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Innledning
Oversiktsdokumentet over folkehelsa og påvirkningsfaktorene skal peke på viktige utfordringer og fortrinn i
Gjesdal kommune. Kommunen er pålagt å ha oversikt over helsetilstanden og påvirkningsfaktorene
(folkehelseloven § 5.)
Datagrunnlaget er henta fra Folkehelseinstituttet, Rogaland fylkeskommune og Ungdataundersøkelsen.
Dokumentet er grunnlag for videre arbeid med planstrategien, hvor kommunen skal vurdere behovet for
revidering av kommuneplanens samfunnsdel.
Dokumentet peker bare på et lite utvalg av tilgjengelig statistikk og datamateriale. Statistikk er ikke er
eksakt bilde på virkeligheten, og det er nødvendig å diskutere hva som eventuelt ligger bak tallene før det
kan konkluderes med at man står overfor en utfordring eller noe positivt som kan bygges videre på.
Eventuell tiltaksutforming basert på oversiktsdokumentet krever brukermedvirkning og involvering av
relevante parter underveis i prosessen.
Oversiktsarbeidet er en viktig del av kommunens folkehelse- og planleggingsarbeid. Som et ledd i
oversiktsarbeidet skal kommunen også ha løpende oversikt over helsetilstanden i kommunen. Dette
innebærer at dette dokumentet blir oppdatert gjennom jevnlig i kommunestyreperioden. Ved behov vil
kommunen ha mulighet til å justere hvilke indikatorer det følges spesielt med på.
Det finnes et stort antall tema og datakilder med relevans for folkehelsearbeidet. I dette dokumentet er det
valgt å vise et lite utdrag under hvert punkt. Temaene er valgt på grunn av at de skiller seg ut i positiv eller
negativ retning sammenligna med andre kommuner i Rogaland, eller fordi det er viktige satsingsområder i
relevante planer i Gjesdal.

Det systematiske folkehelsearbeidet

Innhold
I henhold til forskrift om oversikt over folkehelsa, § 3,
skal kommunen ha opplysninger om og vurderinger av
disse temaene:

Hva er folkehelse?
Folkehelse er helsetilstanden til befolkninga i Gjesdal
kommune.
Begrepet handler også om de økonomiske, fysiske,
psykiske og miljømessige forhold som påvirker
helsetilstanden.

1.

Befolkningssammensetning

2.

Oppvekst- og levekårsforhold

3.

Fysisk, biologisk, kjemisk og sosialt miljø,
inkludert skader og ulykker

Folkehelsearbeid handler om å bygge et Gjesdalsamfunn som gjør det lett for den enkelte innbygger å
ta vare på sin egen helse.

4.

Helserelatert atferd

Det er to hovedmål for folkehelsearbeidet:

5.

Helsetilstand

1. Bedre helsetilstanden

2. Utjevne sosiale ulikheter

Lese-veiledning
De fleste sidene i dokumentet består av en eller flere figurer. Disse kan
ikke forstås uten å lese teksten på samme side. Mange sider har
dessuten tekst som beskriver andre indikatorer enn den utvalgte figuren.
Alle indikatorene er merket med en link til datakilden, hvor man kan få
mer utfyllende informasjon om datagrunnlaget og tolkninger.
Dersom man går inn i FHI sin folkehelseprofil (til høyre) kan man klikke
på hver enkelt indikasjon for å få detaljerte tall.
Dokumentet viser kun et utdrag av all statistikk om temaene. De
indikatorene Gjesdal scorer spesielt høyt og lavt på er valgt ut (i FHIprofilen vises disse med rød og grønn farge). I tillegg er det valgt ut
indikasjoner basert på kunnskap om lokale forhold og andre tilgjengelige
datasett.
På den siste siden i dokumentet linkes det til hele datagrunnlaget.

