er lav andel eldre en del av forklaringen. 

 

Trafikkulykker: skadde og drepte 

 

Figur 91. Utvikling i antall skadde i trafikken, per 100 000 innbyggere, per måned, 1999-2013
41

 

Trenden i antall skadde i forhold til innbyggertallet viser tydelig sesongvariasjon – i den første delen 

av perioden er det er en tydelig tendens til at flere skades om sommeren enn om vinteren. Imidlertid 

ser vi fra 2007 kombinasjonen av et markert fall i antall skadde i Rogalandstrafikken, og at 

sesongvariasjonen svekkes. For sommeren 2008 ser vi lavere skadetall enn vinteren 2007, noe som 

skiller seg fra både alle somrene siden 1999, og fra landstotalen. Det fortsetter å være 

sesongvariasjoner i Rogaland, men i en klart svakere form enn tidligere, samtidig som det er en 

nedadgående trend i skadetallene. Som det blir illustrert nedenfor, gjelder denne nedgangen 

dessverre i liten grad antall drepte. 

 

 

                                                           
41

 Tallene er glattet noe for å øke lesbarheten. 
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Figur 92. Antall drepte og skadde i trafikkulykker per 100 000 innbyggere, Rogaland og hele landet, per år, 1999-2013 

Sett i forhold til innbyggertallet er det betraktelig færre som blir skadet i trafikken i Rogaland enn 

landet totalt sett. Denne forskjellen gjenspeiles imidlertid ikke av tallene for hvor mange som dør i 

trafikken. Og mens andel trafikkskadde har sunket betydelig i perioden, har vi siden 2010 sett tegn til 

en reversering av en trend som stort sett har vært nedadgående siden årtusenskiftet. 

Det er en tett sammenheng mellom antall ulykker og antall skadde. Antall ulykker er på vei nedover, 

både i absolutt forstand, og sett i forhold til innbyggertallet. Samtidig ser vi en tendens til at de 

ulykkene som faktisk skjer, blir mer dødelige. Siden 2010 har Rogaland sett en dobling i andelen av 

trafikkulykkene som medfører dødsfall (Figur 93). Selv om disse tallene varierer en del fra år til år er 

dette en betydelig økning, og første gang siden tallrekken startet i 1999 at andelen dødsulykker stiger 

mer enn to år på rad. 
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Figur 93. Andel av trafikkulykkene som medførte dødsfall. Rogaland og hele landet, 1999-2013 

Samtidig som vi ser en reduksjon i antall ulykker, ser vi paradoksalt nok en økning i antall drepte. 

Dette henger først og fremst sammen med at en større andel av de trafikkulykkene som skjer, 

medfører dødsfall, heller enn flere blir drept i hver ulykke. En mulig tolkning av dette er at 

småulykker i mindre grad enn tidligere medfører personskader på grunn av sikrere biler, mens 

ulykkene som skjer i stor fart fortsatt er omtrent like dødelige. 

I en gjennomgang av alle dødsulykker på veien i Norge i løpet av 2013 finner Haldorsen[88] at den 

faktoren som gikk igjen i flest av dødsulykkene var manglende førerdyktighet, med 46 prosent. Høy 

fart var en medvirkende faktor i 35 prosent av ulykkene og kjøring i ruspåvirket tilstand bidro i 16 

prosent av ulykkene. Blant de som omkom i bilulykker i 2013, var det en tredjedel som ikke brukte 

bilbelte. Til sammenligning anslås det at vanskelige vær- og kjøreforhold var en faktor i 18 prosent av 

dødsulykkene i 2013. 

I nasjonale tall er det en betydelig overvekt av menn som omkommer i trafikkulykker. Vi ser 

imidlertid en tendens til at de omkomne blir eldre. I 1986 var 30 prosent av de omkomne mennene i 

alderen 18-24 år, mens andelen hadde falt til 15 prosent i 2012. Samtidig har aldersgruppene 25-44 

år og 45-64 år økt sine andeler fra henholdsvis 21 og 10 prosent til 36 og 25 prosent. 
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Skader 

FHIs begrunnelse for valg av indikator  
Befolkningens bruk av sykehustjenester kan gi en viss pekepinn på viktige trekk ved så vel 
helsetjenester som helsetilstand i kommunene. Sykehusinnleggelser kan gi innsikt i problematikken 
rundt utbredelse av både sykdom og bakenforliggende risikofaktorer, og kan bidra med verdifull 
informasjon for å få oversikt over helsetilstanden i befolkningen.  
 
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 94. Skader per 1000 innbyggere behandlet i spesialisthelsetjenesten. Begge kjønn, gjennomsnitt 2010-12. Hele 
landet, Rogaland og kommuner i Rogaland. 

Rogaland er det fylket hvor færrest skader blir behandlet i spesialisthelsetjenesten. Vi har ikke 

fylkesvis oversikt over skadeårsakene, men for innrapporteringene totalt sett i 2012 skyltes 91,8 

prosent ulykker[89]. Av disse var 49,5 prosent 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. 

Om en ser skadetallene i forhold til gjennomsnittsalder i kommunene, ser vi en tydelig tendens til 

flere skader i kommuner med høyere alder. For hvert år økning i snittalder øker gjennomsnittlig 

antall skader per 1000 innbyggere som behandles i spesialisthelsetjenesten med drøyt 0,43. 
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Gjennomsnittsalderen i norske kommuner i 2011 varierte fra 33,6 år (Gjesdal) til 48 år (Ibestad). For 

mer om dette, se seksjonene om aldersfordeling og gjennomsnittsalder, fra side 22. 

Om en ser på skademekanismene, står fallulykker for snaut 78 prosent av skadene for de som er 80 

år eller eldre, mot 31 prosent i aldersgruppen 20-39 år. Blant dem under 40 år er kategorien "slag, 

støt pga. kontakt med gjenstand, menneske, dyr" den hyppigste, med omtrent en fjerdedel av 

skadene. 

63 prosent av de innrapporterte skadene gjelder personer under 40 år. Menn står for 55 prosent av 

skadene totalt sett, og tall fra 2013 indikerer at menn i aldersgruppen 20-39 år er særlig utsatt. De 

skader seg dobbelt så ofte som kvinner[90]. Omtrent to tredjedeler av skadene er klassifisert med 

ubetydelig eller liten alvorlighetsgrad, men andelen som ansees som alvorlige stiger betydelig med 

alderen[89]. 

Vi har ikke informasjon om årstidsvariasjon i skadene. En mulig delforklaring på de lave nivåene i 

Rogaland er at gatene er sjeldnere glatte. De vanligste skadestedene er som nevnt boligområder, 

men det skilles ikke på om de skjer inne eller ute. Dette gjør det vanskeligere å vurdere hva slags 

tiltak som bør iverksettes. En annen mulig delforklaring er, som det kommer fram i Figur 101, at 

Rogalendinger ser ut til å være blant de minst fysisk aktive i landet. Dette reduserer risikoen for 

skader under tur og trening, men burde ikke påvirke risikoen for ulykker i hjemmet. Nok en mulig 

delforklaring er kjennetegn ved henvisingspraksisen. Som nevnt ovenfor er omtrent to tredjedeler av 

skadene på landsbasis klassifisert som ubetydelige eller lite alvorlige, noe som tilsier at det kan være 

en del variasjoner i hva som blir tatt inn i spesialisthelsetjenesten. 
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Lårbensbrudd 

 

Figur 95. Antall lårbensbrudd (inkl. hoftebrudd) per 1000 innbyggere. Hele landet, Rogaland og kommuner i Rogaland, 
gjennomsnitt 2010-12. 

Lårbensbrudd forekommer oftest som følge av at eldre personer faller, og personer med benskjørhet 

er særlig utsatt. Et lårbensbrudd kan være en betydelig helsebelastning for eldre og svekkede 

personer, og for eldre personer er risikoen for å dø fem til åtte ganger høyere de første tre 

månedene etter et slikt brudd[91]. Gitt den tette sammenhengen med alder er det ikke uventet at 

Rogaland rangerer lavt. Om en kontrollerer for aldersfordeling rykker Rogaland opp til en tredjeplass 

bak Nord-Trøndelag og Aust-Agder, og det meste av variasjonen mellom fylkene forsvinner. Det er 

ikke påvist noen klar sammenheng mellom lårbensbrudd og sosioøkonomisk status[92, p. 19]. 

Denne typen brudd kan i stor grad forebygges. Utdeling av strøsand til eldre er et eksempel på et 

enkelt tiltak som kan bidra til å redusere risikoen i områder hvor det er glatt om vinteren. Flere 

kommuner har gode erfaringer med dette42. En studie fra New Zealand viser at relativt enkle tiltak, 

som rekkverk og håndtak, belysning og utendørs overflater som ikke er glatte kan gi en betydelig 

reduksjon (26-39 prosent) i antallet fallskader blant eldre. Fysisk aktivitet og trening bidrar også til å 

redusere risikoen. En norsk studie fra 2009 anslår at innsparingen i helseutgifter som kan oppnås 

gjennom forebygging er nesten dobbelt så høy som utgiftene til forebyggingstiltakene[93]. For mer 

detaljer om kostnader og innsparingsmuligheter i forhold til hoftebrudd, se rapporten fra Hektoen og 

medforfattere.  

                                                           
42

 http://helsedirektoratet.no/folkehelse/folkehelsekommune-veivisere-i-lokalt-folkehelsearbeid/skader-og-
ulykker/eksempler/Sider/default.aspx  

https://www.google.no/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=3&ved=0CCoQFjAC&url=https%3A%2F%2Fhelsedirektoratet.no%2FDocuments%2FFolkehelsearbeid%2520i%2520kommunen%2FKostnader-ved-hoftebrudd-hos-eldre.pdf&ei=gKJlVae1GsTzUurqgbAE&usg=AFQjCNFRDs-DLzs0XD-aIZd78H2xRJ6eCg&bvm=bv.93990622,d.ZGU
https://www.google.no/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=3&ved=0CCoQFjAC&url=https%3A%2F%2Fhelsedirektoratet.no%2FDocuments%2FFolkehelsearbeid%2520i%2520kommunen%2FKostnader-ved-hoftebrudd-hos-eldre.pdf&ei=gKJlVae1GsTzUurqgbAE&usg=AFQjCNFRDs-DLzs0XD-aIZd78H2xRJ6eCg&bvm=bv.93990622,d.ZGU
http://helsedirektoratet.no/folkehelse/folkehelsekommune-veivisere-i-lokalt-folkehelsearbeid/skader-og-ulykker/eksempler/Sider/default.aspx
http://helsedirektoratet.no/folkehelse/folkehelsekommune-veivisere-i-lokalt-folkehelsearbeid/skader-og-ulykker/eksempler/Sider/default.aspx
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Figur 96. Fordeling av lårbensbrudd i kommuner i Rogaland, gjennomsnitt 2010-12. Absolutte og standardiserte andeler. 

Det venstre kartet viser absolutt antall lårbensbrudd per 1000 innbyggere, mens i det høyre er det 

benyttet alders- og kjønnsstandardiserte tall. Standardiseringen går ut på at hvert kjønn bare 

sammenlignes mot det samme kjønnet, og at tilsvarende aldersgrupper sammenlignes med 

hverandre i stedet for totalbefolkningen. I kartet til venstre vil dermed kommuner med en stor andel 

eldre automatisk komme dårligere ut, siden eldre oftere opplever lårbensbrudd. Kartet til venstre 

sier med andre ord mest om hva nivået er, men når vi kombinerer det med kartet til høyre kan vi si 

noe mer om hvorfor. 

På denne måten ser vi at Sokndal, Forsand og Sauda havner i øverste kategori uansett hvordan man 

måler, mens Vindafjords nivåer framstår betraktelig lavere med standardiserte tall. Det reduserer 

ikke problemet med lårbensbrudd i Vindafjord, men forteller at problemet delvis skyldes høy alder i 

befolkningen. 
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E) HELSERELATERT ADFERD 

Oppsummering 

Rogalendingene er blant de som spiser mest frukt og grønt i Norge. Vi har kun data for 2008 og 2012, 

og for de fleste fylkene ser vi en økning i andelen voksne som spiser frukt og grønt daglig. 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.  

Manglende fysisk aktivitet ligger til grunn for en rekke sykdommer og helseplager. Her har 

Rogalendingene et betydelig forbedringspotensial – resultatene fra SSBs levekårsundersøkelse i 2012 

plasserer oss som det nest minst aktive fylket. 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 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.  

Andel dagligrøykere har sunket i en årrekke, både i Rogaland og landet totalt sett. 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 dagligrøykere. 

Samtidig er det få ungdommer som mener at røyking øker statusen i vennemiljøet, mens over 

halvparten mener at det reduserer statusen mye. 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. 

BrukerPlan-kartleggingen i Rogaland i 2013[45] 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 benzodiaspiner. 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. 

 

Kosthold 

Det er en tydelig sammenheng mellom kosthold og helsetilstand, og det er også tydelige 

sammenhenger mellom sosioøkonomisk status og kosthold – barn av foreldre med lav utdannelse 

har for eksempel oftere overvektsproblemer[94]. Matvaner etableres tidlig i livet, og går i stor grad i 

arv fra foreldrene[95]. Dette bidrar i sin tur til at risiko for kostholdsrelaterte helseproblemer, for 

eksempel hjerte- og karsykdommer, har en arvelig komponent ut over det felles gener bidrar med. 
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Daglig inntak av grønnsaker og frukt 

 

Figur 97. Andel i alderen 16-79 år som oppgir at de spiser frukt og grønnsaker daglig, 2008 og 2012
43

  

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[4], [96]. 

En studie gjennomført i 2012 viser en sammenheng mellom sosioøkonomisk status og 

kostholdsvaner i Norge. Ungdommer fra familier med god råd og høy kulturell kapital spiser mer 

frukt og grønt, de spiser oftere frokost og middag, og de har et lavere inntak av snop og sukkerholdig 

drikke[97]. Velstandsutviklingen i Rogaland kan sånn sett være en del av forklaringen på de (relativt) 

høye nivåene.  

Matvaner blant ungdom 

Gode kostholdsvaner ser ut til å både fremme helse og forebygge en rekke sykdommer. 

