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Folkehelse- kort sagt! 
Folkehelse er befolkningens helsetilstand, hva som påvirker helsen og hvordan folkehelsen fordeler seg 

hos innbyggerne. Folkehelsearbeid er alles ansvar. 

Folkehelsearbeidet skal fremme helse og trivsel og støtte opp under det gode hverdagsliv for innbyggerne 

i Tysvær. Folkehelsearbeid er å skape gode oppvekstsvilkår for barn og unge, legge til rette for sunne 

levevaner, fremme fellesskap, trygghet, inkludering og deltakelse gjennom hele livsløpet. Det handler om 

å forebygge sykdom og skader, og beskytte mot helsetrusler. 

Folkehelsearbeid er politikk. Det er langsiktig og systematisk samfunnsutviklingsarbeid rettet mot hele 

befolkningen. 

Folkehelsearbeid er en lovpålagt oppgave for kommunen. En oppgave som påhviler alle politiske utvalg og 

sektorer. 

Dette kunnskapsgrunnlaget viser en rekke områder hvor Tysvær kommer godt ut på folkehelsestatistikken 

og andre områder der kommunen skiller seg negativt ut. Selv om det er mange områder som ses på i 

denne oversikten er det likevel mange påvirkningsfaktorer for helse som det enda ikke finnes lokal 

kunnskap om. Det vil derfor alltid være en fare for å overfokusere på det man har oversikt over og miste 

av syne andre viktige områder som det også er behov for økt fokus på.  

Med utgangspunkt i oversiktsdokumentet trekkes det likevel her frem noen områder som kommunen 

synes å ha ekstra utfordringer på og som kommunen som helhet har virkemidler for å kunne løse.   

 Barn og unges oppvekstvilkår som trivsel, mestring og relasjoner 

 Økende rapportering av psykiske plager, spesielt blant unge 

 Størst økning i den eldre delen av befolkningen 

 Overvekt og fedme, og for lite fysisk aktivitet i befolkningen 

 Antibiotikabruk 

 Over gjennomsnittet på ulike indikatorer knyttet til hjerte- og karsykdommer 

 Sosial ulikhet for frafall i videregående skole 
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Innledning 

Bakgrunn og lovgrunnlag 
Kommunene i Norge skal ha en skriftlig oversikt over helsetilstanden i befolkningen og de positive og 

negative faktorer som kan virke inn på denne – heretter kalt folkehelseoversikten. Plikten til å ha denne 

oversikten er forankret i folkehelseloven med forskrift. 

Folkehelseoversikten skal identifisere folkehelseutfordringer og ressurser. I tillegg skal den inneholde 

faglige vurderinger av årsaksforhold og konsekvenser. Kommunen skal særlig være oppmerksom på trekk 

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

helseforskjeller. 

Det skal utarbeides et samlet oversiktsdokument hvert fjerde år som både skal ligge til grunn for 

folkehelsearbeidet som utøves «fra dag til dag» og for det langsiktige, systematiske folkehelsearbeidet. 

Dokumentet skal foreligge ved oppstart av arbeidet med planstrategien og danne grunnlag for fastsettelse 

av mål og strategier. 

Loven og forskriftene gir noen rammer for oversiktens innhold på overordnet nivå. Forskrift om oversikt 

over folkehelse presiserer i paragraf 3 at kommunens oversikt skal omfatte opplysninger om og vurdering 

av:  

- Befolkningssammensetning  

- Oppvekst- og levekårsforhold  

- Fysisk, biologisk, kjemisk og sosialt miljø  

- Skader og ulykker  

- Helserelatert adferd  

- Helsetilstand  

Kommunens oversikt over folkehelse skal blant annet baseres på:  

- Opplysninger som statlige helsemyndigheter og fylkeskommunen gjør tilgjengelig. 

- Kunnskap fra de kommunale helse- og omsorgstjenestene.  

- Kunnskap om faktorer og utviklingstrekk i miljø og lokalsamfunn som kan ha innvirkning på 

befolkningens helse. 

Informasjon om oversikten 
Dokumentet er basert på tilgjengelige opplysninger fra ulike norske kilder, blant annet SSB, NAV, 

Politiet, elevundersøkelsen, UngData, Norsk Pasientregister, Folkehelseinstituttet, kunnskap fra 

kommunale tjenester, samt faktorer og utviklingstrekk i miljø og lokalsamfunn som kan ha 

innvirkning på befolkningens helse. Kunnskapsoversikten baseres både på kvantitativ og kvalitativ 

kunnskap, og et utvalg av ulike indikatorer som kan gi et bilde av helsetilstanden og påvirkning på 

helse i Tysvær. Det er på alle områder hvor det har vært mulig, gjort sammenligninger med fylket og 

landet. 

Statistikk og helseoversikter kan ha stor nytteverdi i folkehelsearbeidet, men det er også knyttet 

store utfordringer til bruk av statistikken og tolkningen av den. Statistikken gir ofte et grunnlag for 

undring og spørsmål – heller enn fasitsvar og løsninger. Det er derfor viktig å lese den presenterte 

informasjonen med et kritisk blikk. Det er også alltid en fare for å overfokusere på det vi har statistikk 

og kunnskap om, og ikke være oppmerksom nok på andre påvirkningsfaktorer for helse som vi ikke har 

oversikt over.  
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Ved sammenligning av datamateriell i denne folkehelseoversikten, må en ta høyde for at forskjellene 

kan skyldes tilfeldig variasjon. Det er også viktig å være oppmerksom på at tallverdien i flere av 

diagrammene ikke begynner på null. Det tydeliggjør forskjellene mellom kommunene, men kan også 

skape et bilde av at forskjellene er større enn de faktisk er. 

Rapporten omfatter mye data, som sier noe om hvordan folk i Tysvær har det, hvordan helsen er, og hva 

som påvirker helse og trivsel. I det følgende oppsummeres noen av funnene. Mer kunne ha vært sagt, og 

mye mer kan finnes ut av med mer omfattende analyser og vurderinger enn det har vært rom for i 

utarbeidelsen av denne rapporten. 

I tillegg til folkehelseoversikten finnes det en rekke andre dokument med mer inngående kunnskap og 

statistikk på en rekke områder. For eksempel egen presentasjon fra UngData undersøkelsen, kvalitets- og 

utviklingsmelding fra skolesektoren og grunnlagsdokument for helse og mestringsplanen. I denne 

oversikten presenteres kun utdrag fra disse.  

 

 

 

Påvirkningsfaktorer for helse, Dahlgren & Whiteheads modell fra 1991. 

Årsaker, konsekvenser og ressurser 
Ved vurdering av årsaker er det – etter anbefaling i merknader i folkehelseforskriften – tatt utgangspunkt i 

den kunnskap som eksisterer om hvilke bakenforliggende forhold som kan ha ført til den situasjonen som 

foreligger. Det er imidlertid ofte man ikke kjenner årsaksforholdene. Det man vet av årsaker og 

konsekvenser er kort beskrevet i teksten under hvert område. 

Oversikten skal danne grunnlag for tiltak for å bedre folkehelsen og motvirke negative faktorer. Det er 

ikke alltid enkelt å finne slike tiltak, også i og med at statistikken og tolkningen av den kan være vanskelig. 

Videre er det ofte kompliserte og usikre årsaksforhold bak sykdommer og uhelse. Samtidig vil enkelte 

større endringer kreve tiltak utover det kommunen rår over. 
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Sentrale spørsmål i arbeidet med oversikten er: 

 

•Hvordan er helsetilstanden i vår befolkning? Hvilke områder utpeker seg? 

•Hvilke ressurser har vi i vår kommune som vi må forsterke og ta vare på? 

•Hvilke utviklingstrekk skaper eller opprettholder sosiale ulikheter i helse hos oss? 

•Hva kan være mulige årsaker til de funn vi gjør, og hva er helsekonsekvensene hvis vi ikke foretar oss 

noe? 

 

Folkehelserapporten- helsetilstanden i Norge 
Folkehelseinstituttet presenterer årlig ny kunnskap og statistikk om helsetilstanden i Norge. Som 

bakgrunn for den lokale kunnskapen som følger videre i dette dokumentet, oppsummeres de nasjonale 

trendene i kulepunkter under.  

 De to viktigste dødsårsakene er hjerte- og karsykdommer og kreft. Dødeligheten av hjerte- og 

karsykdommen har falt betydelig de siste 50 årene, og dødsfallene er for en stor del skjøvet ut til 

aldersgruppene over 80 år. I yngre aldersgrupper er antall dødsfall lavt. 

 

 Årlig dør mellom 550 og 600 av selvmord, om lag halvparten før 50 års alder. Sammenliknet med 

andre land er det forholdsvis mange som dør av narkotikautløste dødsfall, i gjennomsnitt 260 per 

år. Dødsfall som følge av trafikkulykker har falt betydelig. 

Helse og sykdom 
 

 De viktigste årsakene til sykdom og redusert helse er muskel- og skjelettsykdommer, psykiske 

plager og lidelser, hjerte- og karsykdommer og kreft. Nærmere 70 000 behandles årlig i sykehus 

og poliklinikker for hjerte- og karsykdom og 32 000 nye krefttilfeller oppdages årlig. 

