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Følgendehar bidratt :
- Folkehelseforum:driftssjefteknisk,rådgiverhelse-og omsorgsetate
n, samfunnsplanlegger,
rådgiveridrett og SLT-/folkehelsekoordinator.
- Intern statistikk gruppe:kommuneoverlege,avdelingslederhelse,rådgiverNAV,
samfunnsplanlegger,
rådgiveroppvekstog kultur, avdelingslederomsorgog SLT/folkehelsekoordinator.
- Andre: rushelsestasjon,
barnevernstjenesten,helsesøstertjenesten,lokalt politi, kreftkoordinator,
tannhelseRogaland,Kopervikvideregåendeskole,finansog budsjettsjefog VARavdelingen.
- Ellershar kommunenfått goderåd,innspillog veiledningfra Rogalandfylkeskommuneog
«oversiktoverfolkehelseni Rogaland»har vært til stor nytte i arbeidet.
Enstor takk rettes for innspill, drøftinger og bidrag! Ideentil malenfor dokumenteter hentet fra Vågå
kommuneog lokaletilpasningerer utført.

Oversiktsdokumentetskal gi oversiktover helsetilstanden,påvirkningsfaktorerog gi grunnlag for
undring og spørsmål.Denskal videredannegrunnlagfor kommunensplanstrategi og andre
kommunaleplaner. Foto:SiriMerete Alfheim
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1.

BAKGRUNN OG LOVGRUNNLAG

Whiteheadog Dahlgreen(1991)har utarbeideten modell somviserat individuellevalgmedunntakav
faktorer somalder,kjønnog arv påvirkesgjennomytre faktorer i samfunnetog miljøet. Faktorersom
kommunenesomsådan,helt eller delvishar råderett over.Faktorenekanværebådepositiveog negative
og de kanpåvirkesfor å bidra til bedrehelseog livskvaliteti befolkningen.Særligskalkommunenevie
oppmerksomhetmot faktorer somkanreduseresosialehelseforskjellergjennomvirkemidlenede har til
rådighet.

Et viktig elementfor at kommunenskalvie oppmerksomhet mot positiveog negativefaktorer i samfunnet
er kunnskapog oversikt over helsetilstandeni befolkningen. Med helsetilstandmenesbefolkningens
helsemålt vedulike indikatorer.Eksempelpå indikatorer er trivsel,røyking,trafikkulykkerm.m.
Forat kommuneneskalfå dennekunnskapenog oversikten, har kommunenlovmessigplikt til å utarbeide:
løpendeoversikt over helsetilstandeni befolkningen (kontinuerlig arbeid).
en skriftlig oversikt over helsetilstandenhvert 4. år (dette dokumentet).
Disseto separateoppgavenesomdet skalværesammenhengmellom,skaligjendannegrunnlagfor
planstrategienog øvrigekommunaleplaner.Dette er fordi planstrategienog planenei kommunenskal
utarbeidesmedutgangspunkti et faktiskutfordringsbilde.Deskalvidereøkekunnskapsnivåetog
grunnlagetslikat utfordringenei samfunnetkanidentifiseresog bedrebeslutningertas.Med dette menes
beslutningermedutgangspunkti utfordringsbildetmed mål om å reduseresosialulikhet i helse.Ellersagt
på en annenmåte,kommunenskalsærligvie oppmerksomhet vedtrekk ved utviklingensomkanskape
eller opprettholdesosialeforskjeller.
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Oversiktsarbeidetog plikten til å ha den er forankret i folkehelseloven,smittevernloven,forskrift om
oversiktover folkehelse(folkehelseforskriften),forskrift om miljørettet helsevernog forskrift om
kommuneneshelsefremmendeog forebyggendearbeidi helsestasjons-og skolehelsetjenesten.
Oversiktenskalværebasertpå:
Opplysningersomstatligehelsemyndigheterog fylkeskommunengjørtilgjengelig.
Kunnskapfra de kommunalehelse-og omsorgstjeneste
ne.
Kunnskapom faktorer og utviklingstrekki miljø og lokalsamfunnsomkanha innvirkningpå
befolkningenshelse.
Kravtil oversiktensinnholdi henholdtil folkehelseforskriftenskalomfatte opplysningerog vurderingerav:
Befolkningssammensetning
: Befolkningsendringer,
befolkningsframskriving,
etnisitet m.m.
Oppvekst-og levekårsforhold:Økonomiskevilkår(lavinntektshusholdninger,
mottakereav
sosialhjelp),bo- og arbeidsforhold(tilknytningtil arbeidslivet,sykefravær,uføretrygd),
utdanningsforhold(nivåi lesing,nivåi matematikk, foresattesutdanningsnivå,frafall i videregående
skole),tall fra barnevernstjenestenm.m.
Fysisk,biologisk,kjemiskog sosialtmiljø: Drikkevannskvalitet,tilgangtil friluftsområder,
kriminalitetsstatistikk,opplevelseav mobbingog trivselpå skolenm.m.
Skaderog ulykker: Sykehusinnleggelser
etter ulykker,trafikk situasjonenm.m
Helserelatertatferd: Fysiskaktivitet, kosthold,overvektog fedme8. klasse,røyking,
rusmiddelsituasjonen,UNGdatam.m.
Helsetilstand:Informasjonom forekomstav utvalgtesykdommersom: diabetes,hjertekarsykdommer,KOLS,smerter,muskelog skjelettlidelser,psykiskelidelser,kreft, karies,tall for
brukerplan,bruk av antibiotikam.m.
Det skriftligeoversiktsdokumentetskalvidereinneholdefagligevurderingerav årsaksforholdog
konsekvenser.
Dette dokumenteter den skriftligeoversiktenover helsetilstandog påvirkningsfaktorer.Det ivaretar
lovkravetom:
-

Et samletoversiktsdokumentsomskalliggetil grunn for det langsiktigefolkehelsearbeidetog
planstrategien.Oversiktsdokumentetskalbyggepå den løpendeoversikten.

-

Løpendeoversikt over folkehelseutfordringenesomble vedtatt i rådmannensledergruppeog
utarbeidet av den interne statistikk gruppeni Karmøy kommune(sekapittel 4) og somskal
inngåi arbeidet med kommunaleplaner.
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2.
2.1

INFORM ASJON OM OVERSIKTEN
FOLKEHELSEBAROMETERET

Folkehelsebarometeret
utgisårligav Folkehelseinst
ituttet og finnespå nestesideav dokumentet.
Folkehelsebarometeretgir en oversiktoverde indikatorer hvor Karmøykommunehar avvikendeverdier
i.f.t. restenav landet. Påfølgendeindikatorerhar Karmøykommuneavvikendeverdier:
Uføretrygdede,18-44år.
Trivselpå skole,10. klasse.
Mobbespå skolen,10.klasse.
Lavestemestringsnivåi lesing,5. klasse.
Lavestemestringsnivåi regning,5. klasse.
Røykingkvinner.
Psykiskelidelser,legemidler.
Hjerte og karsykdommer,primærhelsetjenesten.
Hjerte og kar,behandleti sykehus.
Antibiotika,legemiddelbrukere.
I dette dokumentetvil særligde indikatorenesomKarmøykommuneskåretrødt på vektlegges.
Eksempelvisvil en for hjerte- og karsykdommersepå bruk av primærhelsetjenesten,spesialhelsetjenest
en,
bruk av legemidlermot sykdommenog dødelighet. Dette vil forhåpentligvisbidra til et mer nyansertog
bedrebilde av virkeligheten,slikat kommunensomsådankanutarbeidegodeforebyggendeog
helsefremmendestrategier.
I oversiktsdokumenteter det valgtå fokuserepå de indikatorenesomer vurdert mesthensiktsmessigi
forhold til lokal kunnskapog foreståendearbeidmed løpendeoversikt. Det vil si at enkelteindikatorer i
dette dokumentetikkenødvendigviser likeensmed indikatorenei folkehelsebarometeret.Men hvert
enkelt temaområdesombehandlesi folkehelsebarometeret vil bli omtalt.
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2.2 TOLKNING AV STATISTIKK
Statistikkog helseoversikterkanha stor nytteverdi i folkehelsearbeidetog det overordnedestrategiske
arbeidet.Men det er ogsåknyttet storeutfordringer til bruk av statistikken,muligefeilkilder og
tolkningeneav dem.Hensiktenmed statistikkog dette dokumentet,er å si noe om virkelighetensverden.
Men det vil alltid væreforhold somkanog vil påvirke statistiskemodelleri mer eller mindre grad.
Statistikkengir derfor ofte et grunnlagfor undring og spørsmål,snarereennfasitsvarog direkte
løsningerpå utfordringer. Konklusjonerom årsakerblir ofte tolkninger.
Sammenligningsgrunnlag
Det er valgtå sammenligneKarmøykommunemed lignende kommuneri KOSTRA
gruppe13 somhar over
30.000innbyggereog spredtbosetning.Valgetfalt på Ullensakerog Ålesundkommune.Selvom
Haugesundkommuneer en bykommune,er den likevelvalgt å ta medsomsammenligningsgrunnlag
fordi
en del utfordringer krysserkommunegrensene.Å sammenlignemedRogalandog Norgesiernoe om
trendeni samfunnetog hvor Karmøybefinnersegi forhold til regionaltog nasjonaltnivå.Karmøy
kommunesammenlignesfølgeligmed;Norge,Rogaland,Haugesund,Ullensakerog Ålesundkommune.Der
det ikkeer muligå skaffekomplett tallmaterialeer det kommentert.
Når verdien på skalaenikke begynnerpå null
Det er viktig å væreoppmerksompå at tallverdieni enkeltediagramikkebegynnerpå null. Det tydeliggjør
forskjellenemellomkommunene,landetog fylket, men kanogsåskapeet bilde av at forskjelleneer større
enn hvavirkelighetentilsier.
Absolutte tall
Absoluttetall er «detallenevi får når vi teller; det vil si råtallene».Eksempelviser folkemengdeni 2015et
absolutttall.
Glidendegjennomsnitt
Nårvariasjoneneer store,blir det vanskeligå vurderetrender. Avden grunnbrukesofte glidende
gjennomsnitt– en middelverdiavmålingeroverflere år. Davil det værelettere å setrender – noe som
oftest er viktigereennå sepå statistikkisolert for hvert enkeltår. Samtidiger det viktig å huskeat et
spesielthøyt eller lavt resultat et år, kangi store utslagi gjennomsnittsverdiene
.
Standardisertetall
Vedsammenligningav datamaterielli denneoversikten, må en ta høydefor at forskjellenekanskyldes
tilfeldig variasjon.Forå sammenligneulike kommuner eller sepå utviklingover tid, er standardiserte tall
benyttet. Dette er fordi påvirkningpga.alders-og kjønnssammensetning
er reduserti utvalgetslikat
analysenikkeblir forkludret. Ellersagtpå en annen måte:standardisertetall gjenspeilernivåenesom hver
kommuneville hatt hvisden haddesammekjønnsog alderssammensetning
somlandettotalt sett. Dette
gjørdet lettere å sammenlignepå tversav kommunerog fylker sidenforskjelleneikkeskyldesulik kjønnseller alderssammensetning.
Ulempener at metodenikke nødvendigvisangirhver kommunesnivåhelt i
tråd med denfaktiskesituasjonen.Det er angitt i diagrammeneder standardiserteverdierer benyttet.
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Andel
Andelerblir ofte beregnetut fra størrelsenpå den befolkningsgruppensomer aktuelli det gitte tilf ellet.
Eksempel:vedutregningav prosentandelav kvinnerog menni brukerplaner det beregnetutfra
brukergruppen.
Forholdstall
Forholdstaller benyttet i dokumentetfor å sammenligneulike forhold. Forholdstallbetyr forholdet mellom
kommunensandelog andelenpå landsbasiset gitt år. Eksempel;forholdstall= 130(Norge=100)betyr at
kommunensandeler 30 %høyereennlandsnivået.Etforholdstallpå 87 betyr at kommunensandeler 13
%lavereenn landsnivået.
Fargerød, gul +, gul – og grønn
Fargenebenyttesfor å plasserede ulike indikatorene innengrunnskolepå ulike nivåer.Fargenelesesav
etter hvilket nivåkurveneer plassert.Grønner høyestenivåog besteskår,gul + nesthøyeste,deretter
kommergul – og rødeer lavestenivå.(Kurveneer hentet fra analyseog prosessverktøyetPULSogskal
styrkeskoleneskapasitetgjennomrefleksjonavegen praksisog konkretemål og tiltak).
Måleproblemer,datamangelog mørketall
Enhovedutfordringfor arbeidetmed å skaffeoversikt overhelsetilstandener mangelpå informasjon.Et
annetproblemer koblingenmellomindikatorenevi bruker og det fenomenetvi er interesserti.
Eksempelvisvil ofte en høykroppsmasseindeks
medføre helseproblemer,men ikkealltid.
Videreer det mangeindikatorersomikkegjenspeiler den faktiskesituasjonenmen en vurderingav
situasjonen.Eksempelkanværeulik diagnosepraksis
mellomenkeltelegerog at en derigjennomfår
regionaleforskjeller.Det sammekangjeldeandreoffentlige ytelsersomsosialhjelp.Enkommunesom
opplyserinnbyggerneom at de har rett til sosialhjelp kanfå høyereandelbrukereennom maner mindre
serviceorientert.
I tillegger det en del områdethvor datamaterialeter begrensetsomfor eksempelkriminalitetsstatistikk
(ungdom)og overvektog fedmepå 8. trinn m.m.Det vil forklaresder det forekommer.Kilde:Slettebakk,
Rog.fk.2015.
Oppbygningav oversikten
Hvertkapittel er bygdopp somfølger;
Beigefirkant: Inneholderen kortfattet forklaringav hvakurvenviser.Herer det vektlagtå få
oversiktover situasjonen.
Grønnfirkant: Inneholderen forklaringhvorfor denneindikatorener valgt.Forklaringenefra
Folkehelseinstituttetbenyttesder de eksisterer.
Grafiskfremstilling/ kurver: Dette gir en visuellfremstillingav indikatorenog utviklingenover tid.
Mulige årsaksforholdog konsekvenser:Kommunenhar gjennomførten vurderingavårsaksforhold
og konsekvenserfor indikatorenei oversikten.Vedvurderingavårsakerer det – etter anbefalingi
merknadertil folkehelseforskriften- tatt utgangspunkt i den kunnskapsomeksistererom hvilke
bakenforliggendeforhold somkanha ført til densituasjonensomforeligger.I tillegger
vurderingenbasertpå lokale erfaringer og er derfor å betrakte somtolkninger.
Årsakerog konsekvenserer beskrevetpå slutten av kapitlenefor hverav de seksområdenesom
presenteres.
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3.

HELSETILSTAND OG PÅVIRKNINGSFAKTORER

3.1 BEFOLKNINGSSAM M ENSETNING
3.1.1BEFOLKNINGSENDRING

Karmøykommuneer en vekstkommune: Folketallethar de sisteåreneøkt gjennomsnittlig med0,9
%.Forat Karmøyskalforbli en vekstkommune,må den årligefolketilvekstenværehøyereenn 0,8%.
Innbyggertallhar økt fra 36 971til 42 072i perioden 2000-2015,en økningpå 5 101personer.
Folketallsutviklingi sonene:Denstørstebefolkningsvekstener konsentrerti sone 2, 3 og 5, mens
sone1 og 4 har et mer stabilt folketall. Det er tydeligesentraliseringsprosesser
i kommunen.By-og
tettstedsområdenevokser,menskommunensspredtbygde områderhar stabileeller synkende
folketall.
Nettoinnflytting: Nettoinnflyttingenper 1000innbyggerehar økt i Karmøykommuneog i 2013var
det 9,6per 1000somflyttet. Tilsvarendetall for Rogalandvar 9,5per 1000og Norge7,9 per 1000.
Aldersfordeling:Etdemografisktrekk er at Karmøyhar en forholdsvis stor andelbarn 0-14år, men
den faller relativt sett. Gruppen15 – 24 år har en mer stabilutviklingmensaldersgruppen25-44har
stagnertnoe før den flater noe ut. Motsatt finner vi en relativ økningi aldersgruppen65-74år.
I 2014utgjordeandelen0-14år 20,3%av befolkningeni Karmøykommune.Tilsvarendetall for landet
er 18,2%og 20,3%for fylket. Forgruppen15-24år var andelenav det samledefolketallet 13,9%i
Karmøy,13,7%i Rogalandog 13,1%i Norge.Forgruppen25-44år utgjordeandelen26,4%av den
totale folketallet i Karmøy,29,1%i fylket og 27,5 %i Norge.Andelav befolkningensominngåri
gruppen45-64år i Karmøykommuneer 24,6%,for fylket er andelen23,9%og for landet25,3%.
Gruppen65–74år utgjorde8,6 %avdet totale folketallet i Karmøy,og i Rogalander andelen7,4%og
9 %for landet.Foraldersgruppen75-79er andeleni Karmøy2,5%av det totale folketallet,2,2 %i
Rogalandog 2,6 %for landet.Gruppen80 + utgjorde3,6 %avdet totale folketallet i Karmøy,3,5%i
Rogalandog 4,3 %i landet.

Begrunnelsefor valgav indikator: Befolkningsutviklingblir gjernesett på somden ene store indikatoren
for regionalutvikling.Ønsketom befolkningsveksthar sammenhengmedflere forhold bl.a.kommunens
inntektsgrunnlagog tilgangpå arbeidskraft.Utvikling i antall innbyggerehar betydningfor kommunens
planernår det gjelderomfangog kvalitet av de ulike tjenestenesomskalleverestil innbyggernei
fremtiden. Enungbefolkningkanværefordelaktigfor fortsatt å væreen vekstkommune.
Kilde:Folkehelseinstituttetog SSB.
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Diagram3.1.1.1:Folkemengde,2000-2015

Folkemengdepr. 1. januar2000-2015.Antallpersoner. Kilde:SSB.

Diagram3.1.1.2:Folketallsutviklingpr sone,2000– 2015

Utviklingi folketall i Karmøykommunepr. sone,antall personer.Kilde:SSB.
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Diagram3.1.1.3:Nettoinnflytting, 2008-2013

Statistikkenomfatter all registrertflytting mellom to norskekommunereller mellomen norskkommuneog utlandet
i løpet av et år. Dersomen personflytter flere gangeri løpet av et kalenderårtelleshver gangsomflytting.
Tilsvarendetellesflyttinger inn eller ut av en bydel. Flyttetallfor flyttinger mellombydeleri samme by er ikkeregnet
med.I flyttetallene for fylket er ikkeflytting mellom kommuneri fylket regnetmed.Kilde:Folkehelseinstituttet.

Diagram3.1.1.4:Aldersfordeling,2008-2014

Aldersfordelingi befolkningen(andeli prosent)for landet,fylket og Karmøykommune2008-2015,antall personer.
Kilde:Folkehelseinstituttet.
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3.1.2BEFOLKNINGSFRAMSKRIVING
Befolkningsframskrivingfor Karmøykommunefrem til 2040(middelsvekst)antyder en gradvis
økningi innbyggertalletfrem til 2040. Det er forholdsvissmåendringeri aldersgruppene0-64år fra
2020-2014(0-14år; 3,2%,15-24år; 5,0%,25-44år; 7,3%,45-64år; 2,9%).
Befolkningsframskrivinger
for perioden2020-20140tilsier at andeli aldersgruppen64-74år vil øke
med 30 %,andeli aldersgruppen75-79år vil økemed 45 %og andeli aldersgruppen80 + vil økemed
112%.Seren på økningenpå 80 + medutgangspunkti tall fra 2015,vil økningenværeca.150%.Som
ellersi landetforventesdet at andeleneldre vil økekraftig i kommendetiår.

Folkehelseinstituttetsbegrunnelsefor valgav indikator: Befolkningsframskriving
kantjene mange
formål og fungerersomer nyttig instrumentfor planleggingi kommunen.Høylevealderbetyr at folk
er vedgodhelseog at vi har godevelferdsordninger, men flere eldrekanogsåbety en økningi
befolkningensomhar behovfor helse-og omsorgstjenester.Kilde;St.meld.nr. 47, 2008-2009,
Samhandlingsreformen.
Aldersfordelingenog framskrivingergir informasjonom forventet fordelingav helsetilstand,behovfor
skoleog barnehageplasser
og etterspørseletter helsetjenesterog sykehjemsplasser.
Denkanogsågi
et godt inntrykkav arbeidsmarkedetog attraktiviteten til ulike regioner.Unge,nyutdannedebosetter
segi stor gradder de finner jobb. Dette bidrar til at de trekker ned gjennomsnittsaldereni området.
Kommunersomhar lav gjennomsnittsalderoppnårdermed en bonuseffekt,gjennomflere
skattebetalerei forhold til mottakereav offentlige ytelser,samtgenereltbedrehelsetilstand.
Kilde:SlettebakR.,2015.
Tabell3.1.2.1:Befolkningsframskriving,2020–2040
Alder /År

2020

2025

2030

2040

0-14 år

8686

8764

8827

8970

15-24 år

5777

5807

6031

6071

25-44 år

11084

11449

11624

11896

45-64 år

11052

11255

11429

11376

65-74 år

4192

4413

4589

5439

75-79 år

1449

1793

1903

2106

80 år+

1733

2160

2760

3688

Sum

43973

45641

47163

49546

Framskrevetfolkemengdei fem årsintervall til 2040,med utgangspunkti folketallet per 1.1.2015.Framskrivingene
viserframtidigutviklingut fra forutsetningerom fruktbarhet,levealder,innenlandskflytting og innvandringmed
utgangspunkti denobserverteutviklingen,basertpå middelsveksti de nevntekriteriene.Kilde:
Folkehelseinstituttet.
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3.1.3ETNISITET
Innvandrereog norskfødtemed innvandrerbakgrunn:Det har vært en gradvisøkningi gruppeni
Karmøykommunede sisteårene.I 2015var ca.9,6 %av Karmøysbefolkninginnvandrereog
norskfødtemedinnvandrerforeldre,mensandelenvar ca.3, 5 %i 2000.
Innvandringhar vært en viktig pådriveri Karmøysfolketallsøkningsidenårtusenskiftet.Sidenår 2000
har Karmøysfolketall økt med5 091personer,hvor 2 747(54%) avdem var innvandrereeller
norskfødtemedinnvandrerforeldre.
Førsteog andregenerasjonsinnvandrereetter verdensdel:65 %kommerfra Europamed unntakav
Tyrkia.

Begrunnelsefor valgav indikator: Innvandrerbefolkningener en sammensattgruppenår det gjelder
alder,kjønn,opprinnelsesland,sosioøkonomiskstatus,innvandringsgrunnog oppholdstid.
Innvandrerneshelseer derfor formet av en rekkeulike faktorer,og helsebehovenevil ogsåendreseg
med oppholdstiden.Noenavhelseforskjellenemellomde ulike innvandrergruppenehar sammenheng
med sosioøkonomiskstatus(Rechel,2011),menlav sosioøkonomiskstatuskanogsåværeet resultat
av å væreinnvandrer.Fortsatter kunnskapenom innvandrerbefolkningenshelsemangelfull.
Kommunalkompetanseom helseblant flyktningerog innvandrereer en forutsetningfor å lykkesmed
helsefremmendeog forebyggendearbeid.Tiltaksomredusererspråkproblemerog letter
integreringener viktig folkehelsearbeid.Kilde:Folkehelseinstituttet/Folkehelserapporten
2014.

Diagram3.1.3.1:Innvandrereog norskfødtemed innvandrerforeldre,2002-2015

Folketallsutviklingi Karmøy2000-2015,innvandrereog norskfødtemed innvandrerforeldre.Kilde:SSB.
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Diagram3.1.3.2:Førsteog andregenerasjonsinnvandrere i Karmøyetter verdensdel,2015

Førsteog andregenerasjoninnvandrerei Karmøyetter verdensdel,i prosentav befolkningen,2015.Kilde SSB.
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3.1.4PERSONER
SOMBORALENEI ALDEREN
45 ÅRELLER
ELDRE

Andel personersombor alenei Karmøyhar vært relativ stabilfra 2009(20,3%)til 2014(21%).
Andeleni 2014er noe lavereenn i landetsomhelhet (25,6%)og Rogaland(22,6%).

Folkehelseinstituttetsbegrunnelsefor valgav indikator: Aleneboendeantaså væreen potensieltutsatt
gruppe,bådeøkonomiskog sosialt.Aleneboendeer i risikogruppenfor å utvikle psykiske
helseproblemer.Kilde:Folkehelseinstituttet.
Diagram

3.1.4.1:

Personer

som bor alene 45 år eller eldre,

2005-2014

Andelpersonersombor i en-personhusholdninger
i prosentav befolkningenper 1. januar.Andel(prosent) = prosent
andel.Talleneer ikkestandardiserte.Kilde:Folkehelseinstituttet. Kommunehelsastatistikkbank.
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3.1.5VURDERING
AVÅRSAKSFORHOLD,
KONSEKVENSER
OGFORKLARINGER
Status
Befolkningsendring Pr.1. januar2015:42.072
(absolutttall)

Folkemengde

Geografisk
utvikling

Nettoinnflytting
(per 1000)

Aldersfordeling
(andeli prosent)

innbyggere.
Økningpå ca.0,9%årlig
de sisteårene.5101flere
innbyggerei 2015enn i
2000.
Befolkningsveksten
er
ujevnt geografiskfordelt.
Nettoinnflyttingentil
Karmøykommunehar økt
og denvar 9,6per 1000i
2013.

Noendemografiske
trekk fra 2008– 2014er
at Karmøyhar en
forholdsvisstor andel
barn 0-14år, menden
faller relativt sett.
Gruppen15 – 24 år har
en mer stabilutvikling
mensaldersgruppen2544 har stagnertnoe før
den flater noe ut.
Karmøykommunehar
en litt lavereandeli den
arbeidsførealderen2444 år enn landetog
fylket. For
aldersgruppen65-74år
er det en relativ økning.

Mulige årsaker

Mulige konsekvenser/
forklaring

Viktigsteårsaktil
befolkningsveksti Karmøy
kommuneer innvandring
og fødselsoverskudd.
Fødselsoverskudd
serut til
å væredenviktigste
bidragsytertil veksten,dvs.
at vekstenskapesi
kommunen.
Nettoinnflytting ser
derimot ut til å bli en stadig
viktigerebidragsytertil
folketilveksti Karmøy
kommune.

Ungbefolkningkanantydeet
godt arbeidsmarked,og de har
ofte bedrehelseennen eldre
befolkning.

Tilflytting: Godt
arbeidsmarked,økt
innvandring,attraktive
boligområderog tilgangpå
tomter, studietilbudetved
HøyskolenStord
Haugesund(HSH),familier
somkommertilbaketil
røttene, tilknytning,gode
oppvekstsvilkår,nærhettil
natur, friluftsliv,
oversiktligelokalsamfunn.
Utflytting: Manglende
utdanningsmuligheter,
noenflytter grunnet
studierog/eller jobb og blir
værende,etableringav
familie,fagmiljø,behovfor
et størremiljø,kommunale
tjenestetilbud,kultur tilbud, arbeidsmarkedog
muligheterfor karriere.