Oppsummeringer av forskning på sammenhengen mellom frokostvaner og helse har funnet at de 

som spiser frokost lever generelt sett sunnere enn de som ikke gjør det. De har også lavere 

sannsynlighet for å være overvektige, til tross for at de har en tendens til å konsumere flere kalorier 

per dag enn de som hopper over frokosten. Personer som spiser frokost tenderer også til å ha bedre 

hukommelse og skolekarakterer[98], [99]. Studier gjennomført i Norge viser også at barn og unge 

som ikke spiser frokost har høyere sannsynlighet for å utvikle overvekt[100], og en tydelig 

sammenheng mellom kosthold og skoleprestasjoner[101]. 
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 Tallene er kjønns- og aldersstandardisert 
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Dette er imidlertid et komplisert felt, og resultatene skyldes ikke nødvendigvis selve frokosten. De 

kan også komme av andre kjennetegn ved personene som spiser frokost. En mulig slik sammenheng 

er at personer som mosjonerer mye er mer nøye med å spise frokost, en annen er at personer som 

velger bort frokosten generelt sett spiser mer usunt. Barn av foreldre med høy utdannelse har i 

større grad både et sunt kosthold og gode karakterer, og nøyaktig hva som fører til hva er vanskelig å 

avklare sikkert. 

 

Figur 98. Frokostvaner blant ungdom, etter region. 

I forhold til frokostvaner er det små forskjeller mellom Rogaland og landstotalen, men innad i 

Rogaland skiller Dalane og Ryfylke seg ut med høyere andeler som spiser frokost hver dag, mens 

Haugalandet ligger lavere. Haugalandet har bedre dekning i videregående skole, hvor det også er 

vanligere å ikke spise frokost, men fordelingen av frokostvaner mellom regionene påvirkes lite av å se 

på bare ungdomsskolen.  

 

Figur 99. Frokostvaner blant ungdom, etter kjønn og skolenivå. 
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Jenter dropper i større grad frokosten enn gutter på ungdomsskolen, mens på videregående skole 

utviskes mye av forskjellene. Her er det viktig å huske at tallmaterialet fra videregående skole først 

og fremst gjelder første klasse44. Vi mangler dermed informasjon om hvordan måltidsvanene utvikler 

seg oppover i tenårene.  

Som tidligere nevnt ser det ut til å være en positiv sammenheng mellom frokostspising på den ene 

siden og hukommelse og skoleprestasjoner på den andre[98]. Kostholdsvaner i ungdomstiden utgjør 

også utgangspunktet for videre vaner, som i sin tur påvirker framtidig helse. Et sunt kosthold bidrar 

også til bedre skoleprestasjoner, som i sin tur bidrar til å redusere faren for frafall fra videregående 

skole. Som tidligere nevnt bidrar fullføring av videregående skole til en betydelig lavere risiko for å bli 

stående utenfor arbeidslivet[31], noe som er svært skadelig for både helse og livskvalitet[42], [6]. 

Kosthold spiller bare en begrenset rolle i dette bildet, men sammenlignet med andre faktorer som 

økonomisk situasjon og sosial arv kan kosthold påvirkes gjennom målrettede tiltak. Et eksempel på 

dette er ordningen med gratis skolefrukt, som har vist seg å føre til vedvarende økt inntak av frukt 

blant ungdommer som deltok i ordningen. Forskerne som evaluerte ordningen fant også tegn til økt 

fruktkonsum blant foreldrene[102], [103]. 

Kartlegging av kantinetilbud i videregående skole 

Våren 2013 gjennomførte Rogaland fylkeskommune en kartlegging av kantinetilbudet i de 

videregående skolene i fylket. Hensikten var å vurdere om tilbudet var i tråd med de offentlige 

retningslinjene45. 35 av 41 skoler besvarte kartleggingen, og et flertall av disse har et kantinetilbud 

som er i tråd med retningslinjene. De fleste kantinene tilbyr grove brødprodukter, lettmelk og frukt, 

mens omtrent halvparten tilbyr grønnsaker. Om lag en av tre kantiner tilbyr sukkerholdig brus, mens 

fem skoler svarer at de ikke tilbyr vann. I forhold til vanntilbudet har imidlertid 

spørsmålsformuleringen vært uklar, så svarene må tolkes med forsiktighet. 

                                                           
44

 Svaralternativene gjør det noe utfordrende å tolke situasjonen, siden det kan være betydelig forskjell på de 
som spiser frokost to ganger i uken (f.eks. kun i helgen) og de som spiser fem ganger i uken (f.eks. kun på 
ukedagene). 
45

 https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/retningslinjer-for-skolemaltidet  

https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/retningslinjer-for-skolemaltidet
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Daglig inntak av sukkerholdig drikke 

 

Figur 100. Andel i alderen 16-79 som oppgir at de drikker brus eller sukkerholdig saft daglig. 

Det er i de fleste fylkene stadig færre som oppgir å drikke sukkerholdig drikke daglig. I perioden fra 

2005 til 2012 tyder resultatene fra Levekårsundersøkelsene på en nedgang fra 19 til 12 prosent i 

Rogaland, mens nedgangen på landsbasis er fra 18 til 12 prosent. En studie gjennomført av Fismen og 

medforfattere[97] viser en tydelig tendens til at ungdommer fra familier med høy sosioøkonomisk 

status har et lavere inntak av sukkerholdige drikker.  

Se også Helsedirektoratets nettsider om sukkerforbruk for mer informasjon. 

 

Fysisk aktivitetsnivå 

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[79], [104]–[107]. 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[73], [108]. Resultatene til Holme og Andersen[73] viser at det å gå fra å være 

inaktiv til i aktivitet46 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[109]. 

                                                           
46

 Definert som gange, sykling eller søndagstur minst fire timer i uken. 

http://helsedirektoratet.no/folkehelse/ernering/tall-og-undersokelser/utviklingen-i-norsk-kosthold/Sider/sukker.aspx
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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[110], [111]. 

Resultatene fra SSBs levekårsundersøkelse om idrett og friluftsliv i 2014 viser at personer med 

høyere utdanning er mest fysisk aktive, både innen idrett og friluftsliv47. Også Samdal og 

medforfattere[66] finner at barn og unge med høyere sosioøkonomisk bakgrunn er mer aktive enn 

de med lavere. 

Dessverre er fysisk aktivitetsnivå ett av de områdene hvor vi mangler gode data for Rogaland. Tallene 

som presenteres nedenfor omhandler kun fysisk aktivitet som gjør at en blir andpusten eller svett, og 

dekker dermed bare et begrenset spekter av fysisk aktivitet.  

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[112, 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[73]. 

                                                           
47

 Se SSB tabell 09120 eller https://ssb.no/kultur-og-fritid/statistikker/fritid/hvert-3-aar/2014-12-18  

https://ssb.no/kultur-og-fritid/statistikker/fritid/hvert-3-aar/2014-12-18
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Figur 101. Andel i alderen 16-79 år som oppgir at de utfører fysisk aktivitet slik at de blir svette og andpustne, 2012 

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 en 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 er med andre ord en betydelig andel av befolkningen 

i Rogaland som får for lite mosjon. 

Rogalendingene er mindre fysisk aktive enn nordmenn totalt sett, men sammenlignet med andre 

europeiske land er nordmennene lite fysisk aktive – stikk i strid med hva vi liker å tro. Vi er blant 

landene som har mest tid tilgjengelig for fritidsaktiviteter, og sånn sett burde det ikke være noe i 

veien for å ha et høyt fysisk aktivitetsnivå. En pekepinn får vi fra at nordmenn er blant de som bruker 

mest tid på å kjøre bil. Totalt sett virker det som det er et omvendt forhold mellom velstandsnivå og 

fysisk aktivitetsnivå i Europa[70]. 

Data fra Ungdataundersøkelsen i 2013 peker i retning av at ungdommen er betraktelig mer fysisk 

aktiv, samtidig som det er kjent at aktivitetsnivået faller med alderen. Figurene nedenfor illustrerer 

fysisk aktivitetsnivå, men er ikke direkte sammenlignbare med tallene ovenfor, da spørsmålene som 

har blitt stilt ikke er like. 
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Figur 102. Fordeling av fysisk aktivitetsnivå blant 10-klassinger i Rogaland, etter region. 

I Dalane oppgir 92 prosent av 10. klassingene at de er i ukentlig fysisk aktivitet, mens dette gjelder 86 

prosent av 10. klassingene på Jæren. Ryfylke og Haugalandet plasserer seg mellom dette. Som neste 

figur illustrerer ser vi et visst fall i aktivitetsnivået etter overgangen til videregående skole. 

 

Figur 103. Fordeling av fysisk aktivitetsnivå blant ungdommer i Rogaland, etter skoleklasse. 

87 prosent av elevene i ungdomsskolen og 84 prosent av elevene i videregående skole er i intens nok 

fysisk aktivitet til at de blir andpustne eller svette ukentlig. Vi ser en tendens til at nivåene for de som 

er mest aktive synker med alderen, samtidig som nivåene for lavere aktivitetsnivå stiger. 
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Nasjonale tall fra Ungdataundersøkelsen 2013 viser at 58 prosent av respondentene svarer at de 

trener minst tre ganger i uka, mens 29 prosent trener 1-2 ganger i uka[113]. 

 

Figur 104. Fordeling av fysisk aktivitetsnivå blant ungdom i Rogaland og landet totalt. 

Besvarelsene fra Ungdataundersøkelsen tyder på at ungdom i Rogaland er noe mindre fysisk aktiv 

enn for landet totalt sett, men det er snakk om ganske små forskjeller. Sett i sammenheng med 

tallene for aldersgruppen 16-79 år ligger Rogaland totalt sett noe bak landet totalt når det gjelder 

fysisk aktivitetsnivå, slik det er definert her. 

 

Tobakk og rusmidler 

Rogalendingene røyker mer enn landet for øvrig, men bruker mindre snus – muligens på grunn av at 

det er færre som har gjort overgangen fra røyk til snus enda. Andel røykere har sunket i flere år, men 

nedgangen i Rogaland ligger stadig lenger bak nedgangen i landet totalt. Blant ungdom framstår 

røyking i stor grad som et stigma (se Figur 110), og som en indikator på en mer utfordrende 

oppvekstsituasjon enn det vi ser hos andre ungdommer. Mens snusbruken er noe lavere i Rogaland 

enn for landet totalt sett, framstår den høyere blant ungdommen. 

En kartlegging av personer med rusproblemer i Rogaland anslår at det er minst 2857 personer med 

rusproblemer i Rogaland. Sett i forhold til befolkningsstørrelsen er det de minste kommunene som 

har de største problemene.  

Ungdom i Rogaland får i større grad enn i landet totalt sett lov av foreldrene å drikke alkohol, og de 

drikker også mer. For landet totalt sett svarer 86 prosent av deltakerne i Ungdataundersøkelsen at de 

ikke har drukket så mye at de har følt seg beruset det siste året. I Rogaland svarer 79 prosent av 

deltakerne det samme. 
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Røyking 

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[114]. 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[115]. 

Det er en markant sosial gradient for dagligrøyking. Jo kortere utdanning, desto høyere andel 

dagligrøykere. Det er en stor utfordring i folkehelsearbeidet å påvirke denne forskjellen. Basert på 

effekten tilsvarende lovgivning i Nederland har hatt, er det grunn til å tro at røykeloven har bidratt til 

å øke de sosioøkonomiske forskjellene i forhold til røykevaner[116]. 

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.  

En studie av hvordan røyking påvirker risiko for brystkreft hos kvinner[117] 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. Som vist nedenfor (Figur 109) 

svarer tre prosent av jentene i Ungdataundersøkelsen at de røyker ukentlig eller oftere, mens 

ytterligere 11 prosent svarer at de røyker sjeldnere eller har sluttet. 

Både i Rogaland og Norge totalt har andel dagligrøykere i alderen 16-44 år falt betydelig siden 

årtusenskiftet. For aldersgruppen 45-64 år ser vi også en nedgang, men den er atskillig svakere, mens 

i aldersgruppen 65-74 år ser vi en viss nedgang på landsbasis, men en økning i Rogaland. Denne 

økningen skyldes sannsynligvis en overgang av røykere fra aldersgruppen under. 
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Figur 105. Utvikling i andel dagligrøykere, etter aldersgrupper. Rogaland, og landet totalt, gjennomsnitt 1996-00 – 2009-
13 

Et bekymringsverdig trekk ved utviklingen er imidlertid at mens nedgangen på landsbasis fortsetter, 

stagnerer den i Rogaland. Dette resulterer i et økende gap mellom nivåene i Rogaland og landet 

totalt. For aldersgruppen 16-44 år har Rogaland ligget høyere enn landsgjennomsnittet i lengre tid, 

mens nivåene for aldersgruppene 45-64 og 65-74 år har passert landsgjennomsnittet mer nylig. 

I landet totalt sett er det en tendens til at flere menn enn kvinner røyker til daglig, men i Rogaland er 

det små kjønnsforskjeller – i noen perioder er det flere kvinner enn menn som røyker i 

aldersgruppene 16-44 og 45-64 år. For den øverste aldersgruppen er det for lite tilgjengelige data til 

å si noe om kjønnsforskjeller. 

Rogaland har en betydelig arbeidsinnvandring fra Østeuropeiske land, men det ser ikke ut til å være 

dette som ligger bak de høye røyketallene. I SSBs kartlegging av røykevaner svarer 25 prosent av 

personene som er født i Øst-Europa at de røyker, mot 22 prosent i resten av befolkningen. De utgjør 

også en så liten andel av svarene at de også av den grunn ikke kan ha særlig påvirkning på 

totaltallene48. 

 

                                                           
48

 Kilde: personlig kommunikasjon med SSB. 
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Figur 106. Dagligrøykere etter aldersgruppe. Fylker og landstotal, gjennomsnitt 2009-13. 

Om vi kun ser på de nyeste tallene kommer det fram at Rogaland har høye andeler dagligrøykere i 

alle de tre aldersgruppene. Her er søylene sortert etter aldersgruppen 16-44 år, hvor Rogaland 

sammen med Vest-Agder har de tredje høyeste verdiene. 

 

Røyking blant ungdom 

En landsdekkende undersøkelse blant 16- og 17-åringer peker i retning av at røyking har gått fra å 

være en statusaktivitet til et sosialt stigma, og at de som fortsatt røyker ofte kommer fra vanskelige 

familieforhold. Undersøkelsen viser at røyking i større grad enn tidligere samvarierer med dårlige 

karakterer, lave ambisjoner og foreldre som oftere drikker seg beruset[118]. Ungdommer som røyker 

eller snuser har også en tendens til å oppnå dårligere skoleresultater enn de som ikke gjør det, og de 

blir oftere utsatt for mobbing[101]. Dette peker mot at røyking i større grad enn tidligere kan/bør 

sees på som en indikator på vanskelige sosiale forhold.  

En gjennomgang av Ungdatatallene for Rogaland viser at de som svarer at de røyker ukentlig eller 

daglig i større grad både blir mobbet og utøver mobbing. De kommer fra familier med dårligere råd 

enn ikkerøykerne, de drikker mer alkohol og er i større grad misfornøyd med foreldre, venner, skole 

og karakterer. Det er neppe noen grunn til å tro at røykingen fører til noe av dette, men at den heller 

er et av flere symptomer på en vanskeligere livssituasjon enn det flertallet av ungdommene har. 