 

 Psykiske lidelser kommer ofte i ung alder og har ofte et langvarig forløp. I løpet av ett år vil én av 

fem voksne ha en psykisk lidelse, vanligst er angst og depresjon. I aldersgruppen under 75 år 

bruker nesten 6 prosent antidepressiver. 
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 Ikke-smittsomme sykdommer som diabetes, kols og demens utgjør også en vesentlig del av 

sykdomsbyrden. Et økende antall lever med diabetes, men det er tegn til at antall nye tilfeller 

flater ut. 

 

 Mange er fortsatt for lite fysisk aktive og spiser for mye sukker. Forekomsten av fedme hos 

voksne øker. 

 

 Røyking har gått ned, men fortsatt røyker vel 10 prosent av de voksne daglig. Snus er i dag den 

dominerende tobakksformen i yngre aldersgrupper, og om lag én av fem i aldersgruppen 16-24 år 

snuser. Lungekreft øker fortsatt hos kvinner, og er den sykdommen som står for flest 

røykerelaterte dødsfall. 

 

 Hver person over 15 år drikker i gjennomsnitt nesten sju liter alkohol i året. Menn drikker 

omtrent dobbelt så mye som kvinner. Alkoholbruken går ned blant ungdom.  

 

 Samtidig som levealderen øker blir det flere som lever lenge med en eller flere kroniske 

sykdommer, og legemiddelforbruket er høyt. 

 

 Mellom 80 000 og 100 000 har demens. 

Sosiale helseforskjeller 
 

 Kvinner og menn med lengst utdanning lever 5-6 år lengre og har bedre helse enn de som har 

kortest utdanning. 

 

 Det er færre som røyker og er overvektige i grupper med lang utdanning. 

 

 De sosiale forskjellene i levealder øker, særlig hos kvinner. Forskjellene er større i Norge enn i 

mange andre europeiske land. 

 

 Forskjellen mellom kommuner er store; opptil 10–12 år for menn og 8-10 år for kvinner. Det er 

også forskjeller mellom bydeler, særlig i Oslo. 

 

Smittevern og miljø 
 

 Sykdom forårsaket av klimaendringer, miljøgifter og antibiotikaresistens utgjør en liten del av 

den totale sykdomsbyrden i Norge i dag. Dette er imidlertid områder som det er viktig å følge 

med på, for situasjonen kan endre seg raskt.  
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Befolkningssammensetning 
Hvem er innbyggerne våre? 

Med befolkningssammensetning menes grunnlagsdata om befolkningen som kan omfatte antall 

innbyggere, alders- og kjønnsfordeling, sivilstatus, etnisitet, flyttemønster osv. Denne type informasjon er 

viktig i vurderingen av øvrig informasjon, men kan også være vesentlig i seg selv som del av 

utfordringsbildet for folkehelsen i kommunen. Ikke minst vil utviklingen i befolkningssammensetningen 

kunne påvirke strategiske veivalg, som inkluderer folkehelse. 

Hovedinntrykk 
Hva er positivt i Tysvær? 

- Relativt ung befolkningssammensetning 

- Et lavt antall aleneboende 

Hvilke utfordringer har vi i Tysvær? 

- Lav vekst 

- Størst økning i den eldre delen av befolkningen 

- Under snittet når det gjelder andel av befolkningen i yrkesaktiv alder 

 

Antall innbyggere og kjønnsfordeling 

 

Kilde: www.fhi.no/kommunehelsa/SSB 

Per mars 2019 var det 11 028 personer bosatt i Tysvær kommune. I gjennomsnitt er det flere gutter/menn 

enn jenter/kvinner bosatt. 

 

 

http://www.fhi.no/kommunehelsa/SSB
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Aldersfordeling 

 

Kilde: www.fhi.no/kommunehelsa/SSB 

Befolkningssammensetningen viser at det er flest personer i aldersgruppen 25-44 år bosatt i kommunen, 

sammen med 0-14 år og 45-64 år. 

Befolkning i yrkesaktiv alder 

 

Kilde: www.fhi.no/kommunehelsa/SSB 

Andel av befolkningen i yrkesaktiv alder (16-66 år) ligger i Tysvær under lands- og fylkesgjennomsnitt på 

62,6 % i 2019.  

http://www.fhi.no/kommunehelsa/SSB
http://www.fhi.no/kommunehelsa/SSB
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Fremskrevet befolkning, aldersfordeling 

 

Forholdstall (Norge=100) = Forhold mellom kommunens andel og andelen på landsbasis et gitt år. 

Eksempler; forholdstall = 130 betyr at kommunens andel er 30 % høyere enn landsnivået. Et forholdstall 

på 87 betyr at kommunens andel er 13 % lavere enn landsnivået. 

Kilde: www.fhi.no/kommunehelsa/SSB 

Her presenteres Statistisk sentralbyrås hovedalternativ "middels nasjonal vekst" som bruker 

mellomnivået for alle fire demografiske komponenter; fruktbarhet (antall barn per kvinne), forventet 

levealder, netto innvandring og innenlandsk flyttemønster. Framskriving viser at man forventer å gå fra 

11079 innbyggere i 2020 til 12705 innbyggere i 2040. Forholdstallene viser at Tysvær også i fremtiden ser 

http://www.fhi.no/kommunehelsa/SSB
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ut til å ha en ung befolkning i forhold til landet. Antall eldre over 80 år vil også øke betydelig, fra 391 til 

949 i samme periode.  

Befolkningsvekst- nettoinnflytting- fødte 

 
 

Kilde: www.fhi.no/kommunehelsa/SSB 

Befolkningsvekst er både fødselsoverskudd og nettoinnflytting. Den årlige befolkningsveksten i Norge har 

de siste årene vært rundt 1 prosent. Tabellen viser at befolkningsveksten i Tysvær har gått nedover siden 

2013, og at den nå ligger under både land og fylke.  I 2018 var veksten på 0,05 %.  

 

Kilde: www.fhi.no/kommunehelsa/SSB 

http://www.fhi.no/kommunehelsa/SSB
http://www.fhi.no/kommunehelsa/SSB
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Faktorer som påvirker innflytting er sysselsetting, konjekturer og boligutvikling. Tabellen viser at Tysvær i 

2017 ligger under lands- og fylkesgjennomsnittet, med 78 antall personer i minus.  

 

 

Kilde: www.fhi.no/kommunehelsa/SSB 

Antall fødte går noe opp og ned, men ligger gjennomsnittlig på 138 barn per år fra 2012 til 2017.  

http://www.fhi.no/kommunehelsa/SSB
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Enpersonshusholdninger 

 

Kilde: www.fhi.no/kommunehelsa/SSB 

Aleneboende antas å være en potensielt utsatt gruppe, både økonomisk, helsemessig og sosialt. Tysvær 

ligger godt under både lands- og fylkesgjennomsnittet på dette området, med rundt 14 % en-

personshusholdninger i alderen 16 år+, og 18 % i alderen 45 år+. Det største antallet aleneboende er i 

gruppen 75 år+, med i overkant av 200 personer i 2018. 

Etnisk sammensetning og utvikling  

 

Kilde: www.fhi.no/kommunehelsa/SSB 

http://www.fhi.no/kommunehelsa/SSB
http://www.fhi.no/kommunehelsa/SSB
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Kilde: www.fhi.no/kommunehelsa/SSB 

Det var i 2019 9,4 % (1039) innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i Tysvær. Tabellen viser at 

det har vært en økning i innvandring til kommunen de siste årene, og majoriteten kommer fra Europa og 

Asia. I forhold til land og fylke har Tysvær omtrent halvparten så mange innvandrere og norskfødte med 

innvandrerforeldre.  

Oppvekst- og levekårsforhold 
Hvordan er de økonomiske forholdene og i hvilke grad er det forskjeller? 

Hvordan er det å gå i barnehage og på skole i Tysvær? 

Hvordan er det å jobbe her? 

Oppvekst og levekår er viktige premisser for helse og livskvalitet. Med oppvekst- og levekårsforhold 

menes for eksempel økonomiske vilkår, bo- og arbeidsforhold, og utdanningsforhold. Økonomiske forhold 

kan omfatte andel med lavinntekt og inntektsforskjeller. Arbeid omfatter bl.a. tilknytning til arbeidslivet, 

sykefravær og uføretrygd. Utdanningsforhold omfatter f.eks. andel med høyere utdanning og frafall fra 

videregående skole. Levekår defineres i et samspill mellom individuelle faktorer og ressurser og de 

muligheter en har til å realisere disse på arenaer som skole, arbeid osv. 

 

 

 

http://www.fhi.no/kommunehelsa/SSB
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Hovedinntrykk 
Hva er positivt i Tysvær? 

- Høy medianinntekt og mindre inntektsulikhet enn land og fylke 

- Færre familier som lever i fattigdom, inkludert barn 

- De aller fleste eier egen bolig 

- Mindre frafall fra videregående skole 

- Rundt gjennomsnitt for arbeidsledighet og sykefravær 

- De fleste barn i Tysvær går i barnehage 

Hvilke utfordringer har vi i Tysvær? 