Dersomregionenikkefremstår
somattraktivt stedå bo, leveog
arbeidei vil denpå sikt tape
kompetanse.
Lavereandeli arbeidsføralder
kanføre til noenutfordringeri
forhold til å få riktig kompetanse
i regionenog kommunen.
Envoksendegruppemed eldre
(bl.a.en ressurssomfrivillige),
men ogsået sykdomsbildemer
pregetav kroniskeog
sammensattehelseproblemer–
inkludert demens.
Enstørreandeleldrekan
medføreopphopingav diabetes,
kreft, hjerte- og kar sykdommer
m.m. sidenforekomstenav disse
stigermed alderen.
Flereeldre uten pårørendei
nærmiljøkangi et størrepress
på innleggelseri
sykehjem/institusjon.
Antall uføretrygdedestigerfrem
mot pensjonsalder,slik at denne
gruppenkanøke.
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Status
Befolkningsframskrivinger
(absolutttall)

Innvandrereog
norskfødte
med
innvandrerforeldre
(absolutttall)

Mulige årsaker

Mulige konsekvenser/ forklaring

Befolkningsframskrivinger (Seårsakerforrige side.)
(middelsvekst)sierat
antall innbyggerevil være
Laveredødelighet,lavere
49.546i 2040.
fruktbarhet og aldringav
store fødselskull.
Det er forholdsvissmå
endringer
Høylevealderbetyr at folk
aldersgruppene0-64år
er vedgodhelseog at
fra 2020-2014(0-14år;
velferdsordningeneer
3,2%,15-24år; 5,0%,25gode.
44 år; 7,3 %,45-64år; 2,9
%).

Andeleldre i Norgevil voksekraftig.
Det kanføre til størrebehovfor
ansattei denoffentlige
omsorgssektorensamtidigsomden
norskearbeidsstokkenkrymper.

Befolkningsframskrivinger
for perioden2020-20140
tilsier at andeli
aldersgruppen64-74år
vil økemed 30 %,andeli
aldersgruppen75-79år
vil økemed 45 %og andel
i aldersgruppen80 + vil
økemed 112%.Seren
på økningenpå 80 + med
utgangspunkti tall fra
2015,vil økningenvære
ca.150%.

Konsekvensene
kanbli at det
offentlige trekker ut lavt utdannet
arbeidskraft,mensprivat sektorvil
beholdeen relativt stor andelhøyt
utdannedearbeidstakere.

Innvandringer en viktig
pådriverfor
befolkningsøkning.

Nåreldrebølgenslårinn for fullt,
trengsdet flere folk innenpleie-og
omsorgsyrkene,men ikke
nødvendigvispersonermed høy
spesialkompetanse
(leger,
spesialsykepleiere
m.m.)

Kilde:Normann,E.D.B,2010NHH

Semuligeårsakerunder
folketall.

Fra2000til 2015har
antall innvandrereøkt
med 2747personer.
Halvpartenav
befolkningsveksten
utgjøresav personermed
internasjonalbakgrunn.

Innvandrerbefolkningener en
sammensattgruppenår det gjelder
alder,kjønn,opprinnelsesland,
sosioøkonomiskstatus,
innvandringsgrunnog oppholdstid.
Innvandrerneshelseer derfor formet
av en rekkeulike faktorer,og
helsebehovenevil ogsåendreseg
med oppholdstiden.Det trengsmer
forskningpå feltet.
Arbeidsledighetenog andeli
lavinntektshusholdningerer større
blant innvandrereenn i befolkningen
somhelhet.

Personersom
bor alene
(andeli
prosent)

Relativstabilandel,21 %i
2014

Tradisjoneltsamfunn,
seperasjonsratene
er under
snittet for landet.

Utsatt gruppebådeøkonomiskog
sosialt.Dette kanøkerisikoenfor
psykiskelidelser.
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3.2 OPPVEKST OG LEVEKÅRSFORHOLD
3.2.1LAVINNTEKT
HUSHOLDNINGER
0-17ÅR
LavinntektOECDunder 18 år: Barnefattigdommenhar økt i landetog Karmøykommune fra 2005til
2013.I Karmøykommunehar det vært årligesvingninger,menfra 2009til 2013har økningenvært
gradvisfra 4,7%i 2009til 6,2 %andelav barnogungesombor i lavinntekthusholdninger.I Norgehar
tilsvarendetall økt fra 6 %i 2009til 7,5%i 2013, mensdet for Rogalandvar 3,0 %i 2009og 3,4 %i
2012.At Rogalandliggerunder snittet for landetog Karmøykanbla.ha sammenhengmedhøye
lønningeri oljenæringen;lønningersomhar doblet segde siste10 til 15 årene.Vedtolkningmå en ta
hensyntil at den ogsåinkludererde somhar valgtå arbeidedeltid. I følgeSSB,er et det særlige
innvandrerbarnsomstår for økningeni Norge.Kilde: Folkehelseinstituttet/SSB/NRK.

Folkehelseinstituttetsbegrunnelsefor valgav indikator: Inntekt og økonomier grunnleggende
påvirkningsfaktorerfor helse,og forskninghar vist at det er en sammenhengmellominntektsnivåog
helsetilstand.Lavinntekt økersannsynlighetenfor dårligselvopplevdhelse,sykdomog for tidlig død.
Statistisksentralbyråbenytter OECD-skala
når de regnerut antall fattige. Herer fattige definert som
den andelenavbefolkningensomhar en inntekt etter skatt somliggerunder 50 prosentav
medianinntekteni tre sammenhengende
år. Medianinntektener det midterstebeløpeti en fordeling
av inntekter sortert etter størrelse.Kilde:Folkehelseinstituttet/Storenorskeleksikon(snl.no).
Diagram3.2.1.1:LavinntektOECDunder 18 år, 2008- 2012

Personeri husholdninger0-17år, med inntekt underhenholdsvis50 %av nasjonalmedianinntekt,beregnet etter
OECD-skala.
Årligetall. Statistisksentralbyråbenytter OECD-skala
når de regnerut antall fattige. Her er fattige
definert somandel av befolkningensomhar inntekt etter skattsomliggerunder50 prosentav medianinntekteni
tre sammenhengendeår. Medianinntektener det midterste beløpeti en fordelingav inntekter sortert etter
størrelse.Kilde:SSB,Folkehelseinstituttet,ssl.no.
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3.2.2ARBEIDSLEDIGHET
Fra2011til 2014har arbeidsledighetenfor Karmøykommunestegetfra 2,7 %til 3 %.I 2014lå
gjennomsnittsledigheteni Karmøykommuneoversnittet for Norgeog Rogaland.Pr.oktober 2015er
andelhelt arbeidsledige3,9 %i Karmøykommune,4 %i Rogalandog 2,9%i Norge.
Statistisksentralbyråforventer at arbeidsledigheten for Norgenår en topp på rundt 4 %i 2016.
Dårligeretider i oljebransjener en av hovedgrunnene til økendearbeidsledighet.Norskøkonomihar
hatt en oljerelatert boomi årevisetter finanskrisen. Denhar snuddog dette gir ringvirkningertil
andredelerav norskøkonomi.Kilde:Norgesbank/SSB.

Folkehelseinstituttetsbegrunnelsefor valgav indikator: Arbeidsledigeantaså væreen utsatt
gruppe,bådeøkonomisk,helsemessigog sosialt.Arbeidsledighethar betydningfor bådehelseog
levekår.Personersomstår utenfor arbeidslivog skole har dårligerepsykiskhelseog mer usunne
levevanerennpersonersomer i arbeid.Arbeidsledigehar en tendenstil dårligerepsykiskog somatisk
helseenn personersomer i jobb. Men det er uklart i hvor stor graddet er personermedsvekket
helsesomblir arbeidsledigeog hvor stor graddet er tilstandensomarbeidsledigsomsvekkerhelsen.
Forskningkonkluderermidlertidigmedat arbeidsledigehar størreproblemermed denpsykiske
helsenog at forverringi den psykiskehelsenpleier å inntreffe etter at en er blitt arbeidsledig.Kilde:
Reneflot,Evensen2012,Zhang.S,BhavsarV.2013.Arbeidsledighetenbør sesi sammenhengmed
næringslivi regionenog syketrygd.Kilde:Folkehelseinstituttet.
Diagram

3.2.2.1:

Arbeidsledighet

15-74

år, 2000-201

5

Registrertearbeidsledigei prosentav arbeidsstyrken 15-74år. Årligetall. Statistikkenomfatter alle personersom
står registrerti Navsarbeidssøkerregister
enten som helt arbeidsledigeller somdeltakerpå et arbeidsmarkedstiltak.
Dette inkludererogsåpersonersomidentifiseresmed såkalteD-nri stedetfor fødselsnummer,dvs.utenlandske
personeruten oppholdstillatelsesomer på korttidsoppholdi Norge.Registrertearbeidsledigeomfatter i
utgangspunktetalle aldre,men det er sværtfå under 16 år eller over 66 år. Kilde:Folkehelseinstitut
tet,
Kommunehelsastatistikkbank.
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3.2.3LEGEMELDT
SYKEFRAVÆR
Legemeldtsykefraværfor landet,Rogalandog samtligekommuner,øktekraftig under
konjunkturnedgangenhøsten2008.I de tre førstekvartalenei 2009sammenlignetmed 2008øktedet
legemeldtesykefraværetmed9,7 prosentfor mennog 2,9 prosentfor kvinner.Tidligereerfaringer
tyder derimot på at sykefraværetgårned når ledigheten øker.Etter 2009sanklegemeldtsykefravær
og for Karmøykommunevar det 4,7 %i 2012og 2014.Karmøykommuneliggerundersnittet for
Norge,menover snittet for Rogaland.Kilde:nav.no
Diagnosegrupper:Muskelog skjelettlidelserog psykiskelidelserer de to størstediagnosegruppenei
Karmøykommuneog ogsåi landetfor øvrig.I 2012utgjorde disseto diagnosegruppene59 prosentav
det legemeldtesykefraværeti Norge,og medførerofte langvarigsykefravær.I Karmøykommunehar
muskelog skjelettlidelserutgjort ca.35 %og psykiskelidelserca.15 %av legemeldtsykefravær.Det
serut til at muskelog skjelettlidelserog psykiske lidelserkanha et «noekomplementært»forhold.
Det er viktig å væreklar over at det kun er muligå ha en diagnosepå sykemeldingen.
Kilde:Karmøykommune,Statensarbeidsmiljøinstitutt; 2013-2015.

Begrunnelsefor valgav indikator: Sykefraværer et aktuelt tema og har fått økt oppmerksomheti
forskningen,særligi kjølvannetav IA (Inkluderende Arbeidsliv).Datafra levekårsundersøkelsen
til
StatistiskSentralbyråviserat:
- nærmereto av fem personersomoppgir et sykefraværpå minst 14 dager i løpet av ett år mener
at fraværet er forårsaketav helseplagersomhelt eller delvisskyldtesjobben.
Det er godt dokumentertat det psykososialearbeidsmiljøethar betydningfor somatiskeog psykiske
helseplager.I flere nyerenorskestudierhar manfunnet at psykososialefaktorer har betydningfor
muskel-/skjelettplagerog psykiskeplager.Flereinternasjonaleog noennorskestudierhar vist at det
psykososialearbeidsmiljøethar betydningfor sykefravær.Det dreier segom faktorer somfor
eksempellav kontroll over egnearbeidsoppgaver,lav sosialstøtte eller negativesosialerelasjonerpå
arbeidsplassen.Hvilkepsykososialefaktorer somer viktigstfor sykefraværeti Norgeer imidlertid i
liten gradstudert i populasjonsrepresentative
utvalg. Sysselsatteihelse-og sosialsektorenog
undervisningssektoren
er spesieltutsatt for sykefravær,mendet foreliggersålangt ingennorske
sektorstudierpå feltet med legemeldtsykefraværsom utfall.
Kilde:Statensarbeidsmiljøinstitutt; 2013-2015.
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Diagram3.2.3.1:Legemeldtsykefravær,2005-2014

Taptedagsverkpå grunnav egensykdomi prosentav avtaltedagsverk,beggekjønn,bosted,år. KildeNAV.no.

Diagram3.2.3.2:Diagnosegruppe,legemeldtsykefravær for bedriften Karmøykommune,2007-2014

Diagnosegrupperde sisteårene,muskelog skjelettlidelser,psykiskelidelser,svangerskapslidelser
og sykdommeri
luftveienei Karmøykommune.Det er kun muligå registrere legemeldtsykefraværmed en diagnosepå
sykemeldingen.Kilde:Karmøykommune.
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3.2.4UFØRETRYGD

I Karmøykommunevar andelensommottak uføretrygd 3,4 %av arbeidsstyrkeneller 517,3personeri
2011-2013.Avdissevar279personerkvinnerog 238,3 menn.I 2006-2008var tilsvarendetall 3,1 %av
arbeidsstyrken.Dette utgjorde427personer,hvorav205var mennog 222kvinner.Karmøykommune
liggerover snittet for landetog Rogalandfor antall uføretrygdede.
Uføretrygdkaninnvilgestil personersomhar fått inntjeningsevnenredusertmedminst 50 %på grunn
av langvarigskadeeller sykdom.Defleste somblir uføretrygdedeforblir permanentutenfor
arbeidslivet.Dette,kombinertmedhelseproblemerblir vanligeremedøkendealderog medførerat
andelenuføretrygdedestigerkraftig etter hvert som alderennærmersegpensjonsalder.Som
hovedtendenser det en størreandelkvinnerennmenn somblir uføretrygdedeog kjønnsforskjellene
blir størremed økendealder.Kilde:SlettebakR.,2015.

Folkehelseinstituttetsbegrunnelsefor valgav indikator: Gruppenuføretrygdedeer en utsatt gruppe
psykososialtog materielt. Omfangetavuføretrygder en indikator på helsetilstand(fysiskeller
psykisk),men må sesi sammenhengmednæringslivet,utdanningsnivåog jobbtilbudet i kommunen.
Gruppersomstår utenfor arbeidslivog skolehar i gjennomsnittdårligerepsykiskhelseog mer usunne
levevanerennde somer i arbeid.Desisteti årenehar andelensomfår sykmeldingog uføretrygdvært
høyerei Norgeenn i andreOECD-land.
Øktehelseproblemeri befolkningenkanikkeforklaredette.
Årsakenetil sykefraværog uførepensjoner vanskeligeå fastslå.Ofte er de sammensatte,og forhold
somusikkerarbeidssituasjon,nedbemanninger,livsstilsfaktorer og andresosialefaktorer kanpåvirke
sykefraværetog andelensomsøkeruføretrygd.Kilde: Folkehelseinstituttet.
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3.2.4.1:

Uføretrygd,

18 – 44 år, 3 års glide nde gjennomsnitt,

2006 - 2013

Norge
Rogaland
Karmøy
Haugesund
Ullensaker
Ålesund

Andeluføretrygdedei prosentav befolkningeni alderenfra 18 t.o.m. 66 år sommottar uføretrygdi prosentav
befolkningen.Andel(prosent),standardisert,angitt somgjennomsnittover 3-årsperioder,standardisert for aldersog kjønnssammensetning.
Statistikkenviser3 årsglidendegjennomsnitt(dvs.gjennomsnittfor overlappende3årsperioder).Kilde:Folkehelseinstituttet.Kommunehelsastatistikkbank.
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3.2.5MOTTAKERE
AVSOSIALHJELP

Andel sommottar sosialhjelp18 – 24 år i Karmøykommunevar 4,5 %i forhold til folkemengden i
2010- 2012.Talletliggerundersnittet for Norge(5,8%)og Rogaland(5,2%).
Andel sommottar sosialhjelp25 – 66 år i Karmøykommunevar 1,8 %i forhold til folkemengden i
2010-2012.Tilsvarendeverdi er 3,3%for Norgeog 2,5 %for Rogaland.
Sosialhjelpytesav kommunenetil personersomikkekansørgefor egetlivsopphold,og skalfungere
somer sikkerhetsnett.Ordningenbenytteshyppigstav personermellom18 og 24 år og faller deretter
med økendealder.Denbrukesofte i kombinasjonmed andreytelser.

Folkehelseinstituttetsbegrunnelsefor valgav indikator: Mottakerneav sosialhjelper en utsatt
gruppepsykososialtogmaterielt. Dehar ofte en mer marginaltilknytningtil arbeidsmarkedet,kortere
utdanningog laverebostandardenn befolkningenellers.Det er ogsåvist at det er langt størreinnslag
av helseproblemerblant sosialhjelpsmottakereenn i befolkningenellers,og særliger det en stor
andelmedpsykiskeplagerog lidelser.
Utbredelsenav sosialhjelpi totalbefolkningener et uttrykk for pågangenpå det kommunale
hjelpeapparatetfra personersomfor kortere eller lengretid er avhengigav økonomiskstøtte til
livsopphold.Langtids avhengighetav sosialhjelpkan bl.a.gjenspeileet lokalt vanskelig
arbeidsmarked,menogsåat sosialtjenestenleggerulik vekt på aktiviseringav den enkelteog på
tverrfagligsamarbeid.Kilde:Folkehelseinstituttet.
Diagram
2012

3.2.5.1:

Mottakere

av sosialhjelp,

18 – 24 år, 3 års glidende

gjennomsnitt,

2005 -

Andelsosialhjelpsmottakereialderen18-24år i prosenti forhold til folkemengden.Statistikkenviser 3 års
glidendegjennomsnitt(dvs.gjennomsnittfor overlappende3-årsperioder),standardisertetall. Kilde:
Folkehelseinstituttet.
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Diagram
2012

3.2.5.2:

Mottakere

av sosialhjelp,

25-66

år, 3 års glidende

gjennomsnitt,

2005-

Andelsosialhjelpsmottakereialderen25-66år i prosenti forhold til folkemengden.Statistikkenviser 3 års
glidendegjennomsnitt(dvs.gjennomsnittfor overlappende3-årsperioder),standardisertetall. Kilde:
Folkehelseinstituttet.
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3.2.6BARNEHAGEDEKNING
OGUTDANNEDE
LÆRERE
I BARNEH
AGEN
Antall barn med barnehageplass:I Karmøykommunegår90,3prosentavbarnai barnehage.
Tilsvarendetall for Norgeer 90,2.
Antall barn somer minoritetsspråkelige:Andelminoritetsspråkeligebarner 7,8%i Karmøyi 2014,
mot 14,4%i landet.
Andel styrere og pedagogiskeledere med godkjent utdanning:Andelutdannedestyrereog ped.
lederemedgodkjentførskoleutdanninger 92,5%i Karmøykommuneog 90,5%for landet.

Tidliginnsatser en viktig utjevningsstrategi: Enrekkeundersøkelserviserpositivsammenheng
mellombarnehagerav høykvalitet og småbarnsutviklingav tankesett,følelserog sosialeevner.
Særliger denneutviklingenpositivfor småbarnsom vokseropp i familier med dårligøkonomiog lav
utdanninghosforeldrene.Godkompetansei barnehagenebidrar til økt kvalitet på tilbudet somigjen
fører til utjevningav sosialulikhet i helseblant barn.Brukenav barnehageblant innvandrereer
betydeliglavereenni restenav befolkningen.Samtidig er det studiersomviserat det særliger
gunstigfor barnav immigrantfamilierå gåi barnehage.Studierviserogsåat barnsomhar gått i
barnehagehar høyeresannsynlighetfor å fullføre videregåendeskoleog høyereutdanning(Havnes
T.,MogstadM., 2009)og at barnehagerkanbidra til å fremmegodpsykiskhelse(Major E.E.,Dalsgard
K.S.,Nord E.,OseS., RognerudM., AarøL.E.,2011). Norskebarnehagerholder et gjennomgående
høyt kvalitetsnivå.Samtidiger denpågåendedebatten medhensyntil fordeler og ulempermed
barnehageviktig.Dengårbl.a.ut på hvor myetid barnaskaltilbringe der og hvor gamlede skalvære
før de starter.Kilde:Helsedirektoratet,Slettebak, R.2015.
Tabell3.2.6.1:Barnehagedekning,minoritetsspråkelige og andel med godkjentutdanning
K13= Kommunegruppe13
Karmøy
Karmøy
K13
K13
(sammenlignbarekommuner)
2013
2014
2013
2014
Andelbarn medbarnehageplass
89,0%
90,3%
91,1%
91,4%
Andelbarn somer
minoritetsspråkelige
Andelstyrereog ped.lederemed
godkjent førskoleutdanning

Norge
2014
90,2%

6,7 %

7,8 %

12,7%

14,1%

14,4%

88,5%

92,5%

89,2%

91,3%

90,0%

Kilde:Budsjettog økonomiplan2016– 2019,Karmøykommune.
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3.2.7NIVÅI LESING
Forklaringav fargerød, gul +, gul – og grønn:Dissefargenebenyttesfor å plassereindikatorenlesing
utfra oppnådderesultaterpå nasjonaleprøver,innen grunnskole.Fargenelesesavetter hvilket nivå
kurveneer plassert. Grønner høyesteverdi og beste skår,gul + nesthøyeste,deretter kommergul –
og rødeer lavestenivå.
Nasjonaleprøver lesing5. trinn: Elevenei Karmøykommuneskåreri snitt 1,95på nasjonaleprøveri
lesingi skoleåret14-15.Tilsvarendetall nasjonalt er 2,05menssnittet for fylket er 2,03. Kurvenligger
på gul –.
Nasjonaleprøver lesing8. trinn: Elevenei Karmøykommuneskårer2,84i gjennomsnittpå den
nasjonaleprøven.Tilsvarendegjennomsnitter 3,05for fylket og 3,08for landet.Kurvenliggerpå gul -.
Karmøykommuneliggerunder snittet for landetog fylket for 5. og 8. klassemenresultatetfor 8. er
relativt sett lavereenn for 5. trinn.
Resultateri de ulike sonene:Det har vært storeårligevariasjonermellomkullene, soneneog
oppnåddresultatpå nasjonaleprøverfor 8. trinn. I skoleåret2014-2015lå resultatet høyestfor sone
fem, og lavestfor soneen. Hovedtrendener at kurvenefor sonenehar liggetpå gul-og rødt.

Folkehelseinstituttetsbegrunnelsefor valgav indikator: Enavskolensaller viktigsteoppgaverer å
hjelpeelevenetil å bli godelesere.Å kunneleseer en verdi i segselv,for opplevelse,engasjementog
identifikasjon.Det er ogsået nødvendiggrunnlagfor læringi de flestefagog forteller noe om hvor
godt elevenemestrerleseferdigheterog tekstforståelse.
Grunnskolener en av de viktigstearenaenefor utjevningav sosialeforskjeller.Eleveneskalutrustes
med kompetansetil å kunneta sunnevalgog ta varepå segselvog de rundt seg.Samtidigseren at
sosialeforskjellervedvarergjennomskoleløpetog tydeliggjøresav karakternivåeti ungdomsskolen.
Det er en tydeligsammenhengmellomforeldrenesutdanningsnivåog resultatetpå nasjonaleprøveri
8. klasse(KeatleyD.,FrenchD.,McKillopD.,2009).Resultatenehengersammenmed karakterenesom
igjenhengersammenmedsannsynlighetenfor å fullførevideregåendeskole.Engjennomgangav hva
somkjennetegnerskolersomskårerhøyt på nasjonale prøverviserat skolenehar stort
undervisningsomfang,
et høyeretimetall en det somer fastsattav skolemyndigheteneog en godt
utbygdinformasjonsteknologisinfrastruktur (målt som pc tetthet i skolen)(GrøgaardJ.N,2012).Høyt
utdannedeforeldre medstabilehjemmeforholdbidrar ogsåpositivt. Kilde:SlettebakR.,2015.
Karmøykommunehar satsetmålrettet på å hevelesekompetansenvedbruk av SOL(systematisk
observasjonav lesing).Elevenei barneskolenekartleggesgjennomSOLverktøyet2 gangerårlig.Vedå
systematisere,kartleggeog bruketiltakspakkerforventesdet at mangeeleverfår en bedre
leseutvikling.I barneskolener utfordringennå å implementereSOLsomen naturlig del av
leseopplæringenog hevekompetansenvedå setteinn godetiltak. Ungdomstrinnenehar fortsatt et
stykkefør implementeringenav SOLer på plass.Kilde: Budsjettog økonomiplan,Karmøykommune
2016-2019.
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Diagram3.2.7.1:Nasjonaleprøver lesing,5. trinn
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Nivåpå nasjonaleprøveri lesing5. trinn, standardisertetall. Det er ikkemuligå henteut tall for kommunene
Haugesund,Ullensakerog Ålesundi PULS.Skalaer fra 1 – 3. Tallet1 er lavestenivåog 3 er høyestenivå.Rødfargeer
fra 0,01– 1,8,Gul– er fra 1,8 – 2,0.Gul+ er fra 2,0– 2,2.Grønner fra 2,2– 3,1.Fargenelesesav fra hvor kurveneer
plasserti forhold til fargen.Kilde:PULS.(Hensikten medPULSer å styrkeskolenesog barnehageneskapasitet
gjennomarbeidmed refleksjonover egenpraksisog samskapingav konkretemål og tiltak. PULSer bådeet
analyseverktøyog et prosessverktøy).

Diagram3.2.7.2:Nasjonaleprøver lesing,8. trinn
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Nivåpå nasjonaleprøveri lesing8. trinn, standardisertetall. Det er ikkemuligå henteut tall for kommunene
Haugesund,Ullensakerog Ålesundi PULS.Skalaer fra 1 – 5. Tallet1 er lavestenivåog 5 er høyestenivå.Rødfargeer
0,01– 2,8gul fargeer fra 2,8 – 3,1.gul fargeer fra 3,1– 3,4,grønnfargeer fra 3,4– 5,1.Fargene lesesav fra hvor
kurveneer plasserti forhold til fargen.Kilde:PULS.(Hensiktenmed PULSer å styrkeskolenesog barnehagenes
kapasitetgjennomarbeidmed refleksjonover egenpraksisog samskapingav konkretemål og tiltak. PULSer bådeet
analyseverktøyog et prosessverktøy).
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Diagram3.2.7.3:Nasjonaleprøver resultater sonevis
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Nivåpå nasjonaleprøveri lesing8. trinn, standardisertetall, sonevis.Det er ikkemuligå hente ut tall for
kommuneneHaugesund,Ullensakerog Ålesundi PULS.Skalaer fra 1 – 5. Tallet1 er lavestenivåog 5 er høyestenivå.
Rødfargeer 0,01– 2,8 gul fargeer fra 2,8– 3,1.gul + er fra 3,1– 3,4,grønnfargeer fra 3,4– 5,1. Fargenelesesav fra
hvor kurveneer plasserti forhold til fargen.Kilde: PULS.(Hensiktenmed PULSer å styrkeskolenesog barnehagenes
kapasitetgjennomarbeidmed refleksjonover egenpraksisog samskapingav konkretemål og tiltak. PULSer bådeet
analyseverktøyog et prosessverktøy).
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3.2.8.NIVÅI MATEMATIKK
Forklaringav fargerød, gul +, gul – og grønn:Dissefargenebenyttesfor å plassereindikatoren
regningutfra oppnådderesultaterpå nasjonaleprøver, innengrunnskole.Fargenelesesav etter
hvilket nivåkurveneer plassert.Grønner høyesteverdi og besteskår,gul + nest høyeste,deretter
kommergul – og rødeer lavestenivå.
Nasjonaleprøver regning5. trinn: Elevenei Karmøykommuneskåreri snitt 50,4i skoleåret 15-16på
på nasjonaleprøveri regning.Tilsvarendetall nasjonalt er 50,2menssnittet for fylket er 50,9. Kurven
liggerpå gul +.
Nasjonaleprøver regning8. trinn: Elevenei Karmøykommuneskåreri snitt 48,1på den nasjonale
prøveni regning.Tilsvarendesnitt er 50,8for fylket og 50 for landet.Kurvenliggerpå gul -. Karmøy
kommuneliggerover snittet for landetog under snittet for fylket for 5. trinn men resultatetfor 8.
trinn liggerundersnittet for fylket og landet.

