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Følgendehar bidratt :
- Folkehelseforum:driftssjefteknisk,rådgiverhelse-ogomsorgsetaten, samfunnsplanlegger,

rådgiveridrett ogSLT-/folkehelsekoordinator.
- Intern statistikk gruppe:kommuneoverlege,avdelingslederhelse,rådgiverNAV,

samfunnsplanlegger,rådgiveroppvekstogkultur, avdelingslederomsorgogSLT-
/folkehelsekoordinator.

- Andre: rushelsestasjon,barnevernstjenesten,helsesøstertjenesten,lokalt politi, kreftkoordinator,
tannhelseRogaland,Kopervikvideregåendeskole,finansogbudsjettsjefogVARavdelingen.

- Ellersharkommunenfått goderåd, innspillogveiledningfra Rogalandfylkeskommuneog
«oversiktoverfolkehelseni Rogaland»harvært til stor nytte i arbeidet.

Enstor takk rettes for innspill, drøftinger ogbidrag! Ideentil malenfor dokumenteter hentet fra Vågå
kommuneoglokaletilpasningerer utført.

Oversiktsdokumentetskalgi oversiktoverhelsetilstanden,påvirkningsfaktorerog gi grunnlagfor
undringog spørsmål.Denskalvideredannegrunnlagfor kommunensplanstrategiog andre
kommunaleplaner. Foto:SiriMerete Alfheim



5

WhiteheadogDahlgreen(1991)harutarbeidetenmodell somviserat individuellevalgmedunntakav
faktorersomalder,kjønnogarvpåvirkesgjennomytre faktorer i samfunnetogmiljøet. Faktorersom
kommunenesomsådan,helt ellerdelvishar råderett over.Faktorenekanværebådepositiveognegative
ogdekanpåvirkesfor å bidra til bedrehelseog livskvaliteti befolkningen.Særligskalkommunenevie
oppmerksomhetmot faktorersomkanreduseresosialehelseforskjellergjennomvirkemidlenede har til
rådighet.

Etviktigelementfor at kommunenskalvieoppmerksomhet mot positiveognegativefaktorer i samfunnet
er kunnskapogoversiktover helsetilstandeni befolkningen. Med helsetilstandmenesbefolkningens
helsemålt vedulikeindikatorer.Eksempelpå indikatorer er trivsel,røyking,trafikkulykkerm.m.

Forat kommuneneskalfå dennekunnskapenogoversikten,harkommunenlovmessigplikt til å utarbeide:

løpendeoversiktover helsetilstandeni befolkningen (kontinuerlig arbeid).

en skriftlig oversiktover helsetilstandenhvert 4. år (dette dokumentet).

Disseto separateoppgavenesomdet skalværesammenhengmellom,skaligjendannegrunnlagfor
planstrategienogøvrigekommunaleplaner.Detteer fordi planstrategienogplanenei kommunenskal
utarbeidesmedutgangspunkti et faktiskutfordringsbilde.Deskalvidereøkekunnskapsnivåetog
grunnlagetslikat utfordringenei samfunnetkanidentifiseresogbedrebeslutningertas.Med dette menes
beslutningermedutgangspunkti utfordringsbildetmed målom å reduseresosialulikhet i helse.Ellersagt
påenannenmåte,kommunenskalsærligvieoppmerksomhet vedtrekkvedutviklingensomkanskape
eller opprettholdesosialeforskjeller.

11.. BBAAKKGGRRUUNNNN OOGGLLOOVVGGRRUUNNNNLLAAGG
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Oversiktsarbeidetogplikten til å hadener forankret i folkehelseloven,smittevernloven,forskrift om
oversiktover folkehelse(folkehelseforskriften),forskrift om miljørettet helsevernogforskrift om
kommuneneshelsefremmendeogforebyggendearbeidi helsestasjons-ogskolehelsetjenesten.

Oversiktenskalværebasertpå:

Opplysningersomstatligehelsemyndigheterogfylkeskommunengjørtilgjengelig.

Kunnskapfra dekommunalehelse-ogomsorgstjenestene.

Kunnskapom faktorerogutviklingstrekki miljø oglokalsamfunnsomkanha innvirkningpå
befolkningenshelse.

Kravtil oversiktensinnholdi henholdtil folkehelseforskriftenskalomfatte opplysningerogvurderingerav:

Befolkningssammensetning: Befolkningsendringer,befolkningsframskriving,etnisitet m.m.

Oppvekst-og levekårsforhold:Økonomiskevilkår(lavinntektshusholdninger,mottakereav
sosialhjelp),bo- ogarbeidsforhold(tilknytningti l arbeidslivet,sykefravær,uføretrygd),
utdanningsforhold(nivåi lesing,nivåi matematikk, foresattesutdanningsnivå,frafall i videregående
skole),tall fra barnevernstjenestenm.m.

Fysisk,biologisk,kjemiskogsosialtmiljø: Drikkevannskvalitet,tilgangtil friluftsområder,
kriminalitetsstatistikk,opplevelseavmobbingogtrivselpåskolenm.m.

Skaderogulykker:Sykehusinnleggelseretter ulykker,trafikk situasjonenm.m

Helserelatertatferd: Fysiskaktivitet, kosthold,overvektogfedme8. klasse,røyking,
rusmiddelsituasjonen,UNGdatam.m.

Helsetilstand:Informasjonom forekomstavutvalgtesykdommersom: diabetes,hjerte-
karsykdommer,KOLS,smerter,muskelogskjelettlidelser,psykiskelidelser,kreft, karies,tall for
brukerplan,brukavantibiotikam.m.

Detskriftligeoversiktsdokumentetskalvidereinneholdefagligevurderingeravårsaksforholdog
konsekvenser.

Dettedokumenteter denskriftligeoversiktenoverhelsetilstandogpåvirkningsfaktorer.Det ivaretar
lovkravetom:

- Etsamletoversiktsdokumentsomskalliggetil grunn for det langsiktigefolkehelsearbeidetog
planstrategien.Oversiktsdokumentetskalbyggepå den løpendeoversikten.

- Løpendeoversiktover folkehelseutfordringenesomble vedtatt i rådmannensledergruppeog
utarbeidet av den interne statistikk gruppeni Karmøykommune(sekapittel 4) ogsomskal
inngåi arbeidetmedkommunaleplaner.
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FolkehelsebarometeretutgisårligavFolkehelseinstituttet ogfinnespånestesideavdokumentet.
Folkehelsebarometeretgir en oversiktoverde indikatorer hvor Karmøykommuneharavvikendeverdier
i.f.t. restenavlandet. Påfølgendeindikatorerhar Karmøykommuneavvikendeverdier:

Uføretrygdede,18-44år.
Trivselpåskole,10.klasse.
Mobbespåskolen,10.klasse.
Lavestemestringsnivåi lesing,5. klasse.
Lavestemestringsnivåi regning,5. klasse.
Røykingkvinner.
Psykiskelidelser,legemidler.
Hjerteogkarsykdommer,primærhelsetjenesten.
Hjerteogkar,behandleti sykehus.
Antibiotika,legemiddelbrukere.

I dette dokumentetvil særligde indikatorenesomKarmøykommuneskåretrødt påvektlegges.
Eksempelvisvil en for hjerte- ogkarsykdommersepå brukavprimærhelsetjenesten,spesialhelsetjenesten,
bruk avlegemidlermot sykdommenogdødelighet.Dette vil forhåpentligvisbidra til et mernyansertog
bedrebildeavvirkeligheten,slikat kommunensomsådankanutarbeidegodeforebyggendeog
helsefremmendestrategier.

I oversiktsdokumenteter det valgtå fokuserepåde indikatorenesomer vurdert mesthensiktsmessigi
forhold til lokalkunnskapogforeståendearbeidmed løpendeoversikt. Detvil siat enkelteindikatorer i
dette dokumentetikkenødvendigviser likeensmedindikatorenei folkehelsebarometeret.Men hvert
enkelt temaområdesombehandlesi folkehelsebarometeret vil bli omtalt.

22.. IINNFFOORRMMAASSJJOONN OOMM OOVVEERRSSIIKKTTEENN

22..11 FFOOLLKKEEHHEELLSSEEBBAARROOMMEETTEERREETT
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Statistikkoghelseoversikterkanhastor nytteverdi i folkehelsearbeidetogdet overordnedestrategiske
arbeidet.Men det er ogsåknyttet storeutfordringer til brukavstatistikken,muligefeilkilderog
tolkningeneavdem.Hensiktenmedstatistikkogdette dokumentet,er å sinoeom virkelighetensverden.
Men det vil alltid væreforhold somkanogvil påvirkestatistiskemodelleri mer ellermindregrad.
Statistikkengir derfor ofte et grunnlagfor undring og spørsmål,snarereennfasitsvarog direkte
løsningerpå utfordringer. Konklusjonerom årsakerblir ofte tolkninger.

Sammenligningsgrunnlag

Deter valgtå sammenligneKarmøykommunemedlignendekommuneri KOSTRAgruppe13somharover
30.000innbyggereogspredtbosetning.Valgetfalt påUllensakerogÅlesundkommune.Selvom
Haugesundkommuneer enbykommune,er denlikevelvalgt å ta medsomsammenligningsgrunnlagfordi
endel utfordringerkrysserkommunegrensene.ÅsammenlignemedRogalandogNorgesiernoeom
trendeni samfunnetoghvor Karmøybefinnersegi forhold til regionaltognasjonaltnivå.Karmøy
kommunesammenlignesfølgeligmed;Norge,Rogaland,Haugesund,UllensakerogÅlesundkommune.Der
det ikkeer muligå skaffekomplett tallmaterialeer det kommentert.

Nårverdienpå skalaenikke begynnerpå null

Deter viktigå væreoppmerksompåat tallverdieni enkeltediagramikkebegynnerpånull. Det tydeliggjør
forskjellenemellomkommunene,landetogfylket, men kanogsåskapeet bildeavat forskjelleneer større
ennhvavirkelighetentilsier.

Absolutte tall

Absoluttetall er «detallenevi får nårvi teller; det vil si råtallene».Eksempelviser folkemengdeni 2015et
absolutttall.

Glidendegjennomsnitt

Nårvariasjoneneer store,blir det vanskeligå vurderetrender.Avdengrunnbrukesofte glidende
gjennomsnitt– enmiddelverdiavmålingeroverflere år.Davil det værelettere å setrender– noesom
oftest er viktigereennå sepåstatistikkisolert for hvert enkeltår.Samtidiger det viktigå huskeat et
spesielthøyteller lavt resultatet år, kangi store utslagi gjennomsnittsverdiene.

Standardisertetall

Vedsammenligningavdatamaterielli denneoversikten,måen ta høydefor at forskjellenekanskyldes
tilfeldig variasjon.Forå sammenligneulikekommuner ellersepåutviklingover tid, er standardiserte tall
benyttet. Detteer fordi påvirkningpga.alders-ogkjønnssammensetninger reduserti utvalgetslikat
analysenikkeblir forkludret.Ellersagtpåenannen måte:standardisertetall gjenspeilernivåenesom hver
kommunevillehatt hvisdenhaddesammekjønnsogalderssammensetningsomlandettotalt sett. Dette
gjørdet lettere å sammenlignepåtversavkommunerogfylkersidenforskjelleneikkeskyldesulik kjønns-
eller alderssammensetning.Ulempener at metodenikkenødvendigvisangirhverkommunesnivåhelt i
tråd meddenfaktiskesituasjonen.Deter angitt i diagrammeneder standardiserteverdierer benyttet.

22..22 TTOOLLKKNNIINNGGAAVV SSTTAATTIISSTTIIKKKK
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Andel

Andelerblir ofte beregnetut fra størrelsenpådenbefolkningsgruppensomer aktuell i det gitte tilfellet.
Eksempel:vedutregningavprosentandelavkvinnerogmenni brukerplaner det beregnetutfra
brukergruppen.

Forholdstall

Forholdstaller benyttet i dokumentetfor å sammenligneulikeforhold. Forholdstallbetyr forholdet mellom
kommunensandelogandelenpå landsbasiset gitt år. Eksempel;forholdstall=130(Norge=100)betyr at
kommunensandeler 30%høyereennlandsnivået.Etforholdstallpå87betyr at kommunensandeler 13
%lavereennlandsnivået.

Fargerød, gul +,gul – oggrønn

Fargenebenyttesfor å plasseredeulikeindikatorene innengrunnskolepåulikenivåer.Fargenelesesav
etter hvilketnivåkurveneer plassert.Grønner høyestenivåogbesteskår,gul+nesthøyeste,deretter
kommergul– ogrødeer lavestenivå.(Kurveneer hentet fra analyseogprosessverktøyetPULSogskal
styrkeskoleneskapasitetgjennomrefleksjonavegen praksisogkonkretemålogtiltak).

Måleproblemer,datamangelogmørketall

Enhovedutfordringfor arbeidetmedå skaffeoversikt overhelsetilstandener mangelpåinformasjon.Et
annetproblemer koblingenmellomindikatorenevi brukerogdet fenomenetvi er interesserti.
Eksempelvisvil ofte enhøykroppsmasseindeksmedføre helseproblemer,menikkealltid.

Videreer det mangeindikatorersomikkegjenspeiler denfaktiskesituasjonenmenenvurderingav
situasjonen.Eksempelkanværeulik diagnosepraksismellomenkeltelegerogat en derigjennomfår
regionaleforskjeller.Detsammekangjeldeandreoffentligeytelsersomsosialhjelp.Enkommunesom
opplyserinnbyggerneom at dehar rett til sosialhjelp kanfå høyereandelbrukereennom maner mindre
serviceorientert.

I tillegger det en del områdethvordatamaterialeter begrensetsomfor eksempelkriminalitetsstatistikk
(ungdom)ogovervektogfedmepå8. trinn m.m.Det vil forklaresder det forekommer.Kilde:Slettebakk,
Rog.fk.2015.

Oppbygningavoversikten

Hvertkapittel er bygdopp somfølger;

Beigefirkant: Inneholderen kortfattet forklaringavhvakurvenviser.Herer det vektlagtå få
oversiktoversituasjonen.

Grønnfirkant: Inneholderen forklaringhvorfor denneindikatorener valgt.Forklaringenefra
Folkehelseinstituttetbenyttesder deeksisterer.

Grafiskfremstilling/ kurver: Dettegir envisuellfremstillingavindikatorenogutviklingenover tid.

Mulige årsaksforholdogkonsekvenser:Kommunenhargjennomførten vurderingavårsaksforhold
ogkonsekvenserfor indikatorenei oversikten.Vedvurderingavårsakerer det – etter anbefalingi
merknadertil folkehelseforskriften- tatt utgangspunkt i denkunnskapsomeksistererom hvilke
bakenforliggendeforhold somkanha ført til densituasjonensomforeligger.I tillegger
vurderingenbasertpå lokaleerfaringer og er derfor å betrakte somtolkninger.

Årsakerogkonsekvenserer beskrevetpåsluttenavkapitlenefor hveravde seksområdenesom
presenteres.
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Begrunnelsefor valgav indikator: Befolkningsutviklingblir gjernesett påsomdenenestore indikatoren
for regionalutvikling.Ønsketom befolkningsvekstharsammenhengmedflere forhold bl.a.kommunens
inntektsgrunnlagogtilgangpåarbeidskraft.Utvikling i antall innbyggereharbetydningfor kommunens
planernårdet gjelderomfangogkvalitetavdeulike tjenestenesomskalleverestil innbyggernei
fremtiden.Enungbefolkningkanværefordelaktigfor fortsatt å væreenvekstkommune.
Kilde:FolkehelseinstituttetogSSB.

33.. HHEELLSSEETTIILLSSTTAANNDD OOGGPPÅÅVVIIRRKKNNIINNGGSSFFAAKKTTOORREERR

33..11 BBEEFFOOLLKKNNIINNGGSSSSAAMMMMEENNSSEETTNNIINNGG

3.1.1BEFOLKNINGSENDRING

Karmøykommuneer en vekstkommune: Folketalletharde sisteåreneøkt gjennomsnittlig med0,9
%.Forat Karmøyskalforbli envekstkommune,måden årligefolketilvekstenværehøyereenn0,8%.
Innbyggertallhar økt fra 36971til 42072i perioden2000-2015,en økningpå5 101personer.
Folketallsutviklingi sonene:Denstørstebefolkningsvekstener konsentrerti sone2, 3 og5, mens
sone1 og4 haret mer stabilt folketall.Deter tydeligesentraliseringsprosesseri kommunen.By-og
tettstedsområdenevokser,menskommunensspredtbygde områderharstabileellersynkende
folketall.
Nettoinnflytting: Nettoinnflyttingenper 1000innbyggereharøkt i Karmøykommuneog i 2013var
det 9,6per 1000somflyttet. Tilsvarendetall for Rogalandvar9,5per 1000ogNorge7,9per 1000.

Aldersfordeling:Etdemografisktrekker at Karmøyharen forholdsvisstor andelbarn0-14år, men
denfaller relativt sett. Gruppen15– 24år harenmer stabilutviklingmensaldersgruppen25-44har
stagnertnoefør denflater noeut. Motsatt finner vi en relativøkningi aldersgruppen65-74år.

I 2014utgjordeandelen0-14år 20,3%avbefolkningeni Karmøykommune.Tilsvarendetall for landet
er 18,2%og20,3%for fylket. Forgruppen15-24år varandelenavdet samledefolketallet 13,9%i
Karmøy,13,7%i Rogalandog13,1%i Norge.Forgruppen25-44år utgjordeandelen26,4%avden
totale folketallet i Karmøy,29,1%i fylket og27,5 %i Norge.Andelavbefolkningensominngåri
gruppen45-64år i Karmøykommuneer 24,6%,for fylket er andelen23,9%ogfor landet25,3%.
Gruppen65–74år utgjorde8,6%avdet totale folketallet i Karmøy,ogi Rogalander andelen7,4%og
9 %for landet.Foraldersgruppen75-79er andeleni Karmøy2,5%avdet totale folketallet,2,2%i
Rogalandog2,6%for landet.Gruppen80+utgjorde3,6%avdet totale folketallet i Karmøy,3,5%i
Rogalandog4,3%i landet.



11

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 norskekommunerellermellomen norskkommuneogutlandet
i løpetavet år.Dersomenpersonflytter flere gangeri løpetavet kalenderårtelleshvergangsomflytting.
Tilsvarendetellesflyttinger inn eller ut avenbydel.Flyttetallfor flyttinger mellombydeleri sammeby er ikkeregnet
med.I flyttetallenefor fylket er ikkeflytting mellom kommuneri fylket regnetmed.Kilde:Folkehelseinstituttet.

Diagram3.1.1.4:Aldersfordeling,2008-2014

Aldersfordelingi befolkningen(andeli prosent)for landet,fylket ogKarmøykommune2008-2015,antall personer.
Kilde:Folkehelseinstituttet.
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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,medutgangspunkti folketalletper 1.1.2015.Framskrivingene
viserframtidigutviklingut fra forutsetningerom fruktbarhet, levealder,innenlandskflytting og innvandringmed
utgangspunkti denobserverteutviklingen,basertpå middelsveksti denevntekriteriene.Kilde:
Folkehelseinstituttet.

3.1.2BEFOLKNINGSFRAMSKRIVING

Befolkningsframskrivingfor Karmøykommunefrem til 2040(middelsvekst)antyderen gradvis
økningi innbyggertalletfrem til 2040. Deter forholdsvissmåendringeri aldersgruppene0-64år fra
2020-2014(0-14år; 3,2%,15-24år; 5,0%,25-44år; 7,3%,45-64år; 2,9%).
Befolkningsframskrivingerfor perioden2020-20140tilsierat andeli aldersgruppen64-74år vil øke
med30%,andeli aldersgruppen75-79år vil økemed 45%ogandeli aldersgruppen80+ vil økemed
112%.Serenpåøkningenpå80+medutgangspunkti tall fra 2015,vil økningenværeca.150%.Som
ellersi landetforventesdet at andeleneldrevil økekraftig i kommendetiår.

Folkehelseinstituttetsbegrunnelsefor valgav indikator: Befolkningsframskrivingkantjene mange
formål ogfungerersomer nyttig instrumentfor planleggingi kommunen.Høylevealderbetyr at folk
er vedgodhelseogat vi har godevelferdsordninger, menflere eldrekanogsåbety enøkningi
befolkningensomharbehovfor helse-ogomsorgstjenester.Kilde;St.meld.nr. 47,2008-2009,
Samhandlingsreformen.
Aldersfordelingenogframskrivingergir informasjonom forventet fordelingavhelsetilstand,behovfor
skoleogbarnehageplasserogetterspørseletter helsetjenesterogsykehjemsplasser.Denkanogsågi
et godt inntrykkavarbeidsmarkedetogattraktiviteten til ulikeregioner.Unge,nyutdannedebosetter
segi stor gradder de finner jobb.Dettebidrar ti l at de trekkernedgjennomsnittsaldereni området.
Kommunersomhar lavgjennomsnittsalderoppnårdermed enbonuseffekt,gjennomflere
skattebetalerei forhold til mottakereavoffentlige ytelser,samtgenereltbedrehelsetilstand.
Kilde:SlettebakR.,2015.
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Diagram3.1.3.1:Innvandrereognorskfødtemed innvandrerforeldre,2002-2015

Folketallsutviklingi Karmøy2000-2015,innvandrereognorskfødtemedinnvandrerforeldre.Kilde:SSB.

3.1.3ETNISITET

Innvandrereognorskfødtemed innvandrerbakgrunn:Detharvært engradvisøkningi gruppeni
Karmøykommunede sisteårene.I 2015varca.9,6%avKarmøysbefolkninginnvandrereog
norskfødtemedinnvandrerforeldre,mensandelenvarca.3, 5 %i 2000.
Innvandringharvært enviktigpådriveri Karmøysfolketallsøkningsidenårtusenskiftet.Sidenår 2000
har Karmøysfolketalløkt med5 091personer,hvor 2 747(54%)avdemvar innvandrereeller
norskfødtemedinnvandrerforeldre.
Førsteogandregenerasjonsinnvandrereetter verdensdel:65%kommerfra Europamedunntakav
Tyrkia.

Begrunnelsefor valgav indikator: Innvandrerbefolkningener en sammensattgruppenårdet gjelder
alder,kjønn,opprinnelsesland,sosioøkonomiskstatus,innvandringsgrunnogoppholdstid.
Innvandrerneshelseer derfor formet aven rekkeulike faktorer,oghelsebehovenevil ogsåendreseg
medoppholdstiden.Noenavhelseforskjellenemellomde ulikeinnvandrergruppeneharsammenheng
medsosioøkonomiskstatus(Rechel,2011),menlavsosioøkonomiskstatuskanogsåværeet resultat
avå væreinnvandrer.Fortsatter kunnskapenom innvandrerbefolkningenshelsemangelfull.
Kommunalkompetanseom helseblant flyktningerog innvandrereer en forutsetningfor å lykkesmed
helsefremmendeogforebyggendearbeid.Tiltaksomredusererspråkproblemerogletter
integreringener viktigfolkehelsearbeid.Kilde:Folkehelseinstituttet/Folkehelserapporten2014.
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Diagram3.1.3.2:Førsteogandregenerasjonsinnvandrere i Karmøyetter verdensdel,2015

Førsteogandregenerasjoninnvandrerei Karmøyetter verdensdel,i prosentavbefolkningen,2015.Kilde SSB.
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Folkehelseinstituttetsbegrunnelsefor valgav indikator: Aleneboendeantaså væreen potensieltutsatt
gruppe,bådeøkonomiskogsosialt.Aleneboendeer i risikogruppenfor å utviklepsykiske
helseproblemer.Kilde:Folkehelseinstituttet.

Diagram 3.1.4.1: Personer som bor alene 45 år eller eldre, 2005-2014

Andelpersonersombor i en-personhusholdningeri prosentavbefolkningenper 1. januar.Andel(prosent) =prosent
andel.Talleneer ikkestandardiserte.Kilde:Folkehelseinstituttet. Kommunehelsastatistikkbank.

3.1.4PERSONERSOMBORALENEI ALDEREN45ÅRELLERELDRE

Andelpersonersombor alenei Karmøyharvært relativstabilfra 2009(20,3%)til 2014(21%).
Andeleni 2014er noelavereenni landetsomhelhet (25,6%)ogRogaland(22,6%).
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Status Mulige årsaker Mulige konsekvenser/
forklaring

Befolkningsendring

(absolutttall)

Folkemengde

Geografisk
utvikling

Nettoinnflytting

(per1000)

Aldersfordeling

(andeli prosent)

Pr.1. januar2015:42.072
innbyggere.

Økningpåca.0,9%årlig
de sisteårene.5101flere
innbyggerei 2015enn i
2000.

Befolkningsvekstener
ujevnt geografiskfordelt.

Nettoinnflyttingentil
Karmøykommuneharøkt
ogdenvar9,6per 1000i
2013.

Noendemografiske
trekk fra 2008– 2014er
at Karmøyharen
forholdsvisstor andel
barn0-14år,menden
faller relativt sett.
Gruppen15– 24år har
en mer stabilutvikling
mensaldersgruppen25-
44 harstagnertnoefør
denflater noeut.
Karmøykommunehar
en litt lavereandeli den
arbeidsførealderen24-
44 år ennlandetog
fylket. For
aldersgruppen65-74år
er det en relativøkning.

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

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 ogblir
værende,etableringav
familie,fagmiljø,behovfor
et størremiljø,kommunale
tjenestetilbud,kultur -
tilbud, arbeidsmarkedog
muligheterfor karriere.

Ungbefolkningkanantydeet
godt arbeidsmarked,ogdehar
ofte bedrehelseenneneldre
befolkning.

Dersomregionenikkefremstår
somattraktivt stedå bo, leveog
arbeidei vil denpåsikt tape
kompetanse.

Lavereandeli arbeidsføralder
kanføre til noenutfordringeri
forhold til å få riktig kompetanse
i regionenogkommunen.