- Mer mobbing, mindre trivsel og motivasjon i skolen 

- Lavere nivå av regne- og leseferdigheter 

- Større andel unge med varig uførepensjon 

- Sosial ulikhet i frafall fra videregående skole 

- Svært få skoler og barnehager er godkjente etter forskrift om miljørettet helsevern 

- Stor andel barn i innvandrerhusholdninger som lever i lavinntekt 

 

Medianinntekt 

 

Kilde: www.fhi.no/kommunehelsa/SSB 

Inntekt og økonomi er grunnleggende påvirkningsfaktorer for helse. Tallene viser at medianinntekten i 

Tysvær ligger over både land og fylke (2016 tall).  

 

Personer som bor i husholdninger med inntekt under 60 % av nasjonal 
medianinntekt, beregnet etter EU-skala.  
Barn under 18 år: 

http://www.fhi.no/kommunehelsa/SSB
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Kilde: www.fhi.no/kommunehelsa/SSB 

Alle aldre: 

 

Kilde: www.fhi.no/kommunehelsa/SSB 

Lav inntekt øker sannsynligheten for dårlig selvopplevd helse, sykdom og for tidlig død. Tallene viser at 

Tysvær ligger under både lands- og fylkesgjennomsnittet i disse årene, men har hatt en økning i antall 

barn under 18 år som lever i lavinntektsfamilier. I 2017 utgjorde dette 187 husholdninger. 

http://www.fhi.no/kommunehelsa/SSB
http://www.fhi.no/kommunehelsa/SSB


20 
 

Barn (0-17 år) som bor i husholdninger med inntekt under 60 % av 
kommunal og fylkeskommunal medianinntekt, beregnet etter EU-skala. 

 

Kilde: www.fhi.no/kommunehelsa/SSB 

I denne indikatoren regnes lav inntekt ut i fra medianinntekten i kommunen. Vanligvis ser man på 

inntekten i forhold til inntekt på landsbasis. En slik tilnærming til å anslå antall/andel fattige barn, 

forutsetter at like husholdninger som lever på den samme inntekten forskjellige steder i landet, opplever 

den økonomiske situasjonen likt. Dette er ikke nødvendigvis tilfellet, fordi leveutgiftene kan variere fra 

sted til sted. Det kan for eksempel være høyere bokostnader i de store byene, sammenlignet med mindre 

kommuner.  

I en kommune der inntektene generelt er høye, kan det å være fattig oppleves mer ekskluderende enn 

hvis man bor i en kommune med mer moderate inntekter. Dette kan sees i sammenheng med hvordan 

man i dag ser på fattigdom som et relativt fenomen. 

Tallene viser at Tysvær også her ligger under både lands- og fylkesgjennomsnittet de siste årene.  

http://www.fhi.no/kommunehelsa/SSB
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Barn i innvandrerhusholdninger med lavinntekt  
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Kilde: www.barnefattigdom.no 

Indikatoren viser omfanget av barn 0-17 år i lavinntektshusholdninger, hvor hovedinntektstaker har 

landbakgrunn fra et annet land enn Norge. Prosentvisningen av denne indikatoren viser hvilken andel av 

de barna som tilhører den ene landinndelingen som bor i en husholdning med lavinntekt - den viser ikke 

andel barn i hele lavinntektsgruppen med innvandrerbakgrunn. 

Barn med innvandrerbakgrunn utgjør en økende andel av barn i lavinntektshusholdningene, og er 

overrepresentert i lavinntektsstatistikken: 53 prosent av barn i lavinntektshusholdninger har 

innvandringsbakgrunn (SSB 2016). 

Det er særlig barn med innvandringsbakgrunn fra Asia, Afrika, Latin-Amerika og Øst-Europa, som bor i 

husholdninger med lav inntekt. Barn med innvandringsbakgrunn fra Somalia, Syria, Afghanistan, Irak og 

Eritrea er en særlig utsatt gruppe. 

Å vokse opp med lav inntekt kan gjøre det vanskeligere for barna å bli integrert i Norge, fordi mange 

sosiale aktiviteter for barn koster penger. Overrepresentasjonen av innvandrerbarn i 

lavinntektsstatistikken, forklarer også mye av de geografiske forskjellene for barnefattigdom i Norge fordi 

foreldrene med utenlandsk landbakgrunn oftere har svakere yrkestilknytning sammenlignet med resten 

av befolkningen. 

http://www.barnefattigdom.no/
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Tallene viser at omfanget av barnefattigdom er høyere for familier med innvandrerbakgrunn enn for 

andre grupper, og Tysvær ligger over fylkes- og landsgjennomsnittet for disse gruppene. 50,6 % av barn 

hvor hovedinntektstaker har landbakgrunn fra Afrika, Asia osv. og 18,7 % av barn fra EU, EFTA, USA osv. 

Inntektsulikhet P90/P10 

 

Kilde: www.fhi.no/kommunehelsa/SSB 

Beskrivelse: P90/P10 er forholdet mellom inntekten til den personen som befinner seg på 90-prosentilen 

og den som befinner seg på 10-prosentilen. Dette er altså inntekten til den som har den 90 % høyeste 

inntekten i befolkningen sammenlignet med den som har den 10 % laveste inntekten. Sagt på en annen 

måte: Om man sorterer 100 personer stigende etter inntekt, er P90/P10 forholdet mellom inntektene til 

person nummer 90 (den tiende høyeste) og person nummer 10 (den tiende laveste). 

http://www.fhi.no/kommunehelsa/SSB
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Inntekstulikhet Gini 

 

Kilde: www.fhi.no/kommunehelsa/SSB 

Gini-koeffisienten beskriver inntektsulikhet og varierer fra 0 til 1. Jo større koeffisienten er, desto større er 

inntektsulikheten. Denne tar utgangspunkt i forholdet mellom de kumulative andelene av befolkningen 

rangert etter stigende inntekt, og den kumulative andelen av inntekten som de mottar. 

Inntekt og økonomi er grunnleggende påvirkningsfaktorer for helse. Likhet i fordelingen av økonomiske 

ressurser påvirker antakelig andre samfunnsmessige forhold positivt. Man kan anta at stor økonomisk 

ulikhet i et samfunn kan lede til økt kriminalitet, kulturelle forskjeller og politiske konflikter mellom ulike 

grupper i samfunnet. 

 

Stor inntektsulikhet i en kommune kan være en pekepinn på at det også er store sosiale helseforskjeller i 

kommunen. De siste 30 årene har alle inntektsgrupper i landet fått bedre helse, men helsegevinsten har 

vært størst for personer med lang utdanning og høy inntekt. For eksempel har denne gruppen høyere 

forventet levealder enn personer med kortere utdanning og lavere inntekt. Særlig de siste ti årene har 

helseforskjellene økt, det gjelder både fysisk og psykisk helse, og både barn og voksne. Utjevning av 

sosiale helseforskjeller er en viktig målsetting i folkehelsearbeidet. 

Tallene for Tysvær viser at kommunen ligger under lands- og fylkesgjennomsnitt de siste årene for 

inntektsulikhet målt både ved P90/P10 og Gini, og nokså stabilt. 

http://www.fhi.no/kommunehelsa/SSB
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Eneforsørgere og barn av eneforsørgere 

 

 

Kilde: www.fhi.no/kommunehelsa/NAV 

Eneforsørgere er ingen ensartet gruppe. For noen kan det utgjøre en økonomisk belastning å være 

eneforsørger, enten dette er et resultat av familieoppløsning eller ikke. Analyser viser at eneforsørgere 

oftere har lavere inntekt enn husholdninger med flere voksne medlemmer. Tap av forsørger gjennom 

skilsmisse eller død fører for mange til økonomiske problemer. Selv om folketrygden i mange tilfeller 

dekker inntektstap som følge av tap eller fravær av forsørger, vil det å være eneforsørger for en del være 

en viktig årsak til lav inntekt i lengre eller kortere perioder. Aleneboere og enslige forsørgere er grupper 

som oftere enn andre grupper har økonomiske og sosiale problemer. Dette øker risikoen for å få psykiske 

helseproblemer. 

http://www.fhi.no/kommunehelsa/NAV
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Tallene viser at Tysvær ligg godt under lands- og fylkesgjennomsnittet på dette området for personer 

under 45 år, mens for 45+ ligger omtrent på fylkesgjennomsnittet. 

 

 

Kilde: www.fhi.no/kommunehelsa/NAV 

Barn av enslige forsørgere antas å være en potensielt utsatt gruppe, både økonomisk og sosialt. Også på 

dette området ligg Tysvær under gjennomsnittet for land og fylke.  

 

Personer som bor trangt 

 

Kilde: www.fhi.no/kommunehelsa/SSB 

http://www.fhi.no/kommunehelsa/SSB
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Trangboddhet er én av flere indikatorer på redusert bokvalitet. Bokvalitet har betydning for helse på flere 

måter. En vanskelig bosituasjon kan påvirke barn og unges levekår og helse; det påvirker 

skoleprestasjoner og deres sosiale liv. Vedvarende lav bokvalitet og langvarig leie av bolig øker 

sannsynligheten for at barn ikke tar med venner hjem.  