Folkehelseinstituttetsbegrunnelsefor valgav indikator: regninger en basisferdighetsomer viktig i
videreutdanningsløpogarbeidslivet.
Kilde:Folkehelseinstituttet.
Grunnskolener en av de viktigstearenaenefor utjevningav sosialeforskjeller.Eleveneskalutrustes
med kompetansetil å kunneta sunnevalgog ta varepå segselvog de rundt seg.Samtidigseren at
sosialeforskjellervedvarergjennomskoleløpetog tydeliggjøresav karakternivåeti ungdomsskolen.
Det er en tydeligsammenhengmellomforeldrenesutdanningsnivåog resultatetpå nasjonaleprøveri
8. klasse(KeatleyD.,FrenchD.,McKillopD.,2009).Resultatenehengersammenmed karakterenesom
igjenhengersammenmedsannsynlighetenfor å fullførevideregåendeskole.Engjennomgangav hva
somkjennetegnerskolersomskårerhøyt på nasjonale prøverviserat skolenehar stort
undervisningsomfang,
et høyeretimetall en det somer fastsattav skolemyndigheteneog en godt
utbygdinformasjonsteknologisinfrastruktur (målt som pc tetthet i skolen)(GrøgaardJ.N,2012).Høyt
utdannedeforeldre medstabilehjemmeforholdbidrar ogsåpositivt. Kilde:SlettebakR.,2015.
Høsten2015startet satsingen"Tett på realfag" somer en nasjonalstrategifor realfagi barnehagen
og grunnopplæringen.Satsingenskalpågåi fire år frem til 2019.Påbakgrunnavet politisk vedtak
våren2015søkteKarmøykommuneom å bli realfagskommuneog kom medi satsingeni pulje en.
Denkommunalestrategienbyggerpå nasjonalrealfagstrategiog tiltaksplanog skalpolitisk behandles
i hovedutvalgoppvekstog kultur 27.januar2016.Strategienhar sommål å økekompetanseni
naturfagfor barnehagelærere,lærereog elever.I tillegghar mansommålsettingat flere barnog unge
skalpresterepå et høyt og avansertnivåog at færre barnog ungeskalpresterepå lavt nivåi naturfag.
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Diagram3.2.8.1:Nasjonaleprøver regning,5. trinn
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Nivåpå nasjonaleprøveri regning5. trinn, standardisertetall, sonevis.Det er ikkemulighetå hente ut tall for
kommuneneHaugesund,Ullensakerog Ålesundi PULS.Elevenesmestringsnivåblir publisertpå en skalafra 0-100,
med et gjennomsnittpå 50 skalapoeng.Talleneer normert i forhold til nasjonaleresultater.Grenseverdieneer: rød:
0 – 47,5poeng,gul-:47,5– 50 poeng, gul: 50 – 52,5 poeng, grønn:52,5– 100poeng.PULSleggerom systemeti
tråd men utviklingenav bedrenasjonaleprøver. Derfor er det ikkemuligå henteut tall lengretilbake i tid, og
tabellenefor lesingog regninger ulike.Kilde:PULS.

Diagram3.2.8.2:Nasjonaleprøver regning,8. trinn
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Nivåpå nasjonaleprøveri regning5. trinn, standardisertetall, sonevis.Det er ikkemulighetå hente ut tall for
kommuneneHaugesund,Ullensakerog Ålesundi PULS.Elevenesmestringsnivåblir publisertpå en skalafra 0-100,
med et gjennomsnittpå 50 skalapoeng.Talleneer normert i forhold til nasjonaleresultater.Grenseverdieneer: rød:
0 – 47,5poeng,gul-:47,5– 50 poeng, gul: 50 – 52,5 poeng, grønn:52,5– 100poeng.PULSleggerom systemeti
tråd men utviklingenav bedrenasjonaleprøver. Derfor er det ikkemuligå henteut tall lengretilbake i tid, og
tabellenefor lesingog regninger ulike.Kilde:PULS.
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3.2.9FRAFALL
VIDEREGÅENDE
SKOLE

Frafalleti videregåendeskolefor Karmøykommunelå på 19,8%i 2013,mensdet for Rogalandlå på
22,2%og for Norge24,6%. Talletfor frafallet i Karmøykommunehar sunketfra 21,1%i 2007-2009
til 19,6i 2011-2013.Frafalleter størrefor yrkesfagligutdanningenn for studiespesialiserende
utdanning.

Folkehelseinstituttetsbegrunnelsefor valgav indikator: Utdanning,og særligdet å fullføre en
grunnutdanning,er en avgjørenderessursfor sikregodhelsegjennomlivsløpet.Undersøkelserhar
vist at det er sosialulikhet i frafall fra videregåendeskoleri Norge.Frafalleter genereltstørrefor
yrkesfagligeenn studiespesialiserende
videregåendeutdanninger.
Kilde:Helsedirektoratet/Folkehelseinstituttet.
I kvalitetsmeldingenfra Rogalandfylkeskommune(2015) påpekesfølgendeom gjennomføring:
- Elevermedlaveprestasjoneri grunnskolenhar lavere gjennomføringennelevermedhøye
prestasjoner.
- Elevermedhøyt utdannedeforeldre,har høyeregjennomføringenn elevermed lavt utdannede
foreldre.
- Jenterfullfører i størregradenngutter.
Enstudiefra SørTrøndelagfinner at ensomheter den faktorensomhengertettest sammenmed
tanker om å slutte. Enbetydeligandelav elevenei ungdomsskoleog videregåendeskoleplagesav
ensomhet(sekapiteletom UNGdata).Kilde:Mjaavatn, PerEgil,ForestadPer,2014,Slettebak,R.
2015.
Diagram

3.2.9.1:

Frafall

videregående

skole,

2 års glidende

gjennomsnitt,

2007-2013

Frafalletinkludererpersonersomstartet på grunnkursi videregåendeopplæringfor førsteganget gitt år og somhar
gjennomførtVk2eller gått opp til fagprøve,men som ikkehar bestått ett eller flere fagog derfor ikke har oppnådd
studie-eller yrkeskompetanseetter 5 år, samtelever somstartet opp dette året, men somsluttet underveis.
Andelenblir beregnetut fra prosentav alle somstartet grunnkursi videregåendeopplæringdet året. Personersom
etter 5 år fortsatt er i videregåendeskole,regnesikkesomfrafalt. Det er tatt utgangspunkti personens
bostedskommunedet året haneller hun startet på grunnkursi videregåendeopplæring.Statistikkenviser 3 års
glidendegjennomsnitt,standardisert.Kilde:Folkehelseinstituttet
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3.2.10FORESATTES
UTDANNINGSNIVÅ,
SONEVIS
Forklaringtil farge rød, gul +, gul – og grønn:Dissefargenebenyttesfor å plassereindikatoren
foresattesutdanningsnivåsett i forhold til eleveri grunnskolen.Fargenelesesav etter hvilket nivå
kurveneer plassertpå. Grønner høyesteverdi og besteskår,gul+ nesthøyeste,deretter kommergul
– og rødeer lavestenivå.
Foresattesutdanningsnivåi sone1, 2, 3 og 4 liggerunder gjennomsnittetfor foresattes
utdanningsnivåi Norgeog Rogaland.Utdanningsnivåe
t til de foresattehar økt i dissesonene,og
prosentvisøkninghar vært høyi sone1. Det er nye foreldrekullsominkluderesi målingenfra år til år.
Noengangerkanendringeneværetilfeldige,menfor sone1 serdet ut somom foreldrenes
utdanningsnivå,har vært stigende.Utslageti sone2 er forholdsvislite. Ingenav sonenebefinnerseg
på rødeområder,dvs.at det er under10 %av de foresattesomhar høyereutdanningennforeldre
med grunnskolesomhøyesteutdanning.
Sone5 er den sonenhvor foresattesutdanningsnivåi kommunen er høyest.Nivåetliggeroversnittet
for landetog Rogaland.
Begrunnelsefor valgav indikator: utdanninghar betydningfor helsen,og det er en viktig faktor som
har sammensatteårsaksforhold.Utdanningsløpetstarter i barnehageog er med på å forberede
individet til deltakelsei samfunnet.KildeHelsedirektoratet. Selvom evnenebetyr mestfor
utdanningsnivåetviserdet segat familiebakgrunnbetyr nestenlike myefor utdanningsnivået.Sosial
ulikhet i helsereproduseresofte over generasjoner.Det vil si at foreldrenesutdanningsnivåhar
betydningfor å fullføre videregåendeopplæring.Ulikhet i utdanningsnivåetskaperogsåandresterke
ulikheter,for eksempeli helse,inntekt og miljø. Kilde:Statensarbeidsmiljøinstitutt,2009.

Diagram3.2.10.1: Foresattesutdanningsnivåsonevis
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Utdanningsnivåettil foreldrenei prosent,standardisertetall beregnetutfra de åsrkullenesomtar nasjonaleprøver
(5., 8. og 9. trinn). Prosentener beregnetsomfølger:andelforeldre med høyereutdanningminusandel foreldre
med grunnskolesomhøyesteutdanning.Dersomskårener 17 %,betyr dette at skolenhar 17 %flere foreldre med
høyereutdanningennforeldre med grunnskolesomhøyesteutdanning.Rødverdi:under 10 %av foreldrene har
høyereutdanningennforeldre men grunnskolesomhøyesteutdanning.Gulverdi: mellom10 – 16,99%av
foreldrenehar høyereutdanningenn foreldrenemed grunnskolesomhøyesteutdanning.Gul+: mellom17 %og
23,99%av foreldrenehar høyereutdanningennforeldre med grunnskolesomhøyesteutdanning.Grønn:mellom
24 %og 48,99%av foreldrenehar høyereutdanningenn foreldre med grunnskolesomhøyesteutdanning.Kilde
PULS.
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3.2.11SEPARASJONER
Antall seperasjonerfra 2000til 2014varierteårligfra 80 til 118i kommunen.I 2014tok 2,2personer
ut seperasjonpr. 1000innbyggeri Karmøykommune.Tilsvarendetall for Rogalander 2,2og landet
2,1 pr 1000innbyggeri 2014.
Statistikkengir ikkeoversiktover samlivsbruddeller hvor mangesomskillerseg.

Begrunnelsefor valgav indikator: Undersøkelsen"ParentalDivorce:Psychologicaldistressand
adjustmentin adolescentandadult offspring",et arbeid gjort vedFolkehelseinstituttetvistebl.a.
følgende:
- Mangeoppleverangstog depresjonsomfølgeavegenskilsmisse.
- Skilsmissekanføre til angstog depresjonhosbarnnår de blir voksne.
- Jentersomoppleversamlivsbruddhar en mer negativutviklingm.h.t. symptompå angstog
depresjon,selvfølelse,velværeog skoleproblemennde somikkeoppleversamlivsbrudd.
Samlivsbruddgir høyrisikofor langvarigarbeidsuførhet og økerrisikoenfor å kommeunder
fattigdomsgrenseni inntekt. Kilde:Folkehelseinsti
tuttet.
Diagram
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Antallseperasjonerper 1000innbyggere,2000-2014.Kilde:SSB
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3.2.12BARNEVERNSTJENESTEN
Sentraletall for barnevernstjenesten:Deto førstesøyleneviserprioriteringerog behov,de tre neste
er dekningsgrader,før de tre påfølgendeviserenhetskostnaderog fire sisteviserkvalitet/annet.Bokn
og Karmøykommunehar fellesbarnevernstjeneste.
1. Prioritering: Prioriteringgjenspeilerhvordankommunen(gjennompolitiskevedtak)velgerå
disponerede tilgjengeligeøkonomiskeressursene.I KOSTRA
kandette målesmednetto driftsutgifter
pr.innbyggeri målgruppen.Forbarneverntjenestenkandet målesvedkostnadertil barnevernper
innbygger0-17år.Karmøyog Boknkommunehar 23 %lavereutgifter enn landsgjennomsnittet.
Forskjellener mindredersommansammenlignermed andre kommunerpå sammenlignbarstørrelse.
Det bør ogsåtas i betraktningav kommunenesinntektsnivåvarierer.(Former informasjonom andel
barn og ungei kommunensekapiteletom befolkningsendring).
2. Dekningsgrad:Prinsipieltskalen dekningsgradsi noe om i hvor stor gradbehovetfor en bestemt
tjenestedekkes.Dekningsgraden
må sesi sammenhengmed at behovetkanvarieremellom
kommuner,for eksempelpå bakgrunnav sosioøkonomis
ke forskjeller.KOSTRA
brukerindikatorerfor
andelinnbyggerei sentralemålgruppersomhar tjeneneste.Forbarneverntjenestengjelderdette
andelbarnmedmelding/unders./tiltaki %av innbyggere0-17år. Andelbarnmedundersøkelsei.f.t.
innbyggertallet0-17år = 88; det vil si at kommunenesandeler 12 %lavereenn landsgjennomsnittet.
Andelbarnmedtiltak ikkeplassert= 91; det vil si at Boknog Karmøykommunesandeler 9 %lavere
enn landsgjennomsnittet.Andelbarnmedtiltak somer plassert= 84; dvs.16 %lavereenn
landsgjennomsnittet.
3. Produktivitet/enhetskostnader:Dette er forholdet mellomprodusertmengdeav tjenesterog
omfangetav innsatsfaktorersomer brukt underproduksjonen.Forbarneverntjenestenkanen sepå
utgift pr. barnmedundersøkelseeller tiltak og antall årsverkpr. barn. Brutto driftsutgifter for barn
somikkeer plassert(forebyggendetiltak) = 38; det vil si at kommuneneBoknog Karmøyligger62 %
lavereenn landsgjennomsnittet.Netto driftsutgifter for per barnplassert= 102;dvs.at Boknog
Karmøykommunensandeler 2 %høyereenn landsgjennomsnittet. Andelundersøkelsermed
behandlingstidinnen3 mnd. = 116;dvs.Karmøyog Bokn kommunekommunenesandeler 16 %
høyereenn landsgjennomsnittet.Andelbarn medtilt ak og utarbeidetplan= 108;dvs.at Boknog
Karmøykommuneandeler 8 %høyereenn gjennomsnittet for landet.
4. Kvalitet/annet:Forholdstalletfor henleggelserav meldinger= 117;dvs.at Boknog Karmøy
kommunehenlegger17 %flere meldingerenn landsgjennomsnittet.Antallårsverkpr. barn med
undersøkelseeller tiltak = 90; dvs.Boknog Karmøykommunesandeler 10 %lavereenn snittet for
landet.
Nøkkeltallfor barnevernstjenesten(2015gjelderinntil 17.11.15):Antallmottatte meldingerer økt
fra 400(2014)til 455(2015).Seren på meldingerom seksuelleovergrepvar det 10 registrertei 2014
og 21 registrerti 2015.Meldingerom vold i hjemmet var 66 i 2014og 58 i 2015.Anmeldelseri.f.t.
overgrepvar 8 i 2014og 26 pr. 17.11.15.Sakertil fylkesnemndavar 44 i 2014,hvorav9 var akutt og
tilsvarendetall for 2015var 77 og 20.
Utviklingstrekkstatlige tiltak: Det har vært en økningi antall barnsomplasseresi fosterhjemog
beredskapshjemfra 2014– 2015.I 3. kvartali 2015ble 22 barnplasserti fosterhjemog 18 i
beredskapshjem.Andelungdommerpå MST(atferdstiltak i familier medungdom,hjemmebasert)ser
ut til å væremer stabilt.F&B(foreldreog barntiltak i døgntiltakhvor familier medbarnblir utredet
for omsorgsevne)liggerogsårelativt stabilt. PMTO(atferdstiltakfor barnopp til 12 år, hjemmebasert
med familien),er blitt nedprioritert avBufetatlokalt, og er dermedi praksis,ikkebrukt.
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Begrunnelsefor valgav indikatorer: Jotidligereen klarerå identifiserebarn somer utsatt for
risikofaktorerog sette i verktiltak, jo størreer sannsynlighetener det for at barnet klarersegbra.
Risikofaktorerkanværeforeldrespsykiskesykdomeller rusmiddelmisbruk,vold i hjemmet,foreldre som
er langtidsledige/trygdemottakere,fattigdom i familien osv.Enindikasjonpå tidlig identifiseringkan
væreat helsestasjon,barnehage,skoleeller NAVmelder sinbekymringom et barntil barnevernet.
Kilde:Folkehelsepolitiskrapport 2011,Helsedirektoratet.

Diagram3.2.12.1:Sentraletall for barnevernstjenesten i Karmøyog Boknkommunesammenlignetmed
Rogaland,forholdstall

Forholdstallhvor nasjonalverdi (medunntakav Oslo) er satt til 100er benyttet. Rødlinje er snitt for landetmed
unntakav Oslo.Kommuneri Rogalander brukt somsammenligningsgrunnlag
for de blå stolpeneog tallet for laveste
og høyestekommune.Forholdstaller benyttet i dokumentet for å sammenligneulike forhold. Forholdstall
(Norge=100)= Forholdmellomkommunensandelog andelenpå landsbasiset gitt år. Eksempler;forholdstall = 130
betyr at kommunensandeler 30 %høyereennlandsnivået.Et forholdstallpå 87 betyr at kommunensandel er 13 %
lavereenn landsnivået.Kilde:SSB,barnevernstjenestenKarmøyog Boknkommune,KSConsult.

Tips:begynnå lesetjenesteprofilenfra venstremot høyre. Prioriteringerog behover de to førstesøylene.
Detre nesteer dekningsgrader,
de påfølgendetre viserenhetskostnader,
før de fire sisteviser
kvalitet/annet.
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Diagram3.2.12.2:NøkkeltallbarnevernstjenestenKarmøy kommune,2013-2015

Kilde:barnevernstjenestenKarmøykommune

Diagram3.2.12.3:Utvikling statlige tiltak, 2014-2015

Tabellenviserantall barnsomplasseresi fosterhjem, beredskapshjem(akutt),institusjon,MST(atferdstiltaki
familier med ungdom,hjemmebasert),F&B(foreldreog barn tiltak i døgnoppholdhvor familiermed barnblir
utreder for omsorgsevnen),PMTO(atferdstiltakfor barnopp til 12 år, hjemmebasertmed familien).Kilde:
barnevernstjenestenKarmøykommune.Kostra.
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3.2.13VURDERING
AVÅRSAKSFORHOLD,
KONSEKVENSER
OGFORKLARINGER
Status

Mulige årsaker

Mulige
konsekvenser/forklaring

Lavinntekthusholdninger

Gradvisøkningfra 7,3 %i
2008til 8,6%i 2012.

(andeli prosent)

Karmøykommuneligger
undersnittet for landet,
men over snittet for
Rogaland.

Lavarbeidsledighetvirker
positivt inn på at det blir
færre
lavinntektshusholdninger.
Økerantallarbeidsledige
kandet få motsatt effekt.

Lavarbeidsledighetgir positive
ringvirkninger,bla. unngåtte
offentligekostnadersomigjen
fører til færre fattige. Økende
arbeidsledighetmedfører
kostnaderfor kommunenog
samfunnet.

Arbeidsledighet

Ledigheteni Karmøysteg
fra 2,7%i 2011til 3 %i
2014,i oktober 2015var
ledighetenpå 3,9%.

(andeli prosent)

Det er forventet en
økning.

Legemeldt
sykefravær
(andeli prosent)

Siden2009har legemeldt
sykefraværsunket.I 2014
var snittet for Karmøy
kommune4,7%(under
snittet for landetmen
over for fylket).
Størstegruppeneer
muskelog skjelett
sykdommerog psykiske
lidelser.

Andelensommottar
uføretrygder 3,4 %av
(standardisert,
arbeidsstyrkenog den
glidendegjennomsnitt)
liggerover snittet for
landet(2,5%)og
Rogaland(2,2%).

Uføretrygd

Andelsommottar
sosialhjelp(2,8%)i
Karmøykommunei 2014
(standardisert,
liggerundersnittet for
glidendegjennomsnitt) Norge (4,2%)og
Rogaland.

Mottakere av
sosialhjelp

Arbeidsmarkedeti
Rogalander følsomtfor
situasjoneni
oljenæringen.Dette gir
ringvirkningeri
økonomien,ting kan
endresraskt.
40 %menerat fraværet
helt eller delvisskyldes
forhold på jobben(ved
14+dagerssykefravær,
SSB).
Det psykososiale
arbeidsmiljøethar
betydningfor somatiskog
psykiskehelseplager.
Komplekseog
sammensatteårsaker:
fysiskog psykisksykdom,
belastningeri livssituasjon,livsstilsfaktorer,
usikkerarbeidssituasjon,
utdanningsnivå,
holdningertil og praksis
i.f.t. sykmeldingerog
ytelseav uføretrygd,
jobbtilbud i områdetog
bortfall av arbeidfor
innbyggereuten høyere
utdanning.
Det er en tydelig
sosioøkonomisk
gradient
i.f.t. hvemsomblir
uføretrygdet.Demed lav
utdannelsehar betydelig
høyererisikoenn de med
høyereutdanning.

Ledighetener i ferd med å øke,
følgeligkanandelbarn ogunge
berørt av fattigdomsproblemer
øke.Økningeni fattigdommen
i landetblant barnog ungeer
det innvandrerbarnsomstår
for og på landsbasiser
arbeidsledighetenblant
innvandrereogsåhøyere.
Forskningslårfast at
arbeidsledigehar større
problemermed psykiskhelse.
Endel arbeidsledigehar også
dårligeresomatiskhelseenn
de somer i jobb. Ansattei
helse-og sosialsektorenog
undervisningssektoren
er mest
utsatt for langvarig
sykemeldinger.
Lavinntekt medførerat barn
ikkefår deltatt i aktiviteter,
fritidstilbud m.m. på lik linje
med andre.
Lavinntekt øker
sannsynlighetenfor dårlig
«selvopplevdhelse»,sykdom
og for tidlig død.
Vednedsattarbeidsevne,øker
risikoenfor langvarig
sykefraværog tidlig
tilbaketrekkingfra arbeidslivet.
Sykefraværethar en tendens
til å synkenår ledighetenøker.
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Barnehage
(absolutttall)

Status

Mulige årsaker

Mulige
konsekvenser/forklaring

90,3prosentav barn1-5 år
gåri barnehage,7,8 %er
minoritetsspråkligeog 92,5
%har godkjent
førskoleutdanning.

Barnehageer positivt for
barnsutviklingav
tankesett,
språkferdigheter,følelser
og sosialeevner.

Godkvalitet på tilbudet i
barnehageneer en viktig
utjevningsstrategifor
ulikhet i helse,særligfor
de barnasomkommerfra
laveresosialelag.
Sosialeforskjellerblant
barner synligehelt fra
barnehagenog blir
tydeligeregjennom
utdanningsforløpet.

Brukenav barnehageblant
innvandrereer betydelig
lavereenni restenav
befolkningen.Studierviser
at det er spesieltgunstig
for barn fra
immigrantfamilierå gåi
barnehage.

Nivå lesing5. og 8. trinn
(standardisert)

Forskjelli sonene
(standardisert)

(SOLstår for systematisk
observasjonav lesingog er
et kartleggingsverktøyfor
å hevekompetanseni
lesing).

Elevenei Karmøy
kommuneliggerpå nivået
gul – på lesingi 5. og 8.
trinn. Resultateter relativt
bedrepå 5. trinn ennpå 8.
trinn
Sone5 liggerhøyest(nivå
gult-/gult+),sone1 ligger
på gult -, sone4 liggeri
skilletmellomgult-/rødt
menssone1 og sone2
liggerpå rødt nivåi
skoleåret2014-2015.

Det har vært satsingpå å
utdanneførskolelærerei
Karmøykommuneog det
er goddekningav
barnehager.
Barnsomhar gått i
barnehagehar høyere
sannsynlighetfor å fullføre
videregåendeskoleog
høyereutdanning.
Evnenebetyr mestfor
utdanningsnivået,men
familiebakgrunnbetyr
nestenlike mye.Det er en
tydeligsammenheng
mellomforesattes
utdanningsnivåog
oppnådderesultateri 8.
klasse.Resultatenehenger
igjensammenmed
karakterenesomhar
sammenhengmed
sannsynlighetenfor å
fullføre videregående
skole.

Utdanninghar betydning
for helsen,det er en viktig
faktor somhar
sammensatte
årsaksforhold.
Sosialulikhet reproduseres
over generasjoner.
Utdanningsnivåettil de
voksnehar økt og dette vil
trolig væreen positiv
faktor i.f.t. fremtidig nivå
på lesing.

Lavtmestringsnivåi 5.
klassekandermedværeen
tidlig indikator på
fremtidigeutfordringer.
Karmøykommunehar
Men elevenehar såpass
satsetpå å heve
langtid igjenat målrettede
lesekompetansengjennom tiltak kaniverksettes.
bruk av SOL.Det er
Kommunersomhar mange
implementertved
elevermed dårligmestring
barneskolenemen ikkepå
i 8. klasseoppleverofte
ungdomsskolene.Nivået
størrefrafall i
på barneskolenhar økt.
videregåendeskole.
Karmøykommunehar
relativt høyere
gjennomføringsgradved
videregåendeopplæring.
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Nivå matematikk 5. og
8. trinn
(standardisert)

(Tett på realfager en
nasjonalstrategifor
realfagi barnehagenog
grunnopplæringen.
Satsingenskalpågåi fire år
frem til 2019.Strategien
har sommål å øke
kompetanseni naturfag
for barnehagelærere,
lærereog elever.I tillegg
har man sommålsettingat
flere barnog ungeskal
presterepå et høyt og
avansertnivåog at færre
barnog ungeskalprestere
på lavt nivåi naturfag.)

Status

Mulige årsaker

Mulige
konsekvenser/forklaring

Elevenei Karmøy
kommuneliggerfor
skoleåret2015-2016på
nivået gul + i matematikk
for 5. trinn. Dette er over
snittet for landetmen
under snittet for Rogaland.

Evnenebetyr mestfor
utdanningsnivået,men
familiebakgrunnbetyr
nestenlike mye.Det er en
tydeligsammenheng
mellomforesattes
utdanningsnivåog
oppnådderesultateri 8.
klasse.Resultatenehenger
igjensammenmed
karakterenesomhar
sammenhengmed
sannsynlighetenfor å
fullføre videregående
skole.

Utdanninghar betydning
for helsen,det er en viktig
faktor somhar
sammensatte
årsaksforhold.

På8. trinn liggerelevenei
Karmøykommunepå gult
– (skoleåret2015-2016).
Dette er undersnittet for
landet og fylket.
(PULSleggerom systemeti
tråd med utviklingenav
nasjonaleprøverslikat det
ikkeer muligå hente ut
verdierlengretilbakei tid.
Datagrunnlageter lite.)

Karmøykommuneble en
realfagskommunevåren
2015og er med i
satsningen«tett på
realfag»for å heve
kompetanseni realfag.
Denkommunaleplanen
skalpolitisk behandlesi
hovedutvalgoppvekstog
kultur januar2016.

Sosialulikhet reproduseres
over generasjoner.
Utdanningsnivåettil de
voksnehar økt og dette vil
trolig væreen positiv
faktor i.f.t. fremtidig nivå
på regning.
Kommunersomhar mange
elevermed dårligmestring
i 8. klasseoppleverofte
størrefrafall i
videregåendeskole.
Karmøykommunehar
relativt høyere
gjennomføringsgradved
videregåendeopplæring.
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Frafallvideregående
skole
(andeli prosent,
standardisert,glidende
gjennomsnitt)

(Personersomhar startet
grunnkursog somhar
gjennomførtVk2
/fagprøvemen somikke
har oppnåddstudie– eller
yrkeskompetanseetter 5
år. Personersomfortsatt
er i utdanningetter fem år
regnesikkesomfrafalt).