Envoksendegruppemedeldre
(bl.a.en ressurssomfrivillige),
menogsået sykdomsbildemer
pregetavkroniskeog
sammensattehelseproblemer–
inkludertdemens.

Enstørreandeleldrekan
medføreopphopingavdiabetes,
kreft, hjerte-ogkarsykdommer
m.m.sidenforekomstenavdisse
stigermedalderen.

Flereeldreuten pårørendei
nærmiljøkangiet størrepress
på innleggelseri
sykehjem/institusjon.

Antalluføretrygdedestigerfrem
mot pensjonsalder,slikat denne
gruppenkanøke.

3.1.5VURDERINGAVÅRSAKSFORHOLD,KONSEKVENSEROGFORKLARINGER
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Status Mulige årsaker Mulige konsekvenser/ forklaring

Befolknings-
framskrivinger

(absolutttall)

Befolkningsframskrivinger
(middelsvekst)sierat
antall innbyggerevil være
49.546i 2040.

Deter forholdsvissmå
endringer
aldersgruppene0-64år
fra 2020-2014(0-14år;
3,2%,15-24år; 5,0%,25-
44år; 7,3%,45-64år; 2,9
%).

Befolkningsframskrivinger
for perioden2020-20140
tilsier at andeli
aldersgruppen64-74år
vil økemed30%,andeli
aldersgruppen75-79år
vil økemed45%ogandel
i aldersgruppen80+vil
økemed 112%.Seren
påøkningenpå80+med
utgangspunkti tall fra
2015,vil økningenvære
ca.150%.

(Seårsakerforrigeside.)

Laveredødelighet,lavere
fruktbarhetogaldringav
storefødselskull.

Høylevealderbetyr at folk
er vedgodhelseogat
velferdsordningeneer
gode.

Andeleldre i Norgevil voksekraftig.
Detkanføre til størrebehovfor
ansattei denoffentlige
omsorgssektorensamtidigsomden
norskearbeidsstokkenkrymper.

Nåreldrebølgenslårinn for fullt,
trengsdet flere folk innenpleie-og
omsorgsyrkene,menikke
nødvendigvispersonermedhøy
spesialkompetanse(leger,
spesialsykepleierem.m.)

Konsekvensenekanbli at det
offentligetrekkerut lavt utdannet
arbeidskraft,mensprivat sektorvil
beholdeen relativt stor andelhøyt
utdannedearbeidstakere.

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

Innvandrereog
norskfødte
med
innvandrer-
foreldre

(absolutttall)

Innvandringer enviktig
pådriverfor
befolkningsøkning.

Fra2000til 2015har
antall innvandrereøkt
med2747personer.
Halvpartenav
befolkningsveksten
utgjøresavpersonermed
internasjonalbakgrunn.

Semuligeårsakerunder
folketall.

Innvandrerbefolkningener en
sammensattgruppenårdet gjelder
alder,kjønn,opprinnelsesland,
sosioøkonomiskstatus,
innvandringsgrunnogoppholdstid.
Innvandrerneshelseer derfor formet
aven rekkeulikefaktorer,og
helsebehovenevil ogsåendreseg
medoppholdstiden.Det trengsmer
forskningpå feltet.

Arbeidsledighetenogandeli
lavinntektshusholdningerer større
blant innvandrereenn i befolkningen
somhelhet.

Personersom
bor alene

(andeli
prosent)

Relativstabilandel,21%i
2014

Tradisjoneltsamfunn,
seperasjonsrateneer under
snittet for landet.

Utsatt gruppebådeøkonomiskog
sosialt.Dettekanøkerisikoenfor
psykiskelidelser.



19

Diagram3.2.1.1:LavinntektOECDunder 18år, 2008- 2012

Personeri husholdninger0-17år,medinntekt underhenholdsvis50 %avnasjonalmedianinntekt,beregnet etter
OECD-skala.Årligetall. Statistisksentralbyråbenytter OECD-skalanår de regnerut antall fattige. Her er fattige
definert somandel avbefolkningensomhar inntekt etter skattsomliggerunder50 prosentavmedianinntekteni
tre sammenhengendeår.Medianinntektener det midterstebeløpeti en fordelingav inntekter sortert etter
størrelse.Kilde:SSB,Folkehelseinstituttet,ssl.no.

33..22 OOPPPPVVEEKKSSTT OOGGLLEEVVEEKKÅÅRRSSFFOORRHHOOLLDD

3.2.1LAVINNTEKTHUSHOLDNINGER0-17ÅR

LavinntektOECDunder18 år: Barnefattigdommenhar økt i landetogKarmøykommunefra 2005til
2013.I Karmøykommunehardet værtårligesvingninger,menfra 2009til 2013harøkningenvært
gradvisfra 4,7%i 2009til 6,2%andelavbarnogungesombor i lavinntekthusholdninger.I Norgehar
tilsvarendetall økt fra 6 %i 2009til 7,5%i 2013, mensdet for Rogalandvar3,0%i 2009og3,4%i
2012.At Rogalandliggerundersnittet for landetog Karmøykanbla.hasammenhengmedhøye
lønningeri oljenæringen;lønningersomhardoblet segde siste10 til 15årene.Vedtolkningmåen ta
hensyntil at denogsåinkludererdesomhar valgtå arbeidedeltid. I følgeSSB,er et det særlige
innvandrerbarnsomstår for økningeni Norge.Kilde: Folkehelseinstituttet/SSB/NRK.

Folkehelseinstituttetsbegrunnelsefor valgav indikator: Inntektogøkonomier grunnleggende
påvirkningsfaktorerfor helse,ogforskningharvist at det er ensammenhengmellominntektsnivåog
helsetilstand.Lavinntekt økersannsynlighetenfor dårligselvopplevdhelse,sykdomogfor tidlig død.

StatistisksentralbyråbenytterOECD-skalanårde regnerut antall fattige.Herer fattige definert som
denandelenavbefolkningensomhar en inntekt etter skattsomliggerunder50prosentav
medianinntekteni tre sammenhengendeår.Medianinntektener det midterstebeløpeti en fordeling
avinntekter sortert etter størrelse.Kilde:Folkehelseinstituttet/Storenorskeleksikon(snl.no).
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Diagram 3.2.2.1: Arbeidsledighet 15-74 år, 2000-201 5

Registrertearbeidsledigei prosentavarbeidsstyrken15-74år. Årligetall. Statistikkenomfatter alle personersom
står registrerti Navsarbeidssøkerregisterentensom helt arbeidsledigeller somdeltakerpået arbeidsmarkedstiltak.
Dette inkludererogsåpersonersomidentifiseresmed såkalteD-nri stedetfor fødselsnummer,dvs.utenlandske
personeruten oppholdstillatelsesomer påkorttidsoppholdi Norge.Registrertearbeidsledigeomfatter i
utgangspunktetallealdre,mendet er sværtfå under 16år eller over66år. Kilde:Folkehelseinstituttet,
Kommunehelsastatistikkbank.

3.2.2ARBEIDSLEDIGHET

Fra2011til 2014hararbeidsledighetenfor Karmøykommunestegetfra 2,7%til 3 %.I 2014lå
gjennomsnittsledigheteni Karmøykommuneoversnittet for NorgeogRogaland.Pr.oktober2015er
andelhelt arbeidsledige3,9%i Karmøykommune,4 %i Rogalandog2,9%i Norge.

Statistisksentralbyråforventerat arbeidsledigheten for Norgenåren topp pårundt 4 %i 2016.
Dårligeretider i oljebransjener enavhovedgrunnene til økendearbeidsledighet.Norskøkonomihar
hatt enoljerelatertboomi årevisetter finanskrisen.Denhar snuddogdette gir ringvirkningertil
andredeleravnorskøkonomi.Kilde:Norgesbank/SSB.

Folkehelseinstituttetsbegrunnelsefor valgav indikator: Arbeidsledigeantasåværeenutsatt
gruppe,bådeøkonomisk,helsemessigogsosialt.Arbeidsledighetharbetydningfor bådehelseog
levekår.Personersomstårutenfor arbeidslivogskole hardårligerepsykiskhelseogmerusunne
levevanerennpersonersomer i arbeid.Arbeidsledigeharen tendenstil dårligerepsykiskogsomatisk
helseennpersonersomer i jobb.Men det er uklart i hvorstor graddet er personermedsvekket
helsesomblir arbeidsledigeoghvorstor graddet er tilstandensomarbeidsledigsomsvekkerhelsen.
Forskningkonkluderermidlertidigmedat arbeidsledigeharstørreproblemermeddenpsykiske
helsenogat forverringi denpsykiskehelsenpleier å inntreffe etter at ener blitt arbeidsledig.Kilde:
Reneflot,Evensen2012,Zhang.S,BhavsarV.2013.Arbeidsledighetenbør sesi sammenhengmed
næringslivi regionenogsyketrygd.Kilde:Folkehelseinstituttet.
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3.2.3LEGEMELDTSYKEFRAVÆR

Legemeldtsykefraværfor landet,Rogalandogsamtligekommuner,øktekraftig under
konjunkturnedgangenhøsten2008.I de tre førstekvartalenei 2009sammenlignetmed2008øktedet
legemeldtesykefraværetmed9,7prosentfor mennog2,9prosentfor kvinner.Tidligereerfaringer
tyder derimot påat sykefraværetgårnednår ledighetenøker.Etter2009sanklegemeldtsykefravær
og for Karmøykommunevardet 4,7%i 2012og2014.Karmøykommuneliggerundersnittet for
Norge,menoversnittet for Rogaland.Kilde:nav.no

Diagnosegrupper:Muskelogskjelettlidelserogpsykiskelidelserer de to størstediagnosegruppenei
Karmøykommuneogogsåi landetfor øvrig.I 2012utgjordedisseto diagnosegruppene59prosentav
det legemeldtesykefraværeti Norge,ogmedførerofte langvarigsykefravær.I Karmøykommunehar
muskelogskjelettlidelserutgjort ca.35%ogpsykiskelidelserca.15%avlegemeldtsykefravær.Det
serut til at muskelogskjelett lidelserogpsykiske lidelserkanhaet «noekomplementært»forhold.
Deter viktigå væreklaroverat det kuner muligå haendiagnosepåsykemeldingen.
Kilde:Karmøykommune,Statensarbeidsmiljøinstitutt; 2013-2015.

Begrunnelsefor valgav indikator: Sykefraværer et aktuelt temaoghar fått økt oppmerksomheti
forskningen,særligi kjølvannetavIA(Inkluderende Arbeidsliv).Datafra levekårsundersøkelsentil
StatistiskSentralbyråviserat:
- nærmereto av fem personersomoppgir et sykefraværpå minst 14dager i løpet av ett år mener

at fraværeter forårsaketav helseplagersomhelt eller delvisskyldtesjobben.

Deter godtdokumentertat det psykososialearbeidsmiljøetharbetydningfor somatiskeogpsykiske
helseplager.I flere nyerenorskestudierharmanfunnetat psykososialefaktorerharbetydningfor
muskel-/skjelettplagerogpsykiskeplager.Flereinternasjonaleognoennorskestudierharvist at det
psykososialearbeidsmiljøetharbetydningfor sykefravær.Detdreiersegom faktorer somfor
eksempellavkontroll overegnearbeidsoppgaver,lav sosialstøtteellernegativesosialerelasjonerpå
arbeidsplassen.Hvilkepsykososialefaktorersomer viktigstfor sykefraværeti Norgeer imidlertid i
liten gradstudert i populasjonsrepresentativeutvalg.Sysselsattei helse-ogsosialsektorenog
undervisningssektorener spesieltutsatt for sykefravær,mendet foreliggersålangt ingennorske
sektorstudierpå feltet medlegemeldtsykefraværsom utfall.
Kilde:Statensarbeidsmiljøinstitutt; 2013-2015.
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Diagram3.2.3.1:Legemeldtsykefravær,2005-2014

Taptedagsverkpågrunnavegensykdomi prosentavavtaltedagsverk,beggekjønn,bosted,år.KildeNAV.no.

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

Diagnosegrupperde sisteårene,muskelogskjelettlidelser,psykiskelidelser,svangerskapslidelserogsykdommeri
luftveienei Karmøykommune.Deter kunmuligå registrerelegemeldtsykefraværmeden diagnosepå
sykemeldingen.Kilde:Karmøykommune.
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Diagram 3.2.4.1: Uføretrygd, 18 – 44 år, 3 års glide nde gjennomsnitt, 2006 - 2013
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Andeluføretrygdedei prosentavbefolkningeni alderenfra 18t.o.m. 66årsommottar uføretrygdi prosentav
befolkningen.Andel(prosent),standardisert,angitt somgjennomsnittover3-årsperioder,standardisert for alders-
ogkjønnssammensetning.Statistikkenviser3 årsglidendegjennomsnitt(dvs.gjennomsnittfor overlappende3-
årsperioder).Kilde:Folkehelseinstituttet.Kommunehelsastatistikkbank.

3.2.4UFØRETRYGD

I Karmøykommunevarandelensommottak uføretrygd3,4%avarbeidsstyrkeneller 517,3personeri
2011-2013.Avdissevar279personerkvinnerog238,3 menn.I 2006-2008var tilsvarendetall 3,1%av
arbeidsstyrken.Detteutgjorde427personer,hvorav205varmennog222kvinner.Karmøykommune
liggeroversnittet for landetogRogalandfor antall uføretrygdede.

Uføretrygdkaninnvilgestil personersomhar fått inntjeningsevnenredusertmedminst50%pågrunn
avlangvarigskadeellersykdom.Deflestesomblir uføretrygdedeforblir permanentutenfor
arbeidslivet.Dette,kombinertmedhelseproblemerblir vanligeremedøkendealderogmedførerat
andelenuføretrygdedestigerkraftigetter hvert som alderennærmersegpensjonsalder.Som
hovedtendenser det enstørreandelkvinnerennmenn somblir uføretrygdedeogkjønnsforskjellene
blir størremedøkendealder.Kilde:SlettebakR.,2015.

Folkehelseinstituttetsbegrunnelsefor valgav indikator: Gruppenuføretrygdedeer enutsatt gruppe
psykososialtogmaterielt.Omfangetavuføretrygder en indikatorpåhelsetilstand(fysiskeller
psykisk),menmåsesi sammenhengmednæringslivet,utdanningsnivåogjobbtilbudet i kommunen.
Gruppersomstårutenfor arbeidslivogskolehar i gjennomsnittdårligerepsykiskhelseogmerusunne
levevanerennde somer i arbeid.Desisteti åreneharandelensomfår sykmeldingoguføretrygdvært
høyerei Norgeenni andreOECD-land.Øktehelseproblemeri befolkningenkanikkeforklaredette.
Årsakenetil sykefraværoguførepensjoner vanskeligeå fastslå.Ofteer desammensatte,ogforhold
somusikkerarbeidssituasjon,nedbemanninger,livsstilsfaktorerogandresosialefaktorerkanpåvirke
sykefraværetogandelensomsøkeruføretrygd.Kilde: Folkehelseinstituttet.
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Diagram 3.2.5.1: Mottakere av sosialhjelp, 18 – 24 år, 3 års glidende gjennomsnitt, 2005 -
2012

Andelsosialhjelpsmottakerei alderen18-24år i prosenti forhold til folkemengden.Statistikkenviser 3 års
glidendegjennomsnitt(dvs.gjennomsnittfor overlappende3-årsperioder),standardisertetall. Kilde:
Folkehelseinstituttet.

3.2.5MOTTAKEREAVSOSIALHJELP

Andelsommottar sosialhjelp18– 24 år i Karmøykommunevar4,5%i forhold til folkemengdeni
2010- 2012.Talletliggerundersnittet for Norge(5,8%)ogRogaland(5,2%).
Andelsommottar sosialhjelp25– 66 år i Karmøykommunevar1,8%i forhold til folkemengden i
2010-2012.Tilsvarendeverdier 3,3%for Norgeog2,5%for Rogaland.

Sosialhjelpytesavkommunenetil personersomikkekansørgefor egetlivsopphold,ogskalfungere
somer sikkerhetsnett.Ordningenbenytteshyppigstavpersonermellom18og24år ogfaller deretter
medøkendealder.Denbrukesofte i kombinasjonmedandreytelser.

Folkehelseinstituttetsbegrunnelsefor valgav indikator: Mottakerneavsosialhjelper enutsatt
gruppepsykososialtogmaterielt.Deharofte enmer marginaltilknytningtil arbeidsmarkedet,kortere
utdanningoglaverebostandardennbefolkningenellers.Deter ogsåvistat det er langtstørreinnslag
avhelseproblemerblantsosialhjelpsmottakereenni befolkningenellers,ogsærliger det enstor
andelmedpsykiskeplagerog lidelser.

Utbredelsenavsosialhjelpi totalbefolkningener et uttrykk for pågangenpådet kommunale
hjelpeapparatetfra personersomfor kortereeller lengretid er avhengigavøkonomiskstøtte til
livsopphold.Langtids avhengighetavsosialhjelpkanbl.a.gjenspeileet lokalt vanskelig
arbeidsmarked,menogsåat sosialtjenestenleggerulik vektpåaktiviseringavdenenkelteogpå
tverrfagligsamarbeid.Kilde:Folkehelseinstituttet.
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Diagram 3.2.5.2: Mottakere av sosialhjelp, 25-66 år, 3 års glidende gjennomsnitt, 2005-
2012

Andelsosialhjelpsmottakerei alderen25-66år i prosenti forhold til folkemengden.Statistikkenviser 3 års
glidendegjennomsnitt(dvs.gjennomsnittfor overlappende3-årsperioder),standardisertetall. Kilde:
Folkehelseinstituttet.
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Tabell3.2.6.1:Barnehagedekning,minoritetsspråkeligeogandelmedgodkjentutdanning
K13= Kommunegruppe13
(sammenlignbarekommuner)

Karmøy
2013

Karmøy
2014

K13
2013

K13
2014

Norge
2014

Andelbarn medbarnehageplass 89,0% 90,3% 91,1% 91,4% 90,2%

Andelbarn somer
minoritetsspråkelige

6,7% 7,8% 12,7% 14,1% 14,4%

Andelstyrereog ped.lederemed
godkjent førskoleutdanning

88,5% 92,5% 89,2% 91,3% 90,0%

Kilde:Budsjettogøkonomiplan2016– 2019,Karmøykommune.

3.2.6BARNEHAGEDEKNINGOGUTDANNEDELÆREREI BARNEHAGEN

Antall barnmedbarnehageplass:I Karmøykommunegår90,3prosentavbarnai barnehage.
Tilsvarendetall for Norgeer 90,2.
Antall barnsomer minoritetsspråkelige:Andelminoritetsspråkeligebarner 7,8%i Karmøyi 2014,
mot 14,4%i landet.
Andelstyrereogpedagogiskelederemedgodkjentutdanning:Andelutdannedestyrereogped.
lederemedgodkjentførskoleutdanninger 92,5%i Karmøykommuneog90,5%for landet.

Tidliginnsatser en viktig utjevningsstrategi: Enrekkeundersøkelserviserpositivsammenheng
mellombarnehageravhøykvalitetogsmåbarnsutviklingavtankesett,følelserogsosialeevner.
Særliger denneutviklingenpositivfor småbarnsom vokseropp i familiermeddårligøkonomiog lav
utdanninghosforeldrene.Godkompetansei barnehagenebidrar til økt kvalitetpåtilbudet somigjen
fører til utjevningavsosialulikhet i helseblant barn.Brukenavbarnehageblant innvandrereer
betydeliglavereenni restenavbefolkningen.Samtidiger det studiersomviserat det særliger
gunstigfor barnavimmigrantfamilierå gåi barnehage.Studierviserogsåat barnsomhargått i
barnehageharhøyeresannsynlighetfor å fullføre videregåendeskoleoghøyereutdanning(Havnes
T.,MogstadM., 2009)ogat barnehagerkanbidra til å fremmegodpsykiskhelse(Major E.E.,Dalsgard
K.S.,NordE.,OseS., RognerudM., AarøL.E.,2011).Norskebarnehagerholderet gjennomgående
høytkvalitetsnivå.Samtidiger denpågåendedebattenmedhensyntil fordelerogulempermed
barnehageviktig.Dengårbl.a.ut påhvormyetid barnaskaltilbringeder oghvorgamlede skalvære
før de starter.Kilde:Helsedirektoratet,Slettebak, R.2015.
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3.2.7NIVÅI LESING

Forklaringav fargerød, gul +,gul – oggrønn:Dissefargenebenyttesfor å plassereindikatorenlesing
utfra oppnådderesultaterpånasjonaleprøver,innen grunnskole.Fargenelesesavetter hvilketnivå
kurveneer plassert. Grønner høyesteverdiogbeste skår,gul+ nesthøyeste,deretter kommergul–
ogrødeer lavestenivå.
Nasjonaleprøver lesing5. trinn: Elevenei Karmøykommuneskåreri snitt 1,95pånasjonaleprøveri
lesingi skoleåret14-15.Tilsvarendetall nasjonalt er 2,05menssnittet for fylket er 2,03. Kurvenligger
pågul–.
Nasjonaleprøver lesing8. trinn: Elevenei Karmøykommuneskårer2,84i gjennomsnittpåden
nasjonaleprøven.Tilsvarendegjennomsnitter 3,05for fylket og3,08for landet.Kurvenliggerpågul-.
Karmøykommuneliggerundersnittet for landetogfylket for 5. og8. klassemenresultatetfor 8. er
relativt sett lavereennfor 5. trinn.
Resultateri de ulike sonene:Detharvært storeårligevariasjonermellomkullene, soneneog
oppnåddresultatpånasjonaleprøverfor 8. trinn. I skoleåret2014-2015lå resultatethøyestfor sone
fem,og lavestfor soneen.Hovedtrendener at kurvenefor sonenehar liggetpågul-ogrødt.

Folkehelseinstituttetsbegrunnelsefor valgav indikator: Enavskolensallerviktigsteoppgaverer å
hjelpeelevenetil å bli godelesere.Åkunneleseer en verdi i segselv,for opplevelse,engasjementog
identifikasjon.Deter ogsået nødvendiggrunnlagfor læringi de flestefagog forteller noeom hvor
godt elevenemestrerleseferdigheterogtekstforståelse.

Grunnskolener enavdeviktigstearenaenefor utjevningavsosialeforskjeller.Eleveneskalutrustes
medkompetansetil å kunneta sunnevalgogta varepåsegselvogde rundt seg.Samtidigserenat
sosialeforskjellervedvarergjennomskoleløpetogtydeliggjøresavkarakternivåeti ungdomsskolen.
Deter en tydeligsammenhengmellomforeldrenesutdanningsnivåogresultatetpånasjonaleprøveri
8. klasse(KeatleyD.,FrenchD.,McKillopD.,2009).Resultatenehengersammenmedkarakterenesom
igjenhengersammenmedsannsynlighetenfor å fullførevideregåendeskole.Engjennomgangavhva
somkjennetegnerskolersomskårerhøytpånasjonale prøverviserat skoleneharstort
undervisningsomfang,et høyeretimetall en det somer fastsattavskolemyndigheteneogen godt
utbygdinformasjonsteknologisinfrastruktur(målt som pctetthet i skolen)(GrøgaardJ.N,2012).Høyt
utdannedeforeldremedstabilehjemmeforholdbidrarogsåpositivt.Kilde:SlettebakR.,2015.

Karmøykommuneharsatsetmålrettet påå hevelesekompetansenvedbrukavSOL(systematisk
observasjonavlesing).Elevenei barneskolenekartleggesgjennomSOLverktøyet2 gangerårlig.Vedå
systematisere,kartleggeogbruketiltakspakkerforventesdet at mangeeleverfår en bedre
leseutvikling.I barneskolener utfordringennåå implementereSOLsomennaturligdel av
leseopplæringenoghevekompetansenvedå setteinn godetiltak. Ungdomstrinnenehar fortsatt et
stykkefør implementeringenavSOLer påplass.Kilde: Budsjettogøkonomiplan,Karmøykommune
2016-2019.
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Diagram3.2.7.1:Nasjonaleprøver lesing,5. trinn

Nivåpånasjonaleprøveri lesing5. trinn, standardisertetall. Deter ikkemuligå henteut tall for kommunene
Haugesund,UllensakerogÅlesundi PULS.Skalaer fra 1 – 3. Tallet1 er lavestenivåog3 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.Fargenelesesavfra hvorkurveneer
plasserti forhold til fargen.Kilde:PULS.(Hensikten medPULSer å styrkeskolenesogbarnehageneskapasitet
gjennomarbeidmedrefleksjonoveregenpraksisogsamskapingavkonkretemålogtiltak. PULSer bådeet
analyseverktøyoget prosessverktøy).