Vanskeligstilte på boligmarkedet er som regel i utgangspunktet en marginalisert gruppe med kjennetegn 

som lav inntekt, lav eller ingen utdanning og svak arbeidsmarkedstilknytning - i et befolkningsperspektiv 

er dette sammenfallende med dårligere helsetilstand. For sårbare grupper kan en vanskelig bosituasjon 

bidra til å forsterke og opprettholde eksisterende helseproblemer og sosiale utfordringer. 

Tallene viser at færre barn og voksne bor trangt i Tysvær sammenlignet med land og fylke, men at det 

viser en større andel med «uoppgitt» som betyr at det mangler informasjon om status.  

Eierstatus bolig 
Leier: 
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Eier: 

 

Kilde: www.fhi.no/kommunehelsa/SSB 

Bolig kan påvirke psykisk og fysisk helse på mange måter. Det kan påvirke gjennom forhold ved selve 

boligen, slik som inneklima, slitasje, trangboddhet og hvorvidt man eier eller leier bolig. Sammenhengene 

er imidlertid komplekse og årsakspilene kan gå begge veier.  

Det norske boligmarkedet er i stor grad lagt opp til at man skal eie sin egen bolig. Det er mange unntak fra 

dette - det er vanlig å leie særlig i starten av yrkeskarrieren eller mens man tar utdanning. Likevel er det 

flere studier som antyder en sammenheng mellom helse og eie/leieforhold, og funnene viser 

gjennomgående at de som eier egen bolig har bedre helse. Samtidig vil det å eie en bolig være et uttrykk 

for et visst ressurs- og velstandsnivå. 

Tallene for Tysvær viser at de fleste eier sin bolig med rundt 89 % de siste årene. 

 

http://www.fhi.no/kommunehelsa/SSB
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Arbeidsledighet 

 

Kilde: www.fhi.no/kommunehelsa/SSB 

Unge arbeidsledige: 

 

Kilde: www.fhi.no/kommunehelsa/SSB 

Arbeidsledige antas å være en utsatt gruppe, både økonomisk, helsemessig og sosialt. Tallene viser at 

Tysvær ligger under både lands- og fylkesgjennomsnittet på dette området, med 1,9 % arbeidsledighet 

samlet sett i 2017.  For unge mellom 15-29 år viser tallene fra 2017 en nedgang fra årene før.  

Nyere tall fra NAV viser at det i desember 2019 var en bruttoarbeidsløshet på 1,8 % i Tysvær. 

http://www.fhi.no/kommunehelsa/SSB
http://www.fhi.no/kommunehelsa/SSB
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Sykefravær 

Lønnstakere med legemeldt sykefravær i prosent av arbeidstakere i alt 

 

 

Kilde: www.SSB.no 

Når arbeidsmiljøet er tilfredsstillende, er det holdepunkt for at deltagelse i arbeid i seg selv har positiv 

effekt på helsen. Tap av arbeid kan gi dårligere psykisk helse, mens retur til arbeid påvirker psykisk helse i 

positiv retning. Arbeid er for mange en viktig kilde til helsefremmende sosiale relasjoner, personlig vekst 

og økonomisk trygghet. Arbeid strukturerer hverdagen, gir meining og er en viktig del av den sosiale 

identiteten for mange. 

Muskel- og skjelettplager er om lag like utbredt i dag som for tjue år siden og det er ingen holdepunkter 

for at forekomsten av psykiske plager og lidelser verken har avtatt eller økt i Norge i løpet av de siste 

tiårene. Nærmere halvparten av alle som rapporter om slike plager oppgir at plagene helt eller delvis 

skyldes jobben, og internasjonale og nyere norske studier viser at både psykososiale og mekaniske 

faktorer i arbeidsmiljøet spiller en vesentlig rolle. 

Denne oversikten viser at rundt 5 % av arbeidstakere i Tysvær har legemeldt sykefravær, og dette ligger 

rundt landsgjennomsnittet. Det er mer enn dobbelt så mange kvinner enn menn som er sykemeldt, og 

dette er også på omtrent samme nivå som land og fylke men med en noe større andel kvinner sykemeldt i 

Tysvær (landet 6,9 % og Rogaland 6,1 %).  

http://www.ssb.no/
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Tapte dagsverk 

 

3. kvartal, Begge kjønn, Tapte dagsverk i 
prosent 

     

  2015 2016 2017 2018 2019 

 Totalt 100 100 100 100 100 

 Allment og uspesifisert 5,7 5,7 5 3,3 2,3 

 Sykdom i fordøyelsesorganene 8,3 6,8 5,3 5,5 4 

 Hjerte- og kar sykdommer 5 5,3 3,2 3,5 4,5 

 Muskel-/skjelettlidelser 39,1 33,4 38,4 43,9 45,6 

 – Rygglidelser 10,9 8 10,7 11,4 14,4 

 – Nakke-, skulder- og 
armlidelser 

9,8 6,3 8,6 11,6 10,2 

 – Andre muskel- og 
skjelettlidelser 

18,3 19,1 19 20,8 21,1 

 Sykdommer i nervesystemet 5,6 8,3 6,6 4,7 4,7 

 Psykiske lidelser 12,2 14,7 18,5 18,8 19,2 

 – Lettere psykiske lidelser 5,9 7,1 6,2 8,8 10,4 

 – Angst og depressive lidelser 5,2 7,1 9,8 9,7 8,2 

 – Andre psykiske lidelser 1,2 0,5 2,4 0,3 **** 

 Sykdommer i luftveiene 4,4 4,7 5,8 3,4 4,5 

 Svangerskapssykdommer 7,8 8,5 5,6 4,9 5,1 

 Andre lidelser 12,1 12,6 11,6 12,1 10,1 

 – 0,2 0,3 **** **** 0,5 

 – Andre lidelser 11,9 12,3 10,9 11,2 9,5 

 

Kilde: NAV 

De vanligste årsaker til sykefravær er muskel- og skjelettlidelser med rundt 45 % og psykiske lidelser med 

19 % i 2019. Statistikken viser at det har vært en økning i begge disse gruppene de siste årene.  
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Mottakere av uføretrygd og arbeidsavklaringspenger  

Varig uførepensjon 45-66 år: 

 

Varig uførepensjon 18-44 år 
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Arbeidsavklaringspenger: 

 

Kilde: www.fhi.no/kommunehelsa/SSB 

Arbeid gir tilgang til viktige helsefremmende ressurser som sosiale relasjoner, identitet, personlig vekst, 

og økonomisk trygghet. Høy sysselsetting der også personer med redusert arbeidsevne har et arbeid å gå 

til, vil være positivt for folkehelsen. Gruppen som mottar uføreytelser er en utsatt gruppe helsemessig 

(fysisk og psykisk) og materielt. Hvor mange som mottar uføreytelser er en indikator på helsetilstand, men 

må ses i sammenheng med næringslivet, utdanningsnivået og jobbtilbudet i kommunen.  

 

Grupper som står utenfor arbeidsliv og skole har oftere dårligere psykisk helse og mer usunne levevaner 

enn de som er i arbeid. De siste ti årene har andelen som får sykemelding og uføretrygd vært høyere i 

Norge enn i andre OECD-land. Økte helseproblemer i befolkningen kan ikke forklare dette. Årsakene til 

sykefravær og uførepensjon er vanskelige å fastslå. Ofte er de sammensatte, og forhold som usikker 

arbeidssituasjon, nedbemanninger og livsstilsfaktorer kan påvirke sykefraværet og andelen som søker om 

uføreytelser. Flertallet av sykemeldinger og langvarige trygdestønader gis for muskel- og skjelettlidelser 

og psykiske lidelser som angst og depresjon.  

Tall fra Kommunehelsa viser at Tysvær ligger rundt gjennomsnittet når det gjelder personer som mottar 

AAP eller uføretrygd.  Andelen unge, spesielt i aldersgruppen 18-29 år ligger dog over lands- og 

fylkesgjennomsnittet på varig uførepensjon og øker i perioden 2012 til 2018 fra 1,3 % til 2 %.  

http://www.fhi.no/kommunehelsa/SSB
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Mottakere av stønad til livsopphold 

 

Kilde: www.fhi.no/kommunehelsa/SSB 

Beskrivelse: Andelen mottakere av stønad til livsopphold. Dette omfatter mottakere av uføretrygd, 

arbeidsavklaringspenger, arbeidsledighetstrygd, overgangsstønad for enslige forsørgere og 

tiltaksmottakere (individstønad). 

Grupper som står utenfor arbeidsliv og skole har oftere dårligere psykisk helse og mer usunne levevaner 

enn de som er i arbeid. De siste ti årene har andelen som får sykemelding og uføretrygd vært høyere i 

Norge enn i andre OECD-land. Økte helseproblemer i befolkningen kan ikke forklare dette. Årsakene til 

sykefravær og uførepensjon er vanskelige å fastslå. Ofte er de sammensatte, og forhold som usikker 

arbeidssituasjon, nedbemanninger og livsstilsfaktorer kan påvirke sykefraværet og andelen som søker om 

uføreytelser. Flertallet av sykemeldinger og langvarige trygdestønader gis for muskel- og skjelettlidelser 

og psykiske lidelser som angst og depresjon. 