I forhold til mobbing tyder svarene i Ungdataundersøkelsen på at – 8,5 prosent av ikkerøykerne 

opplever mobbing månedlig eller oftere, mot 18,4 prosent av røykerne. Svarene viser imidlertid at 

røykerne ikke bare utsettes for mer mobbing, de mobber også oftere andre selv. Totalt sett er det 2,5 

prosent som røyker daglig. Blant de som mobbes flere ganger i måneden er det 7,8 prosent 

dagligrøykere, mens blant dem som utøver mobbing flere ganger i måneden (480 personer, 2/3 
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gutter), er det 17,8 prosent røykere. Dette understreker inntrykket av at røyking blant ungdom kan 

sees som et tegn på økt sannsynlighet for sosiale problemer. 

 

Figur 107. Røykevaner blant ungdom, hele landet, Rogaland og regioner, 2013 

Det store flertallet av ungdommene har aldri røykt, og den nest største kategorien er de som har 

røykt men sluttet helt. Dalane skiller seg ut fra de andre regionene med flere dagligrøykere og færre 

som aldri har prøvd. Det er en tendens til at eldre ungdommer røyker mer, så for å holde tallene 

mest mulig sammenlignbare på tvers av regionene vises kun ungdomsskolen i denne figuren49. 

 

Figur 108. Røykevaner blant ungdom i Rogaland, etter skolenivå, 2013 

                                                           
49

 Haugalandet har bedre Ungdata-dekning i videregående skole enn de andre regionene, og derfor høyere 
røykenivåer om alle slås sammen 
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Røyking er mer utbredt blant elever i videregående skole enn på ungdomsskolen, og det er en noe 

større tendens til at gutter røyker enn at jenter gjør det. 

 

Figur 109. Røykevaner blant ungdom i Rogaland, etter kjønn, 2013 

 

 

Figur 110. Ungdommens syn på hvordan røyking påvirker sosial status, Rogaland og regioner, 2013. 

For et flertall av ungdommene i Rogaland bidrar røyking til å svekke statusen i vennemiljøet. Det er 

relativt små forskjeller mellom regionene og små kjønnsforskjeller i holdningene, men betydelig mer 

aksept for røyking blant elever på videregående skole enn i ungdomsskolen. Hovedforskjellen er 

imidlertid at det er flere (47 prosent) som mener at røyking ikke har betydning for statusen, 

kombinert med at bare 32 prosent mener at det minker statusen mye. Om en ser bare på resultatene 
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fra ungdomsskolen (ikke vist), seiler Haugalandet opp som den regionen hvor det er flest som mener 

røyking minker statusen mye. Ellers er det ikke vesentlige endringer. 

I forhold til oppfatninger om at røyking øker statusen, er det interessant å se at litt over halvparten 

av de som svarer at røyking øker statusen ikke røyker selv. Drøyt fire av fem blant disse har aldri 

røykt, mens snaut en av fem har sluttet. Dette er imidlertid en svært liten gruppe – de utgjør mellom 

én og en og en halv prosent av elevene på hvert klassetrinn. 

Røyking blant gravide 

Gravide røyker mindre enn totalbefolkningen i alderen 16-44 år, og blant dem som røyker når de blir 

gravide er det mange som slutter i løpet av svangerskapet. Andel gravide som røyker har også sunket 

betydelig de senere årene, fra omtrent 24 prosent som røykte ved svangerskapets begynnelse i 1999 

til omtrent åtte prosent i 2013. Tilsvarende tall for svangerskapets slutt er et fall fra omtrent 16 til 

snaut fem prosent. 

Som illustrert i figuren nedenfor er det imidlertid betydelige aldersforskjeller i røykevanene. De 

yngste røyker klart mest, mens andelen røykere er lavest i aldersgruppen 30-34 år. 

 

Figur 111. Mors røykevaner ved svangerskapets start og slutt. Rogaland og landet totalt, 2013 

Selv om andel røykende mødre er høyt i de laveste aldersgruppene, er det verdt å merke seg at for 

aldersgruppen under 20 år har andelen røykere ved svangerskapets start i Rogaland har sunket fra 55 

prosent i 1999 til snaut 21 prosent i 2013. For aldersgruppen 20-24 år ser vi et fall fra drøyt 37 

prosent til drøyt 12 prosent. 
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Snusbruk 

Tilgangen til data om snusbruk er temmelig begrenset – her har vi bare informasjon om menn i 

alderen 16-44 år og for ungdom. 

 

Figur 112. Andel menn som bruker snus daglig, fylkesvis, gjennomsnitt for 2008-12 og 2009-13 

Blant de fylkene hvor det er tilgjengelige data for snusbruk, har Rogaland de laveste nivåene. Svarene 

for Rogaland er imidlertid basert på 109 personer for den første perioden og 110 for den andre, så 

det hefter en betydelig usikkerhet ved dem. Merk at Telemark, Aust-Agder, Sogn og Fjordane, Nord-

Trøndelag og Finnmark er utelatt fra figuren på grunn av manglende data. Landstotalen er beregnet 

av FHI/SSB. 

I tillegg til tallmaterialet fra SSB har vi informasjon om snusbruk blant ungdom fra 

Ungdataundersøkelsen i 2013. 
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Figur 113. Snusbruk blant ungdomsskoleelever i Rogaland, etter region 

Ungdom i Rogaland har en noe større tilbøyelighet til å bruke snus enn ungdom i landet totalt sett, 

men det er relativt små forskjeller mellom regionene. Det er imidlertid en tydelig tendens til at eldre 

elever snuser mer. Dette, kombinert med at Haugalandet har høyere deltakelse i Ungdata i 

videregående skole enn de andre regionene, gjør at bare resultatene for ungdomsskolen vises i 

denne figuren. 

 

Figur 114. Snusbruk blant ungdom i Rogaland, etter skolenivå 

Snusbruk er betydelig vanligere blant elever i videregående skole enn på ungdomsskolen, og gutter 

snuser i langt større grad enn jenter.  



E) HELSERELATERT ADFERD  

130 
 

 

Figur 115. Snusbruk blant ungdom i Rogaland, etter kjønn. 

Det er en større andel av guttene som snuser hver dag, og tilsvarende færre gutter som aldri har 

brukt snus. Ellers er det små forskjeller mellom kjønnene. 

 

Rusproblemer 

Omfanget av rusproblemer er vanskelig å kartlegge, både pga. at personer med rusproblemer ofte er 

vanskelige å komme i kontakt med for slik kartlegging, og fordi det er ulike syn på hvor omfattende 

bruken av rusmidler skal være før det kalles et problem.  

Ofte er rusproblemer tett knyttet til andre problemer, som oppvekstvansker og psykisk sykdom. På 

denne måten må de vurderes både som symptom og årsak. Et særtrekk med disse problemene er 

selve rusen, som både virker tiltrekkende, forsterkende og avhengighetsskapende. Dette bidrar til at 

personer som har fått et rusproblem kan oppleve store vansker med å slutte. For noen oppleves det 

heller ikke ønskelig å slutte – rusen kan gi tilflukt fra problemer ellers i livet, mens selve rusen 

framstår mer som en løsning enn et problem. 

Problematikken knyttet til misbruk av rusmidler er tett knyttet til problematikken omkring psykiske 

problemer. Over 70 prosent av personene som ble vurdert å ha et rusproblem i BrukerPlan-

kartleggingen i Rogaland i 2014 hadde også psykiske lidelser. Rusmiddelbruk er en viktig utløsende 

årsak til psykoser, og personer med psykisk sykdom bruker ofte rusmidler, enten det er en 

fortsettelse av tidligere bruk, selvmedisinering eller annet. Hva som fører til hva er mindre klart, og 

varierer fra tilfelle til tilfelle.  

BrukerPlan 

BrukerPlan er et kartleggingsverktøy som brukes av kommuner for å kartlegge omfanget av 

rusmiddelproblematikk. Personene som registreres i Brukerplan er registrert med kommunale 

tjenester, og blir vurdert til å ha et rusproblem av kommunenes fagpersoner. Med 'rusproblem' 

menes at de bruker rusmidler på en slik måte at det går alvorlig ut over den daglige fungering 
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og/eller relasjonene til andre[45]. I tillegg til disse kommer personer som ikke mottar kommunale 

tjenester, samt personer som bruker for mye rusmidler, men ikke i en slik grad at det går alvorlig ut 

over relasjoner og daglig fungering. I det følgende presenteres data fra tre ulike 

BrukerPlankartlegginger: 2012, 2013 og 2014. For 2014 har vi egne tall for Rogaland, mens vi for de 

andre to årene forholder oss til totaltallene – men også her er Rogaland spesielt godt dekket 

sammenlignet med resten av landet. 

Det er viktig å merke seg at siden disse tallene er basert på kommunal kartlegging, kan kommuner 

med gode kartleggingsrutiner framstå med større utfordringer enn kommuner med dårligere 

kartleggingsrutiner. 

Kartleggingen fra 2012[119] slår hull på oppfatningen av at rusmisbruk først og fremst er et 

storbyfenomen. Den identifiserer tre kommunegrupper som skiller seg ut med høye andeler 

rusmisbrukere: 

 Tradisjonelle industrikommuner med særlig ensidig industri og/eller industri i tilbakegang. 

 Mindre kommuner med synkende folketall. 

 Omlandskommuner til bysentra med betydelig befolkningsvekst og presset boligmarked. 

Selv om det er storbyene som har flest rusmisbrukere og det mest synlige misbruket, så ser det ut til 

å forholdsvis små kommuner som har flest misbrukere, sett i forhold til folketallet. Det må imidlertid 

tas forbehold om hvor dekkende kartleggingene i ulike kommuner er – kartleggingen kan være mer 

effektiv i små og gjennomsiktige kommuner. Det er imidlertid grunn til å tro at dekningen er nær 

komplett for personer med alvorlige rusproblemer, da disse mest sannsynlig blir fanget opp av 

helsetjenestene på et eller annet sted i løpet av eskaleringen av problemene50. 

En nyere tilsvarende kartlegging, fra 2013[45], støtter disse funnene. Her er forekomsten av 

rusmiddelmisbrukere 8,7 per 1000 innbyggere i kommuner med under 5000 innbyggere, mot 6,9 i 

kommuner med folketall på 30 000 eller flere. 70 prosent av brukerne er menn, og halvparten er i 

aldersgruppen 25-44 år. Se Figur 116, nedenfor, for en illustrasjon. Merk at disse resultatene kommer 

fra kommuner over hele landet, ikke bare Rogaland. 

 

Figur 116. Fordeling av kartlagt andel rusmisbrukere i forhold til kommunestørrelse, samt kjønns- og aldersfordeling, 
kommuner fordelt over hele landet, 2013 

                                                           
50

 Kilde: Sverre Nesvåg, under presentasjon av 2014-tallene, Folkets Hus, Stavanger, 11.2.2015. 
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11 372 brukere ble kartlagt. Av disse hadde 53 prosent et alkoholmisbruk, 39 prosent brukte 

cannabis, og 40 prosent brukte legemidler51. 41 prosent ble vurdert til å ha en betydelig bruk av 

rusmidler, 15 prosent hadde en svært omfattende bruk. Halvparten av brukerne ble vurdert til å ha 

et dårlig eller kritisk dårlig funksjonsnivå. 787 av brukerne (7 prosent) hadde omsorg for barn (totalt 

1176 barn). 

2014-kartleggingen i Rogaland 

I kartleggingen fra 2014 er 2857 personer med rusproblemer kartlagt i Rogaland. Dette er et lavt 

anslag, både fordi det kun inkluderer identifiserte brukere, og fordi det mangler data fra Sokndal, 

Forsand, Finnøy, Kvitsøy, Bokn og Utsira. I tillegg mangler deler av datamaterialet fra Time.  

Drøyt 70 prosent av disse har også psykiske lidelser. I de fleste kartlagte kommunene (alle unntatt 

Bjerkreim) er det en tydelig overvekt av menn. I kartleggingen blir det gjort en vurdering av 

brukernes funksjonsnivå innen områdene rusing, økonomi, psykisk og fysisk helse, boligforhold, sosial 

kompetanse, sosialt nettverk og deltaking i yrkesrettet arbeid eller annen aktivitet. Disse 

vurderingene oppsummeres i fire hovednivåer: grønn, gul, rød og blodrød52.  

Tabell 2. Samlet funksjonsnivå i forhold til alder, BrukerPlankartleggingen i Rogaland, 2014. 

  Grønn Gul Rød Blodrød Antall 

Opptil 24 år 11 % 36 % 41 % 12 % 417 

25-34 år 12 % 36 % 41 % 12 % 690 

35-44 år 11 % 37 % 43 % 9 % 664 

45-54 år 11 % 43 % 38 % 8 % 611 

Over 55 år 11 % 50 % 37 % 3 % 475 

Totalt 11 % 40 % 40 % 9 % 2857 

Gjennomsnittsalder 40 42 42 36 40 

 

De dominerende funksjonsnivåene er gul og rød, med totalt 40 prosent i hver, mens gruppen med 

grønt funksjonsnivå er marginalt større enn den blodrøde. De yngste aldersgruppene er noe mer 

representert i den mest alvorlige kategorien. En mulig forklaring for de yngste er at en del av de med 

mindre alvorlige problemer ikke er fanget opp enda – dekningen er generelt sett bedre jo verre 

problemene er53.  

                                                           
51

 En enkelt bruker kan naturlig nok bruke flere av disse stoffene. For en mer komplett oversikt, se Håland et al. 
(2014:25). 
52

 For mer informasjon om dette, se Håland et al. 2014, vedlegg 1 og 2. 
53

 Kilde: Sverre Nesvåg, i presentasjon av 2014-tallene, Folkets Hus, Stavanger, 11.2.2015. 
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Figur 117. Andel voksne i kommuner i Rogaland som vurderes å ha et rusproblem i BrukerPlankartleggingen 2014. 

Mens det er de store byene som har flest rusmisbrukere og – ofte – det mest synlige rusmiljøet, så er 

det flere mindre kommuner som skiller seg ut når man vurderer andel av befolkningen med 

rusproblemer. Særlig Strand, Sauda og Rennesøy rapporterer om høye nivåer, mens Bjerkreim, 

Vindafjord og Eigersund skiller seg ut med lave. 

Seks kommuner har ikke gjennomført kartleggingen. Time kommune har gjennomført den, men en 

feil i innrapporteringen gjør at nivåene framstod lavere enn de egentlig er. Disse resultatene 

presenteres derfor ikke her. 