Diagram3.2.7.2:Nasjonaleprøver lesing,8. trinn

Nivåpånasjonaleprøveri lesing8. trinn, standardisertetall. Deter ikkemuligå henteut tall for kommunene
Haugesund,UllensakerogÅlesundi PULS.Skalaer fra 1 – 5. Tallet1 er lavestenivåog5 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 lesesavfra hvor
kurveneer plasserti forhold til fargen.Kilde:PULS.(HensiktenmedPULSer å styrkeskolenesogbarnehagenes
kapasitetgjennomarbeidmedrefleksjonoveregenpraksisogsamskapingavkonkretemålogtiltak. PULSer bådeet
analyseverktøyoget prosessverktøy).
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Diagram3.2.7.3:Nasjonaleprøverresultater sonevis

Nivåpånasjonaleprøveri lesing8. trinn, standardisertetall, sonevis.Deter ikkemuligå henteut tall for
kommuneneHaugesund,UllensakerogÅlesundi PULS.Skalaer fra 1 – 5. Tallet1 er lavestenivåog5 er høyestenivå.
Rødfargeer 0,01– 2,8gul fargeer fra 2,8– 3,1.gul+er fra 3,1– 3,4,grønnfargeer fra 3,4– 5,1.Fargenelesesavfra
hvor kurveneer plasserti forhold til fargen.Kilde: PULS.(HensiktenmedPULSer å styrkeskolenesogbarnehagenes
kapasitetgjennomarbeidmedrefleksjonoveregenpraksisogsamskapingavkonkretemålogtiltak. PULSer bådeet
analyseverktøyoget prosessverktøy).
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3.2.8.NIVÅI MATEMATIKK

Forklaringav fargerød, gul +,gul – oggrønn:Dissefargenebenyttesfor å plassereindikatoren
regningutfra oppnådderesultaterpånasjonaleprøver, innengrunnskole.Fargenelesesavetter
hvilketnivåkurveneer plassert.Grønner høyesteverdiogbesteskår,gul+nesthøyeste,deretter
kommergul– ogrødeer lavestenivå.
Nasjonaleprøverregning5. trinn: Elevenei Karmøykommuneskåreri snitt 50,4i skoleåret15-16på
pånasjonaleprøveri regning.Tilsvarendetall nasjonalt er 50,2menssnittet for fylket er 50,9. Kurven
liggerpågul+.
Nasjonaleprøverregning8. trinn: Elevenei Karmøykommuneskåreri snitt 48,1pådennasjonale
prøveni regning.Tilsvarendesnitt er 50,8for fylket og50 for landet.Kurvenliggerpågul -. Karmøy
kommuneliggeroversnittet for landetogundersnittet for fylket for 5. trinn menresultatetfor 8.
trinn liggerundersnittet for fylket oglandet.

Folkehelseinstituttetsbegrunnelsefor valgav indikator: regninger enbasisferdighetsomer viktig i
videreutdanningsløpogarbeidslivet.
Kilde:Folkehelseinstituttet.

Grunnskolener enavdeviktigstearenaenefor utjevningavsosialeforskjeller.Eleveneskalutrustes
medkompetansetil å kunneta sunnevalgogta varepåsegselvogde rundt seg.Samtidigserenat
sosialeforskjellervedvarergjennomskoleløpetogtydeliggjøresavkarakternivåeti ungdomsskolen.
Deter en tydeligsammenhengmellomforeldrenesutdanningsnivåogresultatetpånasjonaleprøveri
8. klasse(KeatleyD.,FrenchD.,McKillopD.,2009).Resultatenehengersammenmedkarakterenesom
igjenhengersammenmedsannsynlighetenfor å fullførevideregåendeskole.Engjennomgangavhva
somkjennetegnerskolersomskårerhøytpånasjonale prøverviserat skoleneharstort
undervisningsomfang,et høyeretimetall en det somer fastsattavskolemyndigheteneogen godt
utbygdinformasjonsteknologisinfrastruktur(målt som pctetthet i skolen)(GrøgaardJ.N,2012).Høyt
utdannedeforeldremedstabilehjemmeforholdbidrarogsåpositivt.Kilde:SlettebakR.,2015.

Høsten2015startet satsingen"Tett på realfag"somer en nasjonalstrategifor realfagi barnehagen
oggrunnopplæringen.Satsingenskalpågåi fire år frem til 2019.Påbakgrunnavet politiskvedtak
våren2015søkteKarmøykommuneom å bli realfagskommuneogkommedi satsingeni puljeen.
Denkommunalestrategienbyggerpånasjonalrealfagstrategiogtiltaksplanogskalpolitiskbehandles
i hovedutvalgoppvekstogkultur 27.januar2016.Strategienharsommålå økekompetanseni
naturfagfor barnehagelærere,lærereogelever.I tilleggharmansommålsettingat flere barnogunge
skalpresterepået høytogavansertnivåogat færre barnogungeskalpresterepå lavt nivåi naturfag.
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Diagram3.2.8.1:Nasjonaleprøverregning,5. trinn

Nivåpånasjonaleprøveri regning5. trinn, standardisertetall, sonevis.Deter ikkemulighetå hente ut tall for
kommuneneHaugesund,UllensakerogÅlesundi PULS.Elevenesmestringsnivåblir publisertpåenskalafra 0-100,
medet gjennomsnittpå50skalapoeng.Talleneer normert i forhold til nasjonaleresultater.Grenseverdieneer: rød:
0 – 47,5poeng,gul-:47,5– 50poeng, gul:50– 52,5poeng, grønn:52,5– 100poeng.PULSleggerom systemeti
tråd menutviklingenavbedrenasjonaleprøver. Derfor er det ikkemuligå henteut tall lengretilbake i tid, og
tabellenefor lesingogregninger ulike.Kilde:PULS.

Diagram3.2.8.2:Nasjonaleprøverregning,8. trinn

Nivåpånasjonaleprøveri regning5. trinn, standardisertetall, sonevis.Deter ikkemulighetå hente ut tall for
kommuneneHaugesund,UllensakerogÅlesundi PULS.Elevenesmestringsnivåblir publisertpåenskalafra 0-100,
medet gjennomsnittpå50skalapoeng.Talleneer normert i forhold til nasjonaleresultater.Grenseverdieneer: rød:
0 – 47,5poeng,gul-:47,5– 50poeng, gul:50– 52,5poeng, grønn:52,5– 100poeng.PULSleggerom systemeti
tråd menutviklingenavbedrenasjonaleprøver. Derfor er det ikkemuligå henteut tall lengretilbake i tid, og
tabellenefor lesingogregninger ulike.Kilde:PULS.
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Diagram 3.2.9.1: Frafall videregående skole, 2 års glidende gjennomsnitt, 2007-2013

Frafalletinkludererpersonersomstartet pågrunnkursi videregåendeopplæringfor førsteganget gitt år ogsomhar
gjennomførtVk2eller gått opp til fagprøve,mensom ikkeharbeståttett eller flere fagogderfor ikkeharoppnådd
studie-eller yrkeskompetanseetter 5 år, samtelever somstartet opp dette året,mensomsluttet underveis.
Andelenblir beregnetut fra prosentavallesomstartet grunnkursi videregåendeopplæringdet året.Personersom
etter 5 år fortsatt er i videregåendeskole,regnesikkesomfrafalt. Deter tatt utgangspunkti personens
bostedskommunedet året haneller hunstartet pågrunnkursi videregåendeopplæring.Statistikkenviser 3 års
glidendegjennomsnitt,standardisert.Kilde:Folkehelseinstituttet

3.2.9FRAFALLVIDEREGÅENDESKOLE

Frafallet i videregåendeskolefor Karmøykommunelå på19,8%i 2013,mensdet for Rogalandlå på
22,2%ogfor Norge24,6%. Talletfor frafallet i Karmøykommuneharsunketfra 21,1%i 2007-2009
til 19,6i 2011-2013.Frafalleter størrefor yrkesfagligutdanningennfor studiespesialiserende
utdanning.

Folkehelseinstituttetsbegrunnelsefor valgav indikator: Utdanning,ogsærligdet å fullføre en
grunnutdanning,er enavgjørenderessursfor sikregodhelsegjennomlivsløpet.Undersøkelserhar
vist at det er sosialulikhet i frafall fra videregåendeskoleri Norge.Frafalleter genereltstørrefor
yrkesfagligeennstudiespesialiserendevideregåendeutdanninger.
Kilde:Helsedirektoratet/Folkehelseinstituttet.
I kvalitetsmeldingenfra Rogalandfylkeskommune(2015) påpekesfølgendeom gjennomføring:
- Elevermedlaveprestasjoneri grunnskolenhar lavere gjennomføringennelevermedhøye

prestasjoner.
- Elevermedhøytutdannedeforeldre,harhøyeregjennomføringennelevermedlavt utdannede

foreldre.
- Jenterfullfører i størregradenngutter.
Enstudiefra SørTrøndelagfinner at ensomheter den faktorensomhengertettest sammenmed
tankerom å slutte.Enbetydeligandelavelevenei ungdomsskoleogvideregåendeskoleplagesav
ensomhet(sekapiteletom UNGdata).Kilde:Mjaavatn, PerEgil,ForestadPer,2014,Slettebak,R.
2015.
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Diagram3.2.10.1: Foresattesutdanningsnivåsonevis

Utdanningsnivåettil foreldrenei prosent,standardisertetall beregnetutfra deåsrkullenesomtar nasjonaleprøver
(5.,8. og9. trinn). Prosentener beregnetsomfølger:andelforeldremedhøyereutdanningminusandel foreldre
medgrunnskolesomhøyesteutdanning.Dersomskårener 17%,betyr dette at skolenhar17%flere foreldre med
høyereutdanningennforeldremedgrunnskolesomhøyesteutdanning.Rødverdi:under10%avforeldrene har
høyereutdanningennforeldremengrunnskolesomhøyesteutdanning.Gulverdi:mellom10– 16,99%av
foreldrenehar høyereutdanningennforeldrenemedgrunnskolesomhøyesteutdanning.Gul+: mellom17%og
23,99%avforeldreneharhøyereutdanningennforeldre medgrunnskolesomhøyesteutdanning.Grønn:mellom
24%og48,99%avforeldrenehar høyereutdanningennforeldremedgrunnskolesomhøyesteutdanning.Kilde
PULS.

3.2.10FORESATTESUTDANNINGSNIVÅ,SONEVIS

Forklaringtil fargerød,gul +,gul – oggrønn:Dissefargenebenyttesfor å plassereindikatoren
foresattesutdanningsnivåsett i forhold til eleveri grunnskolen.Fargenelesesavetter hvilketnivå
kurveneer plassertpå. Grønner høyesteverdiogbesteskår,gul+nesthøyeste,deretter kommergul
– ogrødeer lavestenivå.
Foresattesutdanningsnivåi sone1, 2, 3 og4 liggerundergjennomsnittetfor foresattes
utdanningsnivåi NorgeogRogaland.Utdanningsnivået til de foresatteharøkt i dissesonene,og
prosentvisøkningharvært høyi sone1. Deter nyeforeldrekullsominkluderesi målingenfra år til år.
Noengangerkanendringeneværetilfeldige,menfor sone1 serdet ut somom foreldrenes
utdanningsnivå,harvært stigende.Utslageti sone2 er forholdsvislite. Ingenavsonenebefinnerseg
pårødeområder,dvs.at det er under10%avde foresattesomharhøyereutdanningennforeldre
medgrunnskolesomhøyesteutdanning.
Sone5 er densonenhvor foresattesutdanningsnivåi kommunener høyest.Nivåetliggeroversnittet
for landetogRogaland.

Begrunnelsefor valgav indikator: utdanningharbetydningfor helsen,ogdet er en viktig faktor som
har sammensatteårsaksforhold.Utdanningsløpetstarter i barnehageoger medpåå forberede
individet til deltakelsei samfunnet.KildeHelsedirektoratet. Selvom evnenebetyr mestfor
utdanningsnivåetviserdet segat familiebakgrunnbetyr nestenlikemyefor utdanningsnivået.Sosial
ulikhet i helsereproduseresofte overgenerasjoner. Detvil siat foreldrenesutdanningsnivåhar
betydningfor å fullføre videregåendeopplæring.Ulikhet i utdanningsnivåetskaperogsåandresterke
ulikheter,for eksempeli helse,inntekt ogmiljø.Kilde:Statensarbeidsmiljøinstitutt,2009.
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Diagram 3.2.11.1: Antall separasjoner i kommunen, 2 000-2014
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Antallseperasjonerper 1000innbyggere,2000-2014.Kilde:SSB

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
2,1pr 1000innbyggeri 2014.
Statistikkengir ikkeoversiktoversamlivsbruddeller hvormangesomskillerseg.

Begrunnelsefor valgav indikator: Undersøkelsen"ParentalDivorce:Psychologicaldistressand
adjustmentin adolescentandadultoffspring",et arbeidgjort vedFolkehelseinstituttetvistebl.a.
følgende:
- Mangeoppleverangstogdepresjonsomfølgeavegenskilsmisse.
- Skilsmissekanføre til angstogdepresjonhosbarnnårde blir voksne.
- Jentersomoppleversamlivsbruddharen mernegativutviklingm.h.t. symptompåangstog

depresjon,selvfølelse,velværeogskoleproblemennde somikkeoppleversamlivsbrudd.
Samlivsbruddgir høyrisikofor langvarigarbeidsuførhetogøkerrisikoenfor å kommeunder
fattigdomsgrenseni inntekt.Kilde:Folkehelseinstituttet.
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3.2.12BARNEVERNSTJENESTEN

Sentraletall for barnevernstjenesten:Deto førstesøyleneviserprioriteringerogbehov,de tre neste
er dekningsgrader,før de tre påfølgendeviserenhetskostnaderogfire sisteviserkvalitet/annet.Bokn
ogKarmøykommunehar fellesbarnevernstjeneste.
1. Prioritering: Prioriteringgjenspeilerhvordankommunen(gjennompolitiskevedtak)velgerå
disponerede tilgjengeligeøkonomiskeressursene.I KOSTRAkandette målesmednetto driftsutgifter
pr. innbyggeri målgruppen.Forbarneverntjenestenkandet målesvedkostnadertil barnevernper
innbygger0-17år.KarmøyogBoknkommunehar23 %lavereutgifter enn landsgjennomsnittet.
Forskjellener mindredersommansammenlignermedandrekommunerpåsammenlignbarstørrelse.
Detbør ogsåtasi betraktningavkommunenesinntektsnivåvarierer.(Former informasjonom andel
barnogungei kommunensekapiteletom befolkningsendring).
2. Dekningsgrad:Prinsipieltskalendekningsgradsi noeom i hvorstor gradbehovetfor enbestemt
tjenestedekkes.Dekningsgradenmåsesi sammenhengmedat behovetkanvarieremellom
kommuner,for eksempelpåbakgrunnavsosioøkonomiske forskjeller.KOSTRAbrukerindikatorerfor
andelinnbyggerei sentralemålgruppersomhar tjeneneste.Forbarneverntjenestengjelderdette
andelbarnmedmelding/unders./tiltaki %avinnbyggere0-17år. Andelbarnmedundersøkelsei.f.t.
innbyggertallet0-17år =88;det vil siat kommunenesandeler 12%lavereennlandsgjennomsnittet.
Andelbarnmedtiltak ikkeplassert=91;det vil si at BoknogKarmøykommunesandeler 9 %lavere
ennlandsgjennomsnittet.Andelbarnmedtiltak somer plassert=84;dvs.16 %lavereenn
landsgjennomsnittet.
3. Produktivitet/enhetskostnader:Detteer forholdet mellomprodusertmengdeavtjenesterog
omfangetavinnsatsfaktorersomer brukt underproduksjonen.Forbarneverntjenestenkanen sepå
utgift pr. barnmedundersøkelseeller tiltak ogantall årsverkpr. barn. Brutto driftsutgifter for barn
somikkeer plassert(forebyggendetiltak) =38;det vil siat kommuneneBoknogKarmøyligger62%
lavereennlandsgjennomsnittet.Netto driftsutgifter for per barnplassert= 102;dvs.at Boknog
Karmøykommunensandeler 2 %høyereennlandsgjennomsnittet.Andelundersøkelsermed
behandlingstidinnen3 mnd.=116;dvs.KarmøyogBoknkommunekommunenesandeler 16%
høyereennlandsgjennomsnittet.Andelbarnmedtilt akogutarbeidetplan=108;dvs.at Boknog
Karmøykommuneandeler 8 %høyereenngjennomsnittet for landet.
4. Kvalitet/annet:Forholdstalletfor henleggelseravmeldinger= 117;dvs.at BoknogKarmøy
kommunehenlegger17%flere meldingerennlandsgjennomsnittet.Antallårsverkpr. barnmed
undersøkelseeller tiltak = 90;dvs.BoknogKarmøykommunesandeler 10%lavereennsnittet for
landet.

Nøkkeltall for barnevernstjenesten(2015gjelderinntil 17.11.15):Antallmottatte meldingerer økt
fra 400(2014)til 455(2015).Serenpåmeldingerom seksuelleovergrepvardet 10 registrertei 2014
og21registrerti 2015.Meldingerom vold i hjemmet var66 i 2014og58 i 2015.Anmeldelseri.f.t.
overgrepvar8 i 2014og26pr. 17.11.15.Sakertil fylkesnemndavar44 i 2014,hvorav9 varakutt og
tilsvarendetall for 2015var77og20.

Utviklingstrekkstatligetiltak: Detharvært enøkningi antallbarnsomplasseresi fosterhjemog
beredskapshjemfra 2014– 2015.I 3. kvartali 2015ble 22barnplasserti fosterhjemog18 i
beredskapshjem.AndelungdommerpåMST(atferdstiltak i familiermedungdom,hjemmebasert)ser
ut til å væremer stabilt.F&B(foreldreogbarnti ltak i døgntiltakhvor familiermedbarnblir utredet
for omsorgsevne)liggerogsårelativt stabilt.PMTO(atferdstiltakfor barnopp til 12år,hjemmebasert
medfamilien),er blitt nedprioritert avBufetat lokalt,oger dermedi praksis,ikkebrukt.
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Begrunnelsefor valgav indikatorer: Jotidligereen klarerå identifiserebarnsomer utsatt for
risikofaktorerogsette i verktiltak, jo størreer sannsynlighetener det for at barnetklarersegbra.
Risikofaktorerkanværeforeldrespsykiskesykdomeller rusmiddelmisbruk,vold i hjemmet,foreldresom
er langtidsledige/trygdemottakere,fattigdomi familien osv.Enindikasjonpå tidlig identifiseringkan
væreat helsestasjon,barnehage,skoleellerNAVmelder sinbekymringom et barntil barnevernet.
Kilde:Folkehelsepolitiskrapport 2011,Helsedirektoratet.

Diagram3.2.12.1:Sentraletall for barnevernstjenesten i KarmøyogBoknkommunesammenlignetmed
Rogaland,forholdstall

Forholdstallhvornasjonalverdi (medunntakavOslo) er satt til 100er benyttet.Rødlinje er snitt for landetmed
unntakavOslo.Kommuneri Rogalander brukt somsammenligningsgrunnlagfor deblåstolpeneogtallet for laveste
oghøyestekommune.Forholdstaller benyttet i dokumentet for å sammenligneulike forhold.Forholdstall
(Norge=100)=Forholdmellomkommunensandelogandelenpå landsbasiset gitt år. Eksempler;forholdstall =130
betyr at kommunensandeler 30%høyereennlandsnivået.Et forholdstallpå87betyr at kommunensandel er 13%
lavereenn landsnivået.Kilde:SSB,barnevernstjenestenKarmøyogBoknkommune,KSConsult.

Tips:begynnå lesetjenesteprofilenfra venstremot høyre. Prioriteringerogbehover 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 statligetiltak, 2014-2015

Tabellenviserantallbarnsomplasseresi fosterhjem,beredskapshjem(akutt), institusjon,MST(atferdstiltaki
familiermedungdom,hjemmebasert),F&B(foreldreogbarntiltak i døgnoppholdhvor familiermedbarnblir
utreder for omsorgsevnen),PMTO(atferdstiltakfor barnopp til 12år, hjemmebasertmed familien).Kilde:
barnevernstjenestenKarmøykommune.Kostra.
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Status Mulige årsaker Mulige
konsekvenser/forklaring

Lavinntekthus-
holdninger

(andeli prosent)

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

Karmøykommuneligger
undersnittet for landet,
menoversnittet for
Rogaland.

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

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

Ledighetener i ferd medå øke,
følgeligkanandelbarnogunge
berørt avfattigdomsproblemer
øke.Økningeni fattigdommen
i landetblant barnogungeer
det innvandrerbarnsomstår
for ogpålandsbasiser
arbeidsledighetenblant
innvandrereogsåhøyere.

Forskningslårfastat
arbeidsledigehar større
problemermedpsykiskhelse.
Endel arbeidsledigeharogså
dårligeresomatiskhelseenn
desomer i jobb.Ansattei
helse-ogsosialsektorenog
undervisningssektorener mest
utsatt for langvarig
sykemeldinger.

Lavinntekt medførerat barn
ikkefår deltatt i aktiviteter,
fritidstilbud m.m.på lik linje
medandre.

Lavinntekt øker
sannsynlighetenfor dårlig
«selvopplevdhelse»,sykdom
ogfor tidlig død.

Vednedsattarbeidsevne,øker
risikoenfor langvarig
sykefraværogtidlig
tilbaketrekkingfra arbeidslivet.

Sykefraværetharen tendens
til å synkenår ledighetenøker.

Arbeidsledighet

(andeli prosent)

Ledigheteni Karmøysteg
fra 2,7%i 2011til 3 %i
2014,i oktober2015var
ledighetenpå3,9%.

Deter forventet en
økning.

Arbeidsmarkedeti
Rogalander følsomtfor
situasjoneni
oljenæringen.Dettegir
ringvirkningeri
økonomien,ting kan
endresraskt.

Legemeldt

sykefravær

(andeli prosent)

Siden2009har legemeldt
sykefraværsunket.I 2014
varsnittet for Karmøy
kommune4,7%(under
snittet for landetmen
overfor fylket).

Størstegruppeneer
muskelogskjelett
sykdommerogpsykiske
lidelser.

40%menerat fraværet
helt eller delvisskyldes
forhold påjobben(ved
14+dagerssykefravær,
SSB).

Detpsykososiale
arbeidsmiljøethar
betydningfor somatiskog
psykiskehelseplager.

Komplekseog
sammensatteårsaker:

fysiskogpsykisksykdom,
belastningeri livs-
situasjon,livsstilsfaktorer,
usikkerarbeidssituasjon,
utdanningsnivå,
holdningertil ogpraksis
i.f.t. sykmeldingerog
ytelseavuføretrygd,
jobbtilbud i områdetog
bortfall avarbeidfor
innbyggereuten høyere
utdanning.

Deter en tydelig
sosioøkonomiskgradient
i.f.t. hvemsomblir
uføretrygdet.Demedlav
utdannelsehar betydelig
høyererisikoenndemed
høyereutdanning.

Uføretrygd

(standardisert,
glidendegjennomsnitt)

Andelensommottar
uføretrygder 3,4%av
arbeidsstyrkenogden
liggeroversnittet for
landet(2,5%)og
Rogaland(2,2%).

Mottakere av
sosialhjelp

(standardisert,
glidendegjennomsnitt)

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

3.2.13VURDERINGAVÅRSAKSFORHOLD,KONSEKVENSEROGFORKLARINGER
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Status Mulige årsaker Mulige
konsekvenser/forklaring

Barnehage

(absolutttall)
90,3prosentavbarn1-5år
gåri barnehage,7,8%er
minoritetsspråkligeog92,5
%hargodkjent
førskoleutdanning.

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

Barnehageer positivt for
barnsutviklingav
tankesett,
språkferdigheter,følelser
ogsosialeevner.

Godkvalitetpåtilbudet i
barnehageneer enviktig
utjevningsstrategifor
ulikhet i helse,særligfor
debarnasomkommerfra
laveresosialelag.
Sosialeforskjellerblant
barner synligehelt fra
barnehagenogblir
tydeligeregjennom
utdanningsforløpet.

Detharvært satsingpåå
utdanneførskolelærerei
Karmøykommuneogdet
er goddekningav
barnehager.
Barnsomhargått i
barnehageharhøyere
sannsynlighetfor å fullføre
videregåendeskoleog
høyereutdanning.

Nivålesing5. og8. trinn

(standardisert)

Forskjelli sonene

(standardisert)

(SOLstår for systematisk
observasjonavlesingoger
et kartleggingsverktøyfor
å hevekompetanseni
lesing).

Elevenei Karmøy
kommuneliggerpånivået
gul– på lesingi 5. og8.
trinn. Resultateter relativt
bedrepå5. trinn ennpå8.
trinn

Sone5 liggerhøyest(nivå
gult-/gult+),sone1 ligger
pågult -, sone4 liggeri
skilletmellomgult-/rødt
menssone1 ogsone2
liggerpårødt nivåi
skoleåret2014-2015.

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

Karmøykommunehar
satsetpåå heve
lesekompetansengjennom
bruk avSOL.Deter
implementertved
barneskolenemenikkepå
ungdomsskolene.Nivået
påbarneskolenharøkt.

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

Sosialulikhet reproduseres
overgenerasjoner.

Utdanningsnivåettil de
voksneharøkt ogdette vil
trolig væreenpositiv
faktor i.f.t. fremtidignivå
pålesing.

Lavtmestringsnivåi 5.
klassekandermedværeen
tidlig indikatorpå
fremtidigeutfordringer.
Men eleveneharsåpass
langtid igjenat målrettede
tiltak kaniverksettes.

Kommunersomharmange
elevermeddårligmestring
i 8. klasseoppleverofte
størrefrafall i
videregåendeskole.
Karmøykommunehar
relativt høyere
gjennomføringsgradved
videregåendeopplæring.
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Status Mulige årsaker Mulige
konsekvenser/forklaring

Nivåmatematikk5. og
8. trinn

(standardisert)

(Tett på realfager en
nasjonalstrategifor
realfagi barnehagenog
grunnopplæringen.
Satsingenskalpågåi fire år
frem til 2019.Strategien
harsommålå øke
kompetanseni naturfag
for barnehagelærere,
lærereogelever.I tillegg
harmansommålsettingat
flere barnogungeskal
presterepået høytog
avansertnivåogat færre
barnogungeskalprestere
pålavt nivåi naturfag.)

Elevenei Karmøy
kommuneliggerfor
skoleåret2015-2016på
nivåetgul+ i matematikk
for 5. trinn. Detteer over
snittet for landetmen
undersnittet for Rogaland.

På8. trinn liggerelevenei
Karmøykommunepågult
– (skoleåret2015-2016).
Detteer undersnittet for
landetogfylket.

(PULSleggerom systemeti
tråd medutviklingenav
nasjonaleprøverslikat det
ikkeer muligå henteut
verdierlengretilbakei tid.
Datagrunnlageter lite.)