Tallene viser at Tysvær ligger rundt gjennomsnittet med 15 % i aldersgruppen 20-66 år. 

Risikoutsatte barn 
Oppvekst er en livsfase for utvikling av trygge, velfungerende barn og unge. Å fange opp risikoutsatte barn 

tidlig i livsløpet eller tidlig i en vanskelig periode er sentralt for å kunne forebygge, støtte og gi riktig hjelp. 

Barn med tiltak fra barnevernet, barn som mottar spesialundervisning og ungdom som registreres hos 

oppfølgingstjenesten i fylkeskommunen eller hos politiet, er barn som får særskilt oppfølging.  

http://www.fhi.no/kommunehelsa/SSB
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Barn med tiltak fra barnevernet 

 

Kilde: www.ssb.no 
 
Statistikken viser at det er rundt 70-75 barn per halvår med tiltak fra barnevernet i Tysvær de siste 
årene. Det er mange av de samme barna som har tiltak første og andre halvår, og blir da talt to 
ganger. Tallet har vært jevnt de siste 4-5 årene, med unntak av 2017 hvor det var en topp på 90 + 88.  
 
«Tysvær mottar i gjennomsnitt 5 % flere meldinger enn sammenlignbare kommuner og noe under 
landsgjennomsnittet». Prosentandelen barn med melding i kommunen er gjennomsnittlig med resten 
av Rogaland og landet – med unntak av 1. halvår 2017 som er en tydelig topp i kommunen (Utdrag 
fra rapport internkontroll).  
 
De som melder mest er skole, mor/far/foresatte, barneverntjenesten og politi. Barneverntjenesten 
kommer høyt som melder med bakgrunn i overføring av saker mellom kommuner og at 
barneverntjenesten blir stående som melder i saker hvor man bare har fått melding på ett barn, men 
vurderer at bekymringen også gjelder søsken.  
 

Årsak til bekymringsmeldinger til barnevernet 
Familier som er i kontakt med barnevernstjenesten i Tysvær kan ha flere utfordringer, men lokal oversikt 

viser at de viktigste årsaker de siste årene er «vold i hjemmet/barnet vitne til vold». Sammen med 

«barnet utsatt for fysisk misbruk», «barnet utsatt for psykisk misbruk» og «barnet utsatt for seksuelle 

overgrep» utgjør dette over 30 % av alle meldingene i perioden. En annen faktor som skiller seg ut er 

«barnets atferd/kriminalitet». 

 

Andel ungdommer i målgruppen (uten arbeid og utdanning) som registreres i 
oppfølgingstjenesten 
Oppfølgingstjenesten (OT) er en fylkeskommunal frivillig hjelpetjeneste for ungdom som har rett til 

videregående opplæring, men som av ulike grunner ikke er i videregående opplæring eller arbeid. 

http://www.ssb.no/
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Formålet med tjenesten er å sørge for at ungdommer i målgruppen gis tilbud om opplæring, arbeid eller 

andre kompetansefremmende tiltak.  

OT har registrert følgende fra Tysvær kommune: 

Totalt antall ungdommer registrert hos OT 

2013: 36 2014: 32 2015: 39 2016: 33 2017: 31      2019: 16 

Av disse er følgende registrert i arbeid: 

2013: 14 2014: 12 2015: 12 2016: 10 2017: 8        2019: 6 

Det har ikke latt seg gjøre å få sammenlignet Tysvær med lands- og fylkesgjennomsnitt på andel 

ungdommer i kontakt med OT i denne rapporten. 

OT forklarer nedgangen i antall ungdommer siste årene med at det er færre elever generelt som slutter 

ved de videregående skolene på Haugalandet. 

Skolestrukturen (antall, geografisk spredning), elevtall. 
Tall fra Skoleporten.no viser at for 2018-19 er det 8 grunnskoler i Tysvær kommune, med 1 671 elever.  

Det er en privat videregående skole i kommunen, Tveit, med 56 elever i skoleåret 2018-19.  

Høyeste fullførte utdanningsnivå 
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Kilde: www.fhi.no/kommunehelsa/SSB 

Det er veldokumenterte sammenhenger mellom utdanningsnivå, materielle levekår og helse. Tallene viser 

at det er flere i Tysvær enn i landet og fylket som har videregående som høyeste utdanning, og færre enn 

landet og fylket som har universitet/høyskole som høyeste utdanning. Kommunen ligger omtrent som 

fylke når det gjelder hvor mange som har grunnskole som høyeste utdanningsnivå.  

Frafall i videregående skole 

 

http://www.fhi.no/kommunehelsa
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Kilde: www.fhi.no/kommunehelsa/SSB 

Det er veldokumenterte sammenhenger mellom utdanningsnivå, materielle levekår og helse. Personer 

som ikke har fullført videregående utdanning antas å være vel så utsatt for levekårs- og helseproblemer 

som de som har valgt å ikke ta mer utdanning etter fullført ungdomsskole. Mye tyder på at psykiske 

problemer er den viktigeste grunnen til at ungdom faller ut av skolen.  

For Tysvær var det i gjennomsnitt for åra 2015-2017 18 % frafall fra videregående skole (mot 21 % i 

landsgjennomsnitt) når man ser på alle utdanningsnivåer til foreldrene. Dette er positivt for Tysvær, med 

resultater under lands- og fylkesgjennomsnitt.  

Ser man på forskjeller i frafall etter foreldrenes utdanningsnivå viser den at dette har betydning for 

gjennomføring av utdanningsløpet, som ellers i landet. Tysvær lå en periode over lands- og 

fylkesgjennomsnittet for frafall ved grunnskolenivå hos foreldre, for så de siste årene å ha kommet på 

snittet. Tysvær ligger under/på snittet ved videregående og universitet/høyskolenivå hos foreldre. For 

siste gjennomsnittsmåling 2015-2017 viser det et frafall på henholdsvis 13 %, 19 % og 41 % ved 

foreldrenes utdanningsnivå som universitet/høyskole, videregående og grunnskole. 

Mobbing 10.trinn 

 

http://www.fhi.no/kommunehelsa/SSB
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Kilde: www.fhi.no/kommunehelsa/Utdanningsdirektoratet 

Beskrivelse: Andel elever i 10. trinn i grunnskolen som har opplevd mobbing fra andre elever de siste 

månedene i prosent av alle elever som deltok i undersøkelsen (prosentandel, angitt som gjennomsnitt 

over 3-årsperioder, standardisert for kjønnssammensetning). 

Mobbing er en vesentlig individuell risikofaktor for psykiske lidelser (Fosse 2006). Barn som mobbes har 

opptil sju ganger høyere risiko for psykiske plager som engstelse, depresjon, ensomhet og rastløshet, enn 

barn som ikke mobbes. Blant barn og unge som mobbes er også kroppslige helseplager som hodepine, 

ryggsmerter, "vondt i magen" og svimmelhet, dobbelt så vanlig som blant andre barn. Jo oftere et barn 

blir mobbet jo større er risikoen for helseplager (Nordhagen 2005).  

Sammenhengen mellom mobbing og helseplager understreker at det er viktig å forebygge mobbing i 

skolen. 

Ved denne statistiske fremstillingen vises at spesielt jenter på 10. Trinn opplever mer mobbing enn lands- 

og fylkesgjennomsnittet.  

 

Mobbing videregående 
 

Sist UngData undersøkelse ble gjennomført våren 2019. Det finnes her lokale tall fra ungdomsskolen og 

for videregående elever vises til tall for skolene i Haugesund. 

I UngData måles mobbing på en indirekte måte ved at det spørres om man blir plaget, fryst ut eller truet 

av andre ungdommer på skolen eller i fritiden. Tallene for videregående skoler i Haugesund viser at rundt 

5-6 % av elevene opplever dette minst hver 14. Dag på Vg 1 og tallene faller til rundt 3-4 % på Vg 2.  
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En ny type mobbing har blitt mer aktuell de siste årene –digital mobbing. I Ungdata er det relativt få 

som rapporterer om at de er utsatt for dette. Det ser imidlertid ut til å være noe kjønnsforskjeller i 

omfanget av digital mobbing hvor jenter utsettes oftere enn gutter. 

 

Trives på skolen 
7.trinn: 

 

10.trinn: 

 

Kilde: www.fhi.no/kommunehelsa/Utdanningsdirektoratet 
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Kilde: www.fhi.no/kommunehelsa/Utdanningsdirektoratet 

Økt trivsel er et sentralt mål for folkehelsearbeidet. For barn og unge er skolen en svært viktig sosial 

arena. Trivsel på skolen er en av en rekke faktorer som påvirker elevenes motivasjon for å lære, og 

dermed deres evne til å mestre de utfordringene skolehverdagen gir. Trivsel kan på lengre sikt ha 

betydning for frafallet blant elever i den videregående skolen, hvor hull i kunnskapsgrunnlaget fra 

ungdomsskolen er en viktig medvirkende årsak til frafall. Videre kan skoletrivsel knyttes til livstilfredshet, 

spesielt for jenter.  