Det klart mest brukte rusmidlet blant dem som er kartlagt i undersøkelsen er alkohol, med 

legemidler, særlig benzodiaspiner, som nummer to. Deretter følger cannabis og 

amfetamin/metamfetamin like bak. 

Kartleggingen har også kartlagt i hvilken grad personene med rusproblemer har barn, og om de har 

forsørgeransvar for disse. Figuren nedenfor viser hvilken andel av personene med rusproblemer som 

har forsørgeransvar for barn i hver kommune.  

I Bjerkreim, Rennesøy og Sauda har hver femte person med rusproblemer forsørgeransvar. Bjerkreim 

er en liten kommune med en lav andel personer med rusproblemer, så her er det snakk om 

forholdsvis få barn. Sauda og Rennesøy er derimot i en situasjon hvor de har høye andeler både med 

rusproblemer og forsørgeransvar. Her er det derfor ekstra viktig med en tett oppfølging for å sikre 

disse barna en best og tryggest mulig oppvekst, ikke minst for å bidra til å forhindre at forelderens 

problemer går i arv. 
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Figur 118. Andel personer med rusproblemer som har forsørgeransvar for barn. 

 

 
Figur 119. Andel av befolkningen som vurderes å ha et rusproblem i 2014. 

Kartfordelingen illustrerer hvordan 
rusproblematikken varierer 
betydelig fra kommune til 
kommune. Av de større byene i 
Rogaland er det Haugesund som 
vurderes å ha den største andelen 
voksne med rusproblemer, snaut 
én prosent av befolkningen over 
18 år. 
 
Nivåene i Dalane framstår noe 
lavere, men dette er usikkert på 
grunn av mangelen på informasjon 
fra Sokndal. Ut over dette er det 
stor variasjon innad både på 
Jæren, i Ryfylke og på 
Haugalandet. 
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Ungdommens holdninger til og bruk av rusmidler 

BrukerPlan har så langt bare fokusert på personer som er 18 år eller eldre. Effektiv forebygging av 

rusproblemer blant ungdom og unge voksne bør imidlertid settes inn langt tidligere for å ha god 

effekt. I Ungdataundersøkelsen stilles det en del spørsmål knyttet til rusvaner og holdninger til rus. 

Disse gjengis nedenfor, for å kunne gi et inntrykk av holdninger og rusbruk blant elever i 

ungdomsskolen og videregående skole.  

Ungdataundersøkelsen dekker ungdomsskolen og videregående skole, men dekningen er jevnt over 

bedre på ungdomsskolen. Haugalandet har imidlertid en større andel svar fra elever i videregående 

skole enn de andre regionene. Siden tilbøyeligheten til å drikke alkohol stiger med alderen er det 

viktig å sammenligne aldersgruppe for aldersgruppe. I det følgende fokuseres det derfor på 10. 

klassingene. 

Hender det at du drikker noen form for alkohol? 

 

Figur 120. Alkoholvaner blant 10. klassinger, Rogaland og regionene 

Det er hovedsakelig små regionale forskjeller på alkoholforbruk blant 10. klassinger, men Ryfylke 

skiller seg ut med lavere andeler som aldri drikker alkohol, mens Haugalandet har høyere. Her svarer 

halvparten at de aldri drikker alkohol, mot drøyt en tredjedel i Ryfylke. Ryfylke rangerer høyere på 

andelene som drikker av og til men sjeldnere enn månedlig, og på de som drikker 1-3 ganger i 

måneden, men ligger ikke høyere enn de andre regionene i forhold til andel som drikker ukentlig.  

Det er ikke tydelige kjønnsforskjeller i 10. klassingenes alkoholforbruk (ikke vist). 
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Figur 121. Alkoholvaner blant ungdom i Rogaland, etter skolenivå 

Det er en tydelig aldersutvikling i alkoholforbruket: i ungdomsskolen svarer 60 prosent at de aldri 

drikker, mens dette faller til 26 prosent blant elevene i videregående skole. Et flertall av 

ungdommene har krysset av at de drikker "av og til, men ikke så ofte som månedlig", eller "nokså 

jevnt 1-3 ganger i måneden". Samtidig er "aldri" fortsatt den nest største kategorien. Her bør en ha i 

bakhodet at hovedtyngden av svarene fra videregående skole er fra førsteklassinger, så med bedre 

dekning i andre og tredjeklasse ville nok tendensen til å drikke alkohol steget. 

 

 

Figur 122. Andel ungdom som har vært beruset i løpet av det siste året. Rogaland og landet totalt sett. 

Ungdommen i Rogaland framstår noe mer tilbøyelig til å drikke seg fulle enn i landet totalt sett. De 

har høyere nivåer på alle alternativene bortsett fra "ingen ganger". Dette avviket skyldes ikke at vi 



E) HELSERELATERT ADFERD  

137 
 

har en større andel besvarelser fra elever i videregående skole (som er mer tilbøyelige enn 

ungdomsskoleelevene til å drikke alkohol). Tvert om – gjennomsnittsalderen blant respondentene fra 

Rogaland er noe lavere enn landet totalt sett54. 

 

Figur 123. Alkoholvaner blant tiendeklassinger: beruselse. Rogaland og Regionene 

Den ulike aldersfordelingen blant respondentene i regionene i Rogaland gjør at vi fokuserer kun på 

tiendeklassingene når vi ser på regionene. Ryfylke skiller seg ut med en noe høyere tendens til at 

ungdommer drikker seg fulle, mens nivåene er noe lavere på Haugalandet. 

 

 

                                                           
54

 I Rogaland kommer 26,8 prosent av svarene fra ungdom i videregående skole, mot 28,5 prosent på 
landsbasis. 
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Figur 124. Alkoholvaner blant ungdom: beruselse, etter kjønn. 

Vi ser en viss tendens til at jentene har vært beruset flere ganger enn guttene det siste halvåret. 20 

prosent av jentene har vært beruset en til fire ganger, mot 16 prosent av guttene. På samme måte 

som med alkoholfrekvensen er det også her mindre kjønnsforskjeller blant dem som har vært 

beruset flest ganger. 

 

 

Figur 125. Alkoholvaner blant ungdom: beruselse, etter skolenivå. 

På samme måte som ungdom i videregående skole drikker alkohol oftere, drikker de seg også 

beruset oftere. Andelen som svarer at de aldri har vært tydelig beruset faller for hvert år, med en 

noe større endring mellom 10. klasse og første videregående. 

Tallene for andre og tredje videregående bør tolkes med stor forsiktighet, da antallet svar er langt 

lavere og representativiteten dårligere her. 
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Gir det status å drikke seg full? 

 

Figur 126. Holdninger til å drikke seg full, tall for 10. klasse fordelt etter region. 

I den regionale sammenligningen ser vi kun på 10. klasse for å unngå skjevheter som følge av ulik 

alderssammensetning blant respondentene i ulike regioner. Drøyt 13 prosent av ungdommene i 10. 

klasse opplever at det øker statusen i vennemiljøet å drikke seg full, mens omtrent 40 prosent mener 

at det er uten betydning. Dalane skiller seg noe ut ved at over 40 prosent svarer at å drikke seg full 

minsker statusen mye, i tillegg til at snaut 14 prosent svarer at det minsker den litt.  

Det er små kjønnsforskjeller, mens andelen som mener at å drikke seg full ikke har noen effekt på 

statusen stiger fra 26 prosent i ungdomsskolen til 56 prosent blant de som går på videregående 

skole. Samtidig faller andelen som mener at det svekker statusen betydelig. På Haugalandet er det 

bedre dekning i videregående skole enn de andre regionene, noe som forklarer deler av forskjellene 

mellom Haugalandet og resten. 
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Figur 127. Holdninger til å drikke seg full, tall fra Ungdata fordelt etter skolenivå. 

Totalt sett i Rogaland er det snaut ti prosent som mener at det å drikke seg full gir status i 

vennemiljøet, noe flere på videregående enn i ungdomsskolen. 

Får du lov å drikke alkohol av foreldrene dine? 

 

Figur 128. Får du lov av foreldrene dine å drikke alkohol? Landstotal, Rogaland og regionene. 

Rogaland skiller seg ut fra landstotalen med en høy andel som får lov av foreldrene å drikke alkohol, 

men det er relativt små forskjeller mellom regionene i forhold til andelene som svarer "ja". 

Hovedforskjellene ligger i fordelingen mellom andelen som svarer "nei" og andelen som svarer "vet 

ikke". 

Det er små kjønnsforskjeller i forhold til hvem som får lov å drikke alkohol, men en betydelig forskjell 

mellom ungdomsskolen og videregående skole. Mens bare tre prosent av ungdomsskoleelevene 
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svarer at de har lov av foreldrene å drikke alkohol, gjelder dette tretti prosent av elevene i 

videregående skole. 

 

 

Tabell 3. Krysstabulering av om elevene har lov av foreldrene å drikke, i forhold til hvor ofte de drikker alkohol. 

Drikker? 

Aldri 

Har bare 
smakt noen 
få ganger 

Av og til, 
men ikke så 
ofte som 
månedlig 

Nokså jevnt 
1-3 ganger i 
måneden Hver uke 

 

N 
Lov å 
drikke? 

Ja 7 % 9 % 33 % 39 % 13 % 100 % 2020 

Nei 61 % 23 % 11 % 5 % 1 % 100 % 14923 

Vet ikke 29 % 33 % 24 % 12 % 2 % 100 % 2663 

N 10056 4436 2900 1790 424  19606 

 

De elevene som har lov av foreldrene å drikke alkohol, drikker betydelig oftere. Blant de som svarer 

at de har lov å drikke alkohol, er det bare syv prosent som svarer at de aldri drikker, mot 61 prosent 

blant de som ikke har lov. Tilsvarende drikker litt over halvparten av de som har lov månedlig eller 

oftere, mot fem prosent blant de som ikke har lov. 

Selv om det er en tydelig samvariasjon her, bør en være forsiktig med å anta at årsaks-

sammenhengen er like sterk. Det er de eldste ungdommene som drikker oftest, og det er også de 

som har lov oftest. Men det kan tenkes at ungdom i videregående skole i større grad drikker alkohol 

uavhengig av foreldrenes vilje, og at foreldrenes aksept i vel så stor grad er en erkjennelse av de 

faktiske forhold som en tillatelse til å begynne å drikke. Samtidig skal det ikke underkjennes at 

foreldrenes holdning kan ha en viktig rolle. 
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Har du brukt hasj eller marihuana? 

 

Figur 129. Bruk av hasj eller marihuana blant ungdom i Rogaland. 

Det er så få som svarer at de har brukt disse stoffene at det bare gir begrenset mening å bryte ned 

tallene på regioner. Tallene presenteres derfor som totaltall for Rogaland. Snaut fire prosent har 

brukt hasj eller marihuana det siste året. Av disse har noe over en tredjedel brukt det en gang, mens 

noe færre har brukt det to til fem ganger. Snaut én prosent, 172 personer, svarer at de har brukt hasj 

eller marihuana 11 ganger eller mer de siste 12 månedene. Dette innebærer at det bare er under en 

fjerdedel av brukerne som har en bruksfrekvens som er månedlig eller høyere. 

 

 

Figur 130. Bruk av hasj eller marihuana blant ungdom, etter kjønn 



E) HELSERELATERT ADFERD  

143 
 

Gutter har i større grad enn jenter svart at de har brukt hasj eller marihuana siste år, og elever i 

videregående skole svarer i langt større grad enn de i ungdomsskolen ar de har brukt det. 

 

Figur 131. Bruk av hasj og marihuana blant ungdom, etter skolenivå. 

 

Har du brukt narkotiske stoffer utenom hasj eller marihuana? 

 

Figur 132. Bruk av narkotiske stoffer utenom hasj og marihuana blant ungdom, Rogaland. 

På samme måte som for hasj/marihuana er det for få som har svart bekreftende på spørsmålet til at 

det egner seg for presentasjon på regionnivå.  
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Figur 133. Bruk av narkotiske stoffer utenom hasj og marihuana blant ungdom, etter kjønn. 

Gutter har i større grad enn jenter brukt narkotiske stoffer. Forskjellene er særlig tydelige blant de 

som bare har prøvd en gang, og blant de som har gjort det 11 ganger eller mer. På samme måte som 

for hasj/marihuana er det – naturlig nok – flere elever i videregående skole enn på ungdomsskolen 

som svarer at de har prøvd det. 

 

Figur 134. Bruk av narkotiske stoffer utenom hasj og marihuana blant ungdom, etter skolenivå. 
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Kjøring i ruspåvirket tilstand 

 

Figur 135. Reaksjoner på kjøring i ruspåvirket tilstand per 10 000 innbyggere, hele landet, Rogaland og andre fylker, 
1986-2011 

Hvor mange som faktisk har kjørt i ruspåvirket tilstand er naturlig nok ukjent, men sett i forhold til 

befolkningsstørrelsen ser vi en tydelig nedgang i antall reaksjoner på slik kjøring siden 80-tallet. Etter 

et markert fall midt på 90-tallet har nivåene i Rogaland og landet totalt ligget ganske stabilt siden 

årtusenskiftet. Det meste av tiden ligger Rogaland på eller like under landstotalen. 

Siden disse tallene viser antall reaksjoner og ikke faktisk andel som kjører i ruspåvirket tilstand, er det 

viktig å være obs på at tallene er følsomme for endringer i politiske prioriteringer, variasjoner i 

tettheten av kontroller oa. Tallene må derfor tolkes med en viss varsomhet. 
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Oppsummering 

Forventet levealder i Rogaland ved fødsel i Rogaland 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. 

Problematikk knyttet til psykisk helse er det som nevnes oftest når vi spør folkehelserådgiverne i 

kommunene om hva som er de største folkehelseutfordringene. 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. Det er derimot en viss 

overhyppighet av pasienter som har mottatt sykehusbehandling for demens i Rogaland. 

Sammenligninger med andre deler av landet forutsetter imidlertid at praksisen mht. inntak, 

diagnostisering og medisinering er lik. Hvis spesialisthelsetjenesten i Rogaland har, for eksempel, en 

litt større tilbøyelighet til å behandle demente enn det som er tilfelle i resten av landet, vil dette 

kunne forklare hele avviket.  

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 også det fylket som i forhold til innbyggertallet har færrest årsverk innen 

psykisk helsearbeid rettet mot barn og unge. 

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. 

Rogalands selvmordstall er lavere enn landsgjennomsnittet, men her er det fortsatt en lang vei å gå.  