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

Karmøykommuneble en
realfagskommunevåren
2015oger medi
satsningen«tett på
realfag»for å heve
kompetanseni realfag.
Denkommunaleplanen
skalpolitiskbehandlesi
hovedutvalgoppvekstog
kultur januar2016.

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

Sosialulikhet reproduseres
overgenerasjoner.

Utdanningsnivåettil de
voksneharøkt ogdette vil
trolig væreenpositiv
faktor i.f.t. fremtidignivå
påregning.

Kommunersomharmange
elevermeddårligmestring
i 8. klasseoppleverofte
størrefrafall i
videregåendeskole.
Karmøykommunehar
relativt høyere
gjennomføringsgradved
videregåendeopplæring.
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Status Mulige årsaker Mulige
konsekvenser/forklaring

Frafallvideregående
skole

(andeli prosent,
standardisert,glidende
gjennomsnitt)

(Personersomharstartet
grunnkursogsomhar
gjennomførtVk2
/fagprøvemensomikke
haroppnåddstudie– eller
yrkeskompetanseetter 5
år. Personersomfortsatt
er i utdanningetter fem år
regnesikkesomfrafalt).

Frafalleti vid.skolei
Karmøylå på19,8%mens
det for landetlå på24,6%
og for Rogalandpå22,2%

Frafalleter genereltstørre
for yrkesfagligeenn
studiespesialiserende
utdanninger.

Serenpåresultateneav
nasjonaleprøverpå5. og
8. trinn kunneen forventet
en noelavere
gjennomføringsgradi
videregåendeskole(se
kapittel om nasjonale
prøver).Karmøykommune
har derimot enhøyere
andelsomfullfører enn
landet.

Ensomheter denfaktoren
somhengertettest
sammenmedtankerom å
slutte.

Andeleleveri Karmøy
kommunesomharvært
ganskeeller veldigmye
plagetavensomhethar
økt fra 2011(15%)til 2013
(19%).Deter flere jenter
(28%)enngutter (9%).
Andeleni 2013liggerlitt
oversnittet for landet(18
%)ogundersnittet for
Rogaland(21,1%)

(sekapitletom UNGdata).

Følgendepåvirker
gjennomføringen:

A)Elevermed lave
prestasjoneri grunnskolen
har laveregjennomføring
ennelevermedhøye
prestasjoner.
B)Elevermedhøyt
utdannedeforeldre,har
høyeregjennomføringenn
elevermed lavt utdannede
foreldre.
C)Jenterfullfører i større
gradenngutter.

NYGIV-
oppfølgingsprosjektet;
bedresamarbeidmellom
fylkeskommunerogNAV
om ungdomsomovertid
har værtute avutdanning
ogarbeidslivslikat
ungdommenskalbli
værendei arbeidslivet
over tid.

Godtsamarbeidmellom
videregåendeopplæring
ognæringslivi regionen,
godt arbeidav
oppfølgingstjenestenogde
videregåendeskolenei
regionen.

Prestasjonssamfunn,fokus
påegenutvikling,
gjennomsiktigsamfunn,
sosialemedier,følelseav
ikkeå strekketil.

Ungdomstidener
turbulent tid medmye
følelserhvorbl.a.
ungdommenskalfinne
egenidentitet.

Elevermedsvakere
karaktererfra
ungdomsskolenhar større
risikofor ikkeå fullføre
videregåendeskole,noe
somigjenbidrar til en
negativspiralsombla.
medførerstørrerisikofor
arbeidsledighetog
dårligerehelsesenerei
livet. Dvs.at personersom
ikkefullfører videregående
opplæringantaså være
mer utsatt for levekårs–
oghelseproblemerennde
somhar fullført.

Utdanninger derfor en
megetviktig ressursfor å
sikregodhelsegjennom
livsløpet

Videregåendeskolenepå
Haugalandetjobbergodt
oghelhetligsammenmed
andreaktøreri Karmøy,
slikat flere eleverenn
snittet for fylket oglandet
gjennomfører.

Sammenligningavsvarene
til mobberneog
mobbeofrenepekerpåat
de i størregradopplever
at; familienehar dårligråd,
demangleren fortrolig
venn,deharet større
alkoholforbruk,de røyker
oftere, desnuseroftere,
de føler i størregradat alt
er et slit, deer i størregrad
plagetavensomhet,de
trener sjeldnere,oger mer
misfornøydmedskolende
gårpå.
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Status Mulige årsaker Mulige
konsekvenser/forklaring

Foresattes

utdannings-

nivå

(standardisert)

Sone5 har
foreldregruppenmed
høyestutdanning,de
liggerpågult+.Deretter
følgersone4,3og1 som
liggerpågult -. Sone2
liggerlavestavsonene
(etter skoleåret13-14).
Dethar værten generell
økningavforesattes
utdanningsnivå,mendet
er kunsone5 somligger
oversnittet for Rogaland
og i Norge.

Utdanningsnivåettil de
foresattei sone1 harøkt
kraftig.

Endringi
kjønnsrollemønsterog
flere somtar utdanning,
voksnesomutdannerseg
og tilflytting til kommunen
av foreldremedhøy
utdanning.

Deter nyeforeldresom
inkluderesi målingenfra
år til år. Noenganger
kanendringenevære
tilfeldige,mendet serut
somom foreldrenes
utdanningsnivå,særligi
sone1, harøkt. Utslageti
sone2 er forholdsvislite.

Forklaringener at det
foreldrekulletsom
kommerinn medeleverpå
disseskolene
har i snitt litt høyere
utdannelseennde
foreldrenesomikkelenger
har elever
påskolen.Eller:Deter
færre foreldremed
grunnskolesomhøyeste
utdanningnåennårene
før.

Utdanningsnivåeti
befolkningenharøkt. Et
økt utdanningsnivåvil
kunnebidrapositivt til økt
prestasjonsnivåi skolen,
ogderigjennomhøyere
sannsynlighetfor å fullføre
videregåendeopplæring
ogutjevningavsosial
ulikhet i helseogbedre
helsei befolkningen.

Familiebakgrunnbetyr
myefor utdanningsnivået,
slikat et høyere
utdanningsnivåhosbarn
påsikt vil påvirkenivåeti
grunnskolenpositivretning
(sett at trendenfortsetter).

Øktutdanningsnivåvirker
ogsåsomen «buffer»mot
sannsynlighetenfor å bli
uføretrygdet(sekapitlet
om uføretrygd).

Sosialulikhet reproduseres
overgenerasjoner.
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Status Mulige årsaker Mulige
konsekvenser/forklaring

Separasjoner

(antallpr 1000)

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

Holdningsendringeri
samfunnet.

Økonomiske
støtteordninger.

Psykiskeplagerogredusert
funksjonfor voksneog
barn,økonomiske
utfordringer.

Barneverns-

tjenesten

Sentraletall

(forholdstall)

Prioritering;Hvordankommunen
velgerå disponeretilgjengelige
ressurser.Oversnittet nåren ser
påandelbarn0-17år, netto
driftsutgifter til barnevernunder
snittet for Rogalandoglandet.

Dekningsgrad:Hvorstor gradav
behovetdekkes.
Barnevernstjenestenliggerunder
snittet for RogalandogNorgenår
enserpåandelbarnmed
undersøkelse,andelbarnmed
barnevernstiltakogandelbarn
medbarnevernstiltakplassert.
Produktivitet/enhetskostnader:
Forholdetmellomprodusert
mengdetjenester/omfangetav
innsatsfaktorer.Fordenne
«gruppen»liggerkommunen
laveremht. br. dr. utg. pr
barn/barnikkeplassertenn
snittet for landetog fylket.
Tjenestenliggerrett oversnittet
medhensyntil driftsutgifter for
barnplassert.

Kvalitet/annet:Barneverns-
tjenestenliggerlavt påbrutto
utgifter til barnsomikke
plasseres,dvs.forebyggende
tiltak. Andelundersøkelsermed
behandlingstidinnentre mnd.er
oversnittet for landet/fylket.
Henleggelserpåmeldingerer
oversnittet sett i forhold til
landetogRogaland.Årsverkpr.
barnm undersøkelseeller tiltak
en tjenesteundersnittet for
landet/kommunen.

Totaltantallmeldingerharøkt.

Flerefamiliermed
behovfor bistand,
lavereterskelfor
kontaktellermelding,
barnevernfangeropp
flere,evt. en
kombinasjoni tilleggtil
interkommunalt
samarbeidsomfører til
mer ressurserogstørre
avstand(lettere å ta
kontakt)

Risikofaktorerfor barn:
foreldrespsykiske
sykdomeller rusmiddel-
misbruk,vold i
hjemmet,foreldresom
er langtidsledigeeller
trygdemottakereog
fattigdom.

Tidligidentifiseringog
iverksettelseavtiltak for
barnsomer utsatt for
risikofaktorer,øker
sannsynlighetfor at barna
klarersegbra.

(Forskjelleneblir mindre
dersomensammenligner
medkommunerpå
sammenlignbare
størrelser.Detbørogsåtas
i betraktningat
kommunensinntektsnivå
varierer).
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Status Mulige årsaker Mulig konsekvenser/
forklaringer

Barneverns-
tjenesten

Nøkkeltall

(absolutttall)

Utvikling statligetiltak

(absolutttall)

Antallmeldingerom
seksuelleovergrephar
doblet segfra 2014til
17.11.2015.anmeldelser
i.f.t overgrepharøkt fra 8 i
2014til 26pr. 17.11.2015.
I 2014var44sakeri
fylkesnemndamot 77 i
2015.

Brukavstatligetiltak som
fosterhjem,
beredskapshjem,
institusjonm.m.øker.

Detteserut til å væreen
tilsvarendetrend i
samfunnetfor øvrig.Flere
etater i Karmøydeler
denneoppfattelsen.Dette
er ofte sakersomer svært
krevendeogkreverbred
tverrfagliginnsats.Deter
usikkertom dette skyldes
mer åpenheti samfunnet
eller om det skjerflere
overgrep.
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Diagram3.3.1.1Andelav befolkningenmedgoddrikkevannsforsyning

Andelavbefolkningen(prosent)somer tilknyttet vannverkmedtilfredsstillendeanalyseresultatermht.
E.colo/koliformebakteriervedvannverketsomforsyner minst50 fastboendepersonerog/eller20husbanker2013.
Tallfor Ålesundvar ikketilgjengeligi datamateriale.Kilde:Folkehelseinstituttet.Kommunehelsastatistikkbank.

33..33 FFYYSSIISSKK,, BBIIOOLLOOGGIISSKK,, KKJJEEMMIISSKKOOGGSSOOSSIIAALLTT MMIILLJJØØ ((MMIILLJJØØRREETTTTEETT HHEELLSSEEVVEERRNN))

3.3.1DRIKKEVANNSKVALITET

Drikkevannskvalitet:I 2013vardet tilfredsstillendeanalyseresultaterfor 98,5%avbefolkningeni
Karmøykommunesomer tilknyttet vannverket.I 2014varverdien98,8%.(«tilfredsstillende
analyseresultater»=overskridelseravgrenseverdien i inntil 5 %avprøvene).

Folkehelseinstituttetsbegrunnelsefor valgav indikator: Drikkevannfritt for smittestofferer en
vesentligforutsetningfor folkehelsen,ogE.colier en avdemestsentraleparameternefor kontroll.
Kilde:Folkehelseinstituttet.
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Diagram3.3.2.1:Tilgangpå friluftsliv / viktige friområder

Kilde:Karmøykommune

3.3.2TILGANGPÅFRIOMRÅDER,GANGAVSTANDER

Tilgangpå friområder: Forutenom friområderharKarmøyen rekkelandbruk, - natur, - og
friluftsområder(LNF-areal).Selvom dette ikkeer friområder,er dette områdermedverdi for blant
annetfriluftsliv ogannenuteaktivitet. Totaltutgjør ca.80%avkommunenslandarealLNF-områder.
Karmøykommunegjennomførteenkartleggingavdisseområdenei 2013-2015.I kartleggingenharen
kategorisertLNF-arealeneetter bruksinteresse,for eksempeljordbruk,skogbruk,kulturlandskap,
naturområderogområderfor friluftsliv. Påkartet til venstre,somer hentet fra LNF-kartleggingen,
visesviktige,store,sammenhengendeområderfor friluftsliv.Kartettil høyre,somer hentet fra
kommuneplanen,viserfriområder.Deter ikkeforetatt noenvesentligeendringerfor friområderfra
kommuneplanen2007-2019til 2014-2023.Genereltharbefolkningengodtilgangtil bådedefinerte
friområderogområderfor friluftsliv i alledeleravkommunen.
Gangavstand:Ettilgjengeliggrøntområdebør kunnenåspåmaksimalt 10minutter. Hvorlangtman
gåpå10minutter varierermedalderen.Figurenillustrererat dersomgrøntområdeneskalvære
tilgjengeligfor barnogeldrebørde ligge400meter fra hjemmet.

Begrunnelsefor valgav indikator: Åbevareellerskapegrønnenærområderer et viktig tiltak innen
folkehelse.Slikeområderbidrar til økt trivselog livskvalitet,tilbyr sosialemøteplasser,stimulerer til
fysiskaktivitet, virkerstressreduserendesamtdemper negativeeffekter avluftforurensningog
trafikkstøy.Brukenavgrøntområderavtarrasktmedavstandenfra hjemmet.
Kilde:Folkehelseprofilen2015.



47

Figur3.3.2.2:Gangavstandpå 10minutter

Gangavstandenulikealdersgruppertilbakeleggerpå10minutter (basertpå tall fra «Planleggingavgrønnstrukturi

byerog tettsteder»Kilde:Direktoratetfor naturforvaltning6-1994.
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Diagram3.3.3.1:Antall km gangogsykkelvei(kommunaleog fylkeskommunaleveier).
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Antallkm gangogsykkelveisomer kommunaltansvar. Kilde:SSB/ Statensvegvesen.

3.3.3GANGOGSYKKELVEI

Nytt sykkelvegnett:mellom2004-2014harKarmøyhatt enpositivutvikling i utbyggingav
sykkelveinett.TotaltharKarmøyssykkelvegnettekspandertfra ca.20km til ca.45km. Dettekan
ogsåhasammenhengmedendringi registreringavsykkelveinettet.
Tilgangpå sykkelvegnetti kommunen:Deflestebefolkningstyngdepunkteri Karmøyhar tilgangpå
gang-ogsykkelvegnettet.Deter likevelstoredeler avkommunensomendaikkehar tilgangtil dette
nettverket,for eksempeldeleravTorvastad,området rundt SkudeneshavnogKolnes.

Begrunnelsefor valgav indikator: Antall km medsykkelvegnettkangi et visstinntrykk avhvorgodt
kommunener tilrettelagt for sykkel.Vanligvisbrukessykkelsomtransportmiddeloverkorte
avstander,menKarmøysspredtebosettingsmønstervanskeliggjørofte sykkeltransport,noesom
byggeroppunderøkt bilbruk.
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Diagram3.3.3.2:Nåværendeog fremtidig gangogsykkelvegi km

Kilde:Karmøykommune/SSB.
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Tabell3.3.4.1:Oversiktover antall personerog forhold, ungdom15– 18år, 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/krenkendeadferdog
trusler,narkotika,skadeverk,sedelighet,vinningogannet.GjelderKarmøykommune2014-28.9.2015.Kilde:
Haugesundpolitistasjon,Karmøylensmannskontor.

3.3.4 KRIMINALITETSSTATISTIKK– UNGDOM15– 18ÅR

Ungdomskriminalitet:Politietskriminalitetsstatistikkviserforhold ogpersonersompolitiet har
registrert i sitt registeri alderen15– 18år. Det er pr. 28.9.2015flere personersomharbegått
kriminelleforhold i Karmøykommuneenni 2014,mendet er færrekriminelleforhold per person.
Deter kategorienevegtrafikk,vold ogvinningsomer de tre største.Enmåher ta høydefor at det ikke
foreliggerstatistikketter 28.9.2015ogat materialet er for et kort tidspunkt.Ungdomskriminaliteten
bør seesi sammenhengmedUNGdataundersøkelsen.

Begrunnelsefor valgav indikator: Ungdomskriminaliteter ikkeenegenkategorikriminalitet mener
ofte brukt sombegrepnårdet er ungdomsomharbegått kriminaliteten.Statistikkengir likevelet
bildeavhvilkentype kriminalitet sombegåsogomfangetavden.KRÅD(det
kriminalitetsforebyggenderåd)poengtererblant annetat det særligvedgjentatt ogalvorlig
kriminalitet er nødvendigat manfølgeropp reaksjonenemednødvendigetiltak for å fjerneeller
begrensedebakenforliggendeårsakene.Kilde:KRÅD/politiet.
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3.3.5OPPLEVELSEAVMOBBINGPÅSKOLEN

Fargerød, gul +,gul – oggrønn:Dissefargenebenyttesfor å plassereindikatorenepåulikenivåer
innengrunnskoleni Karmøy.Fargenelesesavetter hvilketnivå kurveneer plassertpå. Grønner
høyesteverdiogbesteskår,gul+nesthøyeste,deretter kommergul– ogrødeer lavestenivå.
Elevundersøkelsener obligatoriskfor 7. og10.trinn i Karmøykommune.Undersøkelsenspørmellom
anneteleveneom du harblitt mobbetpåskolendensistetiden. I 2015vardet ca.2400Karmøy
eleversomsvartepåundersøkelsen.
7. trinn: Kurvenfor opplevdmobbingharutviklet segi positiv retningog i skoleåret2015-2016var
denpågrøntnivå(4,92).
10. trinn: Kurvenfor opplevdmobbingi 10.trinn harutviklet segi positivretningfra 2010-2011før
deni 2014-2015og2015-2016falt ogvarpå lavt gul – (4,56).
Samletfor alle trinn: Totaltsett har forekomstenavopplevdmobbinghargått noened.I 2014-2015
er verdienfor opplevdmobbing4,72ogkurvener pågul+ (verdifor 15/16 foreliggerikke).Denligger
litt undersnittet for landetogfylket.

Folkehelseinstituttetsbegrunnelsefor valgav indikator: Mobbinger en vesentligindividuell
risikofaktorfor psykiskelidelser(Fosse2006).Barn sommobbesharopptil sjugangerhøyererisikofor
psykiskeplagersomengstelse,depresjon,ensomhetograstløshetennbarnsomikkemobbes.Blant
barnogungesommobbeser ogsåkroppsligehelseplagersomhodepine,ryggsmerter,"vondt i
magen"ogsvimmelhetdobbeltsåvanligsomblant andrebarn.Jooftere et barnblir mobbet jo større
er risikoenfor helseplager(Nordhagen2005). Sammenhengenmellommobbingoghelseplager
understrekerat det er viktigå forebyggemobbingi skolen.Deter dessutenviktigå følgemedpå
statistikkoverandelensomharværtutsatt for mobbingfor å siom hvordaniverksattetiltak fungerer,
og for å kunnedrive lokalt kvalitetsforbedringsarbeid.
Kilde:Fosse,G.(2006),NordhagenR,NielsenA,StigumH(2005).

Det er viktig å væreklar over: at barnavlaveresosioøkonomiskstatusharen høyere risikofor å
opplevemobbing.Barnmed laveresosioøkonomiskstatus (Due,Merlo, Harel-Fish,Damsgaard2009)
har enhøyererisikofor å utviklepsykiskehelseplageretter mobbingennandre(Due,Damsgaard,
Lund,Holstein,2009).Detteviserhvordanmobbingogsåbidrar til videreføringogforsterkingav
sosialeforskjeller.Resultaterfra UNGdataundersøkelseni Rogalandi 2013viserat ungdomsom
svarerat familienhardårligrådoftere blir mobbet ennde somhargodråd (sekapitlet om UNGdata,
2015).Deter ogsåviktigå væreklaroverat barnogungemedlavsosioøkonomiskstatusikkebare
opplevermobbing,menoftere utøverdet også.Ungdom sommobberandrehardet ofte vanskelig
(Samsdal,Bye,Thorsheim2012).Deter jevnt overen høyereandelgutter ennjenter sommobbesog
somutfører mobbingenKilde:SSB,Samfunnsspeilet2012/13.
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Diagram 3.3.5.1: Mobbing, 7 og 10. trinn, 2006-2016

Andeleleveri 7. og10. trinn i grunnskolensomhar opplevdmobbingdesistemånedenei.f.t. alleeleversomdeltok i
Elevundersøkelsen,standardisertetall. Deter ikkemulighetå henteut tall for kommuneneHaugesund,Ullensaker
ogÅlesundi PULS.Elevenesvarerpåspørsmålet«har du blitt mobbetpåskolendensistetiden?»Tallet 1 er laveste
skårogbetyr at det det er høygradavmobbing.Tallet 5 er høyesteskår.Verdien 1-4,5gir rødfarge,4,5-4,7gir gul
farge,4,7– 4,9gir gul+og4,9-5,1gir grønnfarge.Enleserfargeneavfra hvorkurveneer plassert i forhold til
fargen.Kilde:PULS

Tabell3.3.5.2:Tabellfor mobbing7. og10. trinn, 2006-2016

Mobbing
på skolen

06-07 07-08 08-09 09-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16

Karmøy kommune
- 7. trinn 4,5 4,54 4,43 4,57 4,57 4,51 4,59 4,69 4,76 4,92

Karmøy kommune
- 10. trinn 4,64 4,47 4,64 4,39 4,46 4,57 - 4,73 4,71 4,56

Rogaland 4,57 4,54 4,54 4,53 4,54 4,56 4,6 4,73 4,77 4,8
Nasjonalt 4,56 4,54 4,54 4,55 4,55 4,59 4,62 4,73 4,76 4,8

KILDE:PULS
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Diagram3.3.5.3:Mobbingsamletfor trinnene, 2006- 2016

Andeleleveri grunnskolensomharopplevdmobbingdesistemånedenei.f.t. alleeleversomdeltok i
Elevundersøkelsen,standardisertetall. Deter ikkemulighetå henteut tall for kommuneneHaugesund,Ullensaker
ogÅlesundi PULS.Elevenesvarerpåspørsmålet«har du blitt mobbetpåskolendensistetiden?»Tallet 1 er laveste
svaralternativogbetyr at det det er høygradavmobbing.Tallet5 er høyesteskår.1-4,5gir rød farge,4,5-4,7gir gul
farge,4,7– 4,9gir gul+og4,9-5,1gir grønnfarge.Enleserfargeneavfra hvorkurveneer plassert i forhold til fargen.
Kilde:PULS

Tabell:3.3.5.4:Tabellfor mobbingalle trinnene samlet, 2006- 2016
Mobbing på
skolen

06-07 07-08 08-09 09-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16

Rogaland 4,57 4,54 4,54 4,53 4,54 4,56 4,6 4,73 4,77 4,79
Nasjonalt 4,56 4,54 4,54 4,55 4,55 4,59 4,62 4,73 4,76 4,83
Karmøy kommune 4,57 4,48 4,51 4,44 4,5 4,54 4,65 4,68 4,72 -

Kilde:PULS
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Diagram3.3.6.1:Trivselpå skolen7. og10. trinn, 2006– 2016

Andelelever 7. og 10. trinn i grunnskolensomtrivesgodt påskolensomdeltok i Elevundersøkelsen,standardiserte
tall. Deter ikkemulighetå henteut tall for kommuneneHaugesund,UllensakerogÅlesundi PULS.Elevenesvarerpå
spørsmålet«detrivespåskolenogharnoenå væresammenmed i friminuttene?»Tallet1 er lavestesvaralternativ
ogbetyr at det det er liten gradavtrivsel.Tallet 5 er høyesteskår.1-3,7utløserrød farge,3,7-3,9 utløsergul farge,
3,9– 4,1er gul+ og4,1-5,1er grønnfarge.Enleserfargeneavfra hvorkurveneer plasserti forhold til fargen.Kilde:
PULS

3.3.6TRIVSELPÅSKOLEN

Fargerød, gul +,gul – oggrønn:Dissefargenebenyttesfor å plassereindikatorenetrivselpåulike
nivåerinnengrunnskoleni Karmøy.Fargenelesesavetter hvilketnivåkurveneer plassertpå. Grønn
er høyesteverdiogbesteskår,gul+nesthøyeste,deretter kommergul– ogrødeer lavestenivå.
Elevundersøkelsener obligatoriskfor 7. og10.trinn i Karmøykommune.Undersøkelsenspørblant
anneteleveneom opplevdtrivselogmestringi grunnskolen.I 2015vardet ca.2400Karmøyelever
somsvartepåundersøkelsen.
7. trinn: Elevenepå7. trinn oppgirat de trivesgodtpåskolen.Kurvenmedmednoenårlige
variasjonerbevegetseri positivretning.Dettebetyr økt trivselblant elevene,ogkurvenbefinnerseg
pågrøntområdei 15/16.
10. trinn: Elevenetrivesgodt påskolen,menverdienfor trivsel på10.er lavereennpå 7. trinn.
Verdienfor trivselbefinnersegpågult + områdei skoleåret2013-2014og2014-2015før denfalt til
gult – i 2015-2016.
Samletfor alle trinn: elevenetrivesgodt i Karmøyskolen.Kurvenligger pågrønnsonelitt under
snittet for landetogfylket.