Status

Mulige årsaker

Frafalleti vid. skolei
Karmøylå på 19,8%mens
det for landetlå på 24,6%
og for Rogalandpå 22,2%

Følgendepåvirker
gjennomføringen:

Mulige
konsekvenser/forklaring

Elevermed svakere
karaktererfra
ungdomsskolenhar større
A)Elevermed lave
prestasjoneri grunnskolen risikofor ikkeå fullføre
har laveregjennomføring videregåendeskole,noe
somigjenbidrar til en
Frafalleter genereltstørre enn elevermed høye
negativspiralsombla.
prestasjoner.
for yrkesfagligeenn
medførerstørrerisikofor
B)Elevermed høyt
studiespesialiserende
arbeidsledighetog
utdannedeforeldre, har
utdanninger.
høyeregjennomføringenn dårligerehelsesenerei
elevermed lavt utdannede livet. Dvs.at personersom
ikkefullfører videregående
Seren på resultateneav
foreldre.
opplæringantaså være
nasjonaleprøverpå 5. og
C)Jenterfullfører i større
mer utsatt for levekårs–
8. trinn kunneen forventet gradenn gutter.
og helseproblemerennde
en noelavere
somhar fullført.
gjennomføringsgradi
NYGIVvideregåendeskole(se
oppfølgingsprosjektet;
kapittel om nasjonale
bedresamarbeidmellom
Utdanninger derfor en
prøver).Karmøykommune
fylkeskommunerog NAV
megetviktig ressursfor å
har derimot en høyere
om ungdomsomover tid
sikregodhelsegjennom
andelsomfullfører enn
har vært ute av utdanning livsløpet
landet.
og arbeidslivslikat

Ensomheter denfaktoren
somhengertettest
sammenmed tankerom å
slutte.
Andeleleveri Karmøy
kommunesomhar vært
ganskeeller veldigmye
plagetav ensomhethar
økt fra 2011(15 %)til 2013
(19 %).Det er flere jenter
(28 %)enngutter (9 %).
Andeleni 2013liggerlitt
over snittet for landet(18
%)og undersnittet for
Rogaland(21,1%)

ungdommenskalbli
værendei arbeidslivet
over tid.
Godt samarbeidmellom
videregåendeopplæring
og næringslivi regionen,
godt arbeidav
oppfølgingstjenestenog de
videregåendeskolenei
regionen.

Videregåendeskolenepå
Haugalandetjobber godt
og helhetligsammenmed
andreaktøreri Karmøy,
slikat flere eleverenn
snittet for fylket og landet
gjennomfører.

Sammenligningav svarene
Prestasjonssamfunn,
fokus til mobberneog
mobbeofrenepekerpå at
på egenutvikling,
de i størregradopplever
gjennomsiktigsamfunn,
at; familienehar dårligråd,
sosialemedier,følelseav
de mangleren fortrolig
ikkeå strekketil.
venn,de har et større
alkoholforbruk,de røyker
(sekapitlet om UNGdata). Ungdomstidener
oftere, de snuseroftere,
turbulent tid med mye
de føler i størregradat alt
følelserhvor bl.a.
er et slit, de er i størregrad
ungdommenskalfinne
plagetav ensomhet,de
trener sjeldnere,og er mer
egenidentitet.
misfornøydmed skolende
gårpå.
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Foresattes
utdanningsnivå
(standardisert)

Status

Mulige årsaker

Mulige
konsekvenser/forklaring

Sone5 har
foreldregruppenmed
høyestutdanning,de
liggerpå gult+.Deretter
følgersone4,3 og 1 som
liggerpå gult -. Sone2
liggerlavestav sonene
(etter skoleåret13-14).
Det har vært en generell
økningav foresattes
utdanningsnivå,men det
er kun sone5 somligger
over snittet for Rogaland
og i Norge.

Endringi
kjønnsrollemønsterog
flere somtar utdanning,
voksnesomutdannerseg
og tilflytting til kommunen
av foreldre med høy
utdanning.

Utdanningsnivåeti
befolkningenhar økt. Et
økt utdanningsnivåvil
kunnebidra positivt til økt
prestasjonsnivåi skolen,
og derigjennomhøyere
sannsynlighetfor å fullføre
videregåendeopplæring
og utjevningav sosial
ulikhet i helseog bedre
helsei befolkningen.

Utdanningsnivåettil de
foresattei sone1 har økt
kraftig.

Det er nyeforeldre som
inkluderesi målingenfra
år til år. Noenganger
kanendringenevære
tilfeldige,men det serut
somom foreldrenes
utdanningsnivå,særligi
sone1, har økt. Utslageti
sone2 er forholdsvislite.
Forklaringener at det
foreldrekulletsom
kommerinn med eleverpå
disseskolene
har i snitt litt høyere
utdannelseennde
foreldrenesomikkelenger
har elever
på skolen.Eller:Det er
færre foreldre med
grunnskolesomhøyeste
utdanningnå enn årene
før.

Familiebakgrunnbetyr
myefor utdanningsnivået,
slikat et høyere
utdanningsnivåhosbarn
på sikt vil påvirkenivåeti
grunnskolenpositivretning
(sett at trendenfortsetter).
Økt utdanningsnivåvirker
ogsåsomen «buffer»mot
sannsynlighetenfor å bli
uføretrygdet(sekapitlet
om uføretrygd).
Sosialulikhet reproduseres
over generasjoner.
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Separasjoner
(antallpr 1000)

Barnevernstjenesten

Sentraletall
(forholdstall)

Status

Mulige årsaker

Mulige
konsekvenser/forklaring

Frarundt 80 seperasjonertil 118
årligfra 2000til 2014.2,2
seperasjonerper. 1000innbygger
(Rogaland2,2/ Norge2.1 pr. 1000
innbygger).

Holdningsendringeri
samfunnet.

Psykiskeplagerog redusert
funksjonfor voksneog
barn,økonomiske
utfordringer.

Prioritering;Hvordankommunen
velgerå disponeretilgjengelige
ressurser.Oversnittet når en ser
på andelbarn 0-17år, netto
driftsutgifter til barnevernunder
snittet for Rogalandog landet.

Flerefamilier med
behovfor bistand,
lavereterskelfor
kontakt eller melding,
barnevernfangeropp
flere, evt. en
kombinasjoni tilleggtil
interkommunalt
samarbeidsomfører til
mer ressurserog større
avstand(lettere å ta
kontakt)

Dekningsgrad:Hvorstor gradav
behovetdekkes.
Barnevernstjenestenliggerunder
snittet for Rogalandog Norgenår
en serpå andelbarnmed
undersøkelse,andelbarnmed
barnevernstiltakog andelbarn
med barnevernstiltakplassert.
Produktivitet/enhetskostnader:
Forholdetmellomprodusert
mengdetjenester/omfangetav
innsatsfaktorer.Fordenne
«gruppen»liggerkommunen
laveremht. br. dr. utg. pr
barn/barnikkeplassertenn
snittet for landetog fylket.
Tjenestenliggerrett over snittet
med hensyntil driftsutgifter for
barnplassert.

Økonomiske
støtteordninger.

Risikofaktorerfor barn:
foreldrespsykiske
sykdomeller rusmiddelmisbruk,vold i
hjemmet,foreldre som
er langtidsledigeeller
trygdemottakereog
fattigdom.

Tidligidentifiseringog
iverksettelseav tiltak for
barn somer utsatt for
risikofaktorer,øker
sannsynlighetfor at barna
klarersegbra.
(Forskjelleneblir mindre
dersomen sammenligner
med kommunerpå
sammenlignbare
størrelser.Det bør ogsåtas
i betraktningat
kommunensinntektsnivå
varierer).

Kvalitet/annet:Barnevernstjenestenliggerlavt på brutto
utgifter til barnsomikke
plasseres,dvs.forebyggende
tiltak. Andelundersøkelsermed
behandlingstidinnentre mnd. er
over snittet for landet/fylket.
Henleggelserpå meldingerer
over snittet sett i forhold til
landetog Rogaland.Årsverkpr.
barnm undersøkelseeller tiltak
en tjenesteundersnittet for
landet/kommunen.
Totalt antall meldingerhar økt.
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Status
Barnevernstjenesten

Nøkkeltall
(absolutttall)

Utvikling statligetiltak

Antall meldingerom
seksuelleovergrephar
doblet segfra 2014til
17.11.2015.anmeldelser
i.f.t overgrephar økt fra 8 i
2014til 26 pr. 17.11.2015.
I 2014var 44 sakeri
fylkesnemndamot 77 i
2015.

Brukav statligetiltak som
fosterhjem,
beredskapshjem,
institusjonm.m. øker.

Mulige årsaker

Mulig konsekvenser/
forklaringer
Dette serut til å væreen
tilsvarendetrend i
samfunnetfor øvrig.Flere
etater i Karmøydeler
denneoppfattelsen.Dette
er ofte sakersomer svært
krevendeog kreverbred
tverrfagliginnsats.Det er
usikkertom dette skyldes
mer åpenheti samfunnet
eller om det skjerflere
overgrep.

(absolutttall)
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3.3 FYSISK, BIOLOGISK, KJEM ISK OG SOSIALT M ILJØ (M ILJØRETTET HELSEVERN)
3.3.1DRIKKEVANNSKVALITET

Drikkevannskvalitet:I 2013var det tilfredsstillendeanalyseresultaterfor 98,5%av befolkningeni
Karmøykommunesomer tilknyttet vannverket.I 2014var verdien98,8%.(«tilfredsstillende
analyseresultater»= overskridelserav grenseverdien i inntil 5 %avprøvene).

Folkehelseinstituttetsbegrunnelsefor valgav indikator: Drikkevannfritt for smittestofferer en
vesentligforutsetningfor folkehelsen,og E.colier en av de mestsentraleparameternefor kontroll.
Kilde:Folkehelseinstituttet.
Diagram3.3.1.1Andel av befolkningenmed goddrikkevannsforsyning

Andelav befolkningen(prosent)somer tilknyttet vannverkmed tilfredsstillendeanalyseresultatermht.
E.colo/koliformebakteriervedvannverketsomforsyner minst 50 fastboendepersonerog/eller 20 husbanker 2013.
Tallfor Ålesundvar ikketilgjengeligi datamateriale.Kilde:Folkehelseinstituttet.Kommunehelsastatistikkbank.
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3.3.2TILGANGPÅFRIOMRÅDER,
GANGAVSTANDER
Tilgangpå friområder: Forutenom friområderhar Karmøyen rekkelandbruk, - natur, - og
friluftsområder(LNF-areal).Selvom dette ikkeer friområder,er dette områdermed verdi for blant
annetfriluftsliv og annenuteaktivitet. Totaltutgjør ca.80 %av kommunenslandarealLNF-områder.
Karmøykommunegjennomførteen kartleggingavdisseområdenei 2013-2015.I kartleggingenhar en
kategorisertLNF-arealeneetter bruksinteresse,for eksempeljordbruk,skogbruk,kulturlandskap,
naturområderog områderfor friluftsliv. Påkartet til venstre,somer hentet fra LNF-kartleggingen,
visesviktige,store,sammenhengende
områderfor friluftsliv. Kartettil høyre,somer hentet fra
kommuneplanen,viserfriområder.Det er ikkeforetatt noenvesentligeendringerfor friområderfra
kommuneplanen2007-2019til 2014-2023.Generelthar befolkningengodtilgangtil bådedefinerte
friområderog områderfor friluftsliv i alle deler avkommunen.
Gangavstand:Ettilgjengeliggrøntområdebør kunnenåspå maksimalt 10 minutter. Hvorlangtman
gåpå 10 minutter varierermed alderen.Figurenillustrererat dersomgrøntområdeneskalvære
tilgjengeligfor barn og eldrebør de ligge400meter fra hjemmet.

Begrunnelsefor valgav indikator: Å bevareeller skapegrønnenærområderer et viktig tiltak innen
folkehelse.Slikeområderbidrar til økt trivsel og livskvalitet,tilbyr sosialemøteplasser,stimulerer til
fysiskaktivitet, virker stressreduserende
samtdemper negativeeffekter avluftforurensningog
trafikkstøy.Brukenav grøntområderavtarrasktmed avstandenfra hjemmet.
Kilde:Folkehelseprofilen2015.
Diagram3.3.2.1:Tilgangpå friluftsliv / viktige friområder

Kilde:Karmøykommune
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Figur3.3.2.2:Gangavstandpå 10 minutter

Gangavstanden
ulike aldersgruppertilbakeleggerpå 10 minutter (basertpå tall fra «Planleggingav grønnstrukturi
byer og tettsteder»Kilde:Direktoratetfor naturforvaltning6-1994.
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3.3.3GANGOGSYKKELVEI
Nytt sykkelvegnett:mellom2004-2014har Karmøyhatt en positivutvikling i utbyggingav
sykkelveinett.Totalt har Karmøyssykkelvegnettekspandertfra ca.20 km til ca.45 km. Dette kan
ogsåha sammenhengmedendringi registreringav sykkelveinettet.
Tilgangpå sykkelvegnetti kommunen:DeflestebefolkningstyngdepunkteriKarmøyhar tilgangpå
gang-og sykkelvegnettet.Det er likevelstoredeler av kommunensomendaikkehar tilgangtil dette
nettverket,for eksempeldeler av Torvastad,området rundt Skudeneshavn
og Kolnes.

Begrunnelsefor valgav indikator: Antall km medsykkelvegnettkangi et visstinntrykk av hvor godt
kommunener tilrettelagt for sykkel.Vanligvisbrukessykkelsomtransportmiddelover korte
avstander,men Karmøysspredtebosettingsmønstervanskeliggjørofte sykkeltransport,noe som
byggeropp under økt bilbruk.
Diagram3.3.3.1:Antall km gangog sykkelvei(kommunale og fylkeskommunaleveier).
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Diagram3.3.3.2:Nåværendeog fremtidig gangog sykkelvegi km

Kilde:Karmøykommune/SSB.
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3.3.4 KRIMINALITETSSTATIST
IKK– UNGDOM15 – 18 ÅR

Ungdomskriminalitet:Politiets kriminalitetsstatistikkviserforhold og personersompolitiet har
registrerti sitt registeri alderen15 – 18 år. Det er pr. 28.9.2015flere personersomhar begått
kriminelleforhold i Karmøykommuneenn i 2014,men det er færre kriminelleforhold per person.
Det er kategorienevegtrafikk,vold og vinningsomer de tre største.Enmå her ta høydefor at det ikke
foreliggerstatistikketter 28.9.2015og at materialet er for et kort tidspunkt.Ungdomskriminaliteten
bør seesi sammenhengmed UNGdataundersøkelsen.

Begrunnelsefor valgav indikator: Ungdomskriminaliteter ikkeen egenkategorikriminalitet men er
ofte brukt sombegrepnår det er ungdomsomhar begått kriminaliteten.Statistikkengir likevelet
bilde av hvilkentype kriminalitet sombegåsog omfangetav den.KRÅD(det
kriminalitetsforebyggenderåd) poengtererblant annetat det særligvedgjentatt og alvorlig
kriminalitet er nødvendigat manfølgeropp reaksjonenemednødvendigetiltak for å fjerne eller
begrensede bakenforliggendeårsakene.Kilde:KRÅD/politiet.
Tabell3.3.4.1:Oversiktover antall personerog forhold, ungdom15 – 18 år, 2014-2014
Årstall

Antall personer

Antall forhold

2014

63

144

2015(pr. 28.09.15)

73

99

Kilde:Haugesundpolitistasjon.
Tabell3.3.4.2:Oversiktungdomskriminalitet15 – 18 år, Karmøykommune,2014-2015

Følgendekategorierer benyttet for å klassifiserestatistikken;vold,vegtrafikk,skremmende/krenkende adferdog
trusler, narkotika,skadeverk,sedelighet,vinningog annet.GjelderKarmøykommune2014-28.9.2015.Kilde:
Haugesundpolitistasjon,Karmøylensmannskontor.
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3.3.5OPPLEVELSE
AV MOBBINGPÅSKOLEN
Fargerød, gul +, gul – og grønn:Dissefargenebenyttesfor å plassereindikatorenepå ulike nivåer
innengrunnskoleni Karmøy.Fargenelesesavetter hvilket nivå kurveneer plassertpå. Grønner
høyesteverdi og besteskår,gul + nesthøyeste,deretter kommergul – og rødeer lavestenivå.
Elevundersøkelsener obligatoriskfor 7. og 10.trinn i Karmøykommune. Undersøkelsenspørmellom
anneteleveneom du har blitt mobbetpå skolenden sistetiden. I 2015var det ca.2400Karmøy
eleversomsvartepå undersøkelsen.
7. trinn: Kurvenfor opplevdmobbinghar utviklet segi positiv retning og i skoleåret2015-2016var
den på grønt nivå(4,92).
10. trinn: Kurvenfor opplevdmobbingi 10.trinn har utviklet segi positivretning fra 2010-2011før
den i 2014-2015og 2015-2016falt og var på lavt gul – (4,56).
Samletfor alle trinn: Totalt sett har forekomstenav opplevdmobbinghar gått noe ned.I 2014-2015
er verdienfor opplevdmobbing4,72og kurvener på gul + (verdifor 15/16 foreliggerikke).Denligger
litt under snittet for landetog fylket.

Folkehelseinstituttetsbegrunnelsefor valgav indikator: Mobbinger en vesentligindividuell
risikofaktorfor psykiskelidelser(Fosse2006).Barn sommobbeshar opptil sju gangerhøyererisikofor
psykiskeplagersomengstelse,depresjon,ensomhetog rastløshetenn barnsomikkemobbes.Blant
barn og ungesommobbeser ogsåkroppsligehelseplagersomhodepine,ryggsmerter,"vondt i
magen"og svimmelhetdobbelt såvanligsomblant andre barn.Jooftere et barnblir mobbet jo større
er risikoenfor helseplager(Nordhagen2005). Sammenhengenmellommobbingog helseplager
understrekerat det er viktig å forebyggemobbingi skolen.Det er dessutenviktig å følgemed på
statistikkoverandelensomhar vært utsatt for mobbingfor å si om hvordaniverksattetiltak fungerer,
og for å kunnedrive lokalt kvalitetsforbedringsarb
eid.
Kilde:Fosse,G.(2006),NordhagenR,NielsenA, StigumH (2005).
Det er viktig å væreklar over: at barn avlaveresosioøkonomiskstatushar en høyere risikofor å
opplevemobbing.Barnmed laveresosioøkonomiskstatus (Due,Merlo, Harel-Fish,Damsgaard2009)
har en høyererisikofor å utvikle psykiskehelseplageretter mobbingenn andre(Due,Damsgaard,
Lund,Holstein,2009).Dette viserhvordanmobbingogsåbidrar til videreføringog forsterkingav
sosialeforskjeller.Resultaterfra UNGdataundersøkelseni Rogalandi 2013viserat ungdomsom
svarerat familienhar dårligråd oftere blir mobbet ennde somhar godråd (sekapitlet om UNGdata,
2015).Det er ogsåviktig å væreklar over at barnog ungemed lav sosioøkonomiskstatusikkebare
opplevermobbing,menoftere utøverdet også.Ungdom sommobberandrehar det ofte vanskelig
(Samsdal,Bye,Thorsheim2012).Det er jevnt over en høyereandelgutter enn jenter sommobbesog
somutfører mobbingenKilde:SSB,Samfunnsspeilet2012/13.
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Diagram

3.3.5.1:

Mobbing,

7 og 10. trinn,
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Andeleleveri 7. og 10. trinn i grunnskolensomhar opplevdmobbingde sistemånedenei.f.t. alle elever somdeltok i
Elevundersøkelsen,
standardisertetall. Det er ikkemulighetå hente ut tall for kommuneneHaugesund,Ullensaker
og Ålesundi PULS.Elevenesvarerpå spørsmålet«har du blitt mobbetpå skolenden sistetiden?»Tallet 1 er laveste
skårog betyr at det det er høygradav mobbing.Tallet 5 er høyesteskår.Verdien 1- 4,5gir rød farge,4,5-4,7gir gul
farge,4,7– 4,9gir gul + og 4,9-5,1 gir grønnfarge.Enleserfargeneav fra hvor kurveneer plassert i forhold til
fargen.Kilde:PULS

Tabell3.3.5.2:Tabellfor mobbing7. og 10. trinn, 2006-2016
Mobbing
06-07
på skolen
Karmøy kommune
4,5
- 7. trinn
Karmøy kommune
4,64
- 10. trinn
Rogaland
4,57
Nasjonalt
4,56

07-08

08-09

09-10

10-11

11-12

12-13

13-14

14-15

15-16

4,54

4,43

4,57

4,57

4,51

4,59

4,69

4,76

4,92

4,47

4,64

4,39

4,46

4,57

-

4,73

4,71

4,56

4,54
4,54

4,54
4,54

4,53
4,55

4,54
4,55

4,56
4,59

4,6
4,62

4,73
4,73

4,77
4,76

4,8
4,8

KILDE:PULS
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Diagram3.3.5.3:Mobbing samletfor trinnene, 2006- 2016
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Andeleleveri grunnskolensomhar opplevdmobbingde sistemånedenei.f.t. alle eleversomdeltok i
Elevundersøkelsen,
standardisertetall. Det er ikkemulighetå hente ut tall for kommuneneHaugesund,Ullensaker
og Ålesundi PULS.Elevenesvarerpå spørsmålet«har du blitt mobbet på skolendensistetiden?»Tallet 1 er laveste
svaralternativog betyr at det det er høygradav mobbing.Tallet5 er høyesteskår.1-4,5gir rød farge,4,5-4,7gir gul
farge,4,7– 4,9 gir gul + og 4,9-5,1gir grønnfarge.Enleserfargeneav fra hvor kurveneer plassert i forhold til fargen.
Kilde:PULS

Tabell:3.3.5.4:Tabellfor mobbingalle trinnene samlet, 2006- 2016
Mobbing på
skolen
Rogaland
Nasjonalt
Karmøy kommune

06-07

07-08

08-09

09-10

4,57
4,56
4,57

4,54
4,54
4,48

4,54
4,54
4,51

4,53
4,55
4,44

10-11

11-12

12-13

13-14

14-15

15-16

4,54

4,56
4,59
4,54

4,6
4,62
4,65

4,73
4,73
4,68

4,77
4,76
4,72

4,79
4,83
-

4,55
4,5

Kilde:PULS
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3.3.6 TRIVSEL
PÅSKOLEN
Fargerød, gul +, gul – og grønn:Dissefargenebenyttesfor å plassereindikatorenetrivselpå ulike
nivåerinnengrunnskoleni Karmøy.Fargenelesesav etter hvilket nivåkurveneer plassertpå. Grønn
er høyesteverdi og besteskår,gul + nesthøyeste,deretter kommergul – og rødeer lavestenivå.
Elevundersøkelsener obligatoriskfor 7. og 10.trinn i Karmøykommune. Undersøkelsenspørblant
anneteleveneom opplevdtrivsel og mestringi grunnskolen.I 2015var det ca.2400Karmøyelever
somsvartepå undersøkelsen.
7. trinn: Elevenepå 7. trinn oppgirat de trivesgodt på skolen. Kurvenmed mednoenårlige
variasjonerbevegetseri positivretning.Dette betyr økt trivselblant elevene,og kurvenbefinnerseg
på grønt områdei 15/16.
10. trinn: Elevenetrivesgodt på skolen,menverdienfor trivsel på 10. er lavereenn på 7. trinn.
Verdienfor trivselbefinnersegpå gult + områdei skoleåret2013-2014og 2014-2015før den falt til
gult – i 2015-2016.
Samletfor alle trinn: elevenetrives godt i Karmøyskolen.Kurvenligger på grønnsonelitt under
snittet for landetog fylket.

Folkehelseinstituttetsbegrunnelsefor valgav indikator: Trivseler et sentraltmål for
folkehelsearbeidet.Forbarn og ungeer skolenen svært viktig sosialarena.Trivselpå skolener en av
mangefaktorer sompåvirkerelevenesmotivasjonfor å lære,og dermedderesevnetil å mestrede
utfordringeneskolehverdagengir (Øia2011).Trivsel kanpå lengresikt ha betydningfor frafallet blant
eleveri den videregåendeskolen,hvor hull i kunnskapsgrunnlagetfra ungdomsskolener en viktig
medvirkendeårsaktil frafall. Viderekanskoletrivselknyttestil livstilfredshet,spesieltfor jenter
(Danielsenm.fl., 2009).
Nasjonaletall indikererat elevenetrivselbesti 7. og at trivselensynkeri 10.klassefor deretter å økei
VG1.kilde:Samfunnsspeilet2012/13,SSB.
Diagram3.3.6.1:Trivselpå skolen7. og 10. trinn, 2006– 2016
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Andelelever 7. og 10. trinn i grunnskolensomtrivesgodt på skolensomdeltok i Elevundersøkelsen,
standardiserte
tall. Det er ikkemulighetå hente ut tall for kommuneneHaugesund,Ullensakerog Ålesundi PULS.Elevenesvarerpå
spørsmålet«detrivespå skolenog har noenå væresammenmed i friminuttene?»Tallet1 er lavestesvaralternativ
og betyr at det det er liten gradav trivsel.Tallet 5 er høyesteskår.1-3,7utløserrød farge,3,7-3,9 utløsergul farge,
3,9– 4,1 er gul + og 4,1-5,1er grønnfarge.Enleserfargeneav fra hvor kurveneer plasserti forhold til fargen.Kilde:
PULS

54

Tabell3.3.6.2:Trivselpå skolen7. og 10. trinn, 2006- 2016
Trivsel
Karmøy kommune
- 7. trinn
Karmøy kommune
- 10. trinn
Rogaland
Nasjonalt

06-07

07-08

08-09

09-10

10-11

11-12

12-13

13-14

14-15

15-16

3,78

3,88

3,92

3,97

4,2

4,26

4,07

4,25

4,31

4,31

3,78

3,8

3,9

3,76

3,89

3,92

-

4,06

4,06

3,9

4,1
4,16

4,09
4,16

4,12
4,19

4,16
4,24

4,19
4,26

4,21
4,27

4,27
4,29

4,3
4,35

4,31
4,34

4,32
4,36

Kilde:PULS

Diagram3.3.6.3:Trivselpå skolen,alle trinnene, 2006-2016
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Andeleleveri grunnskolensomtrivesgodt på skolen, elevundersøkelsen,
standardisertetall. Det er ikkemulighetå
hente ut tall for kommuneneHaugesund,Ullensakerog Ålesundi PULS.Elevenesvarerpå spørsmålet«detrivespå
skolenog har noenå væresammenmed i friminuttene?»Tallet1 er lavestesvaralternativog betyr at det det er liten
gradav trivsel.Tallet5 er høyesteskår.1-3,7gir rød farge,3,7-3,9gir gul farge,3,9– 4,1 er gul + og 4,1-5,1gir grønn
farge.Enleserfargeneav fra hvor kurveneer plassert i forhold til fargen.Kilde:PULS

Diagram3.3.6.4:Trivselpå skolen,alle trinnene , 2006-2016
Trivsel
Rogaland
Nasjonalt
Karmøy kommune

06-07
4,1
4,16
3,87

07-08
4,09
4,16
3,85

08-09
4,12
4,19
3,95

09-10
4,16
4,24
3,93

10-11
4,19
4,26
4,09

11-12
4,21
4,27
4,18

12-13
4,27
4,29
4,18

13-14
4,3
4,35
4,18

14-15
4,31
4,34
4,19

15-16
4,22
4,34
-

Kilde:PULS
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3.3.7VURDERING
AVÅRSAKSFORHOLD,
KONSEKVENSER
OGFORKLARINGER

Drikkevannskvalitet
(andeli prosent)
Friområder
(absolutttall)

Gang-og
sykkelveier
(absolutttall)

Status

Mulige årsaker

Mulige
konsekvenser/forklaringer

98,5%tilfredsstillende
analyseresultateri 2013
og 98,8%i 2015.