 

Ulike trivselsskapende faktorer, som venner, gode lærere og faglig mestring virker positivt inn på den 

fysiske og den psykiske helsen. Motsatt vil et belastende eller stressende skolemiljø øke risikoen for 

psykiske helseproblemer. Mobbing, faglige vansker, negative forhold til lærere og manglende støtte fra 

elever og voksne gir økt risiko for skolefravær og psykiske helseplager. Skolens generelle arbeid med 

læringsmiljøet er vesentlig for elevenes trivsel og psykiske helse.  

Det finnes ulike skoleprogrammer som har vist gode resultater, blant annet gjennom å øke elevenes 

kunnskap om psykisk helse, heve den sosiale mestringsfølelsen, styrke de sosiale ferdighetene og 

forebygge mobbing.  

Tallene viser at de fleste trives godt på skolen i Tysvær. Men de viser også at både gutter og jenter trives 

dårligere på skolen enn i andre kommuner. Dette gjelder spesielt på 10.trinn.  

Lokale UngData tall fra 2019 viser også noe av det samme og har også andre dimensjoner av skoletrivsel 

som spørsmål om kjedsomhet, om lærerne bryr seg om en, om man gruer seg til å gå på skolen med mer. 

Tallene viser at endringer spesielt skjer på 10.trinn på mange av disse områdene.   
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Kilde: UngData, Korus Vest 

 

Trivsel videregående 
Resultatene fra UngData videregående skoler i Haugesund viser at de fleste trives på skolen. Likevel er 

trenden at skoletrivselen har blitt noe lavere for hvert år siden 2012. Det har vært en økning i andelen 

unge som kjeder seg på skolen og det er flere ungdommer som ofte gruer seg til å gå på skolen enn for 

noen år siden. Endringene gjelder for begge kjønn.  

 

 

Kilde: UngData 2019 
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Leseferdigheter 

 

Kilde: www.fhi.no/kommunehelsa/Utdanningsdirektoratet 

En av skolens aller viktigeste oppgaver er å hjelpe elevene til å bli gode lesere. Å kunne lese er en verdi i 

seg selv, for opplevelse, engasjement og identifikasjon, og det er et nødvendig grunnlag for læring i de 

fleste fag. 

Tallene for 5.trinn viser en negativ utvikling, der flere enn lands- og fylkesgjennomsnittet ligger på laveste 

mestringsnivå frem til 2017/18.  

For 8.trinn ligger også Tysvær over lands- og fylkesgjennomsnitt, relativt stabilt, som betyr flere på laveste 

mestringsnivå på dette trinnet også. 

http://www.fhi.no/kommunehelsa/Utdanningsdirektoratet
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Regneferdigheter 

 

Kilde: www.fhi.no/kommunehelsa/Utdanningsdirektoratet 
 
Regning er en basisferdighet som er viktig videre i utdanningsløpet og arbeidslivet.  
 

Tallene for Tysvær ligger på landsgjennomsnittet for elever med laveste mestringsnivå i regning på 5.trinn 

(med en økning i antallet de siste årene), mens tallene for 8.trinn varierer og ved siste 

gjennomsnittsmåling ligger rundt lands- og fylkesgjennomsnittet med en nedgang de siste årene.  

 

Nærmere om mestring, arbeidsmiljø og motivasjon 
Presentasjon under er tatt fra analyseverktøyet PULS Arbeidsmiljø, med bakgrunn i Elevundersøkelsen 

gjennomført i 2019 på 7. og 10. trinn i Tysvær. Tallene viser gjennomsnittet mellom 1-5, der 1 er dårligste 

resultat og 5 beste resultat. Analysene er også supplert med kriteriebaserte vurderinger ved hjelp av 

farger. Disse er basert på statistiske beregninger, kvalitative vurderinger av spørsmålsformuleringer, samt 

sammenligning av resultater på undergrupper. Grønt uttrykker et høyt nivå, rødt er lavt nivå, mens gult er 

middels nivå. 

 

http://www.fhi.no/kommunehelsa/Utdanningsdirektoratet
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Mestring 

 

 

 

 

Arbeidsmiljø 
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Motivasjon 

 

 

 

Ved denne fremstillingen vises det at elevene på 7. og 10. trinn spesielt svarer at de mangler motivasjon 

for skolen, og at det er utfordringer med mobbing på ulike områder. For fysisk skolemiljø er det gode 

tilbakemeldinger, og trenden viser at spørsmål om mestring ligger på middels nivå (gult).  
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Barnehagedekning 

 

Kilde: SSB 

Barnehageerfaring er viktig for sosial mestring, utvikling av kommunikasjon og språkforståelse. Barn som 

har problemer og særlige behov av ulike slag, vil ha ekstra stort utbytte av å gå i gode barnehager. Det 

lønner seg å sette inn eventuelle tiltak tidlig i barnas liv. Barnehager som tilbyr et godt språkmiljø kan 

danne utgangspunkt for et positivt læringsforløp, slik at barn starter i skolen med bedre forutsetninger 

enn de ellers ville gjort. 

Gode barnehager er bra for barn, foreldre og for samfunnet.  

Tallene viser at det i 2018 var 85 % av 1-2 åringene i Tysvær som gikk i barnehage og 90 % i gruppen 1-5 

år. 

Barnehagedekning flerspråklige barn (Andel minoritetsspråklige barn i 
barnehage i forhold til innvandrerbarn 0-5 år) 

 

Kilde: SSB 
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Barnehagen har vist seg å ha spesielt gunstig effekt på språkutvikling til barn med lav sosioøkonomisk 

bakgrunn og barn med innvandrerbakgrunn. 

Tallene fra Tysvær viser at i 2018 var 79 % av minoritetsspråklige barn 0-5 år som gikk i barnehage, med 

en oppgang de siste årene. 

Andel styrere/pedagogisk ledere med dispensasjon fra kravet om 
utdanning 
 

 

Kilde: SSB 

Barnehager av høy kvalitet kan fremme god helse. Kvalitet refererer til strukturelle forhold 

(utdanningsnivå blant personalet, antall barn per voksen, stabilitet i personalet), innholdet i det 

pedagogiske tilbudet og relasjonen voksen-barn. Barn som går i barnehage med høy kvalitet, har oftere 

bedre språk og bedre sosial tilpasning enn de som er hjemme eller i et annet barnepasstilbud.  

Tallene fra Tysvær viser at det i 2018 ikke var noen ledere med dispensasjon fra kravet.   

Andel barnehager og skoler godkjent ift. forskrift om miljørettet helsevern i 
barnehager og skoler 
Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler har som overordnet mål å bidra til et bedre 

oppvekst- og læringsmiljø for barn i barnehager. Formålet med forskriften er å sikre at barnas miljø i 

barnehagen og skolen ivaretas. Med barnas miljø menes det fysiske og psykososiale miljøet både 

i innendørs arealer og på uteområder som ligger på barnehagens eiendom, i umiddelbar tilknytning til 

denne og andre områder som virksomheten drives på. Forskriften gjelder også når barna er på utflukter 

og turer. Formålsparagrafen understreker betydningen av at barna skal ha et helsefremmende miljø og 

ikke bare beskyttes mot risikoforhold. 

 

I Tysvær er det ingen skoler og kun en barnehage som er godkjent ift. forskrift om miljørettet helsevern. 

Etter at samarbeidet i Haugaland Miljøretta Helsevern ble avsluttet 01.01.12. har arbeidet på dette 

området omtrent lagt brakk. Kommunen hadde tilsyn på området i mai 2019 og Fylkesmannens 

konklusjon var at Tysvær ikke sikrer at vi oppfyller plikten med å føre tilsyn med at barnehager og skoler 

sitt inne- og utemiljø fremmer barna sin helse og trivsel og forebygger sykdom og skade.  
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Fysisk, biologisk, kjemisk og sosialt miljø 
Hvordan er det fysiske miljøet og i hvilken grad er det gjort trygt og tilgjengelig for befolkningen? 

Hvilke sider ved det kjemiske og biologiske miljøet bør vi være spesielt oppmerksomme på? 

Hvordan står det til med kulturlivet og frivillig sektor? 

Hvordan ligger forholdene til rette for idrett og friluftsliv? 

Hovedinntrykk 
 

Hva er bra i Tysvær? 

- God kvalitet og leveringsstabilitet på drikkevann 

- God badevannskvalitet 

- Høy valgdeltagelse og engasjement 

- Generelt høy vaksinasjonsdekning 

- Rikt kulturliv, idretts- og friluftsliv og høy grad av frivillighet 

- Fleste ungdom har en fortrolig venn 

- Normaltid skjenkeslutt 

Hvilke utfordringer har vi i Tysvær? 