Forventet levealder55  

Forventet levealder er en beregning av hvor lenge en person født nå kan forvente å leve hvis 

dødelighetsforholdene ikke endrer seg. I praksis gjør de som regel det – dødeligheten i Norge stort 

sett vært nedadgående i godt over hundre år. Så lenge denne utviklingen fortsetter vil derfor nyfødte 

kunne forvente å leve lenger enn det forventet levealder i fødselsåret tilsier. Denne økningen kan i 

stor grad tilskrives bedre levekår tidlig på 1900-tallet og utover, introduksjon av antibiotika midt på 

1900-tallet, og senere medisinske fremskritt. Samtidig har tobakk, alkohol, uheldig kosthold og 

manglende fysisk aktivitet bidratt til å bremse framgangen, særlig for menn. Siden 80-tallet har 

imidlertid menns forventede levealder økt raskere enn kvinnenes, så forskjellene har begynt å avta. 
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Figur 136. Utvikling i forventet levealder i Norge, 1846-2013.
55

 

I tillegg til kjønnsforskjellene er det tydelige geografiske forskjeller i forventet levealder i Norge, og 

disse har vært ganske stabile over tid. Som figuren nedenfor viser, er den forventede levealderen i 

Sogn og Fjordane drøyt tre år høyere enn i Finnmark. Vestlandsfylkene utmerker seg med en høy 

forventet levealder, med samtlige innenfor topp fem. Rogaland ligger på femteplassen, bak Akershus. 
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Figur 137. Forventet levealder ved fødsel, kvinner og menn i 2013. Fylker og landstotal 

Det er tydelige sosioøkonomiske forskjeller i forventet levealder – Norske menn med høyere 

utdanning har omtrent seks år høyere forventet levealder enn de med grunnskoleutdanning, mens 

for kvinner er den tilsvarende forskjellen fire år[18].  

Elstad og medforfattere[120] finner at hvis alle utdanningsgrupper hadde hatt samme dødsrisiko som 

de med høyest utdanning, så ville 43 000 av de 104 000 dødsfallene som skjedde mellom 1994 og 

2003 vært unngått. Nesten 60 prosent av disse "ekstradødsfallene" skyldes hjerte- og karlidelser, 

lungekreft og kronisk lungesykdom. En annen studie[121] finner at 94 prosent av forskjellene i 

dødelighet blant norske menn med lav og høy utdannelse skyldes forskjeller i røykevaner, 

alkoholvaner, fysisk aktivitetsnivå og kroppsvekt. 

Se også delen om utdanningsnivå for mer om dette. 

 

Egenvurdert helse 

Egenvurdert helse er en nyttig indikator for å få vite nettopp hvordan folk opplever sin egen 

helsetilstand. Samtidig er det utfordrende å tolke tallene, siden det kan variere hvordan spørsmålet 

tolkes og hva slags forventninger de har til hvordan helsetilstanden bør være. Studier fra England og 

Frankrike har imidlertid vist en god korrespondanse mellom egenvurdert og legevurdert helse, selv 

om noen resultater tyder på at psykiske helseutfordringer kan bli underkommunisert i vurderinger av 

egen helse[122], [123]. Samtidig har en studie basert på data fra Helseundersøkelsen i Nord-

Trøndelag (HUNT) funnet at personer som har sykdom (i dette tilfellet diabetes, høyt blodtrykk og 

lavt stoffskifte) men ikke vet om det vurderer sin egen helse som bedre enn de som kjenner til egen 

sykdom[124]. 
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Figur 138. Egenvurdert helse. Fylker og landstotal, 2012. 

78 prosent av de spurte Rogalendingene svarte i 2012 at de hadde god eller meget god helse. Syv 

prosent svarte at helsen var dårlig eller meget dårlig, mens 15 prosent svarte at helsen var verken 

god eller dårlig. Nivåene er nærmest identiske med landstotalen. Tallene er aldersstandardisert, noe 

som innebærer at forspranget Rogaland normalt har på grunn av den unge befolkningen er korrigert 

bort. Nivåene har stort sett vært stabile siden målingene startet i 2002. 

Vi har imidlertid ikke informasjon om hva slags plager de som ikke svarer at helsen er god har. Det er 

derfor vanskelig å bruke disse tallene til konkret forebyggende arbeid uten å støtte seg til andre 

kilder. 
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Figur 139. Hvor fornøyd er du med helsa di? Rogaland og regionene. 

72 prosent av ungdommene i Ungdataundersøkelsen svarer at de er litt eller svært fornøyd med 

helsen sin, mens 15 prosent svarer det motsatte. Jentene er i mindre grad fornøyd enn guttene, og 

tilfredsheten avtar fra ungdomsskole til videregående. 

Overvekt og fedme  

Overvekt og fedme er et økende helseproblem i Norge, men det mangler dessverre 

befolkningsrepresentative data som lar seg bryte ned på f.eks. fylke, kjønn, alder og utdanning. 

Kroppsmasseindeks (KMI) 56 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[125]. 

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. For mer om dette, se delkapitlet Alt er et slit på side 162. 
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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. 

Andelen overvektige i befolkningen har steget de senere tiårene, men vi har ikke tallmateriale som 

kan gi en detaljert framstilling57. 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[126], [127]. 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[128] og vedvarende 

sunnere matvaner[102], [129]. 

 

 

Figur 140. Andel menn på sesjon med KMI på 25 eller mer (overvekt og fedme), gjennomsnitt 2003-2009, landstotal, 
fylker og kommuner i Rogaland 

Omtrent en av fire menn fra Rogaland som møtte på sesjon i perioden 2003-09 ble regnet som 

overvektige (kroppsmasseindeks på 25 eller mer). Rogaland sett under ett ligger like under 
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landsgjennomsnittet, mens blant kommunene i Rogaland fordeler seg fra like over 21 prosent til over 

30 for Sokndal og Forsand. På landsbasis varierer nivåene mellom at omtrent hver femte til at 

omtrent hver tredje mann på sesjon var overvektig. 

Det er et betydelig fokus på overvekt i samfunnet, men det er også verdt å holde et blikk på den 

andre enden av skalaen. Tall fra Vernepliktsverket for 2011 peker mot at 11 prosent av jentene i 

både Rogaland og landet totalt sett er undervektige, dvs. at de har en kroppsmasseindeks som er 

lavere enn 18,5. Blant guttene i samme årskull er det omtrent sju prosent undervektige[130]. Disse 

tallene er imidlertid ikke basert på målinger, men er oppgitt av ungdommene selv i forkant av 

sesjonen. Det er en kjent sak at vi har en tendens til å overvurdere høyden og undervurdere vekten 

ved egenrapportering. Det viser seg også her – det er en tendens til at ungdommene er tyngre når de 

møter på sesjon enn det som er oppgitt i nettskjemaet[130]. 

 

Figur 141. Geografisk fordeling av andel menn på sesjon med KMI på 25 eller mer. Gjennomsnitt 2003-09, fylker og 
kommuner i Rogaland. 

Kommunene på Nord-Jæren samt Lund og helt nord i Rogaland har lavere andeler overvektige menn 

på sesjon. Statistisk sett er det flere overvektige ungdommer i rurale enn urbane kommuner[127], og 

et blikk på kartene gir et inntrykk av at denne sammenhengen er synlig også innad i Rogaland. 
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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. 

Folkehelseinstituttet58 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[131]. Blant deltakerne i SSBs 

levekårsundersøkelse i 2008 rapporterte 10,2 prosent at de hadde vært betydelig plaget av 

symptomer på angst og depresjon i løpet av de siste 14 dagene, mens 6,3 prosent oppga å ha vært 

plaget med humør og sinnsstemning i løpet av de siste fire ukene[132, p. 6]. 

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[131]. 

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. 

Det finnes en tydelig sosioøkonomisk gradient for hyppigheten av psykiske helseproblemer[133]. 

Høyere utdanningsnivå ser ut til å virke beskyttende, med en effekt som blir sterkere utover i 

livsløpet[134]. 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[135]. 

En norsk studie fra 2008 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 

mental helse. Somatisk helse og livsstilsfaktorer som mangel på fysisk aktivitet, overvekt, røyking 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[136]. 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[63]. Forebyggende tiltak tidlig i livet er derfor viktige om en søker å redusere 

sosiale forskjeller i fordelingen av psykisk uhelse[137]. 

Personer med psykiske helseproblemer har også økt risiko for somatiske helseproblemer, og en 

høyere dødelighet enn andre grupper. Mykletun og medforfattere[131] sammenligner denne 

forhøyete dødeligheten med det vi ellers ser hos røykere. 

Flere studier har vist at fysisk aktivitet kan både forebygge og lindre psykiske problemer[79], [138]. I 

forhold til forebygging av depresjon kan selv ganske små doser med fysisk aktivitet være 

effektfullt[106]. 
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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[139], 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 "Psykiske lidelser i Norge: 

Et folkehelseperspektiv". 

Oppsummering 

En relativt lav andel av befolkningen i Rogaland har oppsøkt primærhelsetjenesten med psykiske 

symptomer eller lidelser, men det er betydelig variasjon innad i fylket. Bruken av legemidler mot 

psykiske lidelser er noe høyere, men også her ligger Rogaland totalt sett noe lavere enn 

landsgjennomsnittet. I hvilken grad disse variasjonene skyldes forskjeller i helsetilstand, 

behandlingstilbud, diagnosepraksis og/eller alderssammensetning er imidlertid uklart. Det er en 

tydelig sammenheng mellom kjønn, alder og bruken av en del av disse legemidlene (se Figur 147). To 

delforklaringer til dette er at demens klassifiseres som en psykisk lidelse, og at demente ofte har 

behov for sove- og beroligende midler. 

En av tre ungdommer i Rogaland plages ganske eller veldig mye av en følelse av at alt er et slit. Dette 

er noe mer utbredt blant elever i videregående skole enn i ungdomsskolen, og jentene er klart mer 

rammet enn guttene. Det samme gjør seg gjeldende i en oppsummering av besvarelsene på en 

gruppe spørsmål om depressive symptomer: jentene er betydelig mer plaget enn guttene (se Figur 

152 og Figur 153). 

Ni kommuner har besvart en tilleggsmodul om selvskading og selvmord i Ungdataundersøkelsen, 

men svarfordelingen framstår representativ i forhold til kjønn og alder. Her kommer det fram at 20 

prosent har forsøkt å skade seg selv, mens syv prosent svarer at de har forsøkt å ta sitt eget liv. I 

denne situasjonen er det ikke oppløftende at Rogaland har landets laveste årsverksinnsats per 

innbygger innen tjenester og tiltak rettet mot barn og unge med psykiske vansker eller lidelser (Figur 

155)[59]. 

http://www.fhi.no/artikler/?id=80180
http://www.fhi.no/artikler/?id=80180
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Brukere i primærhelsetjenesten 

 

Figur 142. Brukere i primærhelsetjenesten per 1000 innbyggere, psykiske symptomer og lidelser. Landstotal, fylker og 
kommuner i Rogaland, gjennomsnitt 2010-12. 

Figuren viser gjennomsnittlig antall unike brukere i forhold til befolkningsstørrelsen i perioden 2010-

12. Psykiske symptomer og lidelser forekommer oftere hos eldre enn yngre, men om man 

kontrollerer for alder så rangerer fortsatt Rogaland blant fylkene med lavest prevalens, og 

fordelingen av kommunene forblir grovt sett den samme. Det er betydelig variasjon både mellom 

fylkene og innad i Rogaland, men vi kan ikke si sikkert hvor mye av dette som skyldes variasjoner i 

sykdomsbildet og hvor mye som skyldes variasjoner i behandlingstilbudet. Deler av variasjonen, 

særlig mellom mindre kommuner, kan også skyldes ulikheter i diagnosepraksis. For et eksempel fra 

Sogn og Fjordane, se Førde og medforfattere (2011)[140]. 

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 

er sykdomsdiagnoser. Noen eksempler er schizofreni, depresjon og angstlidelser, selvmordsforsøk og 

posttraumatisk stresslidelse59.  

En svakhet med å bruke diagnosekoder er at hva man fanger opp avhenger både av folk sin 

tilbøyelighet til å oppsøke legen, og legers diagnosepraksis. Særlig i små kommuner med få leger kan 

tilfeldige opphopninger av sykdom og variasjoner i diagnosepraksis føre til store utslag i statistikken. 

Uten tallmateriale for andre perioder er det heller ikke mulig å si om nivået er stabilt over tid. 
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 For en oversikt over diagnosekodene i ICPC-2 systemet, se for eksempel www.kith.no/upload/1895/ICPC-2-
kodekort_fastsatt-04.2004.pdf  

http://www.kith.no/upload/1895/ICPC-2-kodekort_fastsatt-04.2004.pdf
http://www.kith.no/upload/1895/ICPC-2-kodekort_fastsatt-04.2004.pdf
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Særlig Forsand skiller seg ut med høye nivåer. Med 169,5 brukere per 1000 innbyggere er det bare 13 

kommuner som har høyere nivåer – deriblant Arendal, Holmestrand, Notodden og Kongsvinger. 

Sammenlignet med andel som bruker legemidler mot psykiske lidelser (se side 157) utgjør imidlertid 

Forsand et unntak.  

For de fleste kommuner er det en tydelig sammenheng mellom hvor andel brukere i 

primærhelsetjenesten og andel legemiddelbrukere60. I Rogaland er det to kommuner som skiller seg 

tydelig fra denne tendensen. Forsand har betydelig høyere nivåer av brukere i primærhelsetjenesten 

i forhold til medisinbruk, mens på Kvitsøy er det motsatt. Det trenger ikke ligge noe unormalt bak 

dette, men det illustrerer at en må vurdere muligheten for at avviket skyldes ulik praksis eller en 

feilrapportering på den ene eller andre indikatoren. 

 

Figur 143. Brukere i primærhelsetjenesten med psykiske symptomer og lidelser, antall per 1000 innbyggere. Fylker og 
kommuner i Rogaland, gjennomsnitt 2010-12. 
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 Korrelasjon på 0,66. 
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Figur 144. Brukere i primærhelsetjenesten, psykiske symptomer og lidelser. Landstotal, og Rogaland, etter kjønn og 
aldersgruppe, gjennomsnitt 2010-12. 

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 

er sykdomsdiagnoser. Noen eksempler er demens, schizofreni, depresjon og angstlidelser, 

selvmordsforsøk og posttraumatisk stresslidelse61. 

Det er flere eldre enn yngre, og flere kvinner enn menn som bruker primærhelsetjenesten i 

forbindelse med psykiske symptomer og lidelser. I begge sykdomskategoriene ser vi en betydelig 

overhyppighet av kvinner i alderen 45-74 år. Det er særlig symptomer på angst og depresjon som går 

igjen blant psykiske symptomer, men blant kvinner i den eldste aldersgruppen utgjør disse bare 52 

prosent av tilfellene, mot 67 prosent for kvinner under 45 år. Om man ser på psykiske lidelser, så er 

det affektive og depressive lidelser som utgjør hovedtyngden av diagnosene. 