Goderutiner for
tilfredsstillende
vannkvaliteti Karmøy.

Risikofor smitte av for eksempel
e.colihvisikketilfredsstillende
vannkvalitet.

Ca.80 %av kommunens
arealer LNFområdeog
befolkningenhar
genereltgodtilgangpå
friområderi kommunen.

Mye LNFog friområder
områder.

Nærhettil grøntområderfor de fleste
av kommunensinnbyggere.Viktigå
utvikle friluftsområdeneog gode
tryggenærmiljøytterligere(se
sjekklistebakersti dokumentet).

Sykkelvegnettethar
ekspandertfra ca.20 til
45 km (bådekommunale
og fylkeskommunale
veier).

Endringi måte å registrere
vegnettetog utbyggingav
nettet de siste15 årene.

Vedmanglendegang-og sykkelveier:

Deflestebefolkningstyngdepunktenehar
tilgang,men store deler
av kommunenhar ikke
tilgangf.eks.Torvastad,
Kolnesog Skudeneshavn
området.

Kriminalitetsstatistikk
ungdom

Det var færre personersombegikkkriminelleforhold i
2014enn pr. 28.9.2015.Antallsakeri 2014var relativt
høyereenn pr 28.09.15(nårkriminalitet pr. mnd.
leggestil grunn).

Barnkjørestil aktiviteter og skole.
Mer forurensning.
Mindre muligheterfor fysiskaktivitet
i hverdagen.
Trafikksikkerhetsrisiko.

Forlite tallmateriale.

(absolutttall)
Vegtrafikk,vinningog vold var de tre størstegruppenei
2014-15,men tallmaterialeter for lite til å konkludere.
Børseesi sammenhengmedhovedtrendenei UNG
data (sekapittel om UNGdata).
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Skolemiljø–
mobbing
(andeli prosent,
standardisert)

Status

Mulige årsaker

Mulige
konsekvenser/forklaringer

Opplevdmobbingpå 7.
trinn er avtagende.På
10. trinn har det utviklet
segi positivretning før
det falt i 15-16.

Sammensatteog
komplekseforklaringer–
avhengigav skolemiljøet,
læringsmiljøet,
hjemmemiljøetog
individuellefaktorer.

Fysiskeog psykiskeplager(vondt i
magen,svimmelhet,hodepine,
engstelse,ensomhet,depresjon).
Reduksjonav funksjonsevneog tap
av livskvalitet.

Barnog ungemed
sosioøkonomisklavstatus
mobberog opplevermer
mobbing.Mobbingkan
følgeligbidra til forsterking
av sosialeforskjeller.

Mobbereog de sommobbeskommer
i størregradfra familiermed dårlig
råd, manglerfortrolige vennerog er
oftere ensomme(sekapitelet om
UNGdata).

Totalt sett opplever
færre elevermobbingi
14-15enn tidligere.
NB!en må væreklar Kuvenliggerpå gul + og
over at det er
er noe undernivåetfor
spørreundersøkelser landetog fylket.

somelevenehar
besvartselv.

Grunnskolenei Karmøy
brukerulike programfor
å motvirke mobbingog
øketrivsel.

Bådede sommobbesog
mobbernehar det ofte
vanskelig.

Følgeligkanstor andelavopplevd
lavinntektshusholdningerindikere
høyereforekomstav mobbing.
Karmøykommunehar lavereandel
av lavinnteksthusholdninger(se
kapittel om lavinntektshusholdninger)enn landet/fylket.

Det er ikkeet overordnet
arbeidmed elevenes
Det er jevnt over en
psykososialemiljø som
høyereandelgutter enn
gjelderpå tversav skolene. Det er igangsatthelhetligarbeidmed
jenter sommobbesog
Hervil en kunnedra nytte
mobber.
elevenespsykososialemiljø.
av en helhetlig
tenkning/kunnskapsheving
Mobberneog
Lavmobbingog høytrivseler viktige
og å læreav hverandre.
mobbeofrenekommeri
faktorer for motivasjonentil å
størregradfra familier
fullføre videregåendeskole. Høy
med dårligråd, de
andelsomopplevermobbingog
manglerfortrolige venner
dårligtrivsel kanmedførelavere
og er oftere ensomme.
fullføringsgradav videregående
utdanning.
(Sekapiteletom
UNGdata).

Skolemiljø–
Trivsel
(andeli prosent,
standardisert)

Fullføringav videregåendeskoleer
viktig faktor for sosioøkonomisk
utjevningi helse.

Elevenetrivesgodt på
skolen,kurvenliggerpå
grønnsonemen noe
undersnitte for landetog
fylket.

Skoleneer flinke på å skape Viktigmotivasjonfor læringog
trivsel,godt og systematisk mestreutfordringenesomskolengir.
arbeidpå området.

Rapporterttrivselserut
til å værehøyerepå 7.
ennpå 10.trinn.

Nasjonaletall indikererat
elevenetrivesbestpå 7.
trinn, trivselensynkeri 10.
for deretter å økei Vg1.

Høyeremobbingpå 10.
trinn kanpåvirketrivselen.

Pålengresikt kantrivsel ha
betydningfor frafallet i skolen.God
trivselkanogsåmedføreat fraværeti
skolenreduseres.

Rapportertmobbingviser
sammetrend.
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3.4 SKADER OG ULYKKER
3.4.1SYKEHUSINNLEGGELSER
ETTER
ULYKKER
INKLUDERT
HOFTEBRUDD
Somatiskesykehusinnleggelseretter ulykker: Antallpasienterper 1000innbyggersomble innlagt
(dagog døgnopphold)i somatiskeavdelingeri Karmøy kommunehar vært relativt stabilde siste
årene.I 2011-2013ble 11,3personerinnlagtpr 1000, menstallet for Norgevar 13,1.I årlig
gjennomsnitt2011-2013dreier dette segom 6526,3personeri Karmøykommune.
Lårbensbruddinkludert hoftebrudd: Antall pasientersomleggesinn medlårbensbrudder 2,1 per
1000innbyggeri årliggjennomsnitti 2011-2013.Dette tilsvarer75,3personeri Karmøykommune i
årlig gjennomsnitt.Det er storekostnaderforbundet medhoftebrudd(senedenfor).

Folkehelseinstituttetsbegrunnelsefor valgav indikator: Befolkningensbruk av sykehustjenesterkan
gi en visspekepinnpå viktigetrekk vedsåvel helsetjenestersomhelsetilstandi kommunene.
Sykehusinnleggelser
kangi innsikti problematikkenrundt utbredelseavbådesykdomog
bakenforliggenderisikofaktorer,og kanbidra med verdifull informasjonfor å få oversiktover
helsetilstandeni befolkningen.Selvom dødeligheten av skaderog ulykkerhar gått nedoversiden
1950-talleter ulykkesskaderfortsatt et helseproblem, spesieltblant barn,ungeog eldre.Blanteldre
er hoftebruddspesieltalvorligfordi det kanmedføre redusertfunksjonsevneog behovfor hjelp, og
dermedredusertlivskvalitet.KildeHelsedirektoratet
STORE
kostnaderved hoftebrudd (studiegjort i Trondheim – 396pasienter)
Alleredeett år etter hoftebruddeter 17 %av de 396 hjemmeboendepasientenedøde,og om lag24 %
har endret bostedtil sykehjem.I det førsteåret utgjør gjennomsnittskostnaden
vel 500.000kroner
hvorav38 %er statenskostnader,50 %dekkesav kommunenog resterende12 %delte kostnader
stat/kommune(rehabilitering).Etter to år er 32 %av pasientenedødeog for de gjenlevendeøker
totalkostnadensomfølgeav hoftebruddtil 800.000– 1 000000kroner.I tilleggtil direkte
helsetjenestekostnader
kommerpasientenspersonlige«kostnader»i form av smerter,lidelse,
funksjonssvikt,redselfor nyefall, avhengighetog tap avhelserelatertlivskvalitet,samtbidragog
støtte fra familie og venner.KildeHelsedirektoratet/ høyskolenOsloog Akershus
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Diagram3.4.1.1:Somatiskesykehusinnleggelseretter ulykker, 3 årsglidendegjennomsnitt.

Antallpasienterinnlagt(dag-og døgnopphold)i somatiskesykehusmed skaderper 1000innbyggereper år. Totalt
alle diagnoser.Dersomen personleggesinn flere gangeri løpet av kalenderåretmed sammesykdom/lidelse,telles
vedkommendekun én gang.Statistikkenviser3 årsglidendegjennomsnitt(dvs.gjennomsnittfor overlappende3årsperioder).Kilde:Folkehelseinstituttet.Kommunehelsastatistikkbank.

Diagram3.4.1.2:Sykehusinnleggelser
lårbensbrudd(inkl. hoftebrudd), 3 årsglidendegjennomsnitt
3
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Antallpasienterinnlagt(dag-og døgnopphold)i somatiskesykehusmed lårbensbruddinkl. hoftebruddper 1000
innbyggereper år, standardisertetall. 3 årsgjennomsnitt. Kilde:Folkehelseinstituttet.Kommunehelsastatistikkbank.
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3.4.2TRAFIKK
SITUASJONEN
Dødsulykker,skaderog ulykker: I Karmøykommunehar 23 personermistet livet i dødsulykkersiden
2000og tallet er synkende.Antallskaddeog ulykker i trafikkener ogsåsynkende.
Trafikkbelastning: Genereltøkertrafikkmengdenepå helevegnetteti Karmøy,mentrafikkmengdene
fordeler segulikt i kommunen.Trafikkbelastningenhar sammenhengmedarbeidsplassfordelingen
og
bosettingsmønstereti kommunenog regionen.Belastningenintensiveresjo nærmereen kommer
Haugesund.
• Størsttrafikkbelastningi sone4 og 5: I absoluttetall har økningenvært størstved
kommunegrenseni Norheim-området.Dette fordi det er myearbeidspendlingpå tversav
kommunegrensene,menogsåfordi områdeter tett befolket.
• Stor trafikkbelastningi sone2 og 3: Økt bosettingog folketall i Åkrehamn,Kopervikog på FastlandsKarmøyfører til trafikkvekstlangsFV47/E134i midtre og nordre del av kommunen.
• Stabiltrafikkbelastningi sone1: Trafikkbelastningenavtarfra Liknes-områdetog sørovermot
Skudeneshavn.
Dette har sammenhengmedstabilefolketall og bosettingstaktpå Sør-Karmøy.Etter
åpningenav T-forbindelsenhar trafikkbelastningenblitt mindre på fv47/E134på Nord-Karmøyog
Fastlandet.Sone1 har flest dødsfallog trafikkulykkerut i trafikkbelastning.Sone4 og 5 har mye
trafikkbelastning,men likeveler bådedødstallog antall skaderlavere.

Begrunnelsefor valgav indikator: Ulykkersomfører til personskadeer en stor utfordringfor
folkehelsen.Personskadersomfølgeav ulykkerer nesteni sammestørrelsesordensomkreft i Norge
målt i tapte leveår.Spesieltfor ulykkermed personskaderer at det tar relativt mangeungeliv, og det
er den størstedødsårsakenfor personerunder45 år. Men våremuligheterfor å forebyggeulykkerer
godehvisdet leggestil rette for det, og effektenav tiltak kommerraskt.
Kilde:Ulykkeri Norge,2009–2014.
75 %avulykkeneskyldesmanglendeførerdyktighet.Men ogsåfartsnivå,rus,trøtthet og feil på bilen
og dårligskiltinger medførendeårsaker.Deflestedødsulykkeneskjeri stor fart vedstor
trafikktetthet. Deflesteulykkeneskjerpå stamveieneikkemotorveiene.Kilde:Statensvegvesen

Diagram3.4.2.1:DødsulykkerKarmøykommune,2000– 2015
Årstall
Totalt antall drepte
2000- 2001
6
2002-2003
4
2004-2005
0
2006-2007
4
2008-2009
4
2010-2011
1
2012-2013
2
2014–2015
2
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Diagram3.4.2.2:Gjennomsnittligantall ulykker og skaderi veitrafikken Karmøykommune,2000-2015

Gjennomsnittligantall skaddeog ulykkeri Karmøykommunei 2000-2015fordelt på årstall.Enserpå 2 årlige
intervallerfor å få et bedreoverblikkover trenden somer tydeligat antall ulykkerog skaddei vegtrafikkengårned.
Gjennomsnittetfår en vedå delepå antallår. Kilde: SSB/Statensvegvesen.

Diagram3.4.2.3:Dødsulykkerog megetalvorlig skadde 1980– 2014.

Antalldødsfallog megetalvorligskaddefra 1980– 2014i Karmøytrafikken.Kilde:SSB/Statensvegvesen.
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Diagram3.4.2.4:Trafikkbelastning2014

Døgnbelastningitrafikkeni Karmøykommunei 2014.Kilde:SSB/Statensvegvesen
.
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3.4.3VURDERING
AVÅRSAKSFORHOLD,
KONSEKVENSER
OGFORKLARINGER

Sykehusinnleggelser
etter
ulykker
(standardisert,pr. 1000)

Status

Mulige årsaker

Mulige
konsekvenser/forklaringer

6526,3personerinnlagti
somatiskeavdelingeri årlig
gj.snitt
2010-2012,dvs.11,3
personerpr. 1000
innbygger.Tilsvarendetall
for Norgeer 13,1.

Indrefaktorer: tidligere
fall, medisinbruk,
sykdommer,svekketgange
og balanse,stillesittende
liv, frykt for fall, mangelfull
ernæring,svekkede
kognitivefunksjonerog
syn.

Redusertfunksjonog
personliglivskvalitet
(smerter,lidelse,
funksjonssvikt,redsel,
avhengigav støtte og
bidragfra familie og
venner)

2,1 per 1000innbyggerer
innlagtav innleggelsene
skyldteshoftebrudd.Dette
tilsvarer75,3personeri
årliggjennomsnitti
Karmøykommune.

Trafikksituasjonen
(absolutttall)

23 personerhar mistet
livet sidenår 2000.Antall
skaddeog ulykkerer
avtatt.

Ytrefaktorer:
omgivelsesfaktorer(dårlig
lys,glatte eller ujevne
underlag,dårligstrøingom
vinterenm.m.),dårligesko
og klær.

Samfunnsøkonomiske
konsekvenser:et
hoftebruddkosterca.500’
førsteåret, 800’-1000’det
andreåret.

75 %av ulykkeneskyldes
Redusertfunksjonog
manglendeførerdyktighet. personliglivskvalitet
avhengigav
Men ogsåfartsnivå,rus,
trøtthet og feil på bilen og alvorlighetsgrad(smerter,
varigeskader,lidelse,
dårligskiltinger
funksjonssvikt,redsel,)
medførendeårsaker.

Trafikkbelastningenhar
økt på helevegnettet,men
særligstor økningi
Deflestedødsulykkene
kommunegrenseni
skjeri stor fart vedstor
Norheim-området.
trafikktetthet.

Sone1 har flest dødsfallog Deflesteulykkeneskjerpå
trafikk ulykker.
stamveiene.

Samfunnsøkonomiske
konsekvenseravhengerav
alvorlighetsgrad.Eksempel
på muligekonsekvenser;
sykefravær,nedsatt
arbeidsevneog uføretrygd.
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3.5 HELSERELATERT ATFERD
3.5.1

FYSISK
AKTIVITET

Fysiskaktivitet i alderen6,9 og 15 år: Hvabarn og ungeangårer et gjennomgåendetrekk at gutter
har et høyereaktivitetsnivåenn jenter. Videresermanat fysiskeaktivitetsnivåetsynkerjevnt fra 6 til
15 årsalderen.
Fysiskaktivitet 16 – 79 år: Rogalendingene
i alderen16-79år har en lavereandel somer fysiskaktive
3 timer eller mer i ukenenn Norge. Seren på andel somer fysiskaktive1-3timer pr ukeer andeleni
Rogalandhøyereennpå landsbasis.Andelensomer fysiskaktiveunder en time pr uke er ogsåhøyere
for Rogalandenn landet.
Det er stor variasjonmellom ulike aldersgruppernår det gjelderi hvor stor gradde oppnåranbefalt
aktivitetsnivå.Voksneog eldre anbefaleså værei fysiskaktivitet i minst 30 minutter daglig,mensbarn
og ungeanbefalesminst 60 minutter dagligfysiskaktivitet. Omlagen avfem voksnenår opp til
minimumsanbefalingnasjonaltmed minst 30 minutter fysiskaktivitet per dagi gjennomsnitt.

Folkehelseinstituttetsbegrunnelsefor valgav faktor: Fysiskaktivitet forebyggerblant annettype 2
diabetes,hjerte-karsykdommer,muskel-skjelettplage
r og enkelteformer for kreft. Jevnligfysisk
aktivitet kanogsågi bedrepsykiskhelse.
Overvektog fedme er i ferd medå bli et stort helseproblemi de fleste land,ogsåi Norge.Erfaring
viserat det for de flesteer vanskeligå oppnåvarig vektreduksjonnår manførst har blitt overvektig.
Forebyggingav overvekter derfor av stor betydning. Fysiskaktivitet er avsærligbetydningi
forebyggingav overvektog fedme(børseesi sammenhengmedkapitlet overvektog fedme8. klasse).
Kartleggingav fysiskaktivitet viserat befolkningenhar et lavereaktivitetsnivåenn antatt selvom
aktivitetsnivåethar økt i den sistetiden. Forskning viserat de medhøyutdanningog inntekt er
overrepresentertblant de aktive.Igjenseren at sosioøkonomiskstatusspillerinn. Demestpopulære
aktiviteteneer friluftsaktiviteter og egenorganise
rt utholdenhets-og styrketrening.Derforer det
hensiktsmessigå leggetil rette for lavterskelaktiviteter og leggetil rette og videreutvikleprivate
treningssentre(Fysiskaktivitet; omfang,tilretteleggingog sosialulikhet,2012).
Diagram3.5.1.1:Fysiskaktivitet i alderen6,9 og 15 år, 2011(nasjonaletall)
Alder(år)

Jenter

Gutter

6

87

96

9

70

86

15

43

58

Objektivtregistrertfysiskaktivitet og andelen(%) 6-, 9- og 15 årigejenter og gutter somtilfredsstiller anbefalingeneom i
gjennomsnittminst 60 minuttersdagligmoderatfysiskaktivitet. Nasjonaletall. Kilde:Helsedirektoratet.

64

Diagram3.5.1.2:Fysiskaktivitetsnivå 16 – 79 år, 2012.

Andelsomoppgirat de ufører fysiskaktivitet slik at de blir svetteogandpustne1) under 1 time per uke,2) 1-2timer per ukeog
3) 3 timer eller mer per ukede siste12 månedenei alderen16 – 79 år somoppgirat de utfører fysiskaktivitet slikat de blir
svetteog andpustne,2012.Standardisertetall, det foreliggerikkedatapå kommunenivå.Kilde:Folkehelseinstituttet.
Norgeshelsa.
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3.5.2KOSTHOLD

Andel somdrikker brus daglig16-79år: Andelvoksnei prosentav befolkningeni Rogalander
synkendefra 19 til 12 prosent,mensdenpå landsbasiser nedgangen18 til 12 prosentfra 20082012.
Andelensomspiserfrukt og grønt dagligøkerfra 48 prosenttil 54 prosent,mensden på
landsbasisøkerfra 48 til 50 prosenti tidsrommet2008– 2012.

Begrunnelsefor valgav indikator: Det er en tydeligsammenhengmellomkostholdog
helsetilstandog mellomsosioøkonomiskstatusog kosthold.Barnav foreldre medlav utdanning
har for eksempeloftere overvektsproblemer.Matvaner etablerestidlig i livet og gåri stor gradi
arv fra foreldreneKilde:E.Kvaavik,M. Glymor,K-l. KleppG.S.Tell,andG.D.Batt, 2011; A.L.
Kristiansen,M. Bjelland,A.LBrandsæther,M. Haugen, H.M.Meltzer,W. Nystad,L.F.Andersen,
2014;Slettebak,R.,2015.
Diagram3.5.2.1:Voksne16 – 79 år somoppgir at de drikker brukseller saft daglig,2006– 2012.

Andelsomoppgirat de drikkerbruseller saft daglig, i prosent,standardisert,2012.Tallmaterialefor kommunenivå
forekommerikke.Kilde:Folkehelseinstituttet,Norgeshelsa.

Diagram3.5.2.2:voksne16-79år somspiserfrukt og grønt daglig,2008og 2012.
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Andelsomoppgirat spiserfrukt og grønnsakerdaglig, i prosent,standardisert,2012.Tallmaterialefor kommunenivå
forekommerikke.Kilde:Folkehelseinstituttet.Norgeshelsa.
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3.5.3OVERVEKT
OGFEDME8. KLASSE

Karmøykommunehar gjennomført2 målingerav 2 årskull8. klassinger. Resultatetav årskullet
2013/2014viserfølgende:
ISO– KMI> 25 : 13 %
ISO– KMI> 30: 5 %
ISO– KMI> 35: 2 %
Talleneindikererstorehelseutfordringeri fremtiden. Forekomstenav fedmeog overvekter økendei
Norgeog en av fire ungdommerer overvektige.

Begrunnelsefor valgav indikator: Overvektog fedmekangi en rekkefølgetilstanderved fysiskog
psykiskart. Noemanifesterersegi barneårene,menhovedtyngdenvedalvorligfedmedebutererhos
ungeeller voksne(Nasjonalefagligeretningslinjerfor forebygging,utredningog behandlingav
overvektog fedmehosbarn og unge,2010).Forskingviserat de oftere dropperut avvideregående
skole,er mer utsatt for mobbing,og har et lavereselvbilde.Å fangeopp tidlig og forebyggeovervekt
og fedme,er derfor viktig.Kilde:Helsesøstertjene
stenKarmøykommune.

Resultatfra Helseundersøkelsen
i Nord-Trøndelag(HUNT)i 2006-2008(Krokstad,2011)viserat:
•
•

22 prosentav gutteneog 20 prosentav jentenei ungdomsskolener overvektige.
27 prosentav gutteneog 25 prosentav jentenei videregåendeskoleer overvektige.

(Etterhvert vil det foreliggebedreog mer direkte sammenlignbarttallmaterialesomfølgeav nasjonale
fagligeretningslinjerfor målingi helsestasjonsog skolehelsetjenesten,2010).
I følgje nasjonaleretningslinjer for oppfølginger:
ISO– KMI > 25: Overvekt;helsesøstermå tilby oppfølgingog veiledning.
ISO– IKM > 30: Fedme;ungdommenhar rett på utredningog behandlingstiltak med involveringav flere
faggrupper.Det skaloppnevnesen koordinator.Helsesøsterhar ansvaretfor å koordineresamarbeidet.
ISO– KMI > 35: Alvorlig fedme; fastlegebør ha behandlingsansvar.
Skolehelsetjenesten hadde i 2015 6.6 årsverk knytte t opp mot 7100 elever. Nasjonal bemanningsnorm
er 1 årsverk pr. 500 elever. I budsjettet for 2016 er det foretatt en styrking av skolehelsetjenesten.
Hvor mye dette utgjør foreligger det ikke tall for på nåværende tidspunkt. Kilde: rapport IS 1798,
Utviklingsstrategi
for helsestasjons- og skolehelse tjenesten/ helsesøstertjenesten
Karmøy kommune.
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3.5.4RØYKING

Røyking:Andegravidesomrøykervedsvangerskapets
begynnelsehar hatt tilbakegangfra 2002til
2013.10 årsglidendegjennomsnittgaven andelpå 15 %i 2004-2013.Tilsvarendeandelvar 14 %for
Norgeog 13 %for Rogaland.

Folkehelseinstituttetsbegrunnelsefor valgav indikator: Røykinger ansettå væreen avde viktigste
årsakenetil reduserthelseoglevealder.Omtrent halvpartenav demsomrøykerdagligi mangeår,
dør av sykdommersomskyldestobakken.I tilleggrammesmangeavsykdommersomfører til
vesentligehelseplagerog redusertlivskvalitet.Studier viserat de somrøykerdaglig,i snitt dør 10 år
tidligereenn ikke-røykere,og 25 prosentav dagligrøykernedør 20-25år tidligereenn gjennomsnittlig
levealderfor ikke-røykere.Enrekkekvinnerslutter å røykenår de blir gravide. Helse-og
omsorgsdepartementetanbefalerbl.a.arbeidmed familien somen enhet,fordi det serut til at farens
røykemønsterpåvirkermorens,og at de kvinnenesomfår støtte avbarnefarentil å redusere
forbruket, klarerdet bedre.Det er en markantsosial gradientfor dagligrøyking.Jokortere utdanning,
destohøyereandeldagligrøykere.Kilde:Slettebak,R.,2015.
Diagram3.5.4.1:Røyking,gravidekvinner, 10 årsglidende gjennomsnitt
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Andelfødendesomoppgaat de røyktevedsvangerska
petsbegynnelsei prosentav alle fødendemed
røykeopplysninger.Statistikkenviser10 årsglidende gjennomsnittKilde:Folkehelseinstituttet.Kommunehelsa
statistikkbank.
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3.5.5RUSMIDDELSITUASJONEN

Karmøyhar betydeligeutfordringer på rusfeltet. Entenvi serpå tall for omsetningav alkohol,eller
vurderingenefra kommunaletjenesterog politi, er det mangemenneskeri kommunensomsliter med
egneeller nærståenderusproblemer.
Salgav øl og rusbrusi dagligvarebutikker:Salgstallenestigerårlig og omsetningenhar økt fra 767’
liter i 1999til 1116’liter i 2014,en økningpå 45,4 %.Enhar vedutregningkun sett på økningav antall
1000liter og IKKEtatt høydefor økningi folketallet. Dvs.at prosentvisøkningeni antall liter vil være
mindre ennprosentenangirfordi noe vil skyldesøkning i folketallet.
Skjenkingav alkohol på skjenkesteder:Summenav salgetpå skjenkestedenehar hatt årlige
variasjoner,men summenav skjenkingenav alkoholtotalt sett når en serpå antall 1000liter har
sunket.Enhar vedutregningkun sett på økningav antall 1000liter og IKKEøkningeni folketallet.
Vinmonopolet:Totalt salgvedvinmonopolethar stort sett økt hvert enesteår siden2000,dette
gjelderfor øl, svakvin, sterkvin og brennevin.Siden år 2000har salgetav øl økt med400%,salgetav
svakvin har økt med283%,salgetav sterkvin har økt med5,9 %og brennevinhar økt med178%.En
har vedutregningkun sett på økningavantall 1000liter og IKKEøkningeni folketallet.

Begrunnelsefor valgav indikatorer: Rammenefor de regulatoriskevirkemidleneer fastsatt i
alkoholloven,mendet er kommunenesomhar ansvarfor å utforme alkoholpolitikkenlokalt.
Skjenkingog salgav alkoholkangi viktigeinntekter og arbeidsplasseri kommunen,og en godt
fungerendeutelivsnæringkanværeen viktig del av et lokalmiljø.Samtidigkanet høyt alkoholforbruk
medførestorekostnaderog menneskeligelidelser- ulykker,skaderog andrehelsekonsekvenser
-i
tilleggtil betydeligenegativekonsekvenserfor samfunnet. Det er derfor viktig at kommunenser
folkehelseperspektiveti sammenhengmedsin alkoholpolitikk. Kilde:Helsedirektoratet.
Gjennomsnittligalkoholforbrukpr. personi den voksnebefolkningensiernoe om utbredelsenav
storforbruk somigjener knyttet til forekomstenav skader.Totalforbrukavalkoholi befolkningener
derfor en viktig indikator.Forholdetmellomgjennomsnittsforbruketog skadeomfangetpåvirkesogså
av hvor stor del av befolkningensomdrikker,og måten mandrikkerpå.