FHI sin folkehelseprofil for Gjesdal kommune 2019

1. Befolkningssammensetning

Alderssammensetning har mye å si for hvordan folkehelsa i
kommunen er.
Folketallet i Gjesdal økte med 63 prosent mellom 1990 og 2018. Veksten
var spesielt sterk mellom 2004 og 2014. De siste årene har folketallet vært
stabilt.
Gjesdal har en ung befolkning. Høyt antall barnefødsler, og få dødsfall, gjør
at fødselsoverskuddet er høyt. Siden 2016 har flere flyttet fra Gjesdal enn
til, noe som betyr at kommunen har netto utflytting. En viss innvandring og
høyt fødselsoverskudd gjør at kommunen likevel har hatt vekst i folketallet.
Per 3. kvartal 2019 er det 11 982 innbyggere i Gjesdal kommune.
Figuren viser at det er store forskjeller på barnekullene i de yngste
aldersgruppene. Det gir utfordringer for planleggingen av barnehage- og
skoletilbudet. I dag er Gjesdal en av kommunene i landet med lavest andel
personer over 80 år. Det kommer imidlertid fram av figuren at antall eldre
vil øke i tiden som kommer. Det ligger an til en dobling av antall personer
over 67 år i løpet av en tiårsperiode. Det har innvirkning på hvordan
Gjesdal kommune bør planlegge samfunnsutviklinga generelt, og for
dimensjonering av eldreomsorgen spesielt.

Befolkningspyramide som viser aldersfordelingen til innbyggerne i Gjesdal.
Ved å klikke på linken kan man endre årstall, og se modell av framtidig aldersfordeling.
Figur 2.4.2. i Telemarksforsknings regionale analyse.

2. Oppvekst- og levekårsforhold
Inntekt og økonomi
Inntekt og økonomi er viktige påvirkningsfaktorer for helse.
Likhet i fordeling av økonomiske ressurser påvirker andre
samfunnsmessige forhold positivt. Det antas at økonomisk ulikhet i et
samfunn kan lede til økt kriminalitet, kulturelle forskjeller og politiske
konflikter mellom ulike grupper i samfunnet.
I Gjesdal kommune er inntektsulikheten stabilt på et lavt nivå, også
sammenligna med Rogaland og hele landet. Dette vises i den såkalte
«Gini-koeffisienten», som for Gjesdal er 0,206.
I tillegg til god score på Gini-koeffisienten ligger Gjesdal svært bra an når
det gjelder ulikheter i forventa antall leveår mellom to utdanningsgrupper
(indikator 28 i FHI-barometeret). På denne indikatoren er Gjesdal blant de
10 beste kommunene i landet.
Reduksjon av sosial ulikhet er et av de to sentrale målene i
folkehelsearbeidet. Tallene indikerer at Gjesdal-samfunnet har lav sosial
ulikhet. Dette er blant de fremste fortrinnene i Gjesdal kommune.

Inntektsulikhet i kommunene, 2017.
0 = perfekt likhet. 1 = perfekt ulikhet

2. Oppvekst- og levekårsforhold
Opplevelse av fattigdom
Oppvekstsvilkår og barnefattigdom har mye å si for helsetilstanden
i samfunnet, i nåtid og i framtida.
Husholdningene i Gjesdal har også den tredje høyeste medianinntekten i
Rogaland (Folkehelseprofil, side 11).
Tabellen under viser at Gjesdal er blant kommunene i landet med færrest
barn og unge i lavinntektsfamilier (indikator 5 i FHI-barometeret). Dette er
positive tall.
Samtidig viser tabellen til høyre at flere ungdomsskoleelever i Gjesdal enn
i nabokommunene vurderer økonomien til sin familie som dårlig
(Ungdata).

Barnefattigdom: barn i husholdninger med vedvarende lavinntekt
2013

2014

2015

2016

2017

Norge

8,6 %

9,4 %

10,0 %

10,3 %

10,7 %

Rogaland

5,6 %

6,2 %

6,7 %

7,3 %

8,1 %

4,1 %
(112 barn)

5,6 %
(153 barn)

5,5 %
(153 barn)

5,3 %
(147 barn)

5,0 %
(141 barn)

Gjesdal

2. Oppvekst- og levekårsforhold
Skole
Gode skoler har stor betydning for folkehelsa.
Tiltak som settes inn i skolen når hele befolkninga, på et tidlig stadium i
livet. Figuren oppsummerer nivået på indikatorer som kan sees i
sammenheng, for å vise kommunens styrker og svakheter på området.
Det er imidlertid en del informasjon som ikke synes i en slik tabell, så
videre tolkning i sammenheng med annen kunnskap er nødvendig.
Gjesdalskolen ligger svært godt an når det gjelder antall elever på laveste
nivå for lese- og skriveferdigheter. Det ser imidlertid ut til at andelen
femteklassinger med laveste mestringsnivå i lesing har økt de siste årene,
mens det er motsatt når det gjelder regning.
Sammenligna med andre kommuner er det færre ungdomsskoleelever i
Gjesdal som trives på skolen. Vi vet at det er sammenheng mellom trivsel
på skolen og psykisk helse. Tallene viser at ungdomsskoleelevene i
Gjesdal er mer utsatt for mobbing, trakassering og/eller utestenging enn
snittet i Rogaland og landet for øvrig.