Folkehelseinstituttetsbegrunnelsefor valgav indikator: Trivseler et sentraltmål for
folkehelsearbeidet.Forbarnogungeer skolenensvært viktigsosialarena.Trivselpåskolener en av
mangefaktorer sompåvirkerelevenesmotivasjonfor å lære,ogdermedderesevnetil å mestrede
utfordringeneskolehverdagengir (Øia2011).Trivsel kanpå lengresikthabetydningfor frafallet blant
eleveri denvideregåendeskolen,hvorhull i kunnskapsgrunnlagetfra ungdomsskolener en viktig
medvirkendeårsaktil frafall.Viderekanskoletrivselknyttestil livstilfredshet,spesieltfor jenter
(Danielsenm.fl., 2009).
Nasjonaletall indikererat elevenetrivselbesti 7. ogat trivselensynkeri 10.klassefor deretter å økei
VG1.kilde:Samfunnsspeilet2012/13,SSB.
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Tabell3.3.6.2:Trivselpåskolen7. og10. trinn, 2006- 2016

Trivsel 06-07 07-08 08-09 09-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16
Karmøy kommune
- 7. trinn 3,78 3,88 3,92 3,97 4,2 4,26 4,07 4,25 4,31 4,31

Karmøy kommune
- 10. trinn 3,78 3,8 3,9 3,76 3,89 3,92 - 4,06 4,06 3,9

Rogaland 4,1 4,09 4,12 4,16 4,19 4,21 4,27 4,3 4,31 4,32
Nasjonalt 4,16 4,16 4,19 4,24 4,26 4,27 4,29 4,35 4,34 4,36

Kilde:PULS

Diagram3.3.6.3:Trivselpå skolen,alle trinnene, 2006-2016

Andeleleveri grunnskolensomtrivesgodt påskolen, elevundersøkelsen,standardisertetall. Deter ikkemulighetå
henteut tall for kommuneneHaugesund,Ullensakerog Ålesundi PULS.Elevenesvarerpåspørsmålet«detrivespå
skolenogharnoenå væresammenmedi friminuttene?»Tallet1 er lavestesvaralternativogbetyr at det det er liten
gradavtrivsel.Tallet5 er høyesteskår.1-3,7gir rød farge,3,7-3,9gir gul farge,3,9– 4,1er gul +og4,1-5,1gir grønn
farge.Enleserfargeneavfra hvor kurveneer plassert i forhold til fargen.Kilde:PULS

Diagram3.3.6.4:Trivselpå skolen,alle trinnene , 2006-2016

Trivsel 06-07 07-08 08-09 09-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16
Rogaland 4,1 4,09 4,12 4,16 4,19 4,21 4,27 4,3 4,31 4,22
Nasjonalt 4,16 4,16 4,19 4,24 4,26 4,27 4,29 4,35 4,34 4,34
Karmøy kommune 3,87 3,85 3,95 3,93 4,09 4,18 4,18 4,18 4,19 -

Kilde:PULS
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Status Mulige årsaker Mulige
konsekvenser/forklaringer

Drikkevanns-
kvalitet

(andeli prosent)

98,5%tilfredsstillende
analyseresultateri 2013
og98,8%i 2015.

Goderutiner for
tilfredsstillende
vannkvaliteti Karmøy.

Risikofor smitte avfor eksempel
e.colihvisikketilfredsstillende
vannkvalitet.

Friområder

(absolutttall)

Ca.80%avkommunens
arealer LNFområdeog
befolkningenhar
genereltgodtilgangpå
friområderi kommunen.

Mye LNFog friområder
områder.

Nærhettil grøntområderfor de fleste
avkommunensinnbyggere.Viktigå
utvikle friluftsområdeneoggode
tryggenærmiljøytterligere(se
sjekklistebakersti dokumentet).

Gang-og
sykkelveier

(absolutttall)

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

Deflestebefolknings-
tyngdepunktenehar
tilgang,menstoredeler
avkommunenhar ikke
tilgangf.eks.Torvastad,
KolnesogSkudeneshavn
området.

Endringi måteå registrere
vegnettetogutbyggingav
nettet de siste15årene.

Vedmanglendegang-ogsykkelveier:

Barnkjørestil aktiviteterogskole.

Mer forurensning.

Mindre muligheterfor fysiskaktivitet
i hverdagen.

Trafikksikkerhetsrisiko.

Kriminalitets-

statistikk

ungdom

(absolutttall)

Detvar færrepersonersombegikkkriminelleforhold i
2014ennpr. 28.9.2015.Antallsakeri 2014var relativt
høyereennpr 28.09.15(nårkriminalitet pr. mnd.
leggestil grunn).

Vegtrafikk,vinningogvoldvarde tre størstegruppenei
2014-15,mentallmaterialeter for lite til å konkludere.
Børseesi sammenhengmedhovedtrendenei UNG
data(sekapittelom UNGdata).

Forlite tallmateriale.

3.3.7VURDERINGAVÅRSAKSFORHOLD,KONSEKVENSEROGFORKLARINGER
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Status Mulige årsaker Mulige
konsekvenser/forklaringer

Skolemiljø–
mobbing

(andeli prosent,
standardisert)

NB!en måværeklar
overat det er
spørreundersøkelser
somelevenehar
besvartselv.

Opplevdmobbingpå7.
trinn er avtagende.På
10. trinn hardet utviklet
segi positivretningfør
det falt i 15-16.

Totaltsett opplever
færreelevermobbingi
14-15enntidligere.
Kuvenliggerpågul+og
er noeundernivåetfor
landetog fylket.

Grunnskolenei Karmøy
brukerulikeprogramfor
å motvirkemobbingog
øketrivsel.

Deter jevnt overen
høyereandelgutter enn
jenter sommobbesog
mobber.

Mobberneog
mobbeofrenekommeri
størregradfra familier
meddårligråd,de
manglerfortrolige venner
oger oftere ensomme.

(Sekapiteletom
UNGdata).

Sammensatteog
komplekseforklaringer–
avhengigavskolemiljøet,
læringsmiljøet,
hjemmemiljøetog
individuellefaktorer.

Barnogungemed
sosioøkonomisklavstatus
mobberogopplevermer
mobbing.Mobbingkan
følgeligbidratil forsterking
avsosialeforskjeller.

Bådede sommobbesog
mobbernehar det ofte
vanskelig.

Deter ikkeet overordnet
arbeidmedelevenes
psykososialemiljøsom
gjelderpå tversavskolene.
Hervil enkunnedranytte
aven helhetlig
tenkning/kunnskapsheving
ogå læreavhverandre.

Fysiskeogpsykiskeplager(vondt i
magen,svimmelhet,hodepine,
engstelse,ensomhet,depresjon).
Reduksjonavfunksjonsevneogtap
av livskvalitet.

Mobbereogde sommobbeskommer
i størregradfra familiermeddårlig
råd,manglerfortrolige venneroger
oftere ensomme(sekapiteletom
UNGdata).

Følgeligkanstor andelavopplevd
lavinntektshusholdningerindikere
høyereforekomstavmobbing.
Karmøykommunehar lavereandel
av lavinnteksthusholdninger(se
kapittel om lavinntekts-
husholdninger)enn landet/fylket.

Deter igangsatthelhetligarbeidmed
elevenespsykososialemiljø.

Lavmobbingoghøytrivseler viktige
faktorer for motivasjonentil å
fullføre videregåendeskole. Høy
andelsomopplevermobbingog
dårligtrivselkanmedførelavere
fullføringsgradavvideregående
utdanning.

Fullføringavvideregåendeskoleer
viktig faktor for sosioøkonomisk
utjevningi helse.

Skolemiljø–

Trivsel

(andeli prosent,
standardisert)

Elevenetrivesgodt på
skolen,kurvenliggerpå
grønnsonemennoe
undersnitte for landetog
fylket.

Rapporterttrivselserut
til å værehøyerepå7.
ennpå10.trinn.

Rapportertmobbingviser
sammetrend.

Skoleneer flinkepåå skape
trivsel,godtogsystematisk
arbeidpåområdet.

Høyeremobbingpå10.
trinn kanpåvirketrivselen.

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

Viktigmotivasjonfor læringog
mestreutfordringenesomskolengir.

Pålengresikt kantrivselha
betydningfor frafallet i skolen.God
trivselkanogsåmedføreat fraværeti
skolenreduseres.
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33..44 SSKKAADDEERROOGGUULLYYKKKKEERR

3.4.1SYKEHUSINNLEGGELSERETTERULYKKERINKLUDERTHOFTEBRUDD

Somatiskesykehusinnleggelseretter ulykker:Antallpasienterper 1000innbyggersomble innlagt
(dagogdøgnopphold)i somatiskeavdelingeri Karmøykommunehar vært relativt stabilde siste
årene.I 2011-2013ble 11,3personerinnlagtpr 1000, menstallet for Norgevar13,1.I årlig
gjennomsnitt2011-2013dreierdette segom 6526,3personeri Karmøykommune.

Lårbensbruddinkludert hoftebrudd: Antallpasientersomleggesinn medlårbensbrudder 2,1per
1000innbyggeri årliggjennomsnitti 2011-2013.Dette tilsvarer75,3personeri Karmøykommune i
årliggjennomsnitt.Deter storekostnaderforbundet medhoftebrudd(senedenfor).

Folkehelseinstituttetsbegrunnelsefor valgav indikator: Befolkningensbrukavsykehustjenesterkan
gi en visspekepinnpåviktigetrekk vedsåvelhelsetjenestersomhelsetilstandi kommunene.
Sykehusinnleggelserkangi innsikti problematikkenrundt utbredelseavbådesykdomog
bakenforliggenderisikofaktorer,ogkanbidramedverdifull informasjonfor å få oversiktover
helsetilstandeni befolkningen.Selvom dødeligheten avskaderogulykkerhargått nedoversiden
1950-talleter ulykkesskaderfortsatt et helseproblem,spesieltblant barn,ungeogeldre.Blanteldre
er hoftebruddspesieltalvorligfordi det kanmedføre redusertfunksjonsevneogbehovfor hjelp,og
dermedredusertlivskvalitet.KildeHelsedirektoratet

STOREkostnadervedhoftebrudd (studiegjort i Trondheim– 396pasienter)
Alleredeett år etter hoftebruddeter 17%avde396 hjemmeboendepasientenedøde,ogom lag24%
har endretbostedtil sykehjem.I det førsteåret utgjør gjennomsnittskostnadenvel500.000kroner
hvorav38%er statenskostnader,50%dekkesavkommunenogresterende12%deltekostnader
stat/kommune(rehabilitering).Etter to år er 32%avpasientenedødeogfor degjenlevendeøker
totalkostnadensomfølgeavhoftebruddtil 800.000– 1 000000kroner.I tilleggtil direkte
helsetjenestekostnaderkommerpasientenspersonlige«kostnader»i form avsmerter,lidelse,
funksjonssvikt,redselfor nyefall, avhengighetogtap avhelserelatertlivskvalitet,samtbidragog
støtte fra familieogvenner.KildeHelsedirektoratet/ høyskolenOsloogAkershus



59

Diagram3.4.1.1:Somatiskesykehusinnleggelseretter ulykker,3 årsglidendegjennomsnitt.

Antallpasienterinnlagt(dag-ogdøgnopphold)i somatiskesykehusmedskaderper 1000innbyggereper år. Totalt
allediagnoser.Dersomenpersonleggesinn flere gangeri løpetavkalenderåretmedsammesykdom/lidelse,telles
vedkommendekunén gang.Statistikkenviser3 årsglidendegjennomsnitt(dvs.gjennomsnittfor overlappende3-
årsperioder).Kilde:Folkehelseinstituttet.Kommunehelsastatistikkbank.

Diagram3.4.1.2:Sykehusinnleggelserlårbensbrudd(inkl. hoftebrudd), 3 årsglidendegjennomsnitt
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Antallpasienterinnlagt(dag-ogdøgnopphold)i somatiskesykehusmedlårbensbruddinkl. hoftebruddper 1000
innbyggereper år, standardisertetall. 3 årsgjennomsnitt.Kilde:Folkehelseinstituttet.Kommunehelsastatistikkbank.
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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

3.4.2TRAFIKKSITUASJONEN

Dødsulykker,skaderogulykker: I Karmøykommunehar23personermistet livet i dødsulykkersiden
2000ogtallet er synkende.Antallskaddeogulykker i trafikkener ogsåsynkende.
Trafikkbelastning: Genereltøkertrafikkmengdenepåhelevegnetteti Karmøy,mentrafikkmengdene
fordelersegulikt i kommunen.Trafikkbelastningenharsammenhengmedarbeidsplassfordelingenog
bosettingsmønstereti kommunenogregionen.Belastningenintensiveresjo nærmereenkommer
Haugesund.
• Størsttrafikkbelastningi sone4 og5: I absoluttetall harøkningenværtstørstved
kommunegrenseni Norheim-området.Dette fordi det er myearbeidspendlingpåtversav
kommunegrensene,menogsåfordi områdeter tett befolket.
• Stor trafikkbelastningi sone2 og3: Øktbosettingogfolketall i Åkrehamn,Kopervikog påFastlands-
Karmøyfører til trafikkvekstlangsFV47/E134i midtre ognordredel avkommunen.
• Stabiltrafikkbelastningi sone1: Trafikkbelastningenavtarfra Liknes-områdetogsørovermot
Skudeneshavn.Detteharsammenhengmedstabilefolketall ogbosettingstaktpåSør-Karmøy.Etter
åpningenavT-forbindelsenhar trafikkbelastningenblitt mindrepåfv47/E134påNord-Karmøyog
Fastlandet.Sone1 har flest dødsfallogtrafikkulykkerut i trafikkbelastning.Sone4 og5 harmye
trafikkbelastning,menlikeveler bådedødstallogantall skaderlavere.

Begrunnelsefor valgav indikator: Ulykkersomfører til personskadeer enstor utfordringfor
folkehelsen.Personskadersomfølgeavulykkerer nesteni sammestørrelsesordensomkreft i Norge
målt i tapte leveår.Spesieltfor ulykkermedpersonskaderer at det tar relativt mangeungeliv, ogdet
er denstørstedødsårsakenfor personerunder45år. Men våremuligheterfor å forebyggeulykkerer
godehvisdet leggestil rette for det, ogeffektenavtiltak kommerraskt.
Kilde:Ulykkeri Norge,2009–2014.
75 %avulykkeneskyldesmanglendeførerdyktighet.Men ogsåfartsnivå,rus,trøtthet ogfeil påbilen
ogdårligskiltinger medførendeårsaker.Deflestedødsulykkeneskjeri stor fart vedstor
trafikktetthet. Deflesteulykkeneskjerpåstamveieneikkemotorveiene.Kilde:Statensvegvesen
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Diagram3.4.2.2:Gjennomsnittligantall ulykkerogskaderi veitrafikken Karmøykommune,2000-2015

Gjennomsnittligantall skaddeogulykkeri Karmøykommunei 2000-2015fordelt påårstall.Enserpå2 årlige
intervallerfor å få et bedreoverblikkover trenden somer tydeligat antallulykkerogskaddei vegtrafikkengårned.
Gjennomsnittetfår envedå delepåantallår. Kilde: SSB/Statensvegvesen.

Diagram3.4.2.3:Dødsulykkerogmegetalvorligskadde 1980– 2014.

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

Døgnbelastningi trafikkeni Karmøykommunei 2014.Kilde:SSB/Statensvegvesen.
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Status Mulige årsaker Mulige
konsekvenser/forklaringer

Sykehusinnleggelseretter
ulykker

(standardisert,pr. 1000)

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

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

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

Ytrefaktorer:
omgivelsesfaktorer(dårlig
lys,glatteeller ujevne
underlag,dårligstrøingom
vinterenm.m.),dårligesko
ogklær.

Redusertfunksjonog
personliglivskvalitet
(smerter,lidelse,
funksjonssvikt,redsel,
avhengigavstøtteog
bidragfra familieog
venner)

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

Trafikksituasjonen

(absolutttall)

23 personerharmistet
livet sidenår 2000.Antall
skaddeogulykkerer
avtatt.

Trafikkbelastningenhar
økt påhelevegnettet,men
særligstor økningi
kommunegrenseni
Norheim-området.

Sone1 har flest dødsfallog
trafikk ulykker.

75%avulykkeneskyldes
manglendeførerdyktighet.

Men ogsåfartsnivå,rus,
trøtthet og feil påbilenog
dårligskiltinger
medførendeårsaker.

Deflestedødsulykkene
skjeri stor fart vedstor
trafikktetthet.

Deflesteulykkeneskjerpå
stamveiene.

Redusertfunksjonog
personliglivskvalitet
avhengigav
alvorlighetsgrad(smerter,
varigeskader,lidelse,
funksjonssvikt,redsel,)

Samfunnsøkonomiske
konsekvenseravhengerav
alvorlighetsgrad.Eksempel
påmuligekonsekvenser;
sykefravær,nedsatt
arbeidsevneoguføretrygd.

3.4.3VURDERINGAVÅRSAKSFORHOLD,KONSEKVENSEROGFORKLARINGER
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Diagram3.5.1.1:Fysiskaktivitet i alderen6,9og15 år, 2011(nasjonaletall)

Alder(år) Jenter Gutter

6 87 96

9 70 86

15 43 58

Objektivtregistrertfysiskaktivitet ogandelen(%) 6-,9- og15årigejenter oggutter somtilfredsstiller anbefalingeneom i
gjennomsnittminst60minuttersdagligmoderatfysiskaktivitet. Nasjonaletall. Kilde:Helsedirektoratet.

33..55 HHEELLSSEERREELLAATTEERRTT AATTFFEERRDD

3.5.1 FYSISKAKTIVITET

Fysiskaktivitet i alderen6,9og15år: Hvabarnogungeangårer et gjennomgåendetrekk at gutter
har et høyereaktivitetsnivåennjenter. Videresermanat fysiskeaktivitetsnivåetsynkerjevnt fra 6 til
15 årsalderen.
Fysiskaktivitet 16– 79år: Rogalendingenei alderen16-79år haren lavereandel somer fysiskaktive
3 timer eller mer i ukenennNorge. Seren påandel somer fysiskaktive1-3timer pr ukeer andeleni
Rogalandhøyereennpå landsbasis.Andelensomer fysiskaktiveunderen time pr ukeer ogsåhøyere
for Rogalandennlandet.
Det er stor variasjonmellom ulike aldersgruppernårdet gjelderi hvorstor graddeoppnåranbefalt
aktivitetsnivå.Voksneogeldreanbefaleså værei fysiskaktivitet i minst30minutter daglig,mensbarn
ogungeanbefalesminst60minutter dagligfysiskaktivitet. Omlagen avfem voksnenår opp til
minimumsanbefalingnasjonaltmedminst30minutter fysiskaktivitet per dagi gjennomsnitt.

Folkehelseinstituttetsbegrunnelsefor valgav faktor: Fysiskaktivitet forebyggerblant annettype 2
diabetes,hjerte-karsykdommer,muskel-skjelettplager ogenkelteformer for kreft. Jevnligfysisk
aktivitet kanogsågi bedrepsykiskhelse.

Overvektog fedmeer i ferd medå bli et stort helseproblemi de fleste land,ogsåi Norge.Erfaring
viserat det for de flesteer vanskeligå oppnåvarig vektreduksjonnårmanførst harblitt overvektig.
Forebyggingavovervekter derfor avstor betydning. Fysiskaktivitet er avsærligbetydningi
forebyggingavovervektog fedme(børseesi sammenhengmedkapitletovervektogfedme8. klasse).

Kartleggingav fysiskaktivitet viserat befolkningenharet lavereaktivitetsnivåennantatt selvom
aktivitetsnivåetharøkt i densistetiden. Forskningviserat de medhøyutdanningoginntekt er
overrepresentertblant deaktive.Igjenseren at sosioøkonomiskstatusspillerinn. Demestpopulære
aktiviteteneer friluftsaktiviteterogegenorganisert utholdenhets-ogstyrketrening.Derforer det
hensiktsmessigå leggetil rette for lavterskelaktiviteter ogleggetil rette ogvidereutvikleprivate
treningssentre(Fysiskaktivitet; omfang,tilretteleggingogsosialulikhet,2012).
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Diagram3.5.1.2:Fysiskaktivitetsnivå16– 79år, 2012.

Andelsomoppgirat deufører fysiskaktivitet slikat deblir svetteogandpustne1) under1 time per uke,2) 1-2timer per ukeog
3) 3 timer eller mer perukedesiste12 månedenei alderen16– 79år somoppgirat deutfører fysiskaktivitet slikat deblir
svetteogandpustne,2012.Standardisertetall, det foreliggerikkedatapåkommunenivå.Kilde:Folkehelseinstituttet.
Norgeshelsa.
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3.5.2KOSTHOLD

Andelsomdrikker brusdaglig16-79år: Andelvoksnei prosentavbefolkningeni Rogalander
synkendefra 19 til 12prosent,mensdenpå landsbasiser nedgangen18til 12prosentfra 2008-
2012.
Andelensomspiserfrukt oggrønt dagligøkerfra 48prosenttil 54prosent,mensdenpå
landsbasisøkerfra 48 til 50prosenti tidsrommet2008– 2012.

Begrunnelsefor valgav indikator: Deter en tydeligsammenhengmellomkostholdog
helsetilstandogmellomsosioøkonomiskstatusogkosthold.Barnavforeldremedlavutdanning
har for eksempeloftere overvektsproblemer.Matvaner etablerestidlig i livet oggåri 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– 79år somoppgirat de drikker brukseller saft daglig,2006– 2012.

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

Diagram3.5.2.2:voksne16-79år somspiserfrukt og grønt daglig,2008og2012.
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Andelsomoppgirat spiserfrukt oggrønnsakerdaglig, i prosent,standardisert,2012.Tallmaterialefor kommunenivå
forekommerikke.Kilde:Folkehelseinstituttet.Norgeshelsa.



67

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

• 22prosentavgutteneog20prosentavjentenei ungdomsskolener overvektige.
• 27prosentavgutteneog25prosentavjentenei videregåendeskoleer overvektige.

(Etterhvert vil det foreliggebedreogmerdirektesammenlignbarttallmaterialesomfølgeavnasjonale
fagligeretningslinjerfor målingi helsestasjonsogskolehelsetjenesten,2010).

I følgjenasjonaleretningslinjer for oppfølginger:

ISO– KMI >25:Overvekt;helsesøstermåtilby oppfølgingogveiledning.
ISO– IKM >30:Fedme;ungdommenhar rett påutredningogbehandlingstiltakmedinvolveringavflere
faggrupper.Detskaloppnevnesen koordinator.Helsesøsterharansvaretfor å koordineresamarbeidet.
ISO– KMI >35:Alvorlig fedme; fastlegebørhabehandlingsansvar.

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.

3.5.3OVERVEKTOGFEDME8. KLASSE

Karmøykommunehargjennomført2 målingerav2 årskull8. klassinger. Resultatetavårskullet
2013/2014viserfølgende:
ISO– KMI> 25 : 13%
ISO– KMI> 30:5 %
ISO– KMI> 35:2 %
Talleneindikererstorehelseutfordringeri fremtiden.Forekomstenavfedmeogovervekter økendei
Norgeogenavfire ungdommerer overvektige.

Begrunnelsefor valgav indikator: Overvektogfedmekangi en rekkefølgetilstanderved fysiskog
psykiskart. Noemanifesterersegi barneårene,menhovedtyngdenvedalvorligfedmedebutererhos
ungeellervoksne(Nasjonalefagligeretningslinjerfor forebygging,utredningogbehandlingav
overvektogfedmehosbarnogunge,2010).Forskingviserat deoftere dropperut avvideregående
skole,er merutsatt for mobbing,ogharet lavereselvbilde.Å fangeopp tidlig ogforebyggeovervekt
og fedme,er derfor viktig.Kilde:HelsesøstertjenestenKarmøykommune.
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Diagram3.5.4.1:Røyking,gravidekvinner,10årsglidendegjennomsnitt
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Andelfødendesomoppgaat de røyktevedsvangerskapetsbegynnelsei prosentavallefødendemed
røykeopplysninger.Statistikkenviser10årsglidendegjennomsnittKilde:Folkehelseinstituttet.Kommunehelsa
statistikkbank.

3.5.4RØYKING

Røyking:Andegravidesomrøykervedsvangerskapetsbegynnelseharhatt tilbakegangfra 2002til
2013.10årsglidendegjennomsnittgaven andelpå15%i 2004-2013.Tilsvarendeandelvar14%for
Norgeog13%for Rogaland.

Folkehelseinstituttetsbegrunnelsefor valgav indikator: Røykinger ansettå væreen avde viktigste
årsakenetil reduserthelseoglevealder.Omtrenthalvpartenavdemsomrøykerdagligi mangeår,
dør avsykdommersomskyldestobakken.I tilleggrammesmangeavsykdommersomfører til
vesentligehelseplagerogredusertlivskvalitet.Studier viserat de somrøykerdaglig,i snitt dør10år
tidligereennikke-røykere,og25prosentavdagligrøykernedør20-25år tidligereenngjennomsnittlig
levealderfor ikke-røykere.Enrekkekvinnerslutter å røykenårde blir gravide. Helse-og
omsorgsdepartementetanbefalerbl.a.arbeidmedfamilien somenenhet, fordi det serut til at farens
røykemønsterpåvirkermorens,ogat de kvinnenesomfår støtte avbarnefarentil å redusere
forbruket, klarerdet bedre.Deter en markantsosial gradientfor dagligrøyking.Jokortereutdanning,
destohøyereandeldagligrøykere.Kilde:Slettebak,R.,2015.
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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.
bev.

29 27 27 29 28 27 29 29 30 29 29 30 29 29 28 32

Kilde;Rusmiddelpolitiskhandlingsplan2012-2015ogKarmøykommune.

3.5.5RUSMIDDELSITUASJONEN

Karmøyhar betydeligeutfordringer på rusfeltet. Entenvi serpåtall for omsetningavalkohol,eller
vurderingenefra kommunaletjenesterogpoliti, er det mangemenneskeri kommunensomsliter med
egneellernærståenderusproblemer.
Salgavøl og rusbrusi dagligvarebutikker:Salgstallenestigerårligogomsetningenharøkt fra 767’
liter i 1999til 1116’liter i 2014,enøkningpå45,4%.Enharvedutregningkunsett påøkningavantall
1000liter ogIKKEtatt høydefor økningi folketallet. Dvs.at prosentvisøkningeni antall liter vil være
mindreennprosentenangirfordi noevil skyldesøkningi folketallet.
Skjenkingav alkoholpåskjenkesteder:Summenavsalgetpåskjenkestedeneharhatt årlige
variasjoner,mensummenavskjenkingenavalkoholtotalt sett nåren serpåantall1000liter har
sunket.Enharvedutregningkunsett påøkningavantall1000liter og IKKEøkningeni folketallet.
Vinmonopolet:Totaltsalgvedvinmonopoletharstort sett økt hvert enesteår siden2000,dette
gjelderfor øl, svakvin,sterkvin ogbrennevin.Sidenår 2000harsalgetavøl økt med400%,salgetav
svakvin harøkt med283%,salgetavsterkvin harøkt med5,9%ogbrennevinharøkt med178%.En
har vedutregningkunsett påøkningavantall 1000liter ogIKKEøkningeni folketallet.