Diagram3.5.5.1:Salgav øl (ogrusbrus)i dagligvareforeningeri Karmøykommuner
Antall 1000liter
ÅR

99

00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

Sum: 767 777 774 814 863 951 943 988 1043 1158 1164 1082 1041 1047 1060 1116
Ant.
29 27
27
29
28
27
29
29
30
29
29
30
29
29
28
32
bev.
Kilde;Rusmiddelpolitiskhandlingsplan2012-2015og Karmøykommune.
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Diagram3.5.5.2:Skjenkingav alkohol på skjenkesteder i Karmøykommune
Antall 1000liter
99
00
01
02
03 04 05 06
07 08 09 10 11
12
13
14
Øl
155 147 134 134 130 99 80 114 107 107 103 67 92,4* 115 85,2
82
*
Vin
12,6 18,1 13,2 10,8 5,4 7,3 7,3
5,8 7,3 5,8 8,1 7,3
9,6 12,7 10,8 12,7
Brenne1,2 2,6 2,3
4,7 2,4 2,0 0,9
1,7 1,3 1,4 1,4 1,0
1,5
1,5 1,8 1,6
vin
Sum

169
14

Ant.
bev.

168
12

150 1505 138 107
12
14 15 18

88 1225 116 114 113 75
18
18 13 14 17 12

104
13

129
14

98
13

12

13

96
15

Kilde;Rusmiddelpolitiskhandlingsplan2012-2015og Karmøykommune.
*Mangelfullt tallmateriale.

Diagram3.5.5.3:Salgav sterkt øl, vin og brennevin på Vinmonopoleti Karmøyog Oasen
Antall 1000liter
00 *
01
02
Øl
Svakvin
Sterkvin
Brennevin
Sum

03

04

05

06

07

08

09

10

11

14

1,3 1,9 1,72 1,78 1,8 2,0 1,96 2,2 2,2 2,8 3,0 3,4 4,1 5,1 6,5
65 124 134
138 156 169 180 190 203 218 220 224 232 238 249
1,8 2,7 2,7
2,5 2,7
3
2,8 2,6 2,5 2,4 2,3 2,0 2,0 1,9 1,7
19,9 35,2 44,5 43,1 44,5 45,8 50,2 55,5 59,6 61,6 58,7 55,3 54,1 53,3 54,3
88 164 183 185,4 205 220 235 250 267 288 284 285 292 299 311

Kilde:Rusmiddelpolitiskhandlingsplan2012-2015og Karmøykommune.
*Mangelfullt tallmateriale.
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3.5.6 UNGDATA

2013-

FOKUS PÅ PSYKISK

UHELSE

Ungdataer et kvalitetssikretog standardisertsystemfor lokalespørreskjemaundersøkelser.
Undersøkelseneutføresblant elevenei ungdomsskole
n, Vg1og Vg2hvert 3. år, nestegangi 2016.
UNGdataer resultatav et fagligsamarbeidmellomforskningsinstituttetNOVAvedHøgskoleni Oslo
og Akershus,sju regionalekompetansesentreinnenrusfeltet (KoRusVestBergen,KoRusVest
Stavanger,KoRusMidt-Norge,KoRusØst,KoRusSør,KoRusNord,KoRusOslo)og Kommunesektorens
organisasjon(KS).Svarprosentenfor Karmøykommunei 2013var 81 %.
Plagetav ensomhet:Andeleleveri Karmøykommunesomhar vært «ganske/veldigmyeplagetav
ensomhet»er økendefra 2011(15%)til 2013(19%). Tilsvarendetall for landetliggerpå 18 %og
21,1%for Rogaland.Jenter(28%)er mer plagetenn gutter (9 %).
Fortrolig venn somdu kan stole på Andeli Karmøykommunesomsvarer«ja,helt sikkert» var 64 %i
2011og 67 %i 2013.Tilsvarendeandeli 2013for landeter 64 %og 66,4%for Rogaland.Andeli
Karmøykommune,somvalgte«ja,det tror jeg»var 27 %i 2011og 24 %i 2013.Tilsvarendeandelfor
landet var 26 %og 24,2%for fylket. Desomsvarte«det tror jeg ikke/haringenvenner»var 9 %for
Karmøykommunei 2011og 2013mensdet for landetvar 9 %og fylket 9,4%i 2013.
Mobbing: Bådemobberneog mobbeofrekommeri størregradfra familier med dårligråd,de mangler
fortrolige vennerog er ofte ensomme.Dette stemmermed at ungdommed problematferdofte selv
er offer. Disseresultateneunderstrekerat mobbereofte sliter vedat de mobbeseller opplever
mobbing.Tiltakfor å hindre mobbinghar direkteeffekt på offeret, men det kanogsåha en heldig
sideeffektvedå beskyttemobbernegjennombedringavderessosialenettverk.
Dyptgåendeanalysepå Haugalandet: Kommunenepå Haugalandet,medHaugesundkommunei
førersetetsamarbeidetom en analysefor å senærmere på ungdommenspsykiskehelse.Funneneslo
fast at den viktigsteforebyggendefaktorenfor å forhindreutviklingavpsykiskehelseplagerblant
ungdomer et godt foreldre-barnforhold somigjenpåvirkerselvbildet.Etpositivt selvbildevil igjen
gjøreungdommenbedrerustet til å ståi mot ulike depressivestemningsleier.Hjelp/ veiledningtil
foreldre er derfor viktig forebygging.Analysenslår ogsåfast at godtilhørigheter blant de viktigste
forebyggendefaktorenesomgodevennskapog godt fungerendefamilier.

Hovedbildetfra UNGdata 2013er at vi har meden veltilpasset,hjemmekjær,men kanskjelitt stressa
ungdomsgenerasjon
å gjøre.Skoletrivselener høy,de aller flestehar godevennerog er svært
fornøydemedforeldrenesine.Påflere områderviser rapportenpositiveutviklingstrekkover tid:
omfangetav ungdomskriminalitet,rus og vold blir stadig mindre,færre ungeskulkerskolenog flere er
fornøydmedforeldrenesine.
Ett områdegir derimot særliggrunn til bekymring.Et økendeantall ungdommer– og da først og
fremst ungejenter – rapportererom psykiskehelseplageri hverdagen.Resultateneføyersegdermed
inn i en mer langsiktigtrend, der det særligfra årtusenskiftetog framoverhar skjeddnoenganske
markerteendringeri ungdomsmiljøene.Omfangetav rus-og atferdsproblemerhar blitt redusert,
båndenemellomgenerasjonenehar blitt tettere og ungdomslutter i økendegradopp om skolen.
Samtidiger det grunntil bekymringnår omfangetavpsykiskehelseplagerøker.Ungdommenei
Karmøykommunefølgerstort sett trendenei landet.Derfor velgeren her å sepå ensomhet,
vennskapog familieøkonomi.Fullstendigrapport kanlesespå http://ungdata.no Kilde:NOVA/ HIOA
2014.
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Diagram3.5.6.1:Har du den sisteuken vært plagetav ensomhet,2011og 2013?

Andelspurtei prosent,ungdomsskolenog VG1.Kilde: Ungdata

Diagram3.5.6.2:Har du den sisteuken vært plagetav ensomhet,2013?

Andelspurtei prosent,ungdomsskolenog VG1.Kilde: Ungdata2013
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Diagram3.5.6.3:Har du minst en venn somdu kan stole fullstendigpå og betro degom alt mulig, 2011
og 2013?
80
70
60
t
n
e
s 50
ro
p
il 40
e
d30
n
A
20

Ja,helt sikkert
Ja,det tror jeg
Det tror jeg ikke/har
ingenvennerfor tiden

10
0
Karmøy Karmøy Rogaland Norge
kommune kommune 2013
2013
2011
2013

Andelspurtei prosent,ungdomsskolenog VG1.Kilde: Ungdata2013

Diagram3.5.6.4:Har du minst en venn somdu kan stole fullstendigpå og betro degom alt mulig, gutter
og jenter 2013?
80
Ja,helt sikkert

70
t 60
n
e
s 50
o
r
p
il 40
e30
d
n
A20

Ja,det tror jeg

Dettror jeg
ikke/haringen
vennerfor tiden

10
0
Gutter

Jenter

Andelspurtei prosent,ungdomsskolenog VG1.Kilde: Ungdata2013

Tabell3.5.6.5:Sammenligningav svareretil mobbeofre og mobberemed andre elever
Svareri større gradat …
Mobbeofre
Mobbere
Familienhar dårlig råd
Ja
Ja
Demangleren fortrolig venn
Ja
Ja
Dehar et større alkoholforbruk
Nei
Ja
Eroftere røykere
Ja
Ja
Brukeroftere snus
Til en vissgrad Ja
Føleri større gradat alt er et slit
Ja
Ja
Eri større gradplagetav ensomhet Ja
Ja
Trenersjeldnere
Ja
Ja
Ermisfornøydmed skolende gårpå Ja
Ja
Kilde:UNGdataog Rogalandfylkeskommune.Mobbeofreer definert sompersonersomsvarerat de opplever
plaging,trakasseringeller utfrysningmånedligeller oftere og mobbereer personersomhar svartat de utfører dette
månedligeller oftere.
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Diagram3.6.6.6:Godt foreldre – barn forhold, mindre depressivtstemningsleie

Kilde:Statistiskeanalyse2014,Ungdata2013.

Tabell3.6.6.7:Kortfattet oppsummeringav funnenei statistiskanalyse
Indikator
Oppsummeringav funnene
Økningpå
• Depressivtstemningsleie,jenter på høyerenivåenn gutter. Det er en
ungdomsskolenav
økninggjennomung.skole.
følgendeindikatorer:
• Atferdsproblemergenerelt– mer blant gutter, økning underveispå
(mindrei overgangentil
ungdomsskolen.Mer utpregedeatferdsproblemergjelder barefå.
vid. skole)
• «Ulydighet»økerpå ungdomsskolen,men gjelderbarefå (mer
Forskningviseat mye
utbredt blant gutter).
endresfra 13 – 15 år!
• Slåssing:mer nedgangennoppgangover klassetrinn.
Liten endringav
• Mobbing:Lite endringover tid. Mer rapportert mobbeatferd blant
følgendeindikatorer:
gutter.
• Men beruselseøker– legalrus økerkraftig særligfra 10. trinnet til
Vg1.Likt mellomkjønnene.
o Jenter– har mer mer «internaliserende»problemer(inklusive
Kjønnsforskjellog
selvskading)
utvikling:
o Gutter – mer «eksternaliserende»problemerdepressiv
sinnsstemningøkersærligi åreneelevenegårpå ungdomsskolene
Fokusetbør primært liggepå forskjeller blant ungdommer, ikke kommuner(fordi forskjellermellom
kommuneneer små). 98 %av forskjelleneer mellomindivideneog ikkemellomkommunene.
Godt foreldre-barnforhold fører til mindre depressivt stemningsleie(sterk sammenheng).
Hjelp/veiledningtil foreldrene er forebygging!
o Selvbilde/selvtillitstyrkesgjennomtilhørighet (familie)og emosjonelleproblemermotvirkesved
å bedreselvbildet/selvtilliten.
o Tilhørigheter blant de viktigstefaktorene(godevennskapog godt fungerendefamilier).
Forebyggingav
o Livsstil(mer fysiskaktivitet, bedrekosthold,godsøvnkvalitet)
emosjonelleproblemer:
o Emosjonell,sosialstøtte fra venner/familie
o Foreldresatferd ovenforbarnakanpåvirkes(helsestasjon,skole,media)
– skårersterkerepå tyveri, rusbrukog alvorligantisosialatferd. Enkleste
forebyggingen– voksnesomer tilstede når ungdomsamles(aktivitetsklubber,
(selvstyrt)
voksne,organisertidrett, ansatte,noensombryr seg,politi, natteravn)
Kilde:Statistiskanalyse2014,UNGdata2013.
Autonom ungdom
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3.5.7VURDERING
AVÅRSAKSFORHOLD,
KONSEKVENSER
OGFORKLARINGER

Fysiskaktivitet
Alderen6,9 og 15

Status

Mulige årsaker

Mulige
konsekvenser/forklaringer

Aktivitetsnivåetsynker
med alderen.Gutter er
mer aktiveennjenter.

Tidforan skjerm,kjøringtil
og fra aktiviteter,mye
organisertaktivitet –
mindre hverdagsaktivitet.

Dårligmotorikk.
Utviklingavovervekt/fedme
og livsstilssykdommersom
diabetes,hjerte-kar
sykdommerm.m. i voksen
alder.

(objektivt registrert,
andeli prosent)

Voksen16 – 79 år
(andeli prosent,
standardisert)

Kosthold
(andeli prosent,
standardisert)
Brus,16 -79år

Frukt og grønt, 16 – 79
år

Klimaog været.

Denvoksnedelenav
befolkningenhar et lavere
aktivitetsnivåennantatt.
Rogalendingeneialderen
16-79år er mindre fysisk
aktiveenn nordmenn
totalt sett.

Vedmer enn10 minutter
gangebenyttesbil.
(Sekapittel om
friområde)
Økt antall km med
sykkelveierer positivt for
mer sykkelbruk,men
bosetningenpå Karmøyer
spreddog det byggeropp
om bil som
fremkomstmiddel.

statusog
12 %drikkerbrushver dag Sosioøkonomisk
kostholdsvaner:
i alderen16 – 79 år.
Nedgangfra 19 %i 2005. ungdommerfra familier
med godråd spiserofte
mer frukt og grønt.

Jevnligfysiskaktivitet kan
ogsågi bedrepsykiskog
somatiskhelse,forebygge
fedme/ overvektog
livsstilssykdommer.
Fysiskaktivitet har
sammenhengmed
sosioøkonomiskstatus.
Dårligeretannhelseog på sikt
utviklingav overvekt, fedme
og ulike livsstilssykdommer.

Kostholdmed høyandelfrukt
og grøntbidrar til å
Økningi andelvoksnesom
Folker
mer
opplystep.g.a.
forebyggeen rekke
oppgirat de spiserfrukt
informasjonog
sykdommerog
og grøntdagligfra 48 %i
helseproblemer.
kampanjer om
2008til 54 %i 2012.
bevisstgjøringav riktig og
sunt kosthold.
Godtkostholdhar
sammenhengmed
sosioøkonomiskstatus.

Overvektog fedme 8.
klasse
(andeli prosent,
absolutttall)

13 %av elevenehar
overvekt,5 %har fedme
og 2 %alvorligfedme.
6,5 årsverki
skolehelsetjenesten
knyttet opp mot 7100
elever.Nasjonalnorm 1
årsverkpr. 500elever.I
budsjettet for 2016er det
foretatt en styrkingav
skolehelsetjenesten.Hvor
myedette utgjør
foreliggerdet ikketall for
på nåværendetidspunkt.

Aktivitetsnivåetsynker
med alderen,
Kostholdsvaner.

Storehelseutfordringeri
fremtiden,
livsstilssykdommer,
følgetilstanderav psykiskog
fysiskart.
Børseesi sammenhengmed
årsverki skolehelsetjenesten
( sekapittel om overvektog
fedme8. klasse).
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Røyking
(andeli prosent,10
årsglidende
gjennomsnitt
standardisert).

Status

Mulige årsaker

Mulige
konsekvenser/forklaringer

15 %av gravidekvinner
røykeri Karmøy
kommune,det er over
snittet for landet(14 %)
og fylket (13 %).

Sosialgradientfor daglig
røyking:jo kortere utdanning
destohøyereandel
dagligrøykere.

Nedganggir mindre risikofor
luftveissykdommer(astma,
emfysem,bronkitt, kronisk
obstruktivlungesykdom),
kreft og hjertekarsykdommerog redusert
dødelighet.

Andelensomrøykeri
Karmøykommuneer
synkende.

Russituasjoneni
Karmøykommune
(salgi 1000liter for
alle kategoriene
under,sett bort fra
økningi folketall)

Dagligvarebutikk
Skjenkestedene
Vinmonopolet

Det syneså væreflere
kvinnerennmennsom
røykeri dagens
samfunn,mennsnuser
oftere.
Karmøyhar betydelige
utfordringer på rusfeltet,
når en serpå tall for
omsetningav alkohol,
undersøkelseneav
ungdomsrusvanereller
vurderingenefra
kommunaletjenesterog
politi.

Salgav alkoholi
dagligvarebutikkenehar
økt med 45,4%i antall
1000liter.
Salgav alkoholpå
skjenkestedenehar
årligevariasjoner,men
solgtmengdealkoholfra
99 og 14 visersmå
endringer.Salgetved
vinmonopoleti antall
1000liter, har økt stort
sett hvert år siden2000.
Økningi salgav øl – 400
%,svakvin - 283%,sterk
vin - 5,9%og brennevin
– 178%(siden2000).

Brukav alkoholkanha
sammenhengmed røyking.

Røykingundergraviditetkan
bl.a.føre til lavfødselsvekt
og størrerisikofor
luftveisinfeksjonerhosbarna.

Et høyt alkoholforbrukkan
medførestore kostnaderog
menneskeligelidelserulykker,skaderog andre
helsekonsekvenser
- i tillegg
til betydeligenegative
konsekvenserfor samfunnet.

Forå reduserehelseskader
og sosialeskaderav
alkoholbruk,er det
nødvendigå reduseredet
generelleforbruket i
befolkningen.Selvom
stordrikkereer mest utsatt,
oppstårde langt fleste
skader,voldstilfeller,ulykker
Rusavhengighet
og psykiske og problemerblant det store
lidelserhengerofte sammen. flertallet somdrikker
moderat.
Alkoholpolitiskeinnsatser
rettet mot befolkningsnivået
er sværtviktig, og innsatsen
må skjeder folk bor - i
kommunene.
Folkehelselovenleggeropp
til at kommuneneskal"tenke
helsei alt de gjør".Dette
betyr at en forsvarlig
alkoholpolitikkbør
innlemmesi planleggingog
drift i alle kommunens
sektorer.
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UNGdataKarmøy
kommune
(andeli prosent)

Status

Mulige årsaker

Mulige
konsekvenser/sammenhenger

Hovedbildetfra
UNGdata2013er at vi
har en veltilpasset,
hjemmekjær,men
kanskjelitt stressa
ungdomsgenerasjon.

Prestasjonssamfunn,
fokus
på egenutvikling,
gjennomsiktigsamfunn,
sosialemedier,følelseav
ikkeå strekketil.

Økendeandelungdommersom
sliter psykiskog føler at livet er et
slit.

Ett områdegir derimot
særliggrunntil
bekymring.Et økende
Herfokuseresdet på antall ungdommer– og
ensomhetog venner da først og fremst unge
jenter – rapporterer
samtdyptgående
om psykiske
analysehvor en såpå
helseplageri
forebyggende
hverdagen.

faktorer for
ungdommens
psykiskeuhelse.For
mer informasjonom
alkohol,røykm.m.
se
http://ungdata.no

Andelsomer plagetav
ensomheter økende
fra 2011(15%)til 2013
(19 %). Andeleni 2013
er lavereenn snittet
for Rogalandmen
høyereenn
landsgjennomsnittet.
Jenterer mer plaget
enn gutter.
Andelsomsvarerat de
har en fortrolig venni
Karmøyvar 64 %i
2011og 67 %i 2013.
Dette er over snittet
for fylket og landet.
Mobberneog
mobbeofrenekommer
i størregradfra
familier med dårligråd,
de manglerfortrolige
vennerog er oftere
ensomme.

Økt fokuspå psykiskhelsei
UNGdataundersøkelsen2016.
Ungdomstidener turbulent
tid med myefølelserog hvor
bl.a.ungdommenskalfinne
egenidentitet. (Noekan
forklaresmed bakgrunni
Sosioøkonomiske
forhold spiller
dette, men økningengir en
en rolle ogsåher sompå så
grunntil bekymring.)
mangeandreområder(helse,
livsstilssykdommer,
utdanningsnivåm.m.).

Sammenligningav svarene
til mobberneog
mobbeofrenepekerpå at de
i størregradoppleverat,
familienehar dårligråd,
mangleren fortrolig venn,
har et størrealkoholforbruk,
røykeroftere, snuseroftere,
føler i størregradat alt er et
slit, er i størregradplagetav
ensomhet,trener sjeldnere,
og er mer misfornøydmed
skolende gårpå.

Ungdommed problematferder
ofte selvoffer. Disseresultatene
viserat mobbereofte sliter.Tiltak
for å hindre mobbingkanha en
heldigsideeffekt vedå beskytte
mobbernevedå bedrederes
sosialenettverk.
Det forebyggendearbeidetbør
innebære/fokuserepå
foreldreveiledningog styrkingav
helsefremmendeforebyggende
tjenestetilbudovenforbarnog
unge(sekapitlet om barnevern
og skolehelsetjenestensom
eksempel).

Tilhørigheter blant de
viktigstfaktorenefor å
forebyggepsykisk
uhelse.Et godt
foreldre-barnforhold
og godevennerer
viktig.
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3.6 HELSETILSTAND

3.6.1DIABETES

Diabetesmedisiner,brukere30 – 74 år: Karmøykommunehar hatt en gradvisøkningi bruk av
diabetesmedisinermenøkningenserut til å avtanoe. I perioden2012-2013var det årlige
gjennomsnittetpå 33,2per 1000innbyggerdvs.at det er 727personersombrukerdisse
medikamentene.Det er en høyereandelmenn(401)enn kvinner(326)sombruker medikamentenei
Karmøykommune.

Folkehelseinstituttetsbegrunnelsefor valgav indikator: Forekomstenav type 2-diabeteser usikker
og behandlingav sykdommenvarierer.Kosthold,mosjon og vektreduksjonkanfor noennormalisere
blodsukkeretog holdesykdommenunder kontroll. Andre trengermedikamenterfor å få ned
blodsukkeretog bruk avmidler til behandlingav type 2-diabeteskanbrukessomen indikatorpå
forekomstav type 2-diabetesi befolkningen.Med årenekanimidlertid insulinproduksjonen
reduseres,og det blir nødvendigmed insulinsprøyter på sammemåte somvedtype 1-diabetes.
Overvekter en viktig risikofaktorfor utviklingavtype 2-diabetesog forekomstav type 2-diabeteskan
derfor gjenspeilebefolkningenslevevaner.Kilde:Folkehelseinstituttet.
Diagram3.6.1.1:Bruk av legemidlertil behandlingav type 2-diabetes,3 årsglidendegjennomsnitt
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Brukereav legemidlerutlevert på resepttil personer 30-74år. Brukeredefineressompersonersomhar hentet ut
minst en resepti kalenderåret.Dersomen brukerhenter ut flere resepterpå sammelegemiddeltelles
vedkommendesombrukerbareen gang.Statistikkenviser3 årsglidendegjennomsnitt,per 1000,standardisert.
Blodglukosesenkende
midler,ekskl.insuliner(A10B)er ikketatt medi statistikken.Kilde:
Folkehelseinstituttet.Kommunehelsastatistikkbank.
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3.6.2HJERTEOGKARSYKDOMMER
Bruk av primærhelsetjenesten:I Karmøykommunehar det vært en økningpersonersom oppsøker
primærhelsetjenestenog får stilt hjerte og karsykdomsdiagnoser.Totalt var det en økningi
befolkningensomfikk stilt dennediagnosenfra 2010-2012til 2011-2013fra gjennomsnittlig4222,3
personerpr år til 4492personer.Det er i gjennomsnitt flere menn(2393,7)enn kvinner(2098,3)som
oppsøkteprimærhelsetjenestenog fikk stilt diagnose i 2011-2013.
Bruk av spesialisthelsetjenesten
: 753,7personerfikk diagnosehjerte- karsykdomvedinnleggelseri
perioden2011-2013i årliggjennomsnitt. Det var flere menn(408,7)ennkvinner(345)i årlig
gjennomsnitt.
Medikamentermot hjerte- og karsykdommer(unntatt kolesterolsenkendemidler), brukere 0-74år:
Det har vært en økningi bruk av dissemedikamentene i Karmøykommunefra 2005til 2013.4237
brukte medikamenteti årliggjennomsnitti 2005-2007 mens5198,7personerbrukte medikamenteti
årlig gjennomsnitti 2011-2013.2611av dissepersonenevar menn,mens2587,7var kvinner.Karmøy
kommuneliggerover snittet for landet,fylket og sammenlignbarekommuner.
Kolesterolsenkendemedikamenter,brukere0-74år: Det har vært en økningi bruk av
kolesterolsenkendemedikamenterfra 2005til 2013.Særlighar økningenvært stor etter 2006-2008
og Karmøykommuneliggerovergjennomsnittetfor landet, fylket og sammenlignbarekommuner.
2376,7personeri Karmøykommunebrukte i årliggjennomsnittlegemiddeleti 2011-2013.Det var
flere menn(1847)ennkvinner(1429,7)av Karmøysbefolkningsombrukte dissemedikamentenei
årlig gjennomsnitti 2011-2013.
Dødelighet,0-74år: Det var en reduksjoni dødelighetpga.hjerte- og karsykdommeri Karmøy
kommunefra 1998til 2011. I 1998– 2007var det i årliggjennomsnitt23,6personersomhadde
hjerte kar somdødsårsak.I 2003-2012var det i årlig gjennomsnittlig18,7dødsfalli kommunen.12,5
av dødsfallenevar mennog 6,2var kvinneri årlig gjennomsnittSærlighar nedgangenvært markant
mellom2002-2012og kommunenliggetunder snittet for landetmenpå snittet for fylket.

Folkehelseinstituttetsbegrunnelsefor valgav indikator: Brukavprimærhelsetjenestensomkangi
informasjonom helsetilstandog utbredelseav sykdom. Dette kanigjensinoe om bakenforliggende
faktorer sommiljø og levevaneri befolkningen.
Utbredelsenavhjerte- og karsykdomkanvideregi informasjonom befolkningenslevevaner.Det har
vært nedgangi forekomstavhjerte- og karsykdomde sistetiårene,menutbredelsenav risikofaktorer
somrøykingog fysiskinaktivitet tyder på at lidelsenefortsatt vil rammemange.Kilde:
Folkehelseinstituttet.
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Diagram

3.6.2.1:

Bruk av primærhelsetjenesten
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Antallunikepersoner0-74år i kontakt med fastlege eller legevaktper 1000innbyggereper år. Dersomen personhar
vært i kontakt med fastlegeeller legevaktflere gangeri løpet av kalenderåretmed sammesykdom/lidelse,telles
vedkommendekun én gang.Statistikkenviser3 årsgjennomsnitt(dvs.gjennomsnittfor 3-årsperioder)Kilde:
Folkehelseinstituttet.Kommunehelsastatistikkbank.

Diagram 3.6.2.2: Bruk av spesialisthelsetjenesten
gjennomsnitt,
2008 - 2013

h jerte-/karlidelser,

3 års glidende

Antallpasienterinnlagt(dag-og døgnopphold)i somatiskesykehusper 1000innbyggereper år. Dersomen person
leggesinn flere gangeri løpet av kalenderåretmed sammesykdom/lidelse,tellesvedkommendekun én gang.
Statistikkenviser3 årsglidendegjennomsnitt(dvs. gjennomsnittfor overlappende3-årsperioder).Kilde:
Folkehelseinstituttet.Kommunehelsastatistikkbank.
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Diagram3.6.2.3:Bruk av midler mot hjerte- og karsykdommer(unntatt kolesterolsenkendemidler), 3 års
glidendegjennomsnitt,2005-2013

Brukereav legemidlerutlevert på resepttil personer 0-74år. Brukeredefineressompersonersomhar hentet ut
minst en resepti kalenderåret.Dersomen brukerhenter ut flere resepterpå sammelegemiddeltelles
vedkommendesombrukerbareen gang.Statistikkenviser3 årsglidendegjennomsnitt.Per1000,standardisert.
Kilde:Folkehelseinstituttet.Kommunehelsastatistikkbank.