Kvalitetsmeldingen 2019 om videregående opplæring viser at Gjesdal er
blant kommunene som har størst andel elever som ikke fullfører den
videregående skolegangen. Av elevene som startet på videregående
opplæring i 2011, 2012 og 2013 gjennomførte 72,7 % i løpet av fem år.
Kun én kommune i fylket har lavere gjennomføringsgrad denne perioden.
Fylkessnittet er 76,7 %.

Oppsummering av utvalgte indikatorer. Side 21 i utvida folkehelseprofil.
Gjesdal-tallene er markert med grønt. De andre Rogaland-kommunene er grå.
Lang avstand fra midten er positivt.

3. Fysisk, biologisk, kjemisk og sosialt miljø, inkludert skader og ulykker

Både det fysiske, biologiske, kjemiske og sosiale miljøet påvirker
helsa til folk og da helsetilstanden i befolkninga.

Gjesdal kommune ligger omtrent på fylkes-snittet når det gjelder
registrering av antall skader behandla i sykehus. Gjesdal kommune har
svært god kvalitet på drikkevannet.
I datagrunnlaget er det spesielt faktorer som spiller inn på det sosiale
miljøet som skiller seg negativt ut, og som kommunen må se nærmere
på.

Ungdomsskoleelever i Gjesdal oppgir at de er mindre fornøyd med
lokalmiljøet sitt enn det andre ungdommer gjør i Rogaland og i landet som
helhet. En langt mindre andel jenter er fornøyd med lokalmiljøet. Kun 45
% av ungdomsskoleelevene i Gjesdal oppgir at det er et bra tilbud av
lokaler hvor de kan treffe andre unge. Sett i sammenheng med tallene om
trivsel på skolen er dette relevante tall å følge med på.
Samtidig er det behov for å undersøke hva som ligger bak tallene. For
eksempel er det ikke sikkert at det handler om de faktiske treffstedene
som finnes eller ikke finnes, men kanskje om hvor lett tilgang man har til
dem. (Åpningstider, ankomstmuligheter til fots / med sykkel / kollektiv,
kostnader). Det vil også være interessant å se om bl.a. utviklingen av
Ålgård sentrum og den nylige åpninga av Veveriet vil ha påvirkning på
disse tallene.

Andelen ungdomsskoleelever som er fornøyd med lokalmiljøet, og andelen som synes det i
kommunen er et bra tilbud av lokaler der de kan treffe andre unge på fritida. (Ungdata).

3. Fysisk, biologisk, kjemisk og sosialt miljø, inkludert skader og ulykker
Organisert fritid
Å være med i en fritidsorganisasjon kan ha positiv effekt på barns
utvikling og psykiske helse.
Sammenligna med de andre kommunene i Rogaland er mange av
ungdomsskoleelevene i Gjesdal med i en eller flere organiserte
fritidsaktiviteter.
Siden sist måling har det dessuten vært en økning.
Samtidig viser tallene at over 30 % av ungdommene ikke er med i en
organisert fritidsaktivitet. Det vil være interessant å se nærmere på hvorfor
disse ikke fanges opp av dagens fritidstilbud.

Røde kryss angir nivået i 2016-undersøkelsen. (Ungdata).

4. Helserelatert atferd
Fysisk aktivitet
Fysisk aktivitet, kostholdsvaner og bruk av rusmidler påvirker folks
helse.
Livsstil og levevaner påvirker den fysiske helsa, men har også innvirkning
på en rekke andre folkehelse-indikatorer, som psykisk helse og skader og
ulykker.
Samfunnet kan legge til rette for at det er enkelt for alle å gjøre sunnere
valg. Menneskevennlig samfunnsplanlegging er grunnlaget for god
folkehelse.
Ungdataundersøkelsen viser at det har vært en positiv utvikling når det
gjelder fysisk aktivitet blant ungdommer. Tabellen til høyre viser at andelen
ungdommer som trener mindre enn en gang i uke har sunket de siste
årene.
Dette gir imidlertid kun en viss pekepinn på aktivitetsnivået i befolkninga.
Det vil være nødvendig å utvide datagrunnlaget, for eksempel med tall på
hverdagsaktivitet og stillesitting, for å være mer presis i vurderinga av
aktivitetsnivået til Gjesdal-befolkninga.
På landsbasis oppgir 80 % av den voksne befolkninga at de trener eller
mosjonerer minst en gang i uka. Det er en nedgang på tre prosentpoeng
de siste fire åra. (Levekårsundersøkelsen, SSB 2019).
76 prosent oppgir at de har gått en rask fottur det siste året. 58 % har gjort
det minst 25 ganger. Ingen annen aktivitet har høyere deltakelse. Turveier
og stier er den viktigste arenaen for den foretrukne aktiviteten til flest folk.