- Noe lav dekningsgrad av offentlig drikkevann 

- Radonforekomst  

- Noe nedgang i fornøyd med lokalmiljøet ungdom 

- Jenter 10.trinn slutter med organisert fritidsaktiviteter 

- Fremdeles behov for at flere vaksinerer seg mot sesonginfluensa 

Forekomst av radon 
Radon i inneluft øker risikoen for lungekreft. Risikoøkningen bestemmes av hvor lang tid man utsettes for 

radon og av hvor høyt radonnivået er. I skoler, barnehager og utleieboliger, som er omfattet av 

strålevernforskriften, stilles det bindende krav til radonnivåene. Når det gjelder andre bygninger, 

anbefaler Statens strålevern at de skal ha så lave radonnivåer som praktisk mulig og innenfor anbefalte 

grenseverdier. Tiltaksgrensen er på 100 Bq/m3 og maksimumsgrenseverdien er på 200 Bq/m3.  

Tysvær kommune begynte med radonmålinger i alle kommunale bygg i 1998 og arbeidet ble intensivert 

og satt i system fra 2013. Dette er gjort etter Statens Stråleverns anbefalinger. Det har vært avdekt for 

høye verdier i ulike bygg i ulike deler av kommunen, og disse blir fulgt opp med tiltak i henhold til intern 

handlingsplan og bevilgninger over budsjett. I henhold til retningslinjer fra Statens Strålevern følger 

kommunen opp med målinger hvert 5 år.  

Det er noe usikkerhet knyttet til forekomst av radon i Tysvær, da dette i noen grad er avhengig av hvor 

det er gjort målinger og hvor mange målinger som er tatt i ulike områder, men det kan synes som at 

områdene Padlane, Nedstrand, Aksdal og Frakkagjerd er områder med høy forekomst. Det er for øvrig 

funn av radon i ulike boligtyper i hele kommunen, og det er store lokale variasjoner bare på samme 

byggefelt.  

Tysvær kommune tilbyr alle innbyggere radonmåling til redusert pris gjennom Radonor, og rundt 200 

privatpersoner har gjort målinger gjennom disse siden 2015. 85 av disse har målt høyere enn anbefalt 

tiltaksgrense.  
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Drikkevann- leveringsstabilitet og kvalitet 

 

Kilde: Vannverksregisteret 

Indikatoren har som formål å formidle situasjonen for befolkningen med hensyn til deres tilgang på trygt 

vann. Informasjon om drikkevannskvalitet finnes kun for den delen av befolkningen som er tilknyttet 

vannverk som forsyner minst 50 personer. I vurderingen av befolkningens drikkevannskvalitet, må det 

derfor tas hensyn til hvor stor andel av befolkningen som er tilknyttet slike vannverk og som man da har 

informasjon om (se tabell "Forsyningsgrad").  

 

Drikkevann fritt for smittestoffer er en vesentlig forutsetning for folkehelsen, og E. coli er en av de mest 

sentrale parametere for kontroll. E. coli er en tarmbakterie som indikerer fersk fekal forurensing.  

 

Ikke-planlagte avbrudd er brudd i vannforsyningen som oppstår uten varsel. Et ikke-planlagt avbrudd vil 

innebære at trykket på ledningsnettet faller og vannforsyningssystemet ikke lenger er beskyttet mot 

innsug av forurenset vann fra grøften ledningen ligger i. Brudd på ledningsnettet (trykkløse forhold) 

representerer en hendelse som kan føre til at befolkningen kan bli utsatt for vann som ikke er helsemessig 

betryggende. Leveringsstabilitet er et mål på hvor godt organisert vannverket er til å sørge for at trykkløse 

hendelser blir raskt ivaretatt. Her er det valgt å se på hvor lenge (i tid) de enkelte vannverk har ikke-

planlagte avbrudd som et uttrykk for leveringsstabiliteten til kommunen. Ikke-planlagte avbrudd er 

beregnet som kundetimer, dvs. lengden totalt hver forbruker er berørt av avbruddet/avbruddene. 

Prinsipielt ligger det til grunn at jo kortere tid av ikke-planlagte avbrudd, jo mindre er forbrukerne 

eksponert for forurenset vann i ledningsnettet.  

 

Trygg vannforsyning er avhengig av en sikker desinfeksjon og gode beredskapsrutiner for å sikre 

kontinuerlig tilfredsstillende vann til forbrukeren. Sikker drift og gode beredskapsrutiner er begge verktøy 

kommunen har for å hindre avbrudd i vannforsyningen. Dette utgjør et forebyggende aspekt som er helt 

sentralt for å kunne levere trygt drikkevann. 

Tallene fra 2017 viser at Tysvær både har god leveringsstabilitet og kvalitet på drikkevannet. 

Drikkevann- forsyningsgrad    

 

Kilde: Vannverksregisteret 
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Indikatoren har som formål å formidle situasjonen for befolkningen med hensyn til deres tilgang på trygt 

vann. Informasjon om drikkevannskvalitet finnes kun for den delen av befolkningen som er tilknyttet 

vannverk som forsyner minst 50 personer, og i vurderingen av befolkningens drikkevannskvalitet, må det 

derfor tas hensyn til hvor stor andel av befolkningen som er tilknyttet slike vannverk og som man da har 

informasjon om (forsyningsgraden). 

Tysvær har en forsyningsgrad på 80 %, og ligger under både lands- og fylkesgjennomsnitt.  

Badevannskvalitet 
Etter folkehelselovens bestemmelser har lokal helsemyndighet tilsynsansvaret når det gjelder 

vannkvalitet for friluftsbad. 

I Norge er risikoen for å bli syk ved bading normalt liten. En del områder mottar imidlertid lokaliserte eller 

diffuse utslipp av avløpsvann fra omliggende bebyggelse, industri eller jordbruk, noe som kan føre til 

overføring av smittsomme sykdommer og fremkalling av allergiske reaksjoner. Mage-tarminfeksjoner eller 

akutte luftveisinfeksjoner er mest vanlig. I tillegg kan slike forurensninger gi 

sårinfeksjoner/slimhinneinfeksjoner eller fremkalle hudirritasjoner/allergiske reaksjoner ved hudkontakt 

under bading. 

Kriterier 

For bedømmelse av vannets hygieniske kvalitet er eventuell forekomst av tarmbakterier av primær 

interesse. 

Som hovedparameter er valgt termotolerante koliforme bakterier (TKB), en bakteriegruppe som normalt 

forekommer i stort antall i tarmkanalen hos mennesker og varmblodige dyr, og som derfor, når de 

forekommer, indikerer at vannet er fekalt påvirket. Det måles også for intestinale enterokokker og 

Escherichia coli (E coli). 

Badeplassene blir klassifisert med utgangspunkt i normene i Vannkvalitetsnormer for friluftsbad 

(Folkehelseinstituttet). 

Kvaliteten på badevannet deles inn i tre grupper: 

Godt egnet badevann: Mindre enn 100 TKB/100 ml. Vannkvaliteten er egnet for bading og rekreasjon. 

Mindre egnet badevann: Mellom 100 og 1000 TKB/100 ml. Badeplassene er sårbare for forurensning. 

Helsemyndighetene ser vanligvis ingen betenkeligheter med å bade på disse plassene. 

Ikke egnet badevann: Over 1000 TKB/100 ml. Helsemyndighetene forbyr ikke bading, men vil likevel frarå 

bading. 

I sommermånedene 2019 testet Tysvær kommune kvaliteten på badevannet på utvalgte badeplasser. 

Resultatene viste god kvalitet på alle utvalgte badeplasser som har vært Grindavatnet (nordre del), 

Auklandsvika, Leirå, Bongsatjørna, Hervik (Gangstø), Notaflåt, Stemnestaden (ved båtlagets brygge), 

Dragavika, Aksdalsvatnet (Frakkagjerddalen) og Stuvik camping, Nedstrand.  

Luftkvalitet 
Stoffer i uteluft, som svevestøv, nitrogendioksid og ozon, gjør at folk blir sykere og dør tidligere av 

luftveissykdommer og hjerte- og karlidelser. 

Luftforurensning er den miljøfaktoren som er mest skadelig for helsen verden over. Verdens 

helseorganisasjon har beregnet at tre til fire millioner mennesker årlig dør for tidlig av luftforurensning på 

verdensbasis. Også i norske byer og tettsteder fører luftforurensning til mer sykdom og høyere 

dødelighet. Sykdomsbyrdeprosjektet (Global burden of Disease) har beregnet at flere enn 1000 
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mennesker dør for tidlig hvert år som følge av luftforurensning i Norge. Mange flere opplever forverret 

sykdom og helseplager. 

Utsatte grupper i befolkningen 

Luftforurensning kan forverre sykdommer i luftveiene, som for eksempel infeksjoner, astma og KOLS og 

lidelser i hjerte- og karsystemet som hjerteinfarkt og slag. Både korte (timer eller døgn) og langvarige 

perioder (måneder eller år) med luftforurensning kan gi dårligere helse. 

Personer med luftveissykdommer og hjerte- og karlidelser er spesielt utsatt for luftforurensning. Det 

samme er små barn som ennå ikke har ferdig utviklede luftveier. Nyere forskningsresultater tyder på at 

eldre kan få nevrologiske sykdommer som for eksempel demens, i tillegg til hjerte- og karlidelser og 

luftveissykdommer. 