Diagram3.6.2.4:Bruk av kolesterol senkendemidler, 3 årsglidendegjennomsnitt,2005-2013

Brukereav legemidlerutlevert på resepttil personer 0-74år. Brukeredefineressompersonersomhar hentet ut
minst en resepti kalenderåret.Dersomen brukerhenter ut flere resepterpå sammelegemiddeltelles
vedkommendesombrukerbareen gang.Statistikkenviser3 årsglidendegjennomsnitt.Per1000,standardisert.
Kilde:Folkehelseinstituttet.Kommunehelsastatistikkbank.

81
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3.6.2.5:
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Antalldødei aldersgruppen0-74år, per 100000innbyggereper år, alders-og kjønnsstandardisert.Statistikkenviser
10 årsglidendegjennomsnitt. Kilde:Folkehelseinstituttet.Kommunehelsastatistikkbank.
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3.6.3KRONISK
OBSTRUKTIV
LUNGESYKDOM
(KOLS)OGASTMA

Medikamentermot KOLSog astmamedisiner45-74år: Det har vært en økningi bruk av disse
medikamentenede sisteårenei aldersgruppen45 – 74 år. Totalt brukte 1345personerdisse
medikamentenei Karmøykommunefra 2011-2013.Det er flere kvinner(762)ennmenn(583)som
bruker dissemedikamentenei Karmøykommunei årlig gjennomsnitt.

Folkehelseinstituttetsbegrunnelsefor valgav indikator: Omlag200000nordmennhar trolig KOLS,
av dissehar mer enn halvpartendiagnosenuten å vite det. Forekomstener økende,særligblant
kvinner.Hovedårsakener røykingsomforklarer to av tre tilfeller, menarbeidsmiljøog arvelige
egenskaperspillerogsåen rolle. Forekomstav KOLSøkermed økendetobakksforbrukog antall
røykere,og kansi noeom røykevaneri samfunnet.
Befolkningsundersøkelser
i Norgeviserat forekomsten av astmahar økt de siste20 årene,spesielt
hosbarn.Kilde:Nasjonalstrategifor forebyggingog behandlingav astma-og allergisykdommer,Kilde:
Helse-og omsorgsdepartementet

Diagram 3.6.3.1: Bruk av KOLS og astma
gjennomsnitt2007-2013

medikamenter

, 45-74

år, 3 års glidende

Brukav KOLSog astmamedikamenter,beggekjønn,45–74 år, per 1000standardisert.3 årsglidendegjennomsnitt.
Kilde:Folkehelseinstituttet.Kommunehelsastatistikkbank.
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3.6.4SMERTER

Smertestillendemedikamenter,brukere 0-74år: Dentotale brukenav smertestillende
medikamenterfra 2007-2013i Karmøykommunehar hatt en gradvisøkning.I 2007-2009ble det
hentet ut minst en reseptav7335personeri Karmøykommunei årliggjennomsnitt(208per 1000),
mensi perioden2011-2013hentet 7916personer(214per 1000)ut en resepti årliggjennomsnitt.
Det er flere kvinner(årliggjennomsnitt4434fra 2011-2013)enn menn(årliggjennomsnitt3482fra
2011til 2013).Ikkereseptbelagtemedikamenterer ikkemedi dennestatistikken.

Folkehelseinstituttetsbegrunnelsefor valgav indikator: Kroniskesmertetilstanderog psykiske
lidelserer de viktigsteårsakertil at mennog kvinner faller ut av arbeidslivetfør pensjonsalderen.
Anslagsvis30 prosentavvoksnehar kroniskesmerter i Norgei dag.Muskel-og skjelettplagerer den
vanligsteårsaken,menen rekkeandrelidelserkanogsåføre til kronisksmerte.Forekomstener
høyereenn i mangeandreeuropeiskeland.Betydeligflere kvinnerenn mennsierat de har kroniske
smerter,og kvinnerer ogsåi langtstørregradenn mennsykemeldtog uføre somen følgeav kronisk
smerte.Kilde:Folkehelseinstituttet
Nårdet gjelderikke-reseptbelagtemedikamenter,viste en undersøkelsegjengitti «Tidsskiftfor Den
norskelegeforeningen»(LagerløvP,HolagerT,Helseth Set al. 2009)at ungdommensbruk av disse
har økt. Undersøkelsentydet på at smertestillendeble brukt mot «dagliglivetsplager»somlett
hodepineeller manglendevæskeinntak.
Diagram3.6.4.1:Bruk av reseptbelagtesmertestillende medikamenter,0-74år, 3 årsglidende
gjennomsnitt,2007-2013

Brukereav legemidlerutlevert på resepttil personer 0-74år. Brukeredefineressompersonersomhar
hentet ut minst en resepti kalenderåret.Dersomen bruker henter ut flere resepterpå sammelegemiddel
tellesvedkommendesombrukerbareen gang.Statistikkenviser3 årsglidendegjennomsnitt.Per1000,
standardisert.Kilde:Folkehelseinstituttet.Kommunehelsastatistikkbank.
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3.6.5MUSKEL-SKJELETTLIDELSER

Bruk av primærhelsetjenesten:9026personermeddiagnosemuskel– skjelettplagereller sykdommer
(ikkebrudd) fra Karmøykommunekontaktet fastlegeeller legevaktgjennomsnittligi perioden20112013.Det tilsvarte241personerper 1000innbygger. Det er flere kvinner(274pr 1000innbygger)enn
menn(210pr 1000innbygger)somoppsøkerprimærhelsetjenesteni årliggjennomsnitt.Karmøy
kommuneliggerunder snittet for landetog litt over snittet for Rogaland.

Folkehelseinstituttetsbegrunnelsefor valgav indikator: Brukavprimærhelsetjenestenkangi
informasjonom helsetilstandog utbredelseav sykdom. Dette kanigjensinoe om bakenforliggende
faktorer sommiljø og levevaneri befolkningen.
Muskel-og skjelettlidelserer en av de hyppigsteårsakenetil bruk av bådetradisjonelleog alternative
helsetjenesterog -tilbud. Kilde:Tidsskriftfor Den norskelegeforening,nr23/2010.Muskel-og
skjelettlidelser,sammenmed psykiskelidelser,er den hyppigsteårsakentil sykefraværi Norge.Fysisk
aktivitet kanforebyggemuskel-og skjelettlidelser. Kilde:Folkehelseinstituttet

Diagram 3.6.5.1: Bruk av primærhelsetjenesten,
gjennomsnitt,
2010 - 2013

musk el- skjelettlidelser,

3 års

Antallunikepersoneri kontakt med fastlegeeller legevaktper 1000innbyggereper år. Dersomen person har vært i
kontakt med fastlegeeller legevaktflere gangeri løpet av kalenderåretmed sammesykdom/lidelse,telles
vedkommendekun én gang.Statistikkenviser3 årsgjennomsnitt(dvs.gjennomsnittfor 3-årsperioder)Kilde:
Folkehelseinstituttet.Kommunehelsastatistikkbank.
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3.6.6PSYKISKE
LIDELSER

Bruk av primærhelsetjenesten,brukere0 – 74 år: 126personerpr 1000,meddiagnosepsykiske
symptomereller lidelservar i årligkontakt med fastlegeeller legevakti Karmøykommunei perioden
2011-2013.Det tilsvareret årliggjennomsnittpå 4709personeri Karmøykommune.
Bruk av legemidlermot psykiskelidelser,antidepressivaog soveog beroligendemidler, 0-74år:
Brukenav legemidler0-74år mot psykiskelidelser,antidepressiva,sovemidlerog beroligendemidler,
har økt. Det er i Karmøykommune5188,3personeri årliggjennomsnittsombrukte dissemidlenei
2011-2013,flere kvinner(3201)ennmenn(1987,3).I 2005– 2007var det 4536,7personer.Karmøy
kommuneliggerhøyerepå gjennomsnittligmedisinbruk enn landet,regionenog kommuneneen
sammenlignersegmednår standardisertetall benyttes.
Bruk av antidepressiva,0-74år: Det er økningi antall brukereavantidepressivafra 2005– 2013,og
økningener størreenn økningeni Norgeog Rogaland.I 2005-2007var det årlig 1940personeri
Karmøysomi årlig gjennomsnittsombrukte medikamentet, mensdet i 2011-2013var et årlig
gjennomsnittpå 2333.Det er flere kvinner(1518,7)enn menn(814,3)i årliggjennomsnittsombruker
medikamentet.
Bruk av sovemidlerog beroligendemidler, 0-74år: Det har vært en økningi bruk av medikamentet
fra 2005-2007til 2007-2009,før kurvenhar flatet ut og sunket.Men Karmøykommuneligger
fremdelesoversnittet for landet,fylket og sammenlignbarekommuner.I 2011-2013var det 3837
personeri årliggjennomsnittsombrukte medikamentet. Avdissevar 1455,3mennog 2381,7kvinner.

Folkehelseinstituttetsbegrunnelsefor valgav indikator: Forekomstenav psykiskelidelseri Norgeer
stabil,og er sværtvanligi befolkningen.Ca.en tredel av voksnehar en psykisklidelsei løpet av et år
(inkludert alkoholmisbruk),mens8 %avbarn ogunge til en hver tid har en psykisklidelse.Settunder
ett er angstlidelserden vanligstepsykiskelidelsen hosbådebarn,ungeog voksne,fulgt av depresjon.
Økt dødelighet,sykmeldingerog uførepensjoner noen avde viktigstefølgeneav psykiskesykdommer.
Tiltakfor å utjevnesosialulikhet vil trolig ha en effekt på utviklingav enkeltepsykiskelidelser.Kilde:
Folkehelseinstituttet.Sosialstøtte og utviklet mestringsevneer de viktigstebeskyttelsesfaktorenemot
utviklingavpsykiskelidelser.Kilde:Proposisjontil Stortinget(Folkehelseloven)
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Diagram3.6.6.1:Bruk av primærhelsetjenesten,3 års gjennomsnitt2010-2013

Antallunikepersoneri kontakt med fastlegeeller legevaktper 1000innbyggereper år. Dersomen person har vært i
kontakt med fastlegeeller legevaktflere gangeri løpet av kalenderåretmed sammesykdom/lidelse,telles
vedkommendekun én gang.Statistikkenviser3 årsgjennomsnitt(dvs.gjennomsnittfor 3-årsperioder).Kontakter
med primærhelsetjenestener klassifisertetter ICPC
-kodeverket.Dataeneer hentet fra: Kontrollog Utbetalingav
HelseRefusjon(KUHR)-databasen
i HELFO,Helsedirektoratet. Kilde:Folkehelseinstituttet.Kommunehelsa
statistikkbank.

Diagram3.6.6.2:Bruk av legemidlermot psykiskelidelser,3 årsglidendegjennomsnitt,2005-2013(NB
ikke ADHD)

Brukereav legemidlerutlevert på resepttil personer 0-74år. Brukeredefineressompersonersomhar hentet ut
minst én resepti kalenderåret.Dersomen brukerhenter ut flere resepterpå sammelegemiddeltelles
vedkommendesombrukerbareén gang.Statistikkenviser3 årsglidendegjennomsnitt(dvs.gjennomsnittfor
overlappende3-årsperioder)for legemidlermot psykiskelidelser,antidepressiva,sovemidlerog angstdempende
midler . Kilde:Folkehelseinstituttet.Kommunehelsastatistikkbank.
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Diagram3.6.6.3:Bruk av antidepressiva,3 årsglidendegjennomsnitt,2005-2013

Brukereav legemidlerutlevert på resepttil personer 0-74år. Brukeredefineressompersonersomhar hentet ut
minst én resepti kalenderåret.Dersomen brukerhenter ut flere resepterpå sammelegemiddeltelles
vedkommendesombrukerbareén gang.Statistikkenviser3 årsglidendegjennomsnitt(dvs.gjennomsnittfor
overlappende3-årsperioder)Kilde:Folkehelseinsti
tuttet. Kommunehelsastatistikkbank.

Diagram3.6.6.4:Bruk av sovemidlerog beroligendemidler, 3 årsglidendegjennomsnitt,2005-2013

Brukereav legemidlerutlevert på resepttil personer 0-74år. Brukeredefineressompersonersomhar hentet ut
minst én resepti kalenderåret.Dersomen brukerhenter ut flere resepterpå sammelegemiddeltelles
vedkommendesombrukerbareén gang.Statistikkenviser3 årsglidendegjennomsnitt(dvs.gjennomsnittfor
overlappende3-årsperioder)Kilde:Folkehelseinsti
tuttet. Kommunehelsastatistikkbank.
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3.6.7VAKSINASJONSDEKNING
Vaksinasjonsdekning:Iperioden2010-2014var det (årliggjennomsnitt)mellom89,4og 96,7%av
barn i 2 og 9 årsalderi Karmøykommuneble full vaksinerte.
Folkehelseinstituttetsbegrunnelsefor valgav indikator: Formangepotensieltfarligesykdommerer
vaksinasjondet mesteffektiveforebyggendetiltaket mankjenner.Tallpå vaksinasjonsdekning
kan
væretil hjelp i vurderingav smitteverneti befolkningensamtvaksinasjonsprogrammets
effektivitet.
Vedet effektivt vaksinasjonsprogram
medhøyvaksinasjonsdekningvil det sirkulerelite smitte i
befolkningen,og vil føre til at de uvaksinerteindirekte blir beskyttet.Dette kallesflokkimmunitet.
Kilde:Folkehelseinstituttet.
Tabell
Alder
2 år

9 år

3.6.7.1:

Vaksinasjonsdekning,

Vaksine
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Hib
Kikhoste
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MMR
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:
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:

96,8
96,7
96,7

93,6
96,7
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96,3
96,3

93,2
93,2
:

96,7

96,7

Andelenbarn somer fullvaksinertemot henholdsvismeslinger,kusma,rødehunder(MMR),kikhoste,pneumokokk,
difteri, stivkrampe,Haemophilusinfluenzaetype B (Hib),polio og rødehundervedhenholdsvis2 og 9 årsalder,i
prosentav alle barn i aldersgruppen2 år og 9 år. Kilde:Folkehelseinstituttet.
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3.6.8KREFT
Nyetilfeller av kreft: Antallkrefttilfeller i Karmøykommune(beregnetutfra 100000innbyggere)har
økt gradvisog særligi perioden2003-2012når 10 års glidendegjennomsnittleggestil grunn.I
perioden2003-2012var det i årliggjennomsnittlig218personeri kommunensomfikk diagnosenkreft
(nyetilfeller).
I 2013var det 27340,3nyekrefttilfeller i Norge.Insidensener stadigøkende,noe somogsåskyldesøkt
aldergenerelti befolkningen.Endel kanogsåtilskrivesbedrediagnostiskeredskaperog mer
oppmerksomhetom kreft. Overhalvpartenav krefttilfelleneforekommerhosvoksneover 50 år, og de
vanligstekreftformeneer prostatakrefthosmenn,brystkreft hoskvinnerog tykktarmskreftog
lungekrefthosbeggekjønn(kreftregisteret.no).
Dødelighetkreft, 0-74år: Dødelighethvor kreft er dødsårsakhar vært synkende. Antalldødsfallsom
følgeav kreft var fra 2003-2012i gjennomsnitt38.9 personerårlig.Det var i gjennomsnittflere menn
(21.4)enn kvinner(17.5)somomkomav kreft årligfra 2003-2012.

Folkehelseinstituttetsbegrunnelsefor valgav indikator: Kreft er ikkeén enkelt sykdom,men en
fellesbetegnelsefor en rekkesykdommersomkanha forskjelligerisikofaktorerog ulik
sykdomsutvikling.Det tar ofte langtid fra eksponering til manutvikler kreft, og mangefaktorer kan
derfor medvirketil at sykdommenoppstår.
Kosthold,fysiskaktivitet, røyke-og alkoholvanerer faktorer somhar betydningfor kreftforekomsten.
Det anslåsat ett av tre krefttilfeller hengersammen medlevevaner.Enendringi befolkningens
levevanerhar derfor et stort potensialetil å redusererisikoenfor å utvikle kreft. Kilde:
Folkehelseinstituttet
Diagram

3.6.8.1:

Nye krefttilfeller,

10 års glidende

gjennomsnitt,

1998-2012

Nye tilfeller av kreft per 100 000 innbyggere per år. Statistikken viser 10 års gjennomsnitt (dvs. gje nnomsnitt for
10-årsperioder). Totalt alle krefttyper (C00-96); kreft i fordøyelsesorganer(C15-26),kreft i tykk- og endetarm(C18-

21) , lungekreft(kreft i luftrør og lunge)(C33-C3
4) , brystkreft(C50),prostatakreft,menn(C61), kreft i lymfatiskog
blodbannendevev(C81-96)Kilde: Folkehelseinstituttet. Kommunehelsa statisti kkbank.

90

Diagram

3.6.8.2:

Dødelighet

kreft,

10 års glidende

gjennomsnitt,

1998 - 2012

Antall døde i aldersgruppen 0-74 år, per 100 000 in nbyggere per år, alders- og kjønnsstandardisert.
St atistikken
viser 10 års glidende gjennomsnitt for alle typer kreft. Kilde: Folkehelseinstituttet.
Kommunehelsa st atistikkbank.
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3.6.9SYKEHUSINNLEGGELSER
GENERELT

Antall pasienterper 1000innbyggeresomble innlagt (dag-og døgnopphold)i somatiskeavdelinger
fra Karmøykommunehar økt de sisteårene.I 2011-2013ble i årliggjennomsnitt163personerpr.
1000innbyggereinnlagtsomatisk.Dette tilsvarer6526,3personeri årlig gjennomsnitt.

Folkehelseinstituttetsbegrunnelsefor valgav indikator: Befolkningensbruk av sykehustjenesterkan
gi en visspekepinnpå viktigetrekk vedsåvel helsetjenestersomhelsetilstandi kommunene.Antall
sykehusinnlagtekangi innsikti problematikkenrundt utbredelseavbådesykdomog
bakenforliggenderisikofaktorer,og kanbidra med verdifull informasjonfor å få oversiktover
helsetilstandeni befolkningen.Kilde:Folkehelsein
stituttet
Diagram 3.6.9.1: Somatiske
gjennomsnitt,
2008-2013

sykehusinnleggelser,

anta ll personer,

3 års glidende

Antall pasienter innlagt (dag- og døgnopphold) i somatiske sykehus per 1000 innbyggere per år. Standar diserte
tall. Dersom en person legges inn flere ganger i løpet av kalenderåret med samme sykdom/ lidelse, tell es
vedkommende kun én gang. Statistikken viser 3 års glidende gjennomsnitt (dvs. gjennomsnitt for overlap pende 3årsperioder).
Tallene omfatter ikke opphold av fri ske nyfødte eller keisersnitt/forløsning.
Standardi serte tall.

Beskrivelsenav dataenevil derfor gjeldeflere sykdomsgrupper.Følgendegrupperav hoveddiagnoser(ICD-10)er
presentert:Totalt antall pasienter(allediagnoser(alleICD-10koder))
Hjerte-og karsykdommer(I00-I99)
- Iskemiskhjertesykdom(I20-I25)
Sykdomi muskel-og skjelettsystemetog bindevev(M00-M99)
Personskader(S00-T35)
- Lårbensbrudd(inkl. hoftebrudd)(S72)
KOLS(Kroniskobstruktivlungesykdom)(J44)
Kilde:Folkehelseinstituttet.Kommunehelsastatistikkbank.
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3.6.10TANNHELSE
Tannhelsenblant barnog ungepubliseresi tre referansegrupper;5, 12 og 18 år.
5 åringer:Kopervik,Vedavågen,Skudeneshavn,
Norheimog Åkrahar godfremgangav kariesfrie5
åringerfor perioden2007- 2014.
12 åringer:Alleområdenehar godfremgangnår en serpå utviklingenav antall kariesfrie12 åringeri
perioden2008-2012i Karmøykommune.
18 åringer:Områdenehar hatt en positivutviklingmed årligevariasjoner.Norheimog Kopervikligger
på gjennomsnittetfor Rogalandnår en serpå antall 18 åringeruten hull. Åkrehamnkommerlike bak
med 17 %kariesfrie18 åringer. 18 åringenei Vedavågen(9,3%)og Skudeneshavn
(10,8%)har mye
kariesi 2014,og servi på tallenei Skudeneshavn
for 2013har de en gjennomsnittpå 17%.

Begrunnelsefor valgav indikator: Desiste30 årenehar det skjedden betydeligbedring i tannhelsen.
Flerebarn og ungehar ingeneller få "hull" i tennene.Blantvoksneog eldreer det flere somhar egne
tenner i behold,og somklarerseguten protese.Men fortsatt varierertannhelsenmed alder,
økonomi,hvor i landetmanbor og om mantilhører en utsatt gruppeeller ikke.Dårligtannhygienehar
klaresammenhengermedkostholdog bla. høyt inntak av brus,juiceog småspisingog renholdav
tenner. Kilde:Folkehelseinstituttetog tannhelseRogaland
Diagram

3.6.10.1:

5-åringer

med behov

for fyllinger

, 2007-2014

Prosentav5 åringenemed behovfor fyllinger,2007-2014i områdeneÅkra,Vedavågen,Skudeneshavn,
Kopervik.
Norheim,Rogalandog Norge.Kilde:TannhelseRogaland
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Diagram

3.6.10.2:

12-åringer

uten behov

for fyllinge

r, 2011-2014

Prosentav12 åringenemed behovfor fyllinger,2007-2014i områdeneÅkra,Vedavågen,Skudeneshavn,
Kopervik.
Norheim,Rogalandog Norge.Kilde:TannhelseRogaland.
Diagram

3.6.10.3:

Barn og unge (18-åringer)

uten be hov for fyllinger,

2011-2014

Prosentav18 åringenemed behovfor fyllinger,2007-2014i områdeneÅkra,Vedavågen,Skudeneshavn,
Kopervik.
Norheim,Rogalandog Norge.Kilde:TannhelseRogaland.
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3.6.11BRUKERPLAN
Brukerplankartleggingav personermed rusproblematikk eller psykiskhelseog rusproblematikki
kontakt med kommunaletjenester: Det er 272kartlagtei brukerplanunder følgendeområde.Dette
utgjør 0,86%i.f.t. folketallet i kommunenover18 år. Avde 272kartlagteer 72 mennog 28 kvinner.
Over40 %av de kartlagteinnenrus er over 45 år. Innenrusfeltet blir en regnetsomgammelnår en er
over 45 år, da mangehar omfattendehelseutfordringer og statistikkenviserat en ofte ikkenår en høy
alder.
Brukerplankartleggingpersonermed psykiskhelseog rusproblematikk(ikke rus) i kontakt med
kommunaletjenester: Det er 293kartlagtei brukerplaninnendette området. Dette utgjør 0,93%av
i.f.t. folketallet i kommunenover 18 år. Avde 293 kartlagteer 29 mennog 71 kvinner.Fordenne
gruppener det de eldstesomhar størstutfordringer medsin psykiskehelse.
Det er småendringeri.f.t. antall kartlagtefra år til år. Deendringenesomer, skyldessannsynligvi
s
endringerav hvemsomkartleggereller i organisasjonen.Antallpersonermed rusmiddelproblemer
sommottar tjenesterfra kommunenhar holdt segstabilt de siste10 år.
Begrunnelsefor valgav indikator: Brukerplaner et verktøyfor kommunerfor å kartleggeomfanget
og karakterenav rusmiddelmisbrukog psykiskhelseblant brukerneav kommunenshelse-,omsorgsog velferdstjenester.Verktøyetkanbrukestil kartlegging,kvalitetssikring,utviklingog planleggingav
tjenester.Opplysningerom bl.a.kjønn,alderog barn kartlegges.Funksjonsnivåetpå åtte områder
kartleggespå en tredelt skalasomangiralvorlighetsgraden.Brukavtjenester,bådekommunaleog
ikkekommunale,og forventet etterspørseletter tjenesterkartlegges.Det er de ansattei kommunene
sombenytter kartleggingsverktøyet.

Tabell3.6.11.1:Brukerplankartleggingpersonermed rusproblematikkeller psykiskhelseog
rusproblematikki kontakt med kommunaletjenester, 2014
År
2014
Antall kartlagte
272
Andeli.f.t. folketall 18 år og eldre
(31470)
0,86%
Andelmenn/ kvinneri %
72/28

Tabell3.6.11.2:Aldersfordelingbrukerplankartlegging personermed rusproblematikkeller psykiskhelse
og rusproblematikki kontakt med kommunaletjenester, 2014
55 år og
Aldersfordeling
18-24år 25-34år 35-44år 45-54år
eldre
Antall bruker
23
51
77
74
47
Andelbrukerei %
8,5
18,8
28,3
27,2
17,3
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Tabell3.6.11.3:Brukerplankartleggingpersonermed psykiskhelse(ikke rus) i kontakt med kommunale
tjenester, 2014
År

Antall
Andeli.f.t. folketall 18 år og eldre
(31470)
Andelmenn/ kvinner

2014

293
0,93%
29/71

Tabell3.6.11.4:Aldersfordelingbrukerplankartlegging personermed psykiskhelseog rusproblematikk
(ikke rus) i kontakt med kommunaletjenester, 2014
55 år og
Aldersfordeling
18-24år 25-34år 35-44år 45-54år
eldre
Antall bruker
27
48
39
66
113
Andelbrukerei %
9,2
16,4
13,3
22,5
38,6
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3.6.12ANTIBIOTIKA

Antibiotika: Brukenav antibiotikai Karmøykommunehar økt de sisteårene.I tidsintervallet20112013lå Karmøykommunesandel(dvs.gjennomsnittetfor 3 årsperioden)12 %høyereenn
landsgjennomsnittet(Norge= 100). Karmøykommunesstandardiserteandelliggerhøyereenn
landsgjennomsnittetog snittet for Rogalandi heleperioden.

Begrunnelsefor valgav indikator: Økendeantibiotika-resistenshosbakterierer en alvorligtrusselfor
fremtidig medisinskbehandling.Overvåkingenviseren økningi infeksjonermedantibiotika-resistente
gulestafylokokkerde siste10 årenei primærhelsetjenesten.Fra2010har Norgehatt flere større
utbrudd medvancomycin-resistente
tarmbakterieri sykehus.Forekomstenav blodforgiftningerog
andreinfeksjonermed ESBL-resistente
bakterierhar økt dramatiskinternasjonaltog er ogsåøkendei
Norge.Det viktigsteforebyggendetiltaket er å begrenseantibiotikabrukenog velgesmalspektredei
stedetfor bredspektredeantibiotika.Kilde:Folkehelseinstituttet.
Diagram3.6.12.1:Antibiotika, 3 årsglidendegjennomsnitt, 2007-2010

Brukereav legemidlerutlevert på resepttil personer 0-74år. Antibiotikatil systemiskbruk (J01)Brukeredefineres
sompersonersomhar hentet ut minst én resepti kalenderåret.Dersomen brukerhenter ut flere resepter på
sammelegemiddeltellesvedkommendesombrukerbareén gang.
Statistikkenviser3 årsglidendegjennomsnitt(dvs. gjennomsnittfor overlappende3-årsperioder).4. Forholdstall
(Norge=100),standardisert= Forholdmellomkommunensstandardiserteandelog andelenpå landsbasiset gitt år,
angitt somgjennomsnittover 3-årsperioder.Eksempler; forholdstall= 130betyr at kommunensstandardiserteandel
er 30 %høyereennlandsnivået.Et forholdstallpå 87 betyr at kommunensstandardiserteandeler 13 %lavereenn
landsnivået.Kilde:folkehelseinstituttet.Kommunehelsa.
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3.6.13VURDERING
AVÅRSAKSFORHOLD,
KONSEKVENSER
OGFORKLARINGER
Status
Gradvisøkningi bruk av
medikamentermot diabetestype
(standardisert,
2 fra 2007-2013.727personer
glidende
årliggjennomsnitt2011-2013.