Begrunnelsefor valgav indikatorer: Rammenefor de regulatoriskevirkemidleneer fastsatt i
alkoholloven,mendet er kommunenesomharansvarfor å utforme alkoholpolitikkenlokalt.
Skjenkingogsalgavalkoholkangi viktigeinntekter ogarbeidsplasseri kommunen,ogen godt
fungerendeutelivsnæringkanværeen viktigdel avet lokalmiljø.Samtidigkanet høytalkoholforbruk
medførestorekostnaderogmenneskeligelidelser- ulykker,skaderogandrehelsekonsekvenser- i
tilleggtil betydeligenegativekonsekvenserfor samfunnet.Deter derfor viktigat kommunenser
folkehelseperspektiveti sammenhengmedsinalkoholpolitikk.Kilde:Helsedirektoratet.

Gjennomsnittligalkoholforbrukpr. personi denvoksnebefolkningensiernoeom utbredelsenav
storforbruksomigjener knyttet til forekomstenavskader.Totalforbrukavalkoholi befolkningener
derfor enviktig indikator.Forholdetmellomgjennomsnittsforbruketogskadeomfangetpåvirkesogså
avhvor stor del avbefolkningensomdrikker,ogmåten mandrikkerpå.



70

Diagram3.5.5.2:Skjenkingav alkoholpå 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
Brenne-
vin

1,2 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

Sum 169 168 150 1505 138 107 88 1225 116 114 113 75 104 129 98 96
Ant.
bev.

14 12 12 14 15 18 18 18 13 14 17 12 13 14 13 15

Kilde;Rusmiddelpolitiskhandlingsplan2012-2015ogKarmøykommune.
*Mangelfullt tallmateriale.

Diagram3.5.5.3:Salgav sterkt øl, vin ogbrennevin på Vinmonopoleti KarmøyogOasen

Antall 1000liter
00* 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14

Øl 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
Svakvin 65 124 134 138 156 169 180 190 203 218 220 224 232 238 249
Sterkvin 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
Brennevin 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
Sum 88 164 183 185,4 205 220 235 250 267 288 284 285 292 299 311

Kilde:Rusmiddelpolitiskhandlingsplan2012-2015ogKarmøykommune.
*Mangelfullt tallmateriale.
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3.5.6 UNGDATA 2013- FOKUS PÅ PSYKISK UHELSE

Ungdataer et kvalitetssikretogstandardisertsystemfor lokalespørreskjemaundersøkelser.
Undersøkelseneutføresblant elevenei ungdomsskolen, Vg1ogVg2hvert 3. år,nestegangi 2016.
UNGdataer resultatavet fagligsamarbeidmellomforskningsinstituttetNOVAvedHøgskoleni Oslo
ogAkershus,sjuregionalekompetansesentreinnenrusfeltet (KoRusVestBergen,KoRusVest
Stavanger,KoRusMidt-Norge,KoRusØst,KoRusSør,KoRusNord,KoRusOslo)ogKommunesektorens
organisasjon(KS).Svarprosentenfor Karmøykommunei 2013var81%.

Plagetav ensomhet:Andeleleveri Karmøykommunesomharvært «ganske/veldigmyeplagetav
ensomhet»er økendefra 2011(15%)til 2013(19%). Tilsvarendetall for landet liggerpå18%og
21,1%for Rogaland.Jenter(28%)er merplagetenn gutter (9 %).
Fortroligvennsomdu kanstole på Andeli Karmøykommunesomsvarer«ja,helt sikkert» var64%i
2011og67 %i 2013.Tilsvarendeandeli 2013for landeter 64%og66,4%for Rogaland.Andeli
Karmøykommune,somvalgte«ja,det tror jeg»var27 %i 2011og24%i 2013.Tilsvarendeandelfor
landetvar26%og24,2%for fylket. Desomsvarte«det tror jegikke/har ingenvenner»var9 %for
Karmøykommunei 2011og2013mensdet for landetvar 9 %ogfylket 9,4%i 2013.
Mobbing: Bådemobberneogmobbeofrekommeri størregradfra familiermeddårligråd,de mangler
fortrolige venneroger ofte ensomme.Dettestemmermedat ungdommedproblematferdofte selv
er offer. Disseresultateneunderstrekerat mobbereofte sliter vedat de mobbeseller opplever
mobbing.Tiltakfor å hindremobbinghardirekteeffekt påofferet, mendet kanogsåhaenheldig
sideeffektvedå beskyttemobbernegjennombedringavderessosialenettverk.
Dyptgåendeanalysepå Haugalandet: KommunenepåHaugalandet,medHaugesundkommunei
førersetetsamarbeidetom en analysefor å senærmere påungdommenspsykiskehelse.Funneneslo
fast at denviktigsteforebyggendefaktorenfor å forhindreutviklingavpsykiskehelseplagerblant
ungdomer et godt foreldre-barnforhold somigjenpåvirkerselvbildet.Etpositivt selvbildevil igjen
gjøreungdommenbedrerustet til å ståi mot ulikedepressivestemningsleier.Hjelp/ veiledningtil
foreldreer derfor viktigforebygging.Analysenslår ogsåfastat godtilhørigheter blant de viktigste
forebyggendefaktorenesomgodevennskapoggodt fungerendefamilier.

Hovedbildetfra UNGdata 2013er at vi harmeden veltilpasset,hjemmekjær,menkanskjelitt stressa
ungdomsgenerasjonå gjøre.Skoletrivselener høy,de aller flestehargodevenneroger svært
fornøydemedforeldrenesine.Påflere områderviser rapportenpositiveutviklingstrekkover tid:
omfangetavungdomskriminalitet,rusogvoldblir stadigmindre,færreungeskulkerskolenogflere er
fornøydmedforeldrenesine.
Ett områdegir derimot særliggrunntil bekymring.Etøkendeantallungdommer– ogdaførst og
fremst ungejenter – rapportererom psykiskehelseplageri hverdagen.Resultateneføyersegdermed
inn i enmer langsiktigtrend, der det særligfra årtusenskiftetogframoverharskjeddnoenganske
markerteendringeri ungdomsmiljøene.Omfangetavrus-ogatferdsproblemerharblitt redusert,
båndenemellomgenerasjoneneharblitt tettere ogungdomslutter i økendegradoppom skolen.
Samtidiger det grunntil bekymringnåromfangetavpsykiskehelseplagerøker.Ungdommenei
Karmøykommunefølgerstort sett trendenei landet.Derforvelgerenher å sepåensomhet,
vennskapog familieøkonomi.Fullstendigrapport kanlesespåhttp://ungdata.noKilde:NOVA/ HIOA
2014.
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Diagram3.5.6.1:Hardu den sisteukenvært plagetav ensomhet,2011og2013?

Andelspurtei prosent,ungdomsskolenogVG1.Kilde: Ungdata

Diagram3.5.6.2:Hardu den sisteukenvært plagetav ensomhet,2013?

Andelspurtei prosent,ungdomsskolenogVG1.Kilde: Ungdata2013
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Diagram3.5.6.3:Hardu minst en vennsomdu kanstole fullstendigpå ogbetro degom alt mulig,2011
og2013?
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Andelspurtei prosent,ungdomsskolenogVG1.Kilde: Ungdata2013

Diagram3.5.6.4:Hardu minst en vennsomdu kanstole fullstendigpå ogbetro degom alt mulig,gutter
og jenter 2013?

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Gutter Jenter

A
nd
el
ip
ro
se
nt

Ja,helt sikkert

Ja,det tror jeg

Dettror jeg
ikke/haringen
vennerfor tiden

Andelspurtei prosent,ungdomsskolenogVG1.Kilde: Ungdata2013

Tabell3.5.6.5:Sammenligningavsvareretil mobbeofre ogmobberemedandreelever
Svareri størregradat … Mobbeofre Mobbere
Familienhar dårlig råd Ja Ja
Demangleren fortrolig venn Ja Ja
Dehar et størrealkoholforbruk Nei Ja
Eroftere røykere Ja Ja
Brukeroftere snus Tilen vissgrad Ja
Føleri størregradat alt er et slit Ja Ja
Eri størregradplagetav ensomhet Ja Ja
Trenersjeldnere Ja Ja
Ermisfornøydmedskolende gårpå Ja Ja

Kilde:UNGdataogRogalandfylkeskommune.Mobbeofreer definert sompersonersomsvarerat deopplever
plaging,trakasseringeller utfrysningmånedligeller oftere ogmobbereer personersomharsvartat de utfører dette
månedligelleroftere.
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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
ungdomsskolenav
følgendeindikatorer:
(mindrei overgangentil
vid.skole)
Forskningviseat mye
endresfra 13 – 15år!

• Depressivtstemningsleie, jenter påhøyerenivåenngutter. Deter en
økninggjennomung.skole.

• Atferdsproblemergenerelt– merblant gutter, økning underveispå
ungdomsskolen.Mer utpregedeatferdsproblemergjelder barefå.

• «Ulydighet»økerpåungdomsskolen,mengjelderbarefå (mer
utbredt blant gutter).

Litenendringav
følgendeindikatorer:

• Slåssing:mer nedgangennoppgangoverklassetrinn.
• Mobbing:Liteendringover tid. Mer rapportert mobbeatferdblant

gutter.
• Men beruselseøker– legalrusøkerkraftigsærligfra 10. trinnet til

Vg1.Liktmellomkjønnene.

Kjønnsforskjellog
utvikling:

o Jenter– harmer mer «internaliserende»problemer(inklusive
selvskading)

o Gutter – mer«eksternaliserende»problemerdepressiv
sinnsstemningøkersærligi åreneelevenegårpåungdomsskolene

Fokusetbør primært liggepå forskjeller blant ungdommer, ikke kommuner(fordi forskjellermellom
kommuneneer små). 98%avforskjelleneer mellomindivideneogikkemellomkommunene.
Godt foreldre-barnforhold fører til mindre depressivt stemningsleie(sterksammenheng).
Hjelp/veiledningtil foreldreneer forebygging!

o Selvbilde/selvtillitstyrkesgjennomtilhørighet(familie)ogemosjonelleproblemermotvirkesved
å bedreselvbildet/selvtilliten.

o Tilhørigheter blant de viktigstefaktorene(godevennskapoggodt fungerendefamilier).
Forebyggingav
emosjonelleproblemer:

o Livsstil(merfysiskaktivitet, bedrekosthold,godsøvnkvalitet)
o Emosjonell,sosialstøtte fra venner/familie
o Foreldresatferd ovenforbarnakanpåvirkes(helsestasjon,skole,media)

Autonomungdom

(selvstyrt)

– skårersterkerepå tyveri, rusbrukogalvorligantisosialatferd. Enkleste
forebyggingen– voksnesomer tilstede når ungdomsamles(aktivitetsklubber,
voksne,organisertidrett, ansatte,noensombryr seg,politi, natteravn)

Kilde:Statistiskanalyse2014,UNGdata2013.
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Status Mulige årsaker Mulige
konsekvenser/forklaringer

Fysiskaktivitet

Alderen6,9og15

(objektivt registrert,
andeli prosent)

Voksen16– 79år

(andeli prosent,
standardisert)

Aktivitetsnivåetsynker
medalderen.Gutterer
mer aktiveennjenter.

Denvoksnedelenav
befolkningenharet lavere
aktivitetsnivåennantatt.
Rogalendingenei alderen
16-79år er mindrefysisk
aktiveennnordmenn
totalt sett.

Tidforan skjerm,kjøringtil
ogfra aktiviteter,mye
organisertaktivitet –
mindrehverdagsaktivitet.

Klimaogværet.

Vedmer enn10minutter
gangebenyttesbil.

(Sekapittel om
friområde)

Øktantall kmmed
sykkelveierer positivt for
mer sykkelbruk,men
bosetningenpåKarmøyer
spreddogdet byggeropp
om bil som
fremkomstmiddel.

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

Jevnligfysiskaktivitet kan
ogsågibedrepsykiskog
somatiskhelse,forebygge
fedme/ overvektog
livsstilssykdommer.

Fysiskaktivitet har
sammenhengmed
sosioøkonomiskstatus.

Kosthold

(andeli prosent,
standardisert)

Brus,16 -79år

Fruktoggrønt, 16– 79
år

12 %drikkerbrushverdag
i alderen16– 79år.
Nedgangfra 19%i 2005.

Økningi andelvoksnesom
oppgirat despiserfrukt
oggrøntdagligfra 48%i
2008til 54%i 2012.

Sosioøkonomiskstatusog
kostholdsvaner:
ungdommerfra familier
medgodråd spiserofte
mer frukt oggrønt.

Folker mer opplystep.g.a.
informasjonog

kampanjerom
bevisstgjøringavriktig og
suntkosthold.

Godtkostholdhar
sammenhengmed
sosioøkonomiskstatus.

Dårligeretannhelseogpåsikt
utviklingavovervekt, fedme
ogulikelivsstilssykdommer.

Kostholdmedhøyandelfrukt
oggrøntbidrar til å
forebyggeenrekke
sykdommerog
helseproblemer.

Overvektog fedme8.
klasse

(andeli prosent,
absolutttall)

13%avelevenehar
overvekt,5 %har fedme
og2 %alvorligfedme.

6,5årsverki
skolehelsetjenesten
knyttet opp mot 7100
elever.Nasjonalnorm 1
årsverkpr. 500elever.I
budsjettet for 2016er det
foretatt enstyrkingav
skolehelsetjenesten.Hvor
myedette utgjør
foreliggerdet ikketall for
pånåværendetidspunkt.

Aktivitetsnivåetsynker
medalderen,

Kostholdsvaner.

Storehelseutfordringeri
fremtiden,
livsstilssykdommer,
følgetilstanderavpsykiskog
fysiskart.

Børseesi sammenhengmed
årsverki skolehelsetjenesten
( sekapittel om overvektog
fedme8. klasse).

3.5.7VURDERINGAVÅRSAKSFORHOLD,KONSEKVENSEROGFORKLARINGER
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Status Mulige årsaker Mulige
konsekvenser/forklaringer

Røyking

(andeli prosent,10
årsglidende
gjennomsnitt
standardisert).

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

Andelensomrøykeri
Karmøykommuneer
synkende.

Detsyneså væreflere
kvinnerennmennsom
røykeri dagens
samfunn,mennsnuser
oftere.

Sosialgradientfor daglig
røyking:jo kortereutdanning
destohøyereandel
dagligrøykere.

Brukavalkoholkanha
sammenhengmedrøyking.

Nedganggir mindrerisikofor
luftveissykdommer(astma,
emfysem,bronkitt, kronisk
obstruktivlungesykdom),
kreft oghjerte-
karsykdommerog redusert
dødelighet.

Røykingundergraviditetkan
bl.a.føre til lavfødselsvekt
ogstørrerisikofor
luftveisinfeksjonerhosbarna.

Russituasjoneni
Karmøykommune

(salgi 1000liter for
allekategoriene
under,sett bort fra
økningi folketall)

Dagligvarebutikk

Skjenkestedene

Vinmonopolet

Karmøyhar betydelige
utfordringerpårusfeltet,
når enserpå tall for
omsetningavalkohol,
undersøkelseneav
ungdomsrusvanereller
vurderingenefra
kommunaletjenesterog
politi.

Salgavalkoholi
dagligvarebutikkenehar
økt med45,4%i antall
1000liter.

Salgavalkoholpå
skjenkestedenehar
årligevariasjoner,men
solgtmengdealkoholfra
99og14visersmå
endringer.Salgetved
vinmonopoleti antall
1000liter, harøkt stort
sett hvert år siden2000.
Økningi salgavøl – 400
%,svakvin - 283%,sterk
vin - 5,9%ogbrennevin
– 178%(siden2000).

Ethøytalkoholforbrukkan
medførestorekostnaderog
menneskeligelidelser-
ulykker,skaderogandre
helsekonsekvenser- i tillegg
til betydeligenegative
konsekvenserfor samfunnet.

Rusavhengighetogpsykiske
lidelserhengerofte sammen.

Forå reduserehelseskader
ogsosialeskaderav
alkoholbruk,er det
nødvendigå reduseredet
generelleforbruket i
befolkningen.Selvom
stordrikkereer mestutsatt,
oppstårde langtfleste
skader,voldstilfeller,ulykker
ogproblemerblant det store
flertallet somdrikker
moderat.

Alkoholpolitiskeinnsatser
rettet mot befolkningsnivået
er sværtviktig,og innsatsen
måskjeder folk bor - i
kommunene.

Folkehelselovenleggeropp
til at kommuneneskal"tenke
helsei alt de gjør".Dette
betyr at en forsvarlig
alkoholpolitikkbør
innlemmesi planleggingog
drift i allekommunens
sektorer.
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Status Mulige årsaker Mulige
konsekvenser/sammenhenger

UNGdataKarmøy
kommune

(andeli prosent)

Herfokuseresdet på
ensomhetogvenner
samtdyptgående
analysehvoren såpå
forebyggende
faktorer for
ungdommens
psykiskeuhelse.For
mer informasjonom
alkohol,røykm.m.

se

http://ungdata.no

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

Ett områdegir derimot
særliggrunntil
bekymring.Etøkende
antallungdommer– og
da førstogfremstunge
jenter – rapporterer
om psykiske
helseplageri
hverdagen.

Andelsomer plagetav
ensomheter økende
fra 2011(15%)til 2013
(19%). Andeleni 2013
er lavereennsnittet
for Rogalandmen
høyereenn
landsgjennomsnittet.
Jenterer mer plaget
enngutter.

Andelsomsvarerat de
har en fortrolig venni
Karmøyvar64%i
2011og67%i 2013.
Detteer oversnittet
for fylket oglandet.

Mobberneog
mobbeofrenekommer
i størregradfra
familiermeddårligråd,
de manglerfortrolige
venneroger oftere
ensomme.

Tilhørigheter blant de
viktigstfaktorenefor å
forebyggepsykisk
uhelse.Etgodt
foreldre-barnforhold
oggodevennerer
viktig.

Prestasjonssamfunn,fokus
påegenutvikling,
gjennomsiktigsamfunn,
sosialemedier,følelseav
ikkeå strekketil.

Ungdomstidener turbulent
tid medmyefølelseroghvor
bl.a.ungdommenskalfinne
egenidentitet. (Noekan
forklaresmedbakgrunni
dette, menøkningengir en
grunntil bekymring.)

Sammenligningavsvarene
til mobberneog
mobbeofrenepekerpåat de
i størregradoppleverat,
familienehar dårligråd,
mangleren fortrolig venn,
haret størrealkoholforbruk,
røykeroftere, snuseroftere,
føler i størregradat alt er et
slit, er i størregradplagetav
ensomhet,trener sjeldnere,
oger mer misfornøydmed
skolendegårpå.

Økendeandelungdommersom
sliter psykiskogfølerat livet er et
slit.

Økt fokuspåpsykiskhelsei
UNGdataundersøkelsen2016.

Sosioøkonomiskeforhold spiller
en rolle ogsåher sompåså
mangeandreområder(helse,
livsstilssykdommer,
utdanningsnivåm.m.).

Ungdommedproblematferder
ofte selvoffer. Disseresultatene
viserat mobbereofte sliter.Tiltak
for å hindremobbingkanhaen
heldigsideeffekt vedå beskytte
mobbernevedå bedrederes
sosialenettverk.

Det forebyggendearbeidetbør
innebære/fokuserepå
foreldreveiledningogstyrkingav
helsefremmendeforebyggende
tjenestetilbudovenforbarnog
unge(sekapitlet om barnevern
ogskolehelsetjenestensom
eksempel).
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Diagram3.6.1.1:Brukav legemidlertil behandlingav type 2-diabetes,3 årsglidendegjennomsnitt
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Brukereavlegemidlerutlevert på resepttil personer 30-74år.Brukeredefineressompersonersomhar hentet ut
minsten resepti kalenderåret.Dersomenbrukerhenter ut flere resepterpåsammelegemiddeltelles
vedkommendesombrukerbareengang.Statistikkenviser3 årsglidendegjennomsnitt,per 1000,standardisert.
Blodglukosesenkendemidler,ekskl.insuliner(A10B)er ikketatt medi statistikken.Kilde:
Folkehelseinstituttet.Kommunehelsastatistikkbank.

33..66 HHEELLSSEETTIILLSSTTAANNDD

3.6.1DIABETES

Diabetesmedisiner,brukere30 – 74år: Karmøykommuneharhatt engradvisøkningi brukav
diabetesmedisinermenøkningenserut til å avtanoe. I perioden2012-2013vardet årlige
gjennomsnittetpå33,2per 1000innbyggerdvs.at det er 727personersombrukerdisse
medikamentene.Deter enhøyereandelmenn(401)enn kvinner(326)sombrukermedikamentenei
Karmøykommune.

Folkehelseinstituttetsbegrunnelsefor valgav indikator: Forekomstenavtype 2-diabeteser usikker
ogbehandlingavsykdommenvarierer.Kosthold,mosjon ogvektreduksjonkanfor noennormalisere
blodsukkeretogholdesykdommenunderkontroll.Andre trengermedikamenterfor å få ned
blodsukkeretogbrukavmidler til behandlingavtype 2-diabeteskanbrukessomen indikatorpå
forekomstavtype 2-diabetesi befolkningen.Med årenekanimidlertid insulinproduksjonen
reduseres,ogdet blir nødvendigmedinsulinsprøyter påsammemåtesomvedtype 1-diabetes.
Overvekter enviktig risikofaktorfor utviklingavtype 2-diabetesogforekomstavtype 2-diabeteskan
derfor gjenspeilebefolkningenslevevaner.Kilde:Folkehelseinstituttet.
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3.6.2HJERTE-OGKARSYKDOMMER

Brukavprimærhelsetjenesten:I Karmøykommunehardet værten økningpersonersom oppsøker
primærhelsetjenestenogfår stilt hjerte ogkarsykdomsdiagnoser.Totaltvardet en økningi
befolkningensomfikk stilt dennediagnosenfra 2010-2012til 2011-2013fra gjennomsnittlig4222,3
personerpr år til 4492personer.Deter i gjennomsnitt flere menn(2393,7)ennkvinner(2098,3)som
oppsøkteprimærhelsetjenestenogfikk stilt diagnose i 2011-2013.

Brukavspesialisthelsetjenesten: 753,7personerfikk diagnosehjerte- karsykdomvedinnleggelseri
perioden2011-2013i årliggjennomsnitt. Detvar fleremenn(408,7)ennkvinner(345)i årlig
gjennomsnitt.

Medikamentermot hjerte- ogkarsykdommer(unntatt kolesterolsenkendemidler), brukere0-74år:
Detharvært en økningi brukavdissemedikamentene i Karmøykommunefra 2005til 2013.4237
brukte medikamenteti årliggjennomsnitti 2005-2007 mens5198,7personerbrukte medikamenteti
årliggjennomsnitti 2011-2013.2611avdissepersonenevarmenn,mens2587,7varkvinner.Karmøy
kommuneliggeroversnittet for landet,fylket ogsammenlignbarekommuner.

Kolesterolsenkendemedikamenter,brukere0-74år: Dethar værten økningi bruk av
kolesterolsenkendemedikamenterfra 2005til 2013.Særlighar økningenvært stor etter 2006-2008
ogKarmøykommuneliggerovergjennomsnittetfor landet, fylket ogsammenlignbarekommuner.
2376,7personeri Karmøykommunebrukte i årliggjennomsnitt legemiddeleti 2011-2013.Detvar
flere menn(1847)ennkvinner(1429,7)avKarmøysbefolkningsombrukte dissemedikamentenei
årliggjennomsnitti 2011-2013.

Dødelighet,0-74år: Detvaren reduksjoni dødelighetpga.hjerte- ogkarsykdommeri Karmøy
kommunefra 1998til 2011. I 1998– 2007vardet i årliggjennomsnitt23,6personersomhadde
hjerte karsomdødsårsak.I 2003-2012vardet i årlig gjennomsnittlig18,7dødsfalli kommunen.12,5
avdødsfallenevarmennog6,2varkvinneri årliggjennomsnittSærligharnedgangenvært markant
mellom2002-2012ogkommunenliggetundersnittet for landetmenpåsnittet for fylket.

Folkehelseinstituttetsbegrunnelsefor valgav indikator: Brukavprimærhelsetjenestensomkangi
informasjonom helsetilstandogutbredelseavsykdom. Dettekanigjensinoeom bakenforliggende
faktorer sommiljø oglevevaneri befolkningen.

Utbredelsenavhjerte- ogkarsykdomkanvideregi informasjonom befolkningenslevevaner.Dethar
vært nedgangi forekomstavhjerte- ogkarsykdomde sistetiårene,menutbredelsenavrisikofaktorer
somrøykingogfysiskinaktivitet tyder påat lidelsenefortsatt vil rammemange.Kilde:
Folkehelseinstituttet.
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Diagram 3.6.2.1: Bruk av primærhelsetjenesten hjert e og karsykdomsdiagnoser, 2010-2013

Norge Rogaland Karmøy Haugesund Ullensaker Ålesund

2010-2012 103,9 106,8 116,3 106,7 110 94,4

2011-2013 104,8 108,5 122 109,9 110,3 96,6
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Antallunikepersoner0-74år i kontaktmedfastlege eller legevaktper 1000innbyggereper år. Dersomen personhar
vært i kontaktmedfastlegeeller legevaktflere gangeri løpetavkalenderåretmedsammesykdom/lidelse,telles
vedkommendekunéngang.Statistikkenviser3 årsgjennomsnitt(dvs.gjennomsnittfor 3-årsperioder)Kilde:
Folkehelseinstituttet.Kommunehelsastatistikkbank.