 

Medisinbruk 

Nivåene for medisinbruk er stabile over tid. Det vises derfor kun tallmateriale for gjennomsnittlig 

antall brukere i perioden 2010-12. Grovt sett er det flere kvinnelige enn mannlige brukere og det er 

en større andel i den øvre enn den nedre alderskategorien. Antipsykotika brukes minst, deretter 

antidepressiva, mens sovemidler og beroligende midler brukes klart mest. Gitt sammenhengen 

mellom alder og andel medisinbrukere er det uheldig at det ikke er tilgjengelig tallmateriale for eldre 

brukere enn 74 år. 
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 For en oversikt over diagnosekodene i ICPC-2 systemet, se for eksempel www.kith.no/upload/1895/ICPC-2-
kodekort_fastsatt-04.2004.pdf  

http://www.kith.no/upload/1895/ICPC-2-kodekort_fastsatt-04.2004.pdf
http://www.kith.no/upload/1895/ICPC-2-kodekort_fastsatt-04.2004.pdf


F) HELSETILSTAND  

158 
 

Et naturlig spørsmål i forhold til medisinbruk og psykiske plager er hvem som faktisk bruker 

medisiner. Resultatene fra SSBs levekårsundersøkelse i 2008 tyder på at bare et mindretall av 

personene som opplevde å ha betydelige psykiske helseproblemer brukte medisiner for dette (19 

prosent brukte legemidler mot depresjon, mens 16 prosent brukte angstdempende midler)[132].  

 

 

Figur 145. Brukere av legemidler mot psykiske lidelser, per 1000 innbyggere. Landstotal, fylker og kommuner i Rogaland, 
gjennomsnitt for perioden 2010-12. 

Rogaland har en noe lavere andel brukere av legemidler mot psykiske lidelser enn 

landsgjennomsnittet, og ligger øverst i den nedre tredjedelen blant fylkene. Det er imidlertid tydelig 

spredning innad i Rogaland, noe som delvis har sammenheng med alderssammensetningen. Siden 

bruken av disse legemidlene stiger med alderen, har kommuner med en ung befolkning lavere 

andeler. Dette er også hovedforklaringen på Rogalands lave nivå – om man tar hensyn til 

aldersfordelingen i fylket så ligger Rogaland på landsgjennomsnittet. 

De fleste kommunene rangerer omtrent tilsvarende med hensyn til utskriving av legemidler og 

brukere i primærhelsetjenesten. Forsand er vel å merke et unntak her, da kommunen har en langt 

lavere andel brukere av legemidler enn det andelen brukere i primærhelsetjenesten skulle tilsi. 
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Figur 146. Brukere av legemidler mot psykiske lidelser, per 1000 innbyggere. Fylker og kommuner i Rogaland, 
gjennomsnitt for perioden 2010-12. 

Den geografiske fordelingen av brukere av legemidler mot psykiske lidelser viser en konsentrasjon på 

Sør- og Østlandet utenom Oslo og Akershus i landet totalt sett. I Rogaland er det særlig Sauda, 

Karmøy, Lund og Haugesund som skiller seg ut – i tillegg til Utsira og Kvitsøy. Små kommuner er 

imidlertid lett store utslag på indikatorer som sees opp mot befolkningsstørrelsen, så disse utslagene 

bør vurderes mer i detalj før en konkluderer. 

Store deler av befolkningen i Nordfylket bor i kommuner som har høye andeler brukere av legemidler 

mot psykiske lidelser, men det er også tydelig variasjon mellom kommunene – Vindafjord rangerer 

for eksempel i den laveste kategorien i denne figuren, og nest lavest i Rogaland. 
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Figur 147. Brukere av legemidler mot psykiske lidelser, per 1000 innbyggere, etter kjønn og aldersgruppe og 
legemiddelkategori. Rogaland og landstotal, gjennomsnitt for perioden 2010-12. 

Den klart mest brukte medisingruppen er sovemidler og beroligende midler (N05B og C), fulgt av 

antidepressiva (N06A) og antipsykotika (N05A). Det er et tydelig sammenfall mellom kjønns- og 

aldersfordelingen her og i Figur 144, som presenterer brukere i primærhelsetjenesten med psykiske 

symptomer og lidelser.  

For alle kategoriene er det en betydelig økning i hyppigheten ved stigende alder, og det er flere 

kvinner enn menn som bruker disse kategoriene medisiner. Alderskategoriene er svært grove, men 

det er grunn til å tro at det er de øvre alderssegmentene i hver kategori som har den største 

medisinbruken. Dette skyldes nok først og fremst større helseproblemer, men det kan også være en 

tendens til at pasienter "samler opp" medisiner ved at de gjennom livsløpet blir satt på flere 

medisiner enn de slutter å bruke. 

I forhold til de økende kjønnsforskjellene ved stigende alder, særlig for antidepressiva og sove- og 

beroligende midler, er det vanskelig å peke ut enkle årsaksforhold. Man kan imidlertid mistenke en 

tendens til at kvinner i større grad går til legen når de opplever helseproblemer, og at deler av 

kjønnsforskjellene derfor skyldes en viss underbehandling av den mannlige befolkningen. 

En mulig medvirkende årsak til alderstrenden er at pasienter med demens i en del tilfeller har behov 

for sovemedisin.  

Demens 

Demens er en samlekategori for en rekke hjernesykdommer som fører til redusert hukommelse, tap 

av intellektuelle evner, endret atferd og tap av evne til å fungere i det daglige. Tilstanden blir 

vanligere ved stigende alder, men vanskeligheter omkring diagnostiseringen gjør at vi mangler sikre 

tall på hvor mange som er rammet.  
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Til tross for at det nok er vanligst å tenke på depresjon, schizofreni og bipolaritet når det er snakk om 

psykiske lidelser, så dekker denne betegnelsen også demenslidelser. 

Folkehelseprofilen for Rogaland viser en noe høyere demensproblematikk (definert som demens 

behandlet i sykehus) enn landsgjennomsnittet for aldersgruppen 75 år og eldre. I 2012 (de nyeste 

tilgjengelige tallene) hadde Rogaland 9,7 tilfeller per 1000 innbyggere, som tilsier omtrent 260 

personer. Landsgjennomsnittet er på 8,4 personer per 1000 innbyggere, noe som gir Rogaland en 

overhyppighet på omtrent 35 personer62. I Østfold var det i 2012 3,6 tilfeller per 1000 innbyggere. 

Om Rogaland hadde en tilsvarende hyppighet, ville antall tilfeller kommet ned i omtrent 96. En 

svakhet med disse tallene er at de registrerer bare tilfeller behandlet i sykehus, så hvis praksisen for 

hvem som behandles i sykehus varierer mellom fylkene vanskeliggjøres sammenligning på tvers av 

fylker. Det er derfor en reell fare for at overhyppigheten i Rogaland skyldes at en større andel av 

demenspasientene behandles i sykehus, heller enn at det er flere som lider av demens. Resultatene 

fra en studie fra Sogn og Fjordane[140] tyder på at dette er en reell problemstilling. 

 

 

Figur 148. Andel i alderen 75 år eller eldre som har mottatt sykehusbehandling for demens, landstotal og fylker, 2012. 
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 260 / (9,7/1000)= 26 804 personer i aldersgruppen. 26 804 * (8,4/1000)= 225 personer, noe som gir Rogaland 
en estimert overhyppighet på omtrent 35 personer. 
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I perioden 2008-12 hadde Rogaland et forholdsvis stabilt nivå hvor omtrent 10 prosent av 

befolkningen i alderen 75 år eller eldre var innlagt på sykehus i forbindelse med demens i løpet av 

hvert år63.  

Det er svært store variasjoner mellom fylkene, og til dels fra år til år. Dette kan tilsi reelle forskjeller, 

men det kan også være ulikheter i hvordan oppfølgingen av demente foregår. I 2002 hadde omtrent 

15 prosent av den norske befolkningen over 75 år demens[141]. 

 

Alt er et slit 

I Ungdataundersøkelsen blir ungdommene spurt om de plages av en følelse av at alt er et slit. Den 

fasen av livet ungdommene går gjennom i løpet av ungdomsskole og videregående skole er 

utfordrende. De opplever et betydelig forventningspress, både i forhold til personlighet, utseende, 

karakterer og videre utdannings- og karrierevalg. Det er ikke unaturlig at det er mye slit i perioder, 

men når blir det for mye? Mye tyder på at denne grensen er passert for mange ungdommer. 

  

Figur 149. Andel ungdom som plages med en følelse av at alt er et slit. Landstotal, Rogaland og regioner. 

En av tre respondenter i Ungdataundersøkelsen svarer at de er ganske- eller veldig mye plaget med 

en følelse av at alt er et slit. Nivåene er litt høyere enn landstotalen for Rogaland sett under ett (ikke 

vist). Det er bare minimale forskjeller mellom regionene på dette spørsmålet.  

Det er en tydelig sammenheng mellom hvor mye ungdommene svarer at de plages av en følelse av at 

alt er et slit og hvor fornøyd de er med karakterene. Blant elevene som svarer at det trives nokså 

dårlig eller svært dårlig på skolen (fem prosent av elevene), svarer 67 prosent at de er ganske eller 

veldig mye plaget av en følelse av at alt er et slit. Blant de som oppgir å trives godt eller svært godt 

svarer 31 prosent det samme.  
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 Tallene refererer til andel unike personer som var innlagt – hvis en person var innlagt mer enn én gang, er 
vedkommende kun registrert én gang. 
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Vi ser også en tydelig forbindelse til skolekarakterene, men forbindelsen er ikke så sterk som for 

skoletrivsel. Elevene som er mest fornøyd med karakterene føler i mindre grad at alt er et slit. Elever 

som er misfornøyde med eget utseende sliter derimot mer enn de som er fornøyde. Man må 

imidlertid være åpen for at årsakssammenhengen kan gå i motsatt retning – at de som ikke sliter i 

større grad vil være positivt innstilte til karakterer, utseende og skole – men det er uansett en tydelig 

samvariasjon mellom disse. 

Elever som oppgir at familien har dårlig råd, oppgir også oftere at de plages med en følelse av at alt 

er et slit. Både dette og – mer indirekte – forbindelsen til karakterer og skoletrivsel indikerer en 

sosioøkonomisk gradient. 

Siden svaralternativene går direkte fra "lite plaget" til "ganske mye plaget" er det vanskelig å vurdere 

hva elever som plages en gang i blant vil svare. Avhengig av hvordan svaralternativene tolkes, kan de 

virke både problemforsterkende og –reduserende. 

 

Figur 150. Andel unge som plages med en følelse av at alt er et slit. Totalt for Rogaland, ungdomsskole og videregående. 

Elever i videregående skole svarer oftere at de plages med en følelse av at alt er et slit. Den tydeligste 

endringen er fallet i andelen som svarer at de ikke er plaget i det hele tatt, mens andelen som er 

veldig mye plaget er uforandret. 
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Figur 151. Andel unge som plages med en følelse av at alt er et slit. Totalverdier og fordelt etter kjønn. 

Jentene opplever i større grad enn guttene at alt er et slit. Hos jentene er det en tydeligere 

sammenheng mellom dette og å være misfornøyd med eget utseende. Det er også en noe tydeligere 

sammenheng med skoletrivsel hos jentene enn guttene, men her er forskjellene mindre. 

Elevene som deltar i Ungdataundersøkelsen blir stilt seks spørsmål som relaterer seg til depressive 

symptomer: 

Har du i løpet av den siste uka vært plaget av noe av dette: 

 Følt at alt er et slit 

 Hatt søvnproblemer 

 Følt deg ulykkelig, trist eller deprimert 

 Følt håpløshet med tanke på framtida 

 Følt deg stiv eller anspent 

 Bekymret deg for mye om ting 

 

Svaralternativene er: 

 Ikke plaget i det hele tatt 

 Lite plaget 

 Ganske mye plaget 

 Veldig mye plaget 

Figuren nedenfor viser fordelingen av ungdommer som har svart at de er "ganske mye" eller "veldig 

mye" plaget på samtlige av disse spørsmålene64. 
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 Et mulig problem med disse dataene er at spørreskjemaet mangler en nøytral mellomkategori – 
svaralternativene går direkte fra "lite plaget" til "ganske mye plaget". Det er derfor uklart hva elever som er litt 
plaget / plaget av og til skal svare. 
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Figur 152. Andel unge som svarer at de er "ganske mye" eller "veldig mye" plaget på alle spørsmålene om depressive 
symptomer. Rogaland: fordeling etter region, kjønn og klassetrinn. 

Resultatene viser en markant kjønnsforskjell i tiende klasse – tre ganger så mange jenter som gutter 

opplever plager innenfor alle de seks kategoriene. De to øverste trinnene i videregående skole er 

utelatt på grunn av dårlig dekning, men vi ser tydelig hvordan symptomene i betydelig grad bygger 

seg opp i løpet av ungdomsskolen. Dalane skiller seg ut med mindre problemer, mens Jæren har mer, 

sammenlignet med fylket totalt sett. 

 

Figur 153. Oppsummering av svar på spørsmål om psykiske plager Ungdataundersøkelsen i Rogaland, 2013. 

Figur 153 oppsummerer svarfordelingen på Ungdataundersøkelsens seks spørsmål som relaterer seg 

til depressive symptomer. Hvert av spørsmålene har som nevnt fire svaralternativer, som er gitt 

verdiene 0-3. Høyere verdier indikerer større plager. 

Den lyseste blåfargen, med verdien null, angir de som har krysset at de ikke er plaget i det hele tatt 

på alle de seks spørsmålene, mens verdien 18 angir de som har krysset at de er veldig mye plaget på 

alle spørsmålene.  
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Oppsummeringen viser en markant kjønnsforskjell: en langt større andel av guttene svarer at de er 

lite eller ikke plaget. Guttenes medianverdi på denne skalaen er tre, mens jentenes er syv. Jentene er 

fordelt jevnere enn guttene, med betydelig større andeler som angir å være mer plaget. 

En tilsvarende fordeling etter skolenivå viser at problemene er noe større på videregående skole, 

men her er forskjellen mindre tydelig. 

Selvskading og selvmord 

Ungdatamodulen som fokuserer på selvskading og selvmordsforsøk viser at blant de ni kommunene 

som har besvart den65, svarer en av fem (2 162 av 10 671) at de har forsøkt å skade seg selv. Sju 

prosent (779 av 10 634) svarer at de har forsøkt å ta sitt eget liv.  