Diabetes

Mulige årsaker

Mulige konsekvenser
/forklaring

Arv,overvekt,for lite fysisk
aktivitet, usuntkosthold.

Skadeav blodårerog indre
organer,økt risikofor
hjerteinfarkt, hjerneslag,
nyresvikt,amputasjon,
nedsattsynog følsomheti
beina,impotenshosmenn,
nevrologiskeproblemer.
Bivirkninger;skaderpå nyre
og lever.

Arveligefaktorer sammen
med miljøfaktorersom
røyking,høyt blodtrykk,høyt
kolesterolnivåog diabetes.

Fortidlig sykdomog død.

gjennomsnitt)

Diabetesvil trolig økei fremtiden
somfølgeav overvekt,kosthold
og inaktivitet.

Hjerte
og karsykdommer
(standardisert,
glidende
gjennomsnitt)

Økningi antall personersomvar i
kontakt med primærhelsetjenesten
for hjerte og karsykdommeri 20112013(4492personeri årlig
gjennomsnitt).

Hverdagsaktiviteteni
753,7personeri årliggjennomsnitt
befolkningener kraftig
ble innlagti spesialhelsetjenesten
redusert,slikat total mengde
fra 2011-2013.
fysiskaktivitet har sunket.

Spesialhelse
tjenesten
Medikamenter
Kolestrolsenkende
midler

Dødelighet

Økningi bruk avmedikamenter
mot hjerte kar sykdommerfra
2005– 2013.Det var 5198,7
personeri årliggjennomsnitti
2011-2013.2611varmennog
2587,7var kvinner.
Økningi bruk av
kolesterolsenkendemidler fra
2005-2013.I 2011-2013var det i
årliggjennomsnitt2376,6
personer.1847varmennog
1429,7var kvinner.
Gradvisreduksjoni dødelighet
fra 1998– 2012.I perioden20032012var det 18,7personerårlig
hvor hjerte kar var dødsårsaken.
Dødelighetener høyerefor menn
(12,5)enn kvinner(6,2).

Høyandelmedikamentbruk
kanogsåha sammenheng
med at pasientenerasktgis
medisinerfor å forebyggede
alvorligstekonsekvensene.

Kvinnerer flinkereå oppsøke
lege,brukermer
medikamenteri form av
forebyggendebehandling,
Hjerte og karsykdommer
har høyerelevealderog
hengerogsåsammenmed
stress;det psykiskehar myeå færre dør av hjerte og kar
sykdommerennmenn.
si.
Genereltsett oppsøkerflere
kvinnerenn mennfastlegen;
dette kanforklarehoeav
grunnentil at en høyere
andelav kvinner bruker
medikamenteneennmenn.
Hjerte kar sykdommene
behandlesslikat tilstanden
blir stabilog ikkefår utvikle
seg.

Eldremenneskerdør oftere
av organsviktsomfølgeav
alderdom,hjerte og
karsykdommer.Det kan
forebyggesmed fysisk
aktivitet, godt kosthold;dvs.
at inaktivitet og
overvekt/fedmeøker
risikoenfor å utvikle hjerteog kar sykdommer.
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Status
Økningi bruk av medikamenterfra
2007– 2013.1345bruker
Astma
medikamentenei årliggjennomsnitt
(standardisert, i 2011-2013.Det er flere kvinner
glidende
(762)ennmenn(583).
gjennomsnitt)

KOLSog

Mulige årsaker

Mulige
konsekvenser/forklaring

Røyking,luftforurensningi
arbeidsmiljøeteller utendørs,
arveligefaktorer, allergi,
overfølsomhet.

Pustebesvær,hoste,tretthet,
psykiskeog sosiale
konsekvenser.

Mye mindre fokuspå at røyking
var skadeligtidligere.Ansatte
røkte på arbeidsplassenog
konsekvensenekommernå.

Lettereå få infeksjonerslikat
antibiotikakanbenyttes
hyppigere.

Røykelovenhar trådd i kraft.
Gradvisøkningi bruk av
medikamenterpå reseptfra 2007(standardisert,
2013.7335personerbenytter
glidende
medikamentenei årliggjennomsnitt
gjennomsnitt)
fra 2011-2013.

Smerter

Mangelidelserhvor kroniske
muskel– skjelettlidelserer
blant de vanligste
smertetilstandene.

Kronisksmertetilstandog
psykiskelidelserer blant de
viktigsteårsakenetil at menn
og kvinnerfaller utenfor
arbeidslivetfør pensjonsalder

Må seesi sammenhengmed
Det er flere kvinner(4434)ennmenn
sykemeldingerpå
(3482)sombrukermedikamentenei
arbeidsplassenog muskelog
årliggjennomsnitti 2011-2013.
skjelett lidelser.
I 2011-2013fikk 9026personeri årlig
gjennomsnittstilt diagnosenhos
og skjelettfastlegeneller legevakt.Det er flere
lidelser
kvinner(274pr. 1000innbyggere)
(standardisert, ennmenn(210pr. 1000innbyggere)
somoppsøkerlegetjenesten.
glidende
gjennomsnitt)

Muskel–

Arv,over,underog
feilbelastning,skader.

Redusertlivskvalitet,
sykefravær,uføretrygd.

Kronisksmertetilstandog
Årsakav stressog høyekravpå
arbeidsplassen,mangelpå fysisk psykiskelidelserer blant de
viktigsteårsakenetil at menn
aktivitet.
og kvinnerfaller utenfor
arbeidslivetfør pensjonsalder.
Muskelog skjelettlidelserog
psykiskelidelserer hyppigste
årsaktil legemeldtsykefravær. (Sekapiteletom legemeldt
sykefraværog uføretrygd).
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Status
126personerpr. 1000innbyggere
var i kontakt med primær
helsetjenesteni 2011-13og fikk
(standardisert,
stilt diagnose.Karmøyliggerunder
glidende
snittet for landetog Norge.
gjennomsnitt)

Psykiske
lidelser

PrimærhelseØkningi bruk av medikamenter
tjenesten
Legemidler

Mulige årsaker

Mulige
konsekvenser/forklaring

Arbeidsrelatert;arbeidsgiverer
ikkeflink å tilrettelegge
arbeidet,ansattblir ikkehørt av
lederenpå stedet,lav sosial
støtte, negativesosiale
relasjonerpå arbeidsplassen,
samfunnetstiller mer kravenn
tidligere,søvnproblemer,
perfeksjonisttilværelse,
ekteskapsproblemer,en av
ektefellenependler(tærerpå
forholdet/familien).

Psykiskelidelserog
rusmiddelbrukhengerofte
sammen.

mot psykiskelidelser
(antidepressiva,antipsykotiske,
sovemidlerog beroligende)fra
2005– 2013.5188,3personeri årlig
gjennomsnittbruker
Toav fem menerat
medikamentene,og det er flere
kvinner(3201)ennmenn(1987,3). sykefraværeter forårsaketav
helseplagerpå jobben.
Karmøykommuneliggerhøyere
gjennomsnittetfor landetog fylket.
(Sekapiteletom legemeldt
sykefraværog uføretrygd).

Høyereandelsomfår
legemeldtsykefravær.
Legemeldtsykefraværkangå
over i uføretrygdpå sikt.
Psykiskelidelserer denandre
størstegruppenav legemeldt
sykefraværi Karmøykommune
og på landsbasis.
Sosialstøtte og det å utvikle
mestringsevneer de viktigste
beskyttelsesfaktorenemot
utviklingav psykiskelidelser.

Desammefunneneer gjort
m.h.t. ungdommer.Tilhørighet
Økningi bruk av antidepressivafra
er blandde viktigstfaktorene
2005– 2013,2333personer
for å forebyggepsykiskuhelse.
benytter medikamenteti årlig
Barnav foresattemed psykiske Et godt foreldre-barnforhold
gjennomsnitt,flere kvinner(1518,7) lidelserhar størresannsynlighet er viktig (sekapiteletom UNG
ennmenn(814,3).
for å utvikle psykiskelidelser.
data).
Sammenhengmed depresjon,
søvnproblemerog angst.

Antidepressiva

Sovemidler/
beroligende

UNGdataundersøkelseviserat
ungdommenesliter mer psykisk
nå enn tidligereog særlig
Økningi bruk av sovemidlerog
gjelderdette jenter. Det er
beroligendemidler. I 2010-2013var
viktig å finne årsaktil dette for å
det 3837personersomårligbrukte
forebygge.Samtidigvet en at
medikamentet,flere kvinner
denviktigsteforebyggende
(2381,7)ennmenn(1455,3).
faktoreni ungdomstidener et
godt forhold mellomforeldrebarn(sekapittel om UNGdata)

Godetilgangpå friområder,
sosialemøteplassersom
inviterer til tilhørighet og sosial
inkluderingi nabolageter viktig
for å forebyggeensomhet.

Personersomarbeider
turnus/offshoreog snurdøgnet
benytter hyppigeresovemiddel
for å snudøgnet.
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Status

Mulig årsaker

mellom
Mulig trend at høyt utdannede
Vaksinasjons- Vaksinasjonsdekning
95
og
98
%for
barn2
og
9
år,
2008personerer mer kritisketil
dekning

(andeli
prosent)

2012,årlig gjennomsnitti Karmøy
kommune.

Gradvisøkningi antall nye
(standardisert, krefttilfeller etter 1998.I perioden
2003-2012er det årligi
glidende
gjennomsnitt218somfikk stilt
gjennomsnitt)
diagnosenkreft (nyetilfeller).
personer.

Kreft

Mulige
konsekvenser/forklaring
Potensialtfarligesykdommer
kanblomstreopp igjen.

vaksinering.

Utviklingav kreft:
Livsstilsfaktorersomrøyking,
stoffer i miljøet, fedme,
kosthold,alkohol,infeksjonerog
mangelav fysiskaktivitet,
kosthold,overdrevensoling
påvirkerrisikoenfor å utvikle
kreft.

Dødelighetav kreft er synkende.
Antalldødsfalli årligegjennomsnitt Stabildødelighetskyldesbedre
behandlingog tidligere
fra 2003-2012hvor dødsårsaker
kreft er 38,9personer.Det er flere oppdagelse.
menn(21,4)enn kvinner(17,5).

Fortidlig sykdomog død.
Lidelserog kostnaderfor
samfunnet.
Fysiskaktivitet og riktig
kostholdkanforebygge
forekomstenav kreft noe.

Folkleverlengre,økendeandel
eldre diagnostiseresmed kreft.

Antallpasienteri somatiske
avdelingersomble innlagthar økt
for Karmøykommunei perioden
(standardisert,
2008-2013.I 2011-2013ble 6526,3i
glidende
årliggjennomsnittinnlagt.
gjennomsnitt)

Innleggelse
sykehus

Tannhelse
(absolutttall)

5- åringenehar hatt godfremgangi
antall kariesfrietenner fra 2007–
2014,men årligevariasjoner.
12- åringenehar hatt godfremgang
i forekomstav kariesfrietenner i
alle områdenefra 2007-2014.
For18 – åringenehar hatt god
framgangmed antall kariesfrie
tenner i samtligeområdermen
med årligevariasjoner.
Karmøykommunesett under ett
liggerunder snittet for fylket og
landet.

Sammenhengmed økningi
øvrigediagnosegruppersom
hjerte og kar sykdommer,
diabetesog KOLS.

Dårligrutiner for renholdav
tennene,myejuice,brus,
småspising,dropperfluor, mye
lommepengertil å handlelunsj.

Dårligtannhygieneog tenner
når de er voksne.
Sosioøkonomisk
statushenger
sammenmed godhelseog
tannhelse.
Utdanningsnivåetblant
foresattehar økt. Demed
høyereutdanningtrener mer,
spisersunnereog de dette
påvirkerog får konsekvenser
for barna.
Påsikt dersom
utdanningsnivåetfortsetter å
stigevil en muligendringogså
kunnesporespå tannhygienen
til barn og unge.
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BrukerPlan
(absolutttall, andeli
prosent)
Rusog psykiskhelse
Psykiskhelse

Status

Mulige årsaker

Mulige
konsekvenser/forklaring

272kartlagte,0,86%av
folketallet i Karmøy
kommune.72 %er menn
og 28 %er kvinner.Over
40 %av de kartlagtepå rus
er over 45 år.

Bedreoversiktover
gruppenog densbehov.

Bedreframtidig
planlegging.

Rusmisbrukog psykisk
helsehengerofte
sammen.

293kartlagte,0,93%av
folketallet i Karmøy
kommune.Avde kartlagte
er 29 %mennog 71 %
kvinner.
Småendringerpr. år.

Antibiotika
(forholdstall,
standardisert)

I 2010-2013lå Karmøy
kommunesstandardiserte
andeli bruk av antibiotika
12 %høyereenn
landsgjennomsnittet.

Mulig forklaring;
fastlegeneskriverut mer
antibiotikaenn andre
steder.

Pasienteneønskerå
benytte antibiotika,får
reseptsomde skalta hvis
de ikkeer friskeetter 2-3
dager;starter
behandlingenmed en
gang.

Resistentebakterier.
Økningi infeksjonermed
antibiotikaresistentegule
stafylokokkerde siste10
årenei
primærhelsetjenesten.

Antibiotikabruk har
sammenhengmed KOLSog
økt infeksjonsfare
(Sekapiteletom KOLS)
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4.

SYSTEM FOR LØPENDE OVERSIKT

Løpendeoversiktoverhelsetilstandeninneholderårshjulfor oversikten,hvilkefaktorer/forhold
kommunenskalfølgesærligmed på og ansvarsområden
e til etatene,rutiner, kontaktpersoner,
avvikshåndtering,kilder og referanser.

4.1 ÅRSHJUL FOR LØPENDE OVERSIKT

Oktober/november:
Informasjonrådmannens
ledergruppeog derigjennom
etatene

Etatenesamlerstatistikkiht.
oppsattefaktorer/forhold,
den interne statistikkgruppenog
drøfter/evaluererden i lys
avlokaleforhold.

April/mai:
informasjon
(presentasjon)
rådmannens
ledergruppeog
derigjennom etatene
Etatenesamlerstatistikkiht.
oppsattefaktorer/forhold,
den interne statistikkgruppenog
drøfter/evaluererden i lys
avlokaleforhold.
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4.2 HVILKE INDIKATORER SKAL KOM M UNEN FØLGE SÆRLIG M ED PÅ ?
Tidspunkt:1.-2. kvartal
Etat
Oppvekstog
kultur:

Avdeling/
område
Skole

Indikator / forhold
Elevundersøkelse:
mobbing,trivsel.
Foresattesutdanningsnivå(sonevis).
Gjennomførtvideregåendeskole.
Nasjonaleprøveri lesing(5.,8. trinn).

Barnehage

Teknisk:

Helseog omsorg:

Andelstyrereog pedagogiskelederemed godkjent
barnehageutdanning.
Andelbarn1-5 år med barnehageplass.
Andelminoritetsspråkligebarn.
Demografi
Befolkningsutvikling(sonevis).
Framskrivingav aldersfordeling
Innvandrerog norskfødtemed innvandrerforeldre.
Innvandreri Karmøyetter verdensdel.
Samferdsel, Trafikkøkning
transport,
Trafikkulykker
infrastruktur Sykkelveinett.
Miljø
Drikkevannskvalitet.
Tilgangfriområder.
Levekår
Personerunder18 år i lavinntektsfamilier.
Rusog
psykisk
helse
Helse

Brukerplan- oversiktover gruppenog sentralefaktorer

Evalueringav temaområdesykdomog helsei folkehelseprofilen
Årsverk/ressursbruk– skolehelsetjenesten/helsesøs
tre og
barnevern
Helsesøster
- Resultaterveiing 8. klasse
tjenesten
Barnevern
Andelundersøkelsermed behandlingstidover 3 måneder.
Årsverkmed fagutdanningpr. 1000innbyggere.
Barnmed tiltak.
Antall barnsomakuttplassers.
NAV
Ungeuføre.
Mottakere av sosialstønad.
Arbeidsledighet.
SentralFolkehelse/ Årligfolkehelseprofil
administrasjonen: SLT
Kriminalstatistikk
Tannhelse
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Tidspunkt: 3.– 4. kvartal
Etat
Avdeling/
område
Oppvekstog
Skoleog
kultur:
barnehage
Teknisk:
Demografi,
samferdsel
transport og
infrastruktur,
miljø, levekår
Helseog omsorg: Rusog psykisk
helse,helse,
helsesøstertjenesten,
barnevern,NAV
Fastlegene
SentralFolkehelse
administrasjonen: SLT

Indikator/forhold
Utviklingenover faktorene/forholdenefra 1. og 2. kvartal
gjennomgåsi grovetrekk med fokuspå negativutvikling.
Utviklingenover faktorene/forholdenefra 1. og 2. kvartal
gjennomgåsi grovetrekk med fokuspå negativutvikling.

Utviklingenover faktorene/forholdenefra 1. og 2. kvartal
gjennomgåsi grovetrekk med fokuspå negativutvikling.

Årsrapport.
Kriminalitetsstatistikk
SLT– arbeidsgruppe:hvaer samfunnetsstørsteutfordring
m.h.t dagensbarnog unge? Hvakanetatenegjøreav felles
tverretatlig innsats?(kvalitativ)
Handlingsplanfor SLT/folkehelseutarbeides
Skriftligsammenfatningavhelsetilstanden?

Tidspunkt:årlig/ hvert 3. år
Etat
Helseog omsorg:
Sentraladministrasjonen:

Avdeling/
område
Rusog
psykiskhelse
Folkehelse/
SLT

Hva?
Brukerplan
UNGdata undersøkelse– 2016,2019,2021…

4.3 RUTINER FOR ARBEIDET
Etatenehar ansvarfor å fremskaffestatistikkeni h.h.t. overforståendeliste og årshjul.
Hveretat har en personsomskalkoordinerearbeidet med å samleinn statistikkenfra sin etat
(statistikkgruppe).
Statistikkenskalgjennomgåsog drøftesav statistikkgruppenfør den leggesfram for rådmannens
ledergruppe.
Folkehelsekoordinatorkallerinn til møter.
Rådmannensledergruppeskalmotta løpendeoversikt2 gangerårligmedkommuneoverlegeog andre
medlemmerfra statistikkgruppentil stede.
Rådmannensledergruppehar ansvarfor å spreinformasjoneni heleorganisasjonen.
Avvikpå disserutinene skalmeldesinn i kommunensavvikssystem.
Det løpendeoversiktsarbeidetskalårligevalueresav folkehelseforum,statistikkgruppenog
rådmannensledergruppe.
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4.4 KONTAKTPERSONER
Etat
Oppvekstog kultur

Avdeling
Skole

Kontaktperson
RådgiverBjørnNøttum

Helseog omsorg

Helse
NAV

AvdelingssjefhelseAslaugIreneSkjold
KommuneoverlegeMohammedMiran Miah
Prosjektunge& uføre HallvardMellingenLothe
Samfunnsplanlegger
HåkonRandal
SLT-/folkehelsekoordinatorSiriMerete Alfheim

Teknisk
Stab
Sentraladministrasjonen Stab

4.5 AVVIK
Avvikpå dennerutinen skalregistreresog behandles i avvikssystemet.Det vil si at feil/svikt blir rettet opp,
og endringerblir gjort for å sikreat tilsvarendeavvikikkeskjerigjen.

4.6 VIDERE ARBEID M ED LØPENDE OVERSIKT
Løpendeoversiktsarbeidskalleggestil grunnfor kommunaltplanarbeid.
Løpendeoversiktsarbeidskaldannegrunnlagetfor arbeidet meddet 4. årligeoversiktsdokumentet.
Oversiktsdokumentetskalleggestil grunnfor planstrategien.
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4.7 KILDER FOR LØPENDE OVERSIKT OG OVERSIKTSDOKUM ENTET
Diversekilder/databaser:
Helsedirektoratet
www.helsedirektoratat.no
Lover
Folkehelseloven.
Forskriftom oversiktover folkehelsen.
Godoversikt- en forutsetningfor godfolkehelse.Enveiledertil arbeidetmedoversiktover helsetilstandog
påvirkningsfaktorer.
Plan-og bygningslovmedforskrift.
Karmøykommune
Helse-og omsorgsetat
Fastlegene/kommuneoverlege
LokaltNAVkontor
Rushelsestasjon
Lokaltbarnevern
Lokalhelsesøstertjeneste
Oppvekst-og kulturetat
Lokaleskoler
Barnehager
Teknisketat
VARavdelingen
Tekniskavdeling
Samfunnsplanlegging
/ kommuneplanenssamfunnsdelog arealdel
Sentraladministrasjonen
Rogalandfylkeskommune
www.rogfk.no
SlettebakkThorkildsenRune;Oversiktoverfolkehelseni Rogaland2015.
Kvalitetsmelding– videregåendeopplæring2015.
Statistisksentralbyrå
www.ssb.no
Brukerplan,Karmøykommune.
GSI(elevundersøkelse)
Haugesundpolitistasjon/Karmøylensmannskontor.
Kompass.
Kopervikvideregåendeskole/ Åkravideregåendeskole.
KorusVest/NOVA– UNGdataundersøkelse2011,2013.
KOSTRA
PULS
Statensvegvesen.
Statistisksentralbyråwww.ssb.no
TannhelseRogaland.
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Skriftligekilder:
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Bratt C.Ungdomsundersøkelsen
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Danielsen,A.G.,Samdal,O.,Hetland,J.& Wold, B.(2009)School-relatedSocialSupportand Students' PerceivedLife
Satisfaction.TheJournalof EducationalResearch,pp 303-318.
DueP.,Merlo J.,Harel-FishY.,and DamsgaardM.T., «Sosialinequalityin exposureto bullyingduringadolescence:a
comparative,cross-sectional,multilevelstudyin 35 countries,»Am.J.PublicHealth,vol. 99,no.5,2009.
DueP,DamsgaardM.T.,LundR.,HolsteinB.E,« is bullyingequallyharmfullfor rich aqndpoor children ? : a studyof bullyingand
depressionfrom age15 to 27»,Eur.J.PublicHealth, vol. 19 no. 5, 2009.
Folkehelserapporten2014
Fosse,G.(2006):Mental health of psychiatricoutpatientsbullied in childhood.NTNU.
Gangavstanden
ulike aldersgruppertilbakeleggerpå 10 minutter (basertpå tall fra «Planleggingavgrønnstrukturi
byerog tettsteder»Direktoratetfor naturforvaltning 6-1994.
GrøgaardJ.B.,«Hvakjennetegnerbarneskolersomoppnår høyskårpå nasjonaleprøver?»,NordicInstitutt for forskningog
innvoasjon,forskningog utdanning,Oslo,38/2012.
HavnesT.,MogstadM, «Erbarnehagenbra for barna?» konomiskAnalyseno. 4, 2009.
HavnesT.,MogstadM.,»Nochild left behind-Universalchild careand children’slongrunoutcome,2009.
Helseundersøkelsen
i Nord-Trøndelag(HUNT)i 2006-2008(Krokstad,2011).
KeatleyD.,FrenchD.,McKillopD.,«Thetoxic relationshipbetweendept and mantalphysicalhealthin low incomehousehouldin
NorthernIrelandin 2014»,Eur.J.PublicHealth,vol. 24,2014.
Kvaavik,E.,GlymorM., K-l.KleppK-I, Tell,G.S. andBatt, G.D,2011; A.L.Kristiansen,Bjelland, M., Brandsæther,A. L,Haugen,
M., Meltzer,H.M.,Nystad,W., Andersen,L.F.,2014.
Major E.F.,DalsgardK.S.,MathisenK.S.,Nord E.,OseS.,RognerudM., AarøL.E.,«Bedreføre var,Psykiskhelse:helsefremmende
og forebyggendetiltak og anbefalinger»,Folkehelse
instituttet, 2011.
Muskel-og skjelettlidelser,sammenmedpsykiskelidelser,er den hyppigsteårsakentil sykefraværi Norge.Fysiskaktivitet kan
forebyggemuskel-og skjelettlidelser.Kilde:Folkehelseinstituttet.
Nasjonalefagligeretningslinjerfor forebygging,utredningog behandlingavovervektog fedmehosbarn og unge,2010
NordhagenR,NielsenA, StigumH (2005):ParentalreportedbullyingamongNordicchildren:a population-basedstudy.Child
CareHealthDev2005.
Overdrevenfrykt for eldrebølgen,NHHbulletin E.B.D.Normann;2010.
RapportIS1798,Utviklingsstrategifor helsestasjons-og skolehelsetjenesten
Rechel,B.Migration andhealth in the EuropeanUnion. Berkshire:OpenUniversityPress;2011.
Rusmiddelpolitiskhandlingsplan,2011-2014,Karmøykommune.
Samfunnsspeilet,2012/3,http://ssb.no
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SamdalO.,ByeH.H.,ThorsheimM.S.,DisethÅ.R.,FismenA-S,HaugE.,LeversenI.,Wold B.,«Sosialulikhet i helseog læringblant
barn og unge.Resultaterfra en landsrepresentativspørreskjemaundersøkelse,
Helsevanerblant skoleungdom. EnWHO
undersøkelsei flere land.HEMIL-lsenteretUniversitetet i Bergen,2/2012.
Sosialstøtte og utviklet mestringsevneer de viktigstebeskyttelsesfaktorenemot utviklingavpsykiske lidelser.Kilde:Proposisjon
til Stortinget(Folkehelseloven)
Statensarbeidsmiljøinstitutt; psykososialearbeidsmiljøfaktorersbetydningfor legemeldtsykefraværprosjekt2013-2015.
Storenorskeleksikon(http://snl.no)
St.meld.nr. 47,2008-2009,Samhandlingsreformen.
Tidsskiftfor Dennorskelegeforeningen»(LagerløvP,HolagerT,HelsethSet al. 2009)
Tidsskriftfor Dennorskelegeforening,nr23/2010.
UbøeJ.,«Statistikkfor økonomifag»,4. utgave,2014.
Øia,T.Ungdomsskoleelever.
Motivasjon,mestringog resultater.NOVA/rapport9/11.
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VEDLEGG: SJEKKLISTE FOR GODE NÆRM ILJØ
Vi har godearbeidsmuligheterog levendehandelpå stedetvi bor.
Kommunenhar godemøteplasseri boligområderog byrom sominnbyrtil liv, lek, samværog
tilhørighet.
Vi har godeskolerog barnehageruten mobbing,og med et systemfor å fangeopp barnog unge
somfaller utenfor.
Vi har godoversiktover hvilkesærskiltehelse– og trivselsutfordringervi har i kommunenvår,og
hvilkespesiellegoderog ressursersomfinneshososs.Vi vet hvilkefrivillige organisasjonervi har i
kommunen,og hvaslagstilbud de har.
Det er trygt og attraktivt å gåog syklei kommunen– ogsåom nettene.
Vi har nærhettil grøntområderfor lek, rekreasjon,og anleggfor idrett ogfriluftsliv.
Vi jobber kontinuerligfor å reduserestøyog lokalluftforurensning.
Vi tilretteleggerfor nødvendigetjenesterfor alle på tversav alder,kultur og funksjonsnivå.
Vi har en helhetligboligpolitikkog tilstrekkeligog variert i boligutbyggingtil folk i alle livsfaser med
ulike ressurser.
Vi satserpå forebyggendehelsetjenestergjennomet attraktivt friskelivtilbud,helsestasjonog
skolehelsetjeneste.

Kilde:Helsedirektoratet
Sjekklistener en inspiratorfor de somjobber med kommuneledelse.Denbør hengepå alle kontordørerpå alle
kommunehus.
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