Røde kryss angir nivået i 2016-undersøkelsen. (Ungdata).

4. Helserelatert atferd
Skjermbruk
Mediebruk, skjermtid og sosiale medier påvirker helsa vår.
Skjermtid kan være en indikasjon på stillesitting og lavt aktivitetsnivå.
Skjermbruk påvirker søvnmønsteret vårt og de sosiale relasjonene. For
barn og unge har skjermbruk stor påvirkning på den kognitive utviklingen.
38 % av ungdomsskoleelevene i Gjesdal kommune bruker minst fire timer
foran skjerm daglig.
Det er ingenting som tilsier at tallene er annerledes for resten av
befolkninga. Undersøkelser viser at nordmenn sjekker telefonen hvert 6.
minutt i gjennomsnitt (NHH, 2015). Det er 150 ganger daglig.

Røde kryss angir nivået i 2016-undersøkelsen. (Ungdata).

4. Helserelatert atferd
Rusmiddelbruk
Alkohol- og rusbruk har i seg selv stor negativ påvirkning på
folkehelsa, men kan også være indikasjon på andre faktorer som har
innvirkning på helsetilstanden.
Ungdataundersøkelsen 2019 viser at flertallet av ungdommene i Gjesdal
ikke drikker alkohol. Samtidig viser tallene at 17% har drukket seg beruset
det siste året. Det er en økning fra 2016.
Det har også vært en negativ utvikling når det gjelder hasjbruk blant
ungdom. 7% av ungdomskolelever i Gjesdal svarer at de har brukt hasj
eller marihuana minst en gang det siste året. Det er en negativ utvikling
(2016: 5%), og høyere enn landsgjennomsnittet som er 3%.
Undersøkelsen indikerer at holdningene til rusmiddelbruk er i ferd med å
endres, og kan føre til at grenser i større grad utfordres og flyttes.

Tallene ovenfor gjelder i 2019.
Tallene nedenfor viser utviklingen over tid, og angir prosentandel av
ungdomsskoleelever i Gjesdal som har vært tydelig beruset siste år (Ungdata).

5. Helsetilstand
Psykisk helse
Psykiske helseplager er en stadig større samfunnsutfordring, og
må løftes som folkehelsetema framover.

Indikator nr. 30 om psykiske symptomer og lidelser er blant de Gjesdal
kommer dårligst ut på i FHI sitt folkehelsebarometer.
Grafen sier imidlertid ikke noe om den faktiske psykiske helsa i
befolkninga. Den kan vel så gjerne si noe om at unge gjesdalbuer i
større grad tar kontakt med helsevesenet om psykiske vansker, eller at
fastlegene i Gjesdal i større grad fanger opp symptomene.

Ungdata-undersøkelsen viser at Gjesdal ligger noe under landssnittet
når det gjelder hvor fornøyde ungdommene er med helsa si. Disse
tabellene må sees i sammenheng, og det vil være viktig å følge med
på begge framover.
Grafen under viser at ungdommene i Gjesdal har opplevd større grad
av depressive symptomer og ensomhet de siste årene.

Antall unike personer (15 – 29 år) i kontakt med fastlege eller legevakt angående psykiske
symptomer og lidelser. Per 1000 innbyggere per år.

Prosentdel av ungdomsskoleelever som er mye plaget av depressive
symptomer og ensomhet (Ungdata).

5. Helsetilstand
Selvmord
Selvmord er en folkehelseutfordring i seg selv, men må også sees i
sammenheng med andre folkehelsetema.
Det finnes ikke tall for antall selvmord på kommune-nivå. Den øverste
tabellen viser at antall selvmord i Rogaland er svakt økende de siste ti
årene. Den nederste tabellen viser en oversikt over dødsårsaker i Norge.
Kategorien voldsomme dødsfall inkluderer selvmord, i tillegg til ulykker og
voldsrelaterte dødsfall. Selvmord er en stor andel av disse.