Diagram 3.6.2.2: Bruk av spesialisthelsetjenesten h jerte-/karlidelser, 3 års glidende
gjennomsnitt, 2008 - 2013

Antallpasienterinnlagt(dag-ogdøgnopphold)i somatiskesykehusper 1000innbyggereper år.Dersomenperson
leggesinn flere gangeri løpetavkalenderåretmedsammesykdom/lidelse,tellesvedkommendekunéngang.
Statistikkenviser3 årsglidendegjennomsnitt(dvs. gjennomsnittfor overlappende3-årsperioder).Kilde:
Folkehelseinstituttet.Kommunehelsastatistikkbank.
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Diagram3.6.2.3:Brukav midler mot hjerte- ogkarsykdommer(unntatt kolesterolsenkendemidler), 3 års
glidendegjennomsnitt,2005-2013

Brukereavlegemidlerutlevert på resepttil personer 0-74år. Brukeredefineressompersonersomharhentet ut
minsten resepti kalenderåret.Dersomenbrukerhenter ut flere resepterpåsammelegemiddeltelles
vedkommendesombrukerbareengang.Statistikkenviser3 årsglidendegjennomsnitt.Per1000,standardisert.
Kilde:Folkehelseinstituttet.Kommunehelsastatistikkbank.

Diagram3.6.2.4:Brukavkolesterolsenkendemidler, 3 årsglidendegjennomsnitt,2005-2013

Brukereavlegemidlerutlevert på resepttil personer 0-74år. Brukeredefineressompersonersomharhentet ut
minsten resepti kalenderåret.Dersomenbrukerhenter ut flere resepterpåsammelegemiddeltelles
vedkommendesombrukerbareengang.Statistikkenviser3 årsglidendegjennomsnitt.Per1000,standardisert.
Kilde:Folkehelseinstituttet.Kommunehelsastatistikkbank.
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Diagram 3.6.2.5: Dødelighet hjerte-/karsykdom, 10 års glidende gjennomsnitt, 1998-2012
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Antalldødei aldersgruppen0-74år, per 100000innbyggereper år, alders-ogkjønnsstandardisert.Statistikkenviser
10årsglidendegjennomsnitt. Kilde:Folkehelseinstituttet.Kommunehelsastatistikkbank.



83

Diagram 3.6.3.1: Bruk av KOLS og astma medikamenter , 45-74 år, 3 års glidende
gjennomsnitt2007-2013

BrukavKOLSogastmamedikamenter,beggekjønn,45–74år, per 1000standardisert.3 årsglidendegjennomsnitt.
Kilde:Folkehelseinstituttet.Kommunehelsastatistikkbank.

3.6.3KRONISKOBSTRUKTIVLUNGESYKDOM(KOLS)OGASTMA

Medikamentermot KOLSogastmamedisiner45-74år: Detharværten økningi brukavdisse
medikamentenede sisteårenei aldersgruppen45– 74 år.Totaltbrukte 1345personerdisse
medikamentenei Karmøykommunefra 2011-2013.Deter flere kvinner(762)ennmenn(583)som
brukerdissemedikamentenei Karmøykommunei årliggjennomsnitt.

Folkehelseinstituttetsbegrunnelsefor valgav indikator: Omlag200000nordmennhar trolig KOLS,
avdissehar merennhalvpartendiagnosenuten å vite det. Forekomstener økende,særligblant
kvinner.Hovedårsakener røykingsomforklarer to av tre tilfeller, menarbeidsmiljøogarvelige
egenskaperspillerogsåenrolle. ForekomstavKOLSøkermedøkendetobakksforbrukogantall
røykere,ogkansinoeom røykevaneri samfunnet.

Befolkningsundersøkelseri Norgeviserat forekomstenavastmaharøktde siste20årene,spesielt
hosbarn.Kilde:Nasjonalstrategifor forebyggingogbehandlingavastma-ogallergisykdommer,Kilde:
Helse-ogomsorgsdepartementet
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Diagram3.6.4.1:Brukav reseptbelagtesmertestillende medikamenter,0-74år, 3 årsglidende
gjennomsnitt,2007-2013

Brukereavlegemidlerutlevert på resepttil personer 0-74år.Brukeredefineressompersonersomhar
hentet ut minsten resepti kalenderåret.Dersomenbrukerhenterut flere resepterpåsammelegemiddel
tellesvedkommendesombrukerbareen gang.Statistikkenviser3 årsglidendegjennomsnitt.Per1000,
standardisert.Kilde:Folkehelseinstituttet.Kommunehelsastatistikkbank.

3.6.4SMERTER

Smertestillendemedikamenter,brukere0-74år: Dentotale brukenavsmertestillende
medikamenterfra 2007-2013i Karmøykommuneharhatt en gradvisøkning.I 2007-2009bledet
hentet ut minsten reseptav7335personeri Karmøykommunei årliggjennomsnitt(208per 1000),
mensi perioden2011-2013hentet 7916personer(214per 1000)ut en resepti årliggjennomsnitt.
Deter flere kvinner(årliggjennomsnitt4434fra 2011-2013)ennmenn(årliggjennomsnitt3482fra
2011til 2013).Ikkereseptbelagtemedikamenterer ikkemedi dennestatistikken.

Folkehelseinstituttetsbegrunnelsefor valgav indikator: Kroniskesmertetilstanderogpsykiske
lidelserer de viktigsteårsakertil at mennogkvinner faller ut avarbeidslivetfør pensjonsalderen.
Anslagsvis30prosentavvoksneharkroniskesmerter i Norgei dag.Muskel-ogskjelettplagerer den
vanligsteårsaken,menen rekkeandrelidelserkanogsåføre til kronisksmerte.Forekomstener
høyereenni mangeandreeuropeiskeland.Betydeligflere kvinnerennmennsierat deharkroniske
smerter,ogkvinnerer ogsåi langtstørregradennmennsykemeldtoguføresomen følgeavkronisk
smerte.Kilde:Folkehelseinstituttet
Nårdet gjelderikke-reseptbelagtemedikamenter,visteenundersøkelsegjengitt i «Tidsskiftfor Den
norskelegeforeningen»(LagerløvP,HolagerT,Helseth Set al.2009)at ungdommensbrukavdisse
har økt.Undersøkelsentydet påat smertestillendeble brukt mot «dagliglivetsplager»somlett
hodepineellermanglendevæskeinntak.
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Diagram 3.6.5.1: Bruk av primærhelsetjenesten, musk el- skjelettlidelser, 3 års
gjennomsnitt, 2010 - 2013

Antallunikepersoneri kontaktmedfastlegeeller legevaktper 1000innbyggereper år. Dersomen person harvært i
kontaktmedfastlegeeller legevaktflere gangeri løpetavkalenderåretmedsammesykdom/lidelse,telles
vedkommendekunén gang.Statistikkenviser3 årsgjennomsnitt(dvs.gjennomsnittfor 3-årsperioder)Kilde:
Folkehelseinstituttet.Kommunehelsastatistikkbank.

3.6.5MUSKEL-SKJELETTLIDELSER

Brukavprimærhelsetjenesten:9026personermeddiagnosemuskel– skjelettplagerellersykdommer
(ikkebrudd) fra Karmøykommunekontaktet fastlegeeller legevaktgjennomsnittligi perioden2011-
2013.Det tilsvarte241personerper 1000innbygger. Deter flere kvinner(274pr 1000innbygger)enn
menn(210pr 1000innbygger)somoppsøkerprimærhelsetjenesteni årliggjennomsnitt.Karmøy
kommuneliggerundersnittet for landetoglitt over snittet for Rogaland.

Folkehelseinstituttetsbegrunnelsefor valgav indikator: Brukavprimærhelsetjenestenkangi
informasjonom helsetilstandogutbredelseavsykdom. Dettekanigjensinoeom bakenforliggende
faktorer sommiljø oglevevaneri befolkningen.
Muskel-ogskjelettlidelserer en avdehyppigsteårsakenetil brukavbådetradisjonelleogalternative
helsetjenesterog -tilbud.Kilde:Tidsskriftfor Den norskelegeforening,nr23/2010.Muskel-og
skjelettlidelser,sammenmedpsykiskelidelser,er denhyppigsteårsakentil sykefraværi Norge.Fysisk
aktivitet kanforebyggemuskel-ogskjelettlidelser. Kilde:Folkehelseinstituttet
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3.6.6PSYKISKELIDELSER

Brukavprimærhelsetjenesten,brukere0 – 74år: 126personerpr 1000,meddiagnosepsykiske
symptomereller lidelservar i årligkontaktmedfastlegeeller legevakti Karmøykommunei perioden
2011-2013.Dettilsvareret årliggjennomsnittpå4709personeri Karmøykommune.

Brukav legemidlermot psykiskelidelser,antidepressivaogsoveogberoligendemidler, 0-74år:
Brukenavlegemidler0-74år mot psykiskelidelser,antidepressiva,sovemidlerogberoligendemidler,
har økt.Deter i Karmøykommune5188,3personeri årliggjennomsnittsombrukte dissemidlenei
2011-2013,flere kvinner(3201)ennmenn(1987,3).I 2005– 2007vardet 4536,7personer.Karmøy
kommuneliggerhøyerepågjennomsnittligmedisinbruk ennlandet,regionenogkommuneneen
sammenlignersegmednårstandardisertetall benyttes.

Brukavantidepressiva,0-74år: Deter økningi antallbrukereavantidepressivafra 2005– 2013,og
økningener størreennøkningeni NorgeogRogaland. I 2005-2007vardet årlig1940personeri
Karmøysomi årliggjennomsnittsombrukte medikamentet, mensdet i 2011-2013varet årlig
gjennomsnittpå2333.Deter flere kvinner(1518,7)ennmenn(814,3)i årliggjennomsnittsombruker
medikamentet.

Brukavsovemidlerogberoligendemidler, 0-74år: Detharvært enøkningi brukavmedikamentet
fra 2005-2007til 2007-2009,før kurvenhar flatet ut ogsunket.Men Karmøykommuneligger
fremdelesoversnittet for landet,fylket ogsammenlignbarekommuner.I 2011-2013vardet 3837
personeri årliggjennomsnittsombrukte medikamentet. Avdissevar1455,3mennog2381,7kvinner.

Folkehelseinstituttetsbegrunnelsefor valgav indikator: Forekomstenavpsykiskelidelseri Norgeer
stabil,oger sværtvanligi befolkningen.Ca.en tredelavvoksneharenpsykisklidelsei løpetavet år
(inkludertalkoholmisbruk),mens8 %avbarnogunge til enhver tid harenpsykisklidelse.Settunder
ett er angstlidelserdenvanligstepsykiskelidelsen hosbådebarn,ungeogvoksne,fulgt avdepresjon.
Øktdødelighet,sykmeldingeroguførepensjoner noen avde viktigstefølgeneavpsykiskesykdommer.
Tiltakfor å utjevnesosialulikhetvil trolig haen effekt påutviklingavenkeltepsykiskelidelser.Kilde:
Folkehelseinstituttet.Sosialstøtteogutviklet mestringsevneer de viktigstebeskyttelsesfaktorenemot
utviklingavpsykiskelidelser.Kilde:Proposisjontil Stortinget(Folkehelseloven)
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Diagram3.6.6.1:Brukav primærhelsetjenesten,3 årsgjennomsnitt2010-2013

Antallunikepersoneri kontaktmedfastlegeeller legevaktper 1000innbyggereper år. Dersomen person harvært i
kontaktmedfastlegeeller legevaktflere gangeri løpetavkalenderåretmedsammesykdom/lidelse,telles
vedkommendekunén gang.Statistikkenviser3 årsgjennomsnitt(dvs.gjennomsnittfor 3-årsperioder).Kontakter
medprimærhelsetjenestener klassifisertetter ICPC-kodeverket.Dataeneer hentet fra: KontrollogUtbetalingav
HelseRefusjon(KUHR)-databaseni HELFO,Helsedirektoratet. Kilde:Folkehelseinstituttet.Kommunehelsa
statistikkbank.

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

Brukereavlegemidlerutlevert på resepttil personer 0-74år. Brukeredefineressompersonersomharhentet ut
minstén resepti kalenderåret.Dersomenbrukerhenter ut flere resepterpåsammelegemiddeltelles
vedkommendesombrukerbareéngang.Statistikkenviser3 årsglidendegjennomsnitt(dvs.gjennomsnittfor
overlappende3-årsperioder)for legemidlermot psykiskelidelser,antidepressiva,sovemidlerogangstdempende
midler . Kilde:Folkehelseinstituttet.Kommunehelsastatistikkbank.
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Diagram3.6.6.3:Brukav antidepressiva,3 årsglidendegjennomsnitt,2005-2013

Brukereavlegemidlerutlevert på resepttil personer 0-74år. Brukeredefineressompersonersomharhentet ut
minstén resepti kalenderåret.Dersomenbrukerhenter ut flere resepterpåsammelegemiddeltelles
vedkommendesombrukerbareéngang.Statistikkenviser3 årsglidendegjennomsnitt(dvs.gjennomsnittfor
overlappende3-årsperioder)Kilde:Folkehelseinstituttet. Kommunehelsastatistikkbank.

Diagram3.6.6.4:Brukavsovemidlerogberoligendemidler, 3 årsglidendegjennomsnitt,2005-2013

Brukereavlegemidlerutlevert på resepttil personer 0-74år. Brukeredefineressompersonersomharhentet ut
minstén resepti kalenderåret.Dersomenbrukerhenter ut flere resepterpåsammelegemiddeltelles
vedkommendesombrukerbareéngang.Statistikkenviser3 årsglidendegjennomsnitt(dvs.gjennomsnittfor
overlappende3-årsperioder)Kilde:Folkehelseinstituttet. Kommunehelsastatistikkbank.
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Tabell 3.6.7.1: Vaksinasjonsdekning, 5 års glidende gjennomsnitt, 2006-2014

Alder Vaksine 2006-2010 2007-2011 2008-2012 2009-2013 2010-2014
2 år Difteri 97,2 97,2 97,4 97,8 89,4

Hib 97,4 97,4 97,6 97,4 93,7
Kikhoste 97 97 97,4 97,3 90,6
Kusma .. .. .. 94,8 93,2
Mesling .. .. .. 94,8 93,2
MMR 95,2 95,5 96,2 .. ..
Polio 97,4 97,4 97,6 97,2 90,5
Stivkrampe 97,2 97,2 97,4 97,8 89,4
Pneumokokk .. .. 95 95,9 89,4
Røde
hunder .. .. .. 94,8 93,2

9 år Difteri 96,8 96,4 96,6 96,3 93,2
Hib : : : : :
Kikhoste 96,8 96,4 96,6 96,8 93,6
Kusma .. .. .. 96,7 96,7
Mesling .. .. .. 96,7 96,7
MMR 96,6 96,4 96,5 .. ..
Polio 97 96,6 96,8 96,3 93,2
Stivkrampe 96,8 96,4 96,6 96,3 93,2
Pneumokokk .. .. : : :
Røde
hunder .. .. .. 96,7 96,7

Andelenbarnsomer fullvaksinertemot henholdsvismeslinger,kusma,rødehunder(MMR),kikhoste,pneumokokk,
difteri, stivkrampe,Haemophilusinfluenzaetype B(Hib),polio ogrødehundervedhenholdsvis2 og9 årsalder,i
prosentavallebarn i aldersgruppen2 år og9 år. Kilde:Folkehelseinstituttet.

3.6.7VAKSINASJONSDEKNING

Vaksinasjonsdekning:I perioden2010-2014vardet (årliggjennomsnitt)mellom89,4og96,7%av
barn i 2 og9 årsalder i Karmøykommuneble full vaksinerte.

Folkehelseinstituttetsbegrunnelsefor valgav indikator: Formangepotensieltfarligesykdommerer
vaksinasjondet mesteffektiveforebyggendetiltaket mankjenner.Tallpåvaksinasjonsdekningkan
væretil hjelp i vurderingavsmitteverneti befolkningensamtvaksinasjonsprogrammetseffektivitet.
Vedet effektivt vaksinasjonsprogrammedhøyvaksinasjonsdekningvil det sirkulerelite smitte i
befolkningen,ogvil føre til at deuvaksinerteindirekte blir beskyttet.Dettekallesflokkimmunitet.
Kilde:Folkehelseinstituttet.
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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). Totaltallekrefttyper (C00-96); kreft i fordøyelsesorganer(C15-26),kreft i tykk-ogendetarm(C18-
21), lungekreft(kreft i luftrør oglunge)(C33-C34) , brystkreft (C50),prostatakreft,menn(C61), kreft i lymfatiskog
blodbannendevev(C81-96)Kilde: Folkehelseinstituttet. Kommunehelsa statisti kkbank.

3.6.8KREFT

Nyetilfeller avkreft: Antallkrefttilfeller i Karmøykommune(beregnetutfra 100000innbyggere)har
økt gradvisogsærligi perioden2003-2012når10årsglidendegjennomsnittleggestil grunn.I
perioden2003-2012vardet i årliggjennomsnittlig218personeri kommunensomfikk diagnosenkreft
(nyetilfeller).

I 2013vardet 27340,3nyekrefttilfeller i Norge.Insidensener stadigøkende,noesomogsåskyldesøkt
aldergenerelti befolkningen.Endel kanogsåtilskrivesbedrediagnostiskeredskaperogmer
oppmerksomhetom kreft. Overhalvpartenavkrefttilfelleneforekommerhosvoksneover50år,ogde
vanligstekreftformeneer prostatakrefthosmenn,brystkrefthoskvinnerogtykktarmskreftog
lungekrefthosbeggekjønn(kreftregisteret.no).

Dødelighetkreft, 0-74år: Dødelighethvorkreft er dødsårsakharvært synkende. Antalldødsfallsom
følgeavkreft var fra 2003-2012i gjennomsnitt38.9 personerårlig.Detvar i gjennomsnittflere menn
(21.4)ennkvinner(17.5)somomkomavkreft årligfra 2003-2012.

Folkehelseinstituttetsbegrunnelsefor valgav indikator: Krefter ikkeénenkeltsykdom,menen
fellesbetegnelsefor en rekkesykdommersomkanha forskjelligerisikofaktorerogulik
sykdomsutvikling.Det tar ofte langtid fra eksponering til manutvikler kreft, ogmangefaktorer kan
derfor medvirketil at sykdommenoppstår.
Kosthold,fysiskaktivitet, røyke-ogalkoholvanerer faktorersomharbetydningfor kreftforekomsten.
Detanslåsat ett avtre krefttilfeller hengersammen medlevevaner.Enendringi befolkningens
levevanerharderfor et stort potensialetil å redusererisikoenfor å utviklekreft. Kilde:
Folkehelseinstituttet
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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. Statistikken
viser 10 års glidende gjennomsnitt for alle typer kreft. Kilde: Folkehelseinstituttet. Kommunehelsa statistikkbank.
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Diagram 3.6.9.1: Somatiske sykehusinnleggelser, anta ll personer, 3 års glidende
gjennomsnitt, 2008-2013

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 3-
årsperioder). Tallene omfatter ikke opphold av fri ske nyfødte eller keisersnitt/forløsning. Standardi serte tall.
Beskrivelsenavdataenevil derfor gjeldeflere sykdomsgrupper.Følgendegrupperavhoveddiagnoser(ICD-10)er
presentert:Totaltantallpasienter(allediagnoser(alleICD-10koder))
Hjerte-ogkarsykdommer(I00-I99)
- Iskemiskhjertesykdom(I20-I25)
Sykdomi muskel-ogskjelettsystemetogbindevev(M00-M99)
Personskader(S00-T35)
- Lårbensbrudd(inkl.hoftebrudd)(S72)
KOLS(Kroniskobstruktivlungesykdom)(J44)
Kilde:Folkehelseinstituttet.Kommunehelsastatistikkbank.

3.6.9SYKEHUSINNLEGGELSERGENERELT

Antallpasienterper 1000innbyggeresomble innlagt (dag-ogdøgnopphold)i somatiskeavdelinger
fra Karmøykommuneharøkt de sisteårene.I 2011-2013ble i årliggjennomsnitt163personerpr.
1000innbyggereinnlagtsomatisk.Dette tilsvarer6526,3personeri årliggjennomsnitt.

Folkehelseinstituttetsbegrunnelsefor valgav indikator: Befolkningensbrukavsykehustjenesterkan
gi en visspekepinnpåviktigetrekk vedsåvelhelsetjenestersomhelsetilstandi kommunene.Antall
sykehusinnlagtekangi innsikti problematikkenrundt utbredelseavbådesykdomog
bakenforliggenderisikofaktorer,ogkanbidramedverdifull informasjonfor å få oversiktover
helsetilstandeni befolkningen.Kilde:Folkehelseinstituttet
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Diagram 3.6.10.1: 5-åringer med behov for fyllinger , 2007-2014

Prosentav5 åringenemedbehovfor fyllinger,2007-2014i områdeneÅkra,Vedavågen,Skudeneshavn,Kopervik.
Norheim,RogalandogNorge.Kilde:TannhelseRogaland

3.6.10TANNHELSE

Tannhelsenblant barnogungepubliseresi tre referansegrupper;5, 12og18 år.
5 åringer:Kopervik,Vedavågen,Skudeneshavn,NorheimogÅkrahargodfremgangavkariesfrie5
åringerfor perioden2007- 2014.
12åringer:Alleområdenehar godfremgangnåren serpåutviklingenavantallkariesfrie12åringeri
perioden2008-2012i Karmøykommune.
18åringer:Områdeneharhatt en positivutviklingmedårligevariasjoner.NorheimogKopervikligger
pågjennomsnittetfor Rogalandnårenserpåantall18åringeruten hull. Åkrehamnkommerlike bak
med17%kariesfrie18åringer. 18åringenei Vedavågen(9,3%)ogSkudeneshavn(10,8%)harmye
kariesi 2014,ogservi påtallenei Skudeneshavnfor 2013hardeen gjennomsnittpå17%.

Begrunnelsefor valgav indikator: Desiste30årenehardet skjedden betydeligbedring i tannhelsen.
Flerebarnogungehar ingeneller få "hull" i tennene.Blantvoksneogeldreer det flere somharegne
tenner i behold,ogsomklarerseguten protese.Men fortsatt varierertannhelsenmedalder,
økonomi,hvor i landetmanbor ogom mantilhører en utsatt gruppeeller ikke.Dårligtannhygienehar
klaresammenhengermedkostholdogbla.høyt inntakavbrus,juiceogsmåspisingogrenholdav
tenner.Kilde:FolkehelseinstituttetogtannhelseRogaland
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Diagram 3.6.10.2: 12-åringer uten behov for fyllinge r, 2011-2014

Prosentav12åringenemedbehovfor fyllinger,2007-2014i områdeneÅkra,Vedavågen,Skudeneshavn,Kopervik.
Norheim,RogalandogNorge.Kilde:TannhelseRogaland.

Diagram 3.6.10.3: Barn og unge (18-åringer) uten be hov for fyllinger, 2011-2014

Prosentav18åringenemedbehovfor fyllinger,2007-2014i områdeneÅkra,Vedavågen,Skudeneshavn,Kopervik.
Norheim,RogalandogNorge.Kilde:TannhelseRogaland.
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Tabell3.6.11.1:Brukerplankartleggingpersonermedrusproblematikkeller psykiskhelseog
rusproblematikki kontakt medkommunaletjenester,2014
År 2014
Antall kartlagte 272
Andeli.f.t. folketall 18år ogeldre
(31470) 0,86%
Andelmenn/ kvinneri % 72/28

Tabell3.6.11.2:Aldersfordelingbrukerplankartlegging personermedrusproblematikkeller psykiskhelse
ogrusproblematikki kontakt medkommunaletjenester, 2014

Aldersfordeling 18-24år 25-34år 35-44år 45-54år
55 år og

eldre
Antallbruker 23 51 77 74 47
Andelbrukerei % 8,5 18,8 28,3 27,2 17,3

3.6.11BRUKERPLAN

Brukerplankartleggingavpersonermedrusproblematikk eller psykiskhelseogrusproblematikki
kontakt medkommunaletjenester: Deter 272kartlagtei brukerplanunderfølgendeområde.Dette
utgjør0,86%i.f.t. folketallet i kommunenover18år. Avde272kartlagteer 72mennog28kvinner.
Over40%avdekartlagteinnenruser over45år. Innenrusfeltetblir en regnetsomgammelnåren er
over45år, damangeharomfattendehelseutfordringer ogstatistikkenviserat en ofte ikkenårenhøy
alder.

Brukerplankartleggingpersonermedpsykiskhelseogrusproblematikk(ikke rus) i kontakt med
kommunaletjenester: Deter 293kartlagtei brukerplaninnendette området. Detteutgjør0,93%av
i.f.t. folketallet i kommunenover18år. Avde 293 kartlagteer 29mennog71 kvinner.Fordenne
gruppener det deeldstesomharstørstutfordringer medsinpsykiskehelse.

Deter småendringeri.f.t. antallkartlagtefra år til år. Deendringenesomer, skyldessannsynligvis
endringeravhvemsomkartleggereller i organisasjonen.Antallpersonermedrusmiddelproblemer
sommottar tjenesterfra kommunenharholdt segstabilt de siste10år.

Begrunnelsefor valgav indikator: Brukerplaner et verktøyfor kommunerfor å kartleggeomfanget
ogkarakterenavrusmiddelmisbrukogpsykiskhelseblant brukerneavkommunenshelse-,omsorgs-
ogvelferdstjenester.Verktøyetkanbrukestil kartlegging,kvalitetssikring,utviklingogplanleggingav
tjenester.Opplysningerom bl.a.kjønn,alderogbarn kartlegges.Funksjonsnivåetpååtte områder
kartleggespåen tredelt skalasomangiralvorlighetsgraden.Brukavtjenester,bådekommunaleog
ikkekommunale,ogforventet etterspørseletter tjenesterkartlegges.Deter de ansattei kommunene
sombenytterkartleggingsverktøyet.