Det er tydelige kjønnsforskjeller: 13 prosent av guttene svarer at de har forsøkt å skade seg selv, 

mens 28 prosent av jentene svarer dette. I forhold til selvmordsforsøk svarer fem prosent av guttene 

og ni prosent av jentene bekreftende.  

Selv om bare ni kommuner i Rogaland har besvart dette spørsmålet er svarfordelingen representativ i 

forhold til kjønn og alder. Svarfordelingene for de spørsmålene om psykisk helse som alle har svart på 

er like eller nesten like i totalfordelingene og blant kommunene som har besvart tilleggsmodulen. 

Omtrent halvparten av elevene i utvalget har besvart disse spørsmålene, og det er ikke noe som 

tyder på at de skiller seg betydelig fra svarfordelingene i de kommunene som ikke har svart. 

Det er vanskelig å tolke hva som ligger i svarene på disse spørsmålene – for eksempel hvor alvorlige 

forsøkene er. De utgjør imidlertid et vesentlig varsko som må tas alvorlig. 

Psykisk helsearbeid i kommunene 

De følgende figurene er basert på årsverksinnsats i kommunene. Tolkningen av disse tallene er noe 

mer komplisert enn tall som går mer direkte på helsetilstand. Grunnen til dette er at vi ikke kan si ut 

fra tallene om, for eksempel, den relativt lave årsverksinnsatsen i Rogaland skyldes lav prioritering 

(og dermed et stort udekket behov) eller at behovet er lite på grunn av god helsetilstand. 

Årsverksinnsatsen blir også påvirket av geografi og smådriftsulemper – kommuner med stort areal og 

liten befolkning vil trenge flere årsverk per innbygger for å dekke minimumskravene enn mer 

kompakte kommuner med større befolkning. 

Nasjonalt sett var antall årsverk per innbygger innen kommunale tiltak rettet mot personer med 

psykiske vansker eller lidelser var i 2012 på det laveste nivået siden Sintef startet kartleggingene i 

2007. Dette gjelder både årsverk rettet mot barn og unge og mot voksne[59]. 21 prosent av de totale 

årsverkene i Rogaland gikk i 2012 til tjenester og tiltak rettet mot barn og unge. Dette er i tråd med 

føringene fra nasjonale myndigheter om at minst 20 prosent av årsverksinnsatsen bør rettes mot 

barn og unge (se St.prp. nr.1 (200-2001)). Kommunene i Rogaland har imidlertid en relativt lav 

årsverksinnsats rettet mot voksne. Dette, i kombinasjon med en stor andel barn og unge i 

befolkningen, bidrar til å plassere Rogaland nederst blant fylkene i forhold til årsverksinnsats rettet 

mot barn og unge. 
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 Kommunene som har benyttet denne tilvalgsmodulen er: Bokn, Eigersund, Finnøy, Klepp, Rennesøy, 
Sandnes, Stavanger, Strand og Tysvær. 
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Figur 154. Årsverk per 10 000 innbyggere til tjenester og tiltak rettet mot personer 18 år eller eldre med psykiske 
vansker/lidelser i 2012. Landstotal, fylker og kommuner i Rogaland 

Den kommunale årsverksinnsatsen innen tjenester og tiltak rettet mot voksne ligger noe lavere enn 

landsgjennomsnittet i Rogaland. Det at fylker og kommuner med stor og sentralisert befolkning viser 

en tendens til å ha en lavere årsverksinnsats er ingen overraskelse, siden disse i større grad enn 

andre kan dra nytte av stordriftsfordeler. Det kan imidlertid være verdt en nærmere undersøkelse å 

avklare forholdet mellom tilbud og behov for tjenester, både i disse og andre kommuner. 
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Figur 155. Årsverk per 10 000 innbyggere til tjenester og tiltak rettet mot personer under 18 år med psykiske 
vansker/lidelser, 2012. Landstotal, fylker og kommuner i Rogaland 

Sett i forhold til antall innbyggere under 18 år er Rogaland det fylket som har færrest kommunale 

årsverk innen tjenester og tiltak rettet mot barn og unge med psykiske vansker/lidelser. Utviklingen i 

årsverksinnsats har ikke stått i stil med befolkningsveksten, noe som har medført en reell nedgang i 

kapasiteten siden 2007. Geografiske ulikheter og variasjon i etterspørsel gjør at tallene ikke er direkte 

sammenlignbare på tvers av fylker og kommuner, men det virker klart at kommunalt organisert 

psykisk helsearbeid rettet mot barn og ungdom trenger et løft i Rogaland. 
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Somatisk helse 

Oppsummering  

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. 

Tannhelsen blant barn og unge i Rogaland er forholdsvis god, men det er fortsatt en del å jobbe med. 

Rogalands selvmordstall er lavere enn landsgjennomsnittet, men her er det fortsatt en lang vei å gå.  

Muskel- og skjelettsykdommer og -plager 

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 2010-12 var i gjennomsnitt 

mellom 20 og 30 prosent av innbyggerne i fylkene 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[142]. 

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 kroner66. Denne typen plager 

framheves som den typen som plager flest og koster mest i Norge[142, 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[142] – 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 [1, 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, 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[46]. 

Rogaland har landets nest laveste nivåer av brukere med muskel- og skjelettplager, men med en 

intern variasjon fra 210 til 280 brukere per 1000 innbyggere. Disse tallene viser faktiske nivåer, men 

om en korrigerer for alderssammensetningen i kommunene medfører dette bare mindre endringer. 

I Rogaland har kommunene i Dalane samt Sauda de høyeste nivåene, mens kommunene på Nord-

Jæren er blant de som ligger lavest. Fylkesvis ligger Oslo og Rogaland lavest, mens Nord-Norge, Nord-

Trøndelag, Oppland og Østfold har de høyeste nivåene. 
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 Forfatterne beskriver dette som et konservativt anslag som sannsynligvis er for lavt – se side 68. 
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Figur 156. Brukere i primærhelsetjenesten med plager eller lidelser knyttet til muskel- og skjelett, per 1000 innbyggere. 
Landstotal, fylker og kommuner i Rogaland, gjennomsnitt 2010-12. 

 

Figur 157. Geografisk fordeling av brukere i primærhelsetjenesten med muskel- og skjelettplager eller –sykdommer. 
Fylker og kommuner i Rogaland, gjennomsnitt 2010-12. 
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Hjerte- og karsykdommer 

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, men antall syke ventes 

å stige i takt med at det blir flere eldre i befolkningen67. 

Høyt blodtrykk, høyt kolesterol og tobakksrøyking omtales som de klassiske kardiovaskulære 

risikofaktorene[143, p. 28]. I forhold til både høyt blodtrykk og høyt kolesterol er arvelige faktorer, 

manglende fysisk aktivitet, usunt kosthold og røyking vesentlige risikofaktorer. 

 

Figur 158. Brukere i primærhelsetjenesten med hjerte- og kardiagnoser, landet, fylker og kommuner i Rogaland, 2013 

Rogaland har landets tredje laveste andel brukere med hjerte- og kardiagnoser i 

primærhelsetjenesten, etter Oslo og Sør-Trøndelag. Dette skyldes imidlertid i stor grad den unge 

befolkningen. Om en korrigerer for alderssammensetningen plasseres Rogaland noe over 

landsgjennomsnittet, på 14. plass blant fylkene. Nivåene kan med andre ord ventes å stige betydelig 

etter hvert som befolkningen blir eldre. 

Innad i Rogaland er det også betydelig variasjon, og avstanden mellom øverst og nederst påvirkes i 

liten grad av å korrigere for alderssammensetning. 
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 www.fhi.no/artikler/?id=110411  

http://www.fhi.no/artikler/?id=110411
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Diabetes 

Diabetes regnes som en av de store folkesykdommene – drøyt 200 000 personer (fire prosent) anslås 

å ha en diabetesdiagnose. Anslagsvis 2,7 prosent har diabetes type 2 som behandles med 

blodsukkersenkende legemidler[144]. I tillegg til dette er det en del personer med diabetesdiagnose 

som ikke bruker medisin, men tilpasset kosthold og mosjon. For mer om dette temaet, se 

Folkehelserapporten 2014. 

 

Figur 159. Personer i alderen 30-74 år som bruker legemidler til behandling av type 2-diabetes, hele landet, fylker og 
kommuner i Rogaland, gjennomsnitt 2010-12. 

Bruken av medisiner mot diabetes type 2 varierer betydelig mellom kommuner og fylker, og øker 

over tid. Økningen gjenspeiler en økende fedmeproblematikk i samfunnet, men kan også til en viss 

grad skyldes endringer i hvordan diabetes behandles. 

En grov sammenligning, med data for fedme blant menn på sesjon og bruk av diabetesmedisin blant 

menn, viser en svak positiv sammenheng68 mellom fedme og bruk av diabetesmedisiner. 

Sammenhengen med alder, for eksempel, er langt tydeligere69. 

 

                                                           
68

 Korrelasjon: 15,6, R
2
: 0,02, p-verdi: 0,001 

69
 Korrelasjon: 43,6, R

2
: 0,19, p-verdi:<0,001 

http://www.fhi.no/artikler/?id=110410
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Figur 160. Utvikling i andel brukere av legemidler til behandling av type 2-diabetes hos personer i alderen 30-74 år. 
Landstotal, Rogaland og kommuner i Rogaland. 

 

Kreft 

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[145].  

Livsstil spiller en rolle – anslagsvis hvert tredje krefttilfelle kan forebygges70. Folkehelseinstituttet 

omtaler reduksjon av røyking som det viktigste man kan gjøre for å få ned kreftforekomsten71. 

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. 

Alkoholforbruket i Norge stiger, noe som bidrar til å øke hyppigheten av kreft i fordøyelsessystemet. 

Uheldig kosthold, fedme og mangel på fysisk aktivitet bidrar også til økningen i kreftrisiko.  

 

 

                                                           
70

 https://kreftforeningen.no/forebygging/, http://kreftregisteret.no/no/Generelt/Fakta-om-kreft-
test/Forebygging-og-risiko-/  
71

 Folkehelserapporten 2014 – om kreft 

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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Figur 161. Nye krefttilfeller per 100 000 innbyggere, Landet, Rogaland og kommuner i Rogaland, gjennomsnitt for 2001-
2011. 

I perioden 2001 til 2011 hadde Sauda i gjennomsnitt over dobbelt så mange nye krefttilfeller per 

innbygger som Gjesdal. En vesentlig del av denne forskjellen skyldes alderssammensetningen i 

befolkningen. Gjennomsnittsalderen i Gjesdal kommune i 2011 var 33,5 år (lavest i landet), mot 41,7 i 

Sauda og 38,6 i landet totalt sett.  

I små kommuner kan tilfeldigheter og naturlige opphopinger lett føre til store utslag i antall tilfeller 

per innbygger. Ett eksempel på dette finnes i figuren nedenfor, hvor en økning fra omtrent tre til 

omtrent fem tilfeller i året var tilstrekkelig til å gi Kvitsøy en kraftig økning i antall tilfeller per 100 000 

innbyggere. Både for Sauda og Hjelmeland ser vi imidlertid en gradvis akkumulering over tid.  

Figurene viser de faktiske tallene for antall nye krefttilfeller i forhold til befolkningsstørrelsen. Mye av 

økningen skyldes imidlertid at befolkningen blir eldre, og det er viktig å ha dette i bakhodet når 

tallene skal vurderes. Det er også viktig å huske at når en ser på antall per innbygger for små 

kommuner, så kan ganske få tilfeller mer eller mindre få store utslag. Kreftforekomsten på Kvitsøy er 

et eksempel på dette – kommunen starter perioden med et gjennomsnitt på tre nye tilfeller per år 

(som tilsvarer drøyt 570 tilfeller per 100 000 innbyggere). I løpet av perioden stiger frekvensen til 4,9 

på det høyeste, før den faller tilbake til tre. 

Sauda og Hjelmeland skiller seg tydelig fra de andre kommunene i Rogaland i figurene over. 

Forskjellene skyldes imidlertid først og fremst alderssammensetningen i kommunene. Når en 
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benytter tall som er standardisert72 for alder og kjønn ligger Sauda og Hjelmeland fortsatt blant 

kommunene i Rogaland som har høyest utbruddsrate, men de skiller seg ikke lenger spesielt ut fra de 

andre kommunene. For Hjelmeland ser vi en stigning fra et forholdsvis lavt nivå til et av fylkets 

høyeste. Utslaget er ikke stort nok til å fastslå at det skyldes noe mer enn tilfeldige svingninger, men 

det er verdt å følge med på. 

 

 

Figur 162. Nye krefttilfeller per 100 000 innbyggere, tiårige gjennomsnitt for perioden 1986-95 til 2002-11, hele landet, 
Rogaland og kommuner i Rogaland. 

 

Hoftebrudd 

Hoftebrudd rammer først og fremst eldre, særlig kvinner, og forekomstene i Norge er blant de 

høyeste i verden. Årlig rammes om lag 9000 personer av hoftebrudd. Gjennomsnittsalderen er 80 år 

og 70 prosent er kvinner[146, p. 7]. Det er lett å tenke seg at klimaet, med glatte gater om vinteren, 

er en viktig grunn til dette. De fleste hoftebrudd skjer imidlertid som følge av fall innendørs, så 

klimatiske forhold kan ikke være mer enn en delforklaring. Mange av bruddene skjer etter fall hos 

personer med osteoporose (redusert benmasse, "benskjørhet"). 
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 I stedet for å sammenligne andel innbyggere som får kreft totalt, sammenlignes andel i hver aldersgruppe. 
Eldre har større risiko for å utvikle kreft enn yngre, så det er naturlig at kommuner med større andel eldre har 
flere krefttilfeller. Når en bruker aldersstandardiserte tall kontrolleres det for dette ved at aldersgruppene 
sammenlignes med hverandre, i stedet for at alle sammenlignes med alle. Dette gjør det lettere å forstå 
hvorfor enkelte kommuner har en opphoping av (eller uvanlig få) krefttilfeller. 
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Disse fallene kan få alvorlige konsekvenser for dem som rammes. Sammenlignet med 

normalbefolkningen er dødeligheten det første året etter hoftebrudd nesten femdoblet for menn og 

nesten tredoblet for kvinner[147]. Blant kvinner over 75 år som fikk hoftebrudd i 2008 døde drøyt 

hver fjerde innen ett år etter bruddet[148, p. 73]. 