Selvmord i Rogaland: døde per 100 000. (FHI)

Ungdata 2019 viser at 5% av de spurte ungdommene i Rogaland svarer at
de det siste året har forsøkt å ta sitt eget liv. Dette er høye tall som gir
grunn til økt fokus på åpenhet og forebygging av selvmord.
En kombinasjon av flere forhold kan gi en opplevelse av håpløshet, og en
følelse av ikke å mestre livet. Risikoen for slike følelser øker jo flere forhold
som er tilstede samtidig.
Selvmordsforebyggende arbeid handler både om å jobbe med det
generelle forebyggende folkehelsearbeidet, men også å jobbe målretta mot
personer som er i situasjoner hvor selvmordstanker kan oppstå:
-

Belastende livshendelser, som tap av nære venner eller
familiemedlemmer, opplevelse av ensomhet, vedvarende konflikter,
vold, overgrep, omsorgssvikt, mobbing, samlivsbrudd, arbeidsledighet
og ventetid før soning i fengsel.

-

Psykiske helseproblemer, som for eksempel depresjon, psykoser,
personlighetsforstyrrelser, rusmiddelproblemer.

-

Selvmord eller annen selvmordsatferd i familien og relasjoner.

-

Perioder etter utskrivelse fra spesialisthelsetjenestene.

De hyppigste dødsårsakene i Norge, 1998 – 2017. (FHI)

5. Helsetilstand
Fysisk helse
Den fysiske helsetilstanden i befolkninga er viktig å følge med på
isolert sett, men også i sammenheng med psykisk helse,
livsmestring og trivsel.

FHI-indikator 32. Andel
17-åringer med
overvekt (KMI over 25
kg/m2)

Blant indikatorene i FHI sitt folkehelsebarometer er det nr. 32 og 33
Gjesdal kommune kommer best ut i. Disse gjelder henholdsvis overvekt
og hjerte- og karsykdommer.
Indikatorene viser at Gjesdal kommune ligger bedre an enn landet for
øvrig når det gjelder disse temaene. Dette er positive tall, som det er
viktig å bygge opp om, og følge med videre på.

FHI-indikator 33. Antall
unike personer med
hjerte- og kardiagnose,
per 1000 innbyggere
per år.

Oppsummering

Gjesdal kommune jobber systematisk med å holde oversikt over helsetilstanden i befolkninga og
påvirkningsfaktorene på den. Resultatene i dette dokumentet er stort sett kvantitative tall. For flere
tema er det nødvendig å gjøre mer kvalitative undersøkelser som et grunnlag for tiltaksutforming.
For eksempel er trafikksikkerhet et viktig tema i folkehelsearbeidet, men det krever en metodikk
som ikke har vært mulig å få til i dette formatet i denne omgang. Det vil også være nødvendig å gå
grundig til verks for å finne ut hva som ligger bak de ulike indikatorene.

Kilder og mer utfyllende data:

De viktigste tallene i dette dokumentet er:
-

Gjesdal har en ung befolkning. Det er et viktig fortrinn for kommunen. Samtidig kommer det til å
bli en utfordring med økende andel i de eldre aldersgruppene framover.

•

Utviklingstrekk for Gjesdal
kommune 2020

•

Folkehelseprofil for Gjesdal
kommune 2019, FHI

•

Utvida folkehelseprofiler 2019,
Rogaland fylkeskommune

•

Kommunefakta, Gjesdal, SSB

-

Gjesdal er et samfunn prega av økonomisk likhet i befolkninga. Det er et godt og viktig fortrinn
som kan bygges videre på.

•

KOSTRA, nøkkeltall for Gjesdal,
SSB

-

Gjesdal kommune har en utfordring med mistrivsel og mobbing på ungdomsskolen, og med
høyt frafall fra videregående skole. Dette påvirker helsetilstanden direkte i nåtiden, men kan
også påvirke framtidig helsetilstand i kommunen.

•

Regional analyse av Gjesdal
kommune 2019,
Telemarksforskning

-

Gjesdal kommune er Rogalands sjette beste kommune når det gjelder hvor mange ungdommer
som er med i en organisert fritidsaktivitet.

•

Ungdataundersøkelsen 2019

-

Ensomhet og depressive og psykiske symptomer og lidelser har økt mye i Gjesdal-befolkningen
de siste sju årene. Dette er en av de viktigste utfordringene i folkehelsearbeidet i Gjesdal.

-

Den fysiske helsetilstanden i Gjesdal er god, og tallene for overvekt og hjerte- og karsykdommer
er bedre enn lands- og fylkessnitt.