96

Tabell3.6.11.3:Brukerplankartleggingpersonermedpsykiskhelse(ikke rus) i kontakt medkommunale
tjenester,2014
År 2014

Antall 293
Andeli.f.t. folketall 18år ogeldre
(31470) 0,93%
Andelmenn/ kvinner 29/71

Tabell3.6.11.4:Aldersfordelingbrukerplankartlegging personermedpsykiskhelseogrusproblematikk
(ikke rus) i kontakt medkommunaletjenester,2014

Aldersfordeling 18-24år 25-34år 35-44år 45-54år
55 år og

eldre
Antallbruker 27 48 39 66 113
Andelbrukerei % 9,2 16,4 13,3 22,5 38,6
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Diagram3.6.12.1:Antibiotika, 3 årsglidendegjennomsnitt, 2007-2010

Brukereavlegemidlerutlevert på resepttil personer 0-74år. Antibiotikatil systemiskbruk (J01)Brukeredefineres
sompersonersomharhentet ut minstén resepti kalenderåret.Dersomen brukerhenterut flere resepter på
sammelegemiddeltellesvedkommendesombrukerbareén gang.
Statistikkenviser3 årsglidendegjennomsnitt(dvs. gjennomsnittfor overlappende3-årsperioder).4. Forholdstall
(Norge=100),standardisert= Forholdmellomkommunensstandardiserteandelogandelenpålandsbasiset gitt år,
angitt somgjennomsnittover3-årsperioder.Eksempler; forholdstall=130betyr at kommunensstandardiserteandel
er 30%høyereennlandsnivået.Et forholdstallpå87betyr at kommunensstandardiserteandeler 13%lavereenn
landsnivået.Kilde:folkehelseinstituttet.Kommunehelsa.

3.6.12ANTIBIOTIKA

Antibiotika: Brukenavantibiotikai Karmøykommuneharøkt de sisteårene.I tidsintervallet2011-
2013lå Karmøykommunesandel(dvs.gjennomsnittetfor 3 årsperioden)12 %høyereenn
landsgjennomsnittet(Norge=100). Karmøykommunesstandardiserteandelliggerhøyereenn
landsgjennomsnittetogsnittet for Rogalandi heleperioden.

Begrunnelsefor valgav indikator: Økendeantibiotika-resistenshosbakterierer en alvorligtrusselfor
fremtidig medisinskbehandling.Overvåkingenviseren økningi infeksjonermedantibiotika-resistente
gulestafylokokkerde siste10årenei primærhelsetjenesten.Fra2010harNorgehatt flere større
utbrudd medvancomycin-resistentetarmbakterieri sykehus.Forekomstenavblodforgiftningerog
andreinfeksjonermedESBL-resistentebakterierhar økt dramatiskinternasjonaltoger ogsåøkendei
Norge.Detviktigsteforebyggendetiltaket er å begrenseantibiotikabrukenogvelgesmalspektredei
stedetfor bredspektredeantibiotika.Kilde:Folkehelseinstituttet.
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Status Mulige årsaker Mulige konsekvenser
/forklaring

Diabetes

(standardisert,
glidende
gjennomsnitt)

Gradvisøkningi bruk av
medikamentermot diabetestype
2 fra 2007-2013.727personer
årliggjennomsnitt2011-2013.

Diabetesvil trolig økei fremtiden
somfølgeavovervekt,kosthold
og inaktivitet.

Arv,overvekt,for lite fysisk
aktivitet, usuntkosthold.

Skadeavblodårerog indre
organer,økt risikofor
hjerteinfarkt,hjerneslag,
nyresvikt,amputasjon,
nedsattsynog følsomheti
beina,impotenshosmenn,
nevrologiskeproblemer.
Bivirkninger;skaderpånyre
og lever.

Hjerte

ogkar-

sykdom-

mer

(standardisert,
glidende
gjennomsnitt)

Spesial-

helse
tjenesten

Medika-
menter

Kolestrol-

senkende
midler

Dødelighet

Økningi antallpersonersomvar i
kontaktmedprimærhelsetjenesten
for hjerte ogkarsykdommeri 2011-
2013(4492personeri årlig
gjennomsnitt).

753,7personeri årliggjennomsnitt
ble innlagti spesialhelsetjenesten
fra 2011-2013.

Økningi bruk avmedikamenter
mot hjerte karsykdommerfra
2005– 2013.Detvar5198,7
personeri årliggjennomsnitti
2011-2013.2611varmennog
2587,7varkvinner.

Økningi bruk av
kolesterolsenkendemidler fra
2005-2013.I 2011-2013vardet i
årliggjennomsnitt2376,6
personer.1847varmennog
1429,7varkvinner.

Gradvisreduksjoni dødelighet
fra 1998– 2012.I perioden2003-
2012vardet 18,7personerårlig
hvor hjerte karvardødsårsaken.
Dødelighetener høyerefor menn
(12,5)ennkvinner(6,2).

Arveligefaktorersammen
medmiljøfaktorersom
røyking,høytblodtrykk,høyt
kolesterolnivåogdiabetes.

Hverdagsaktiviteteni
befolkningener kraftig
redusert,slikat total mengde
fysiskaktivitet har sunket.

Hjerteogkarsykdommer
hengerogsåsammenmed
stress;det psykiskeharmyeå
si.

Genereltsett oppsøkerflere
kvinnerennmennfastlegen;
dette kanforklarehoeav
grunnentil at enhøyere
andelavkvinner bruker
medikamenteneennmenn.

Hjertekarsykdommene
behandlesslikat tilstanden
blir stabilog ikkefår utvikle
seg.

Fortidlig sykdomogdød.

Høyandelmedikamentbruk
kanogsåhasammenheng
medat pasientenerasktgis
medisinerfor å forebyggede
alvorligstekonsekvensene.

Kvinnerer flinkereå oppsøke
lege,brukermer
medikamenteri form av
forebyggendebehandling,
har høyerelevealderog
færredøravhjerte ogkar
sykdommerennmenn.

Eldremenneskerdøroftere
avorgansviktsomfølgeav
alderdom,hjerte og
karsykdommer.Detkan
forebyggesmedfysisk
aktivitet, godtkosthold;dvs.
at inaktivitet og
overvekt/fedmeøker
risikoenfor å utviklehjerte-
ogkarsykdommer.

3.6.13VURDERINGAVÅRSAKSFORHOLD,KONSEKVENSEROGFORKLARINGER
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Status Mulige årsaker Mulige
konsekvenser/forklaring

KOLSog

Astma

(standardisert,
glidende
gjennomsnitt)

Økningi brukavmedikamenterfra
2007– 2013.1345bruker
medikamentenei årliggjennomsnitt
i 2011-2013.Deter flere kvinner
(762)ennmenn(583).

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

Mye mindrefokuspåat røyking
varskadeligtidligere.Ansatte
røktepåarbeidsplassenog
konsekvensenekommernå.

Røykelovenhar trådd i kraft.

Pustebesvær,hoste,tretthet,
psykiskeogsosiale
konsekvenser.

Lettereå få infeksjonerslikat
antibiotikakanbenyttes
hyppigere.

Smerter

(standardisert,
glidende
gjennomsnitt)

Gradvisøkningi bruk av
medikamenterpåreseptfra 2007-
2013.7335personerbenytter
medikamentenei årliggjennomsnitt
fra 2011-2013.

Deter flere kvinner(4434)ennmenn
(3482)sombrukermedikamentenei
årliggjennomsnitti 2011-2013.

Mangelidelserhvorkroniske
muskel– skjelett lidelserer
blant devanligste
smertetilstandene.

Må seesi sammenhengmed
sykemeldingerpå
arbeidsplassenogmuskelog
skjelett lidelser.

Kronisksmertetilstandog
psykiskelidelserer blant de
viktigsteårsakenetil at menn
ogkvinnerfaller utenfor
arbeidslivetfør pensjonsalder

Muskel–

ogskjelett-

lidelser

(standardisert,
glidende
gjennomsnitt)

I 2011-2013fikk 9026personeri årlig
gjennomsnittstilt diagnosenhos
fastlegeneller legevakt.Deter flere
kvinner(274pr. 1000innbyggere)
ennmenn(210pr. 1000innbyggere)
somoppsøkerlegetjenesten.

Arv,over,underog
feilbelastning,skader.

Årsakavstressoghøyekravpå
arbeidsplassen,mangelpåfysisk
aktivitet.

Muskelogskjelett lidelserog
psykiskelidelserer hyppigste
årsaktil legemeldtsykefravær.

Redusertlivskvalitet,
sykefravær,uføretrygd.

Kronisksmertetilstandog
psykiskelidelserer blant de
viktigsteårsakenetil at menn
ogkvinnerfaller utenfor
arbeidslivetfør pensjonsalder.

(Sekapiteletom legemeldt
sykefraværoguføretrygd).
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Status Mulige årsaker Mulige
konsekvenser/forklaring

Psykiske
lidelser

(standardisert,
glidende
gjennomsnitt)

Primærhelse-
tjenesten

Legemidler

Antidepres-
siva

Sovemidler/
beroligende

126personerpr. 1000innbyggere
var i kontaktmedprimær
helsetjenesteni 2011-13ogfikk
stilt diagnose.Karmøyliggerunder
snittet for landetogNorge.

Økningi brukavmedikamenter
mot psykiskelidelser
(antidepressiva,antipsykotiske,
sovemidlerogberoligende)fra
2005– 2013.5188,3personeri årlig
gjennomsnittbruker
medikamentene,ogdet er flere
kvinner(3201)ennmenn(1987,3).
Karmøykommuneliggerhøyere
gjennomsnittetfor landetog fylket.

Økningi brukavantidepressivafra
2005– 2013,2333personer
benyttermedikamenteti årlig
gjennomsnitt,flere kvinner(1518,7)
ennmenn(814,3).

Økningi brukavsovemidlerog
beroligendemidler. I 2010-2013var
det 3837personersomårligbrukte
medikamentet,flere kvinner
(2381,7)ennmenn(1455,3).

Arbeidsrelatert;arbeidsgiverer
ikkeflink å tilrettelegge
arbeidet,ansattblir ikkehørt av
lederenpåstedet,lavsosial
støtte,negativesosiale
relasjonerpåarbeidsplassen,
samfunnetstiller mer kravenn
tidligere,søvnproblemer,
perfeksjonisttilværelse,
ekteskapsproblemer,en av
ektefellenependler(tærerpå
forholdet/familien).

Toavfem menerat
sykefraværeter forårsaketav
helseplagerpåjobben.

(Sekapiteletom legemeldt
sykefraværoguføretrygd).

Sammenhengmeddepresjon,
søvnproblemerogangst.

Barnav foresattemedpsykiske
lidelserharstørresannsynlighet
for å utviklepsykiskelidelser.

UNGdataundersøkelseviserat
ungdommenesliter mer psykisk
nåenntidligereogsærlig
gjelderdette jenter. Deter
viktigå finne årsaktil dette for å
forebygge.Samtidigvet enat
denviktigsteforebyggende
faktoreni ungdomstidener et
godt forhold mellomforeldre-
barn(sekapittelom UNGdata)

Personersomarbeider
turnus/offshoreogsnurdøgnet
benytter hyppigeresovemiddel
for å snudøgnet.

Psykiskelidelserog
rusmiddelbrukhengerofte
sammen.

Høyereandelsomfår
legemeldtsykefravær.
Legemeldtsykefraværkangå
over i uføretrygdpåsikt.

Psykiskelidelserer denandre
størstegruppenavlegemeldt
sykefraværi Karmøykommune
ogpålandsbasis.

Sosialstøtteogdet å utvikle
mestringsevneer deviktigste
beskyttelsesfaktorenemot
utviklingavpsykiskelidelser.

Desammefunneneer gjort
m.h.t. ungdommer.Tilhørighet
er blanddeviktigstfaktorene
for å forebyggepsykiskuhelse.
Etgodt foreldre-barnforhold
er viktig (sekapiteletom UNG
data).

Godetilgangpåfriområder,
sosialemøteplassersom
inviterer til tilhørighetogsosial
inkluderingi nabolageter viktig
for å forebyggeensomhet.
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Status Mulig årsaker Mulige
konsekvenser/forklaring

Vaksinasjons-
dekning

(andeli
prosent)

Vaksinasjonsdekningmellom
95og98%for barn2 og9 år, 2008-
2012,årliggjennomsnitti Karmøy
kommune.

Mulig trend at høytutdannede
personerer mer kritisketil
vaksinering.

Potensialtfarligesykdommer
kanblomstreopp igjen.

Kreft

(standardisert,
glidende
gjennomsnitt)

Gradvisøkningi antallnye
krefttilfeller etter 1998.I perioden
2003-2012er det årlig i
gjennomsnitt218somfikk stilt
diagnosenkreft (nyetilfeller).
personer.

Dødelighetavkreft er synkende.
Antalldødsfalli årligegjennomsnitt
fra 2003-2012hvordødsårsaker
kreft er 38,9personer.Deter flere
menn(21,4)ennkvinner(17,5).

Utviklingavkreft:
Livsstilsfaktorersomrøyking,
stoffer i miljøet, fedme,
kosthold,alkohol,infeksjonerog
mangelavfysiskaktivitet,
kosthold,overdrevensoling
påvirkerrisikoenfor å utvikle
kreft.

Stabildødelighetskyldesbedre
behandlingogtidligere
oppdagelse.

Folkleverlengre,økendeandel
eldrediagnostiseresmedkreft.

Fortidlig sykdomogdød.

Lidelserogkostnaderfor
samfunnet.

Fysiskaktivitet ogriktig
kostholdkanforebygge
forekomstenavkreft noe.

Innleggelse
sykehus

(standardisert,
glidende
gjennomsnitt)

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

Sammenhengmedøkningi
øvrigediagnosegruppersom
hjerte ogkarsykdommer,
diabetesogKOLS.

Tannhelse

(absolutttall)

5- åringeneharhatt godfremgangi
antall kariesfrietenner fra 2007–
2014,menårligevariasjoner.

12-åringenehar hatt godfremgang
i forekomstavkariesfrietenner i
alleområdenefra 2007-2014.

For18– åringeneharhatt god
framgangmedantall kariesfrie
tenner i samtligeområdermen
medårligevariasjoner.

Karmøykommunesett underett
liggerundersnittet for fylket og
landet.

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

Dårligtannhygieneogtenner
når deer voksne.

Sosioøkonomiskstatushenger
sammenmedgodhelseog
tannhelse.

Utdanningsnivåetblant
foresattehar økt. Demed
høyereutdanningtrener mer,
spisersunnereogdedette
påvirkerogfår konsekvenser
for barna.

Påsiktdersom
utdanningsnivåetfortsetter å
stigevil enmuligendringogså
kunnesporespå tannhygienen
til barnogunge.



102

Status Mulige årsaker Mulige
konsekvenser/forklaring

Bruker-
Plan
(absolutttall, andeli
prosent)

Rusogpsykiskhelse

Psykiskhelse

272kartlagte,0,86%av
folketallet i Karmøy
kommune.72%er menn
og28%er kvinner.Over
40%avdekartlagtepårus
er over45år.

293kartlagte,0,93%av
folketallet i Karmøy
kommune.Avde kartlagte
er 29%mennog71%
kvinner.

Småendringerpr. år.

Bedreoversiktover
gruppenogdensbehov.

Rusmisbrukogpsykisk
helsehengerofte
sammen.

Bedreframtidig
planlegging.

Antibiotika
(forholdstall,
standardisert)

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

Mulig forklaring;
fastlegeneskriverut mer
antibiotikaennandre
steder.

Pasienteneønskerå
benytteantibiotika,får
reseptsomdeskalta hvis
de ikkeer friskeetter 2-3
dager;starter
behandlingenmeden
gang.

Antibiotikabrukhar
sammenhengmedKOLSog
økt infeksjonsfare

(Sekapiteletom KOLS)

Resistentebakterier.

Økningi infeksjonermed
antibiotikaresistentegule
stafylokokkerdesiste10
årenei
primærhelsetjenesten.
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Løpendeoversiktoverhelsetilstandeninneholderårshjulfor oversikten,hvilkefaktorer/forhold
kommunenskalfølgesærligmedpåogansvarsområdene til etatene,rutiner, kontaktpersoner,
avvikshåndtering,kilderog referanser.

44.. SSYYSSTTEEMM FFOORRLLØØPPEENNDDEEOOVVEERRSSIIKKTT

44..11 ÅÅRRSSHHJJUULLFFOORRLLØØPPEENNDDEEOOVVEERRSSIIKKTT

Oktober/november:
Informasjonrådmannens
ledergruppeogderigjennom
etatene

April/mai:
informasjon
(presentasjon)
rådmannens
ledergruppeog
derigjennometatene

Etatenesamlerstatistikkiht.
oppsattefaktorer/forhold,

deninternestatistikk-
gruppenog

drøfter/evaluererdeni lys
avlokaleforhold.

Etatenesamlerstatistikkiht.
oppsattefaktorer/forhold,

deninternestatistikk-
gruppenog

drøfter/evaluererdeni lys
avlokaleforhold.
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Tidspunkt:1.-2. kvartal

Etat Avdeling/
område

Indikator / forhold

Oppvekstog
kultur:

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

Barnehage Andelstyrereogpedagogiskelederemedgodkjent
barnehageutdanning.
Andelbarn1-5år medbarnehageplass.
Andelminoritetsspråkligebarn.

Teknisk: Demografi Befolkningsutvikling(sonevis).
Framskrivingavaldersfordeling
Innvandrerognorskfødtemedinnvandrerforeldre.
Innvandreri Karmøyetter verdensdel.

Samferdsel,
transport,
infrastruktur

Trafikkøkning
Trafikkulykker
Sykkelveinett.

Miljø Drikkevannskvalitet.
Tilgangfriområder.

Levekår Personerunder18år i lavinntektsfamilier.

Helseogomsorg: Rusog
psykisk
helse

Brukerplan- oversiktovergruppenogsentralefaktorer

Helse Evalueringavtemaområdesykdomoghelsei folkehelseprofilen
Årsverk/ressursbruk– skolehelsetjenesten/helsesøstre og
barnevern

Helsesøster-
tjenesten

Resultaterveiing 8. klasse

Barnevern Andelundersøkelsermedbehandlingstidover3 måneder.
Årsverkmedfagutdanningpr. 1000innbyggere.
Barnmedtiltak.
Antallbarnsomakuttplassers.

NAV Ungeuføre.
Mottakereavsosialstønad.
Arbeidsledighet.

Sentral-
administrasjonen:

Folkehelse/
SLT

Årligfolkehelseprofil
Kriminalstatistikk
Tannhelse
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Tidspunkt: 3.– 4. kvartal
Etat Avdeling/

område
Indikator/forhold

Oppvekstog
kultur:

Skoleog
barnehage

Utviklingenoverfaktorene/forholdenefra 1. og2. kvartal
gjennomgåsi grovetrekk medfokuspånegativutvikling.

Teknisk: Demografi,
samferdsel
transportog
infrastruktur,
miljø, levekår

Utviklingenoverfaktorene/forholdenefra 1. og2. kvartal
gjennomgåsi grovetrekk medfokuspånegativutvikling.

Helseogomsorg: Rusogpsykisk
helse,helse,
helsesøster-
tjenesten,
barnevern,NAV

Utviklingenoverfaktorene/forholdenefra 1. og2. kvartal
gjennomgåsi grovetrekk medfokuspånegativutvikling.

Fastlegene Årsrapport.
Sentral-
administrasjonen:

Folkehelse
SLT

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

Tidspunkt:årlig/ hvert 3. år

Etat Avdeling/
område

Hva?

Helseogomsorg: Rusog
psykiskhelse

Brukerplan

Sentral-
administrasjonen:

Folkehelse/
SLT

UNGdataundersøkelse– 2016,2019,2021…

Etateneharansvarfor å fremskaffestatistikkeni h.h.t. overforståendeliste ogårshjul.
Hveretat harenpersonsomskalkoordinerearbeidet medåsamleinn statistikkenfra sinetat
(statistikkgruppe).
Statistikkenskalgjennomgåsogdrøftesavstatistikkgruppenfør denleggesfram for rådmannens
ledergruppe.
Folkehelsekoordinatorkaller inn til møter.
Rådmannensledergruppeskalmotta løpendeoversikt2 gangerårligmedkommuneoverlegeogandre
medlemmerfra statistikkgruppentil stede.
Rådmannensledergruppeharansvarfor å spreinformasjoneni heleorganisasjonen.
Avvikpådisserutineneskalmeldesinn i kommunensavvikssystem.
Det løpendeoversiktsarbeidetskalårligevalueresavfolkehelseforum,statistikkgruppenog
rådmannensledergruppe.

44..33 RRUUTTIINNEERRFFOORRAARRBBEEIIDDEETT
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Etat Avdeling Kontaktperson
Oppvekstogkultur Skole RådgiverBjørnNøttum

Helseogomsorg Helse
NAV

AvdelingssjefhelseAslaugIreneSkjold
KommuneoverlegeMohammedMiran Miah
Prosjektunge& uføreHallvardMellingenLothe

Teknisk Stab SamfunnsplanleggerHåkonRandal
Sentraladministrasjonen Stab SLT-/folkehelsekoordinatorSiriMerete Alfheim

Avvikpådennerutinen skalregistreresogbehandles i avvikssystemet.Detvil siat feil/svikt blir rettet opp,
ogendringerblir gjort for å sikreat tilsvarendeavvikikkeskjerigjen.

Løpendeoversiktsarbeidskalleggestil grunnfor kommunaltplanarbeid.

Løpendeoversiktsarbeidskaldannegrunnlagetfor arbeidet meddet 4. årligeoversiktsdokumentet.

Oversiktsdokumentetskalleggestil grunnfor planstrategien.

44..44 KKOONNTTAAKKTTPPEERRSSOONNEERR
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Diversekilder/databaser:

Helsedirektoratet
www.helsedirektoratat.no

Lover
Folkehelseloven.
Forskriftom oversiktover folkehelsen.
Godoversikt- en forutsetningfor godfolkehelse.Enveiledertil arbeidetmedoversiktoverhelsetilstandog
påvirkningsfaktorer.
Plan-ogbygningslovmedforskrift.

Karmøykommune
Helse-ogomsorgsetat

Fastlegene/kommuneoverlege
LokaltNAVkontor
Rushelsestasjon
Lokaltbarnevern
Lokalhelsesøstertjeneste

Oppvekst-ogkulturetat
Lokaleskoler
Barnehager

Teknisketat
VARavdelingen
Tekniskavdeling
Samfunnsplanlegging/ kommuneplanenssamfunnsdelogarealdel

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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NorthernIrelandin 2014»,Eur.J.PublicHealth,vol. 24,2014.
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Muskel-ogskjelettlidelser,sammenmedpsykiskelidelser,er denhyppigsteårsakentil sykefraværi Norge.Fysiskaktivitet kan
forebyggemuskel-ogskjelettlidelser.Kilde:Folkehelseinstituttet.

Nasjonalefagligeretningslinjerfor forebygging,utredningogbehandlingavovervektogfedmehosbarn ogunge,2010

NordhagenR,NielsenA,StigumH (2005):ParentalreportedbullyingamongNordicchildren:a population-basedstudy.Child
CareHealthDev2005.

Overdrevenfrykt for eldrebølgen,NHHbulletin E.B.D.Normann;2010.

RapportIS1798,Utviklingsstrategifor helsestasjons-ogskolehelsetjenesten

Rechel,B.Migrationandhealth in the EuropeanUnion. Berkshire:OpenUniversityPress;2011.
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SamdalO.,ByeH.H.,ThorsheimM.S.,DisethÅ.R.,FismenA-S,HaugE.,LeversenI.,WoldB.,«Sosialulikhet i helseoglæringblant
barnogunge.Resultaterfra en landsrepresentativspørreskjemaundersøkelse,Helsevanerblant skoleungdom.EnWHO
undersøkelsei flere land.HEMIL-lsenteretUniversitetet i Bergen,2/2012.

Sosialstøtteogutviklet 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,mestringogresultater.NOVA/rapport9/11.
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Vi hargodearbeidsmuligheteroglevendehandelpåstedetvi bor.

Kommunenhargodemøteplasseri boligområderogbyrom sominnbyrtil liv, lek,samværog

tilhørighet.

Vi hargodeskolerogbarnehageruten mobbing,ogmedet systemfor å fangeoppbarnogunge

somfallerutenfor.

Vi hargodoversiktoverhvilkesærskiltehelse– og trivselsutfordringervi har i kommunenvår,og

hvilkespesiellegoderogressursersomfinneshososs.Vivet hvilkefrivilligeorganisasjonervi har i

kommunen,oghvaslagstilbud dehar.

Deter trygt ogattraktivt å gåogsyklei kommunen– ogsåom nettene.

Vi harnærhettil grøntområderfor lek,rekreasjon,oganleggfor idrett ogfriluftsliv.

Vi jobberkontinuerligfor å reduserestøyoglokalluftforurensning.

Vi tilretteleggerfor nødvendigetjenesterfor allepå tversavalder,kultur ogfunksjonsnivå.

Vi harenhelhetligboligpolitikkog tilstrekkeligogvariert i boligutbyggingtil folk i alle livsfaser med

ulike ressurser.

Vi satserpå forebyggendehelsetjenestergjennomet attraktivt friskelivtilbud,helsestasjonog

skolehelsetjeneste.

Kilde:Helsedirektoratet
Sjekklistener en inspiratorfor desomjobbermedkommuneledelse.Denbørhengepåallekontordørerpåalle
kommunehus.
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