I tillegg til smertene og de helse- og livskvalitetsmessige konsekvensene for den enkelte, medfører 

hoftebrudd betydelige kostnader for samfunnet. Gjennomsnittlig koster et hoftebrudd det offentlige 

drøyt 500 000 kroner i løpet av det første året, mens det er sannsynlig at totalkostnaden stiger til 

mellom 800 000 og 1 000 000 kroner[147]. Samtidig finnes det rimelige og effektive 

forebyggingstiltak – studier viser at trening og enkle tilpasningstiltak i hjemmet kan bidra betydelig til 

å redusere risikoen[93], [149], [150]. Eksempler på slike tilpasninger kan være gode rekkverk i huset 

– ikke minst i baderom, god belysning og å unngå glatte overflater utendørs. For det siste punktet er 

utdeling av strøsand til eldre et kjent tiltak. 

 

 

Figur 163. Antall hoftebrudd per 1000 innbyggere. Hele landet, Rogaland og kommuner i Rogaland, gjennomsnitt 2010-
12. 

Den unge befolkningen (og, til en viss grad, klimaet) legger til rette for lave nivåer av hoftebrudd i 

Rogaland. Det er en tydelig sammenheng mellom gjennomsnittsalder i kommunene og andel som 

opplever hoftebrudd. Om en kontrollerer for alderssammensetning blir de fleste kommunene 

liggende på nivåer mellom 1,7 og 2,3 hoftebrudd per 1000 innbyggere. Rogalands totalnivå stiger til 

2,0, mens Saudas nivå synker til 2,4 – noe som fortsatt er høyest i fylket. 
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Tannhelse 

Problemer med tannhelsen kan være både plagsomt og smertefullt, men det kan også øke risikoen 

for andre sykdommer. Tannhelsen i en befolkning kan imidlertid også fortelle en god del om 

levevanene – rent statistisk er det en tydelig sammenheng mellom oral helse og en rekke sosiale 

indikatorer. Dette knyttes til både faktorer ved nærmiljøet, individet og hvor aktivt 

tannhelsetjenester benyttes[151]. Gunstig tannhelseadferd er for eksempel mer utbredt i grupper 

som har høy inntekt og lang utdannelse. 

Personer med dårlig tannhelse kan få sviktende ernæringsstatus fordi det er så ubehagelig eller 

smertefullt å spise[152]. Særlig gjelder dette eldre i sykehus, og sykehjemspasienter. Dårlig tannhelse 

øker risikoen for kroniske sykdommer og infeksjoner, og også her er eldre og personer med redusert 

helse mest utsatt. Det er for eksempel påvist sammenheng mellom periodontitt 

(tannløsningssykdom) og diabetes, hjertesykdom og lungesykdom. På denne måten er variasjoner i 

tannhelse ikke bare et resultat av sosioøkonomiske forskjeller, de kan også bidra til å forsterke 

sosiale helseforskjeller. 

Den offentlige tannhelsetjenesten er den eneste helsetjenesten som kaller inn alle barn og unge 

mellom 3 – 18 år til regelmessig undersøkelse gjennom hele oppveksten. Disse undersøkelsene gir 

viktig informasjon om barnets helse, barns utvikling og deres samspill med foreldrene. Det gjør at 

tannhelsepersonell er i en unik posisjon til å avdekke barn som er utsatt for mishandling eller andre 

typer alvorlig omsorgssvikt[153]. Svikt i tannstell (dental neglect) kan føre til smertefulle hull i 

tennene. Dette kan klassifiseres som omsorgssvikt. Omsorgssvikt kan det også være dersom foreldre 

eller foresatte unnlater å følge barnet til nødvendig tannhelsehjelp[154]. Den offentlige 

tannhelsetjenesten i Norge sender rundt 500 bekymringsmeldinger i året til barnevernet[155]. De 

fleste av disse meldingene gjelder barn som ikke møter til nødvendig tannbehandling, men det blir 

også meldt om bekymring for barnemishandling og/eller overgrep. 

 

 

Figur 164. Andel kariesfrie 5-åringer. Landstotal og fylker, 2013 
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Andelen kariesfrie 5-åringer har steget fra nivåer omkring 60 prosent i 2001 til over 80 prosent i 

2013, både for Rogaland og landet totalt sett. Også for 12-åringene har det vært en viss positiv 

utvikling, mens for 18-åringene har nivåene vært stabile. Det blir derfor interessant å følge trenden 

videre for å se i hvilken grad 5-åringenes stadig bedre nivåer bevares etter hvert som de blir eldre. 

 

Figur 165. Andel kariesfrie 12-åringer. Landstotal og fylker, 2013 

 

Figur 166. Andel kariesfrie 18-åringer. Landstotal og fylker, 2013 

Figurene for 12- og 18-åringer illustrerer både hvordan andel kariesfrie faller med alderen, og at 

Rogalands posisjon i forhold til de andre fylkene svekkes fra å være like over gjennomsnittet for 5-

åringene til å være noe under for 18-åringene. 
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OBS: tallene nedenfor er fra 2014, mens de over er fra 2013. De er derfor ikke direkte 

sammenlignbare. 

 

Figur 167. Andel kariesfrie 5-åringer i Rogaland, etter region og klinikk. 

Det er betydelige forskjeller i andel kariesfrie 5-åringer mellom de ulike tannklinikkene og 

tannhelseregionene i Rogaland. To klinikker, Kvitsøy og Nedstrand (i Tysvær) rapporterer at samtlige 

femåringer er kariesfrie, mens i Moi gjelder dette bare 63 prosent. En sammenligning av de tre 

aldersgruppene vi har data for her (5, 12 og 18 år) viser imidlertid ingen tydelig sammenheng mellom 

andel kariesfrie per klinikk for disse gruppene. 
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Figur 168. Andel kariesfrie 12-åringer i Rogaland, etter region og klinikk. 

 

Figur 169.Andel kariesfrie 18-åringer i Rogaland, etter region og klinikk. 
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Dødsårsaker 

 

Figur 170. Fordeling av dødsårsaker, Rogaland og hele landet, 2012. 

De klart hyppigste dødsårsakene i Rogaland og landet totalt er sykdommer i sirkulasjonssystemet og 

svulster. I 2012 utgjorde disse 55 prosent av dødsfallene i Rogaland. Hyppigheten skyldes i stor grad 

at disse kategoriene dekker sykdommer som blir vanligere ved høyere alder. Samtidig kan mange av 

disse sykdommene forebygges73. 

Dødsårsakene i Rogaland speiler i stor grad det nasjonale mønsteret. Andelen som døde av 

sykdommer i sirkulasjonssystemet (for eksempel hjerteinfarkt) er noe lavere enn på landsbasis, mens 

for svulster er det i praksis samme nivå, og åndedrettssykdommer ligger marginalt høyere. Svulster i 

luftveiene (for eksempel lungekreft) er den hyppigste underkategorien blant svulster, mens for 

sykdommer i åndedrettssystemet er de vanligste underkategoriene lungebetennelse og ulike 

sykdommer i nedre luftveier – eksempelvis bronkitt / KOLS. 

Den kategorien hvor Rogaland skiller seg mest negativt ut i forhold til landstotalen er dødsfall som 

knyttes til psykisk sykdom. Spekteret av psykiske sykdommer er bredt, og her dekker det blant annet 

demensproblematikk som Alzheimers sykdom, samt schizofreni, paranoide lidelser, bipolaritet, 

depresjon, angstlidelser, rusutløste psykoser, psykisk utviklingshemming og atferdsforstyrrelser. I 

                                                           
73

 Se for eksempel:  
- Helsedirektoratet 2009: Nasjonale Retningslinjer for individuell primærforebygging av hjerte- og 

karsykdommer[143] 
- Helsedirektoratet 2011: Kostråd for å fremme folkehelsen og forebygge kroniske sykdommer. 

Metodologi og vitenskapelig kunnskapsgrunnlag[96] 
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Rogaland ble de fleste (89 prosent, 206 tilfeller) plassert i kategorien " Andre psykiske lidelser og 

atferdsmessige forstyrrelser"74. Dette inkluderer organiske, inklusive symptomatiske, psykiske 

lidelser (F00-09), schizofreni, schizotyp lidelse og paranoide lidelser (F20-29), og psykiske lidelser og 

adferdsforstyrrelser som skyldes bruk av tobakk (F17). Resten av dødsfallene som skyldes psykisk 

sykdom er kategorisert som utløst av andre rusmidler enn tobakk. De inkluderer med andre ord ikke 

selvmord, som er plassert i kategorien "voldsomme dødsfall utenom ulykker". 

Blant de psykiske lidelsene i gruppen F00-09 finner vi Alzheimers sykdom og andre demenstilstander. 

I og med at disse i dagligtalen assosieres først og fremst med å være forårsaket av høy alder, så 

framstår denne gruppen forholdsvis uensartet. 

En utfordring med tallene i Figur 170 er at de ikke gir noe inntrykk av aldersfordelingen til hver 

dødsårsak. Risikoen for en del sykdommer, som kreft og hjerteinfarkt, stiger med alderen, og den 

store hyppigheten av slike sykdommer illustrerer i seg selv at de er knyttet til alderdom. Den femte 

høyeste kategorien i Rogaland er imidlertid ulykker. Selv om vi antakelig aldri kan eliminere denne 

dødsårsaken, så kan svært mange ulykker forhindres gjennom god forebygging. 

En annen utfordring er at det er ikke alltid enkelt å kategorisere dødsårsaker. Pasienter med 

schizofreni har for eksempel en tendens til å ha usunne levevaner (for eksempel røyking), som fører 

til økt sannsynlighet for å dø av kardiovaskulære sykdommer[156]. 

Hva folk dør av forteller også noe om hvordan de lever: delvis gjennom levevaner over lang tid, for 

eksempel røyking, som antas å ligge bak en stor overvekt av KOLS-tilfellene. Delvis ser vi utfallet av 

sykdommer som utvikler seg over lang tid, og som dermed kan ha en stor effekt på livskvaliteten til 

dem som lever med sykdommen. 

 

Selvmord75 

Det er en betydelig kjønnsforskjell i hyppigheten av selvmord i Norge. På landsbasis er det godt over 

dobbelt så mange menn som kvinner som tar sitt eget liv. Det har vært en viss tendens til nedgang i 

selvmordsratene siden sent på 80-tallet i landet totalt sett, men endringene har vært begrenset i 

Rogaland. Tallene varierer også mellom enkeltår, men er forholdsvis stabile over lengre tidsperioder.  

Kjønnsforskjellen går igjen for alle aldersgrupper, men som Figur 171 illustrerer, er det ikke noen 

entydig alderssammenheng ut over at de yngste i mindre grad tar sitt eget liv. Blant mennene er det 

aldersgruppen 80-89 år som har den høyeste selvmordsraten, mens for kvinnene gjelder dette 

aldersgruppen 50-59 år. Dette illustrerer at det kan være nødvendig å skreddersy forebyggende tiltak 

til den enkelte aldersgruppe og deres livssituasjon. Samtidig forteller det indirekte en del om at det 

er et bredt spekter av livssituasjoner som kan lede personer i retning av selvmord. 

Helsedirektoratet anslår at det er omtrent ti ganger så mange selvmordsforsøk som selvmord, men 

det finnes ikke sikre tall på dette. Det er også i en del tilfeller – for eksempel enkelte trafikkulykker og 

overdosedødsfall – vanskelig å vurdere om det er en ulykke eller et selvmord. Blant risikofaktorene 
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 ICD-10-kapitlene F00-F09, F17 og F20-F99 
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 Se også delen Selvskading og selvmord i delkapitlet om psykisk helse.  
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for selvmord finner vi blant annet psykiske lidelser76, misbruk av alkohol og rusmidler, tidligere 

selvmordsforsøk, impulsivitet, selvmord i nær familie og alvorlig somatisk sykdom – særlig blant 

pasienter med sterke smerter. Også personlige kriser, sosial isolasjon og arbeidsledighet bidrar til en 

forhøyet risiko for selvmord[148, p. 182], [157]. I tillegg til alkoholmisbruk pekes også 

alkoholberuselse generelt ut som en risikofaktor[158]. Blant menn er det også en tydelig tendens til 

at personer med lavere sosioøkonomisk status i større grad både utvikler psykisk sykdom og tar sitt 

eget liv enn personer med høyere status. Kjennetegn ved foreldrene tidlig i livet ser ut til å forklare 

en betydelig del av variasjonen. Dette understreker viktigheten av tidlige intervensjoner for å prøve å 

redusere sosiale forskjeller tidlig i livet, og på denne måten unngå en uheldig utvikling senere[137]. 

Verdens helseorganisasjon[159, p. 44] peker på tre hovedgrupper av beskyttelsesfaktorer mot 

selvmord: tette og gode relasjoner til venner og familie, religiøs tro og gode evner til å løse 

problemer som oppstår, samt vilje til og mulighet for å søke hjelp. Disse anbefalingene illustrerer 

også kompleksiteten en står overfor i forsøkene på å redusere selvmordshyppigheten: ingen av disse 

faktorene kan leveres på resept. Med unntak av tilgang til helsetjeneste hvor en kan søke hjelp 

handler dette i betydelig grad om individuelle faktorer og interpersonelle relasjoner som det er 

vanskelig for det offentlige å nå.  

 

Figur 171. Antall selvmord per 10 000 innbyggere, Norge 2012 

Det er betydelige kjønnsforskjeller i selvmordsratene i Norge, men også vesentlige aldersforskjeller. 

For begge kjønn ser vi en viss tendens til en topp i femtiårsalderen og en for personer over 80 år.  

Selvmordsraten blant menn i Rogaland er noe lavere enn landsgjennomsnittet (se nedenfor), mens 

den for kvinner er omtrent som landstotalen. Disse tallene er basert på absolutte tall, men 

situasjonen blir ikke vesentlig endret om vi kontrollerer for alderssammensetning. I denne perioden 

var det gjennomsnittlig 13,3 kvinner og 32,7 menn som tok sitt eget liv i Rogaland. Dette er svært 

problematisk i seg selv, men det illustrerer også bare en del av et større problem. Som tidligere nevnt 
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 Alvorlig depresjon, schizofreni, borderlinetilstander og alvorlige personlighetsforstyrrelser og sterk angst. 
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anslår Helsedirektoratet at det er omtrent ti ganger flere selvmordsforsøk enn selvmord. I tillegg 

kommer de som befinner seg i en fortvilet situasjon, men ikke går så langt som til selvmordsforsøk.  

 

Figur 172. Antall selvmord per 10 000 innbyggere, gjennomsnitt 2010-12, etter kjønn. Landstotal og fylker. 

 

 

Figur 173. Antall selvmord per 10 000 innbyggere, Rogaland og Norge, etter kjønn, 1986-2012 
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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. 

En engelsk studie sammenlignet tre programmer for reduksjon av selvmord blant unge. To hadde 

liten eller ingen effekt i løpet av det første året etter iverksettelsen, mens et tredje hadde en 

betydelig effekt[160], [161]. 
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