Miljødirektoratet, Statens vegvesen Vegdirektoratet, Meteorologisk institutt, Folkehelseinstituttet og 

Helsedirektoratet står bak Luftkvalitet i Norge. Dette er den offentlige informasjonen om lokal luftkvalitet 

som er tilgjengelig. Det er ikke lokale målsestasjoner i Tysvær og det er derfor ikke oversikt over 

luftkvaliteten per d.d. Det finnes dog en beregning av luftkvalitet beregnet ift. værforhold (vind, nedbør, 

temperatur), forurensende utslipp og terreng. Denne går fra dag til dag, og kan være en indikasjon på 

kvaliteten, spesielt med tanke på risikogrupper (https://luftkvalitet.miljostatus.no/).   

Valgdeltagelse 

 

 

 

https://luftkvalitet.miljostatus.no/
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Kilde: SSB 

Valgdeltakelse kan brukes som et mål på deltakelse og engasjement i samfunnet. 

Tysvær ligger over lands- og fylkesgjennomsnitt når det gjelder valgdeltakelse, både ved stortingsvalg og 

kommune- og fylkestingsvalg ved siste valg.  

Kulturlivet 
Under følger vurdering av påvirkningsfaktorer for helse fra resultatområde kultur. 

Det blir stadig mer dokumentasjon på at kulturaktive mennesker har helsegevinst av sine aktiviteter enten 

det er korsang, teater eller andre kulturformer. 

Frivillig sektor 
Det er svært mange lag og foreninger i Tysvær som engasjerer ulike aldergrupper: 

Barn/ungdom: Barnekor og ungdomskor, barnelag og søndagsskoler, speiderorganisasjoner, 4H-

klubber, korps og ungdomslag. I 2019 hadde disse til sammen 1138 medlemmer under 19 år. Om 

man tar med barn og unge i idrettsorganisasjonene får man et samlet tall på 3145 for denne 

aldersgruppa.  

 

Voksendeltakelse har man ikke samlet tall for i kommunen fordi mange voksenorganisasjoner 

ikke får kommunale kulturmidler og dermed heller ikke leverer statistikk. Dette gjelder kor, 

bygdekvinnelag, sanitetsforeninger, kunstlag, husflidslag, hagelag, pensjonistforeninger, kystlag, 

museums- og historielag med flere.   

Men de typer organisasjoner som også har barn og unge som medlemmer og dermed får tilskudd, 

var det i 2019 3036 medlemmer over 19 år; dette gjelder særlig idrett og turistforening, 

tradisjonell ungdomslag samt pensjonistlag og interesseorganisasjoner for nedsatt funksjonsevne.  

 

Der finnes også mange andre både formelle og uformelle møteplasser der folk møtes i 

kommunen; møter og ulike fora i kirker og bedehus, fagorganisasjoner innen primærnæringer, 

hobbygrupper og trimgrupper. Kvinner trolig mer enn menn møtes i sosiale nettverk som 

«klubber» og homeparties.  

 

Man har ikke fullgode kvantitative data for dette, særlig for voksne. Kvalitative vurderinger av all 

denne aktiviteten vil være mer ut fra generell kunnskap om at det er viktig også for både faktisk 

og opplevd helse og velvære at mennesker møtes i selvvalgte grupper og fora der man kan kjenne 

seg hjemme. 

 

 

Kommunalt drevet kulturliv 
Kommunen driv mange ulike kulturaktivitetar: 

 Bibliotek: Biblioteket har årlig rundt 65 000  utlån med barn som den største lånergruppen. 

Biblioteket fungerer som møteplass både uformelt og som arrangør. Man har et årsbesøk på 

over 90.000. At biblioteket er en av få gratis møteplassar i vår tid betyr også at dette blir ein 

viktig møteplass for innvandrere og andre grupper. 

 Kulturskole: Kulturskolen har ca. 350 elevplasser og gir tilbud bredt både innen musikk, 

teater, dans og kunst. Rundt 20% av de som vokser opp i Tysvær deltar i kulturskolen, noe 

som gjør sitt til at mange får en viktig kulturell plattform med seg videre. 

 Tysværtunet kulturhus: Tysværtunet samlet, med arrangement som konserter, teater, møter, 

utstillinger, besøk i badeanlegg, idrettshall og de andre kulturinstitusjonene som holder til 

der, gjør at man årlig har et besøk på over 320.000. Dette tallet forteller at Tysværtunet er 
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mye brukt av tysværbuen, både som en plass for kulturelle opplevelser i fellesskap, faste 

øvinger for eksempel for kor, fødselsdagsfeiringer for barn, uformell møteplass i kafe eller for 

avislesing og mye mer. 

 Kino: Tysvær Kino har rundt 30.000 besøk pr.år.  

 Fritidsklubb/ungdomsarbeid: Kommunen driver fritidsklubben Avanti. Noen ungdommer har 

dette som sin eneste møteplass på fritiden, mens andre bruker klubben som møteplass 

primært fredagskvelder. Man driver her også trial som en målrettet aktivitet. Ungdommens 

kulturmønstring, juleball for ungdom og Barndom i Tysvær er andre eksempel der man 

engasjerer barn og ungdom. 

 

Samarbeid kommune og frivillig sektor 
Det er et godt samarbeid mellom kommunen og frivillige på flere områder. Vedtatt 

frivilligplan 2019 – 2023 har ambisjon om å videreutvikle samarbeidet gjennom økt deltakelse 

og tilrettelegging for frivillig innsats på nye fagområder. 

Idrett og friluftsliv 

Idrett 
Det er ca. 4000 medlemmer registrert i idrettslag i Tysvær kommune. Disse fordeler seg på 16 

idrettslag. Tar man med skytterklubbene er man oppe i ca. 4300 medlemmer i 19 klubber.  

Det er stor bredde i tilbudet idrettslagene tilbyr sine medlemmer. Den klart største idretten i 

kommunen er fotball. Andre populære idretter er håndball, basketball og kajakkpadling. 

De fleste anleggene i kommunen er kommunalt eide og drifta. Det er bygd ut gode anlegg i hele 

kommunen, og de fleste klubber og idretter har gode forhold til å drive sin aktivitet. 

I Tysvær har man bla. 4 håndballhaller (to eid av et idrettslag), 6 kunstgrasbaner, 3 grasbaner, 25 

m basseng, 12,5 m basseng, 2 ridehaller (privat eid), 2 utebaner for riding, klatrevegg, skytebane, 

treningsrom tilpassa vektløfting. 

Anleggsutvikling: Man ser at flere av de største klubbene trenger flere fotballbaner. Lokalene til 

vektløftarklubben bør utvides. Det planlegges en større aktivitetspark på Frakkagjerd tilpassa 

uorganisert aktivitet. Det må i framtiden tilrettelegges både for den organiserte og den 

uorganiserte aktiviteten. Tysvær kommune har god dekning av idrettshaller. 

 

Kulturmidler: I 2019 ble ca kr 650 000,- fordelt til idrettslagene i driftsstøtte. I tillegg til dette 

kommer støtte til drift av hus samt støtte til tilsatte i klubbene. I denne ordningen dekker 

kommunen inntil 50 % av lønnsutgiftene. Samlet ble det i 2019 utbetalt ca. kr 1,5 millioner i støtte 

via kulturmidlene. I tillegg kommer investeringstilskudd til enkelte idrettslag.  

Friluftsliv 
 

Tysvær kommune er en friluftslivskommune, med mange muligheter for å ta del i et aktivt liv og 

bruk av naturen. Man har muligheter til å drive friluftsliv både ved sjøen og turer i skog og fjell. 

Kommunen har flere tilrettelagte områder både ved sjøen og i skog og fjell. Flere av disse 

områdene er statlig sikret, og flere er driftet i samarbeid med Friluftsrådet Vest. 

Tysvær kommune har mange turløyper og stier med ulike kvaliteter. Det har de siste årene vært 

satset mye på godt tilrettelagte turveier og stier, med god merking og skilting. Det er en 

målsetting at innbyggere i alle deler av kommunen har gode muligheter til å drive friluftsliv i sitt 
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nærområde. Man ser at lysløyper er en god investering i folkehelse og man vil satse videre på å 

lyssette enda flere av turveiene i kommunen. 

 

I 18 år har Tysvær kommune hatt et tiltak/konkurranse kalt «Gå tur i Tysvær kommune». Hvert år 

presenteres 8-12 turer i en brosjyre som blir sendt ut til alle husstander i kommunen. I slutten av 

året kan de som vil sende inn sine svar og være med i trekningen av flotte premier. Man får årlig 

inn mellom 250 og 350 svar. De siste årene har Tysvær kommune byttet ut «Gå tur i Tysvær» og i 

stedet vært med på Friluftsrådet Vest sitt opplegg med «Tell-Tur». Dette er et regionalt 

turopplegg, med over 120 turer i hele distriktet. Besøkstallene for turene i Tysvær er meget gode. 

 

Nærmiljøanlegg og lekeplasser 
Det finnes nærmiljøanlegg rundt om i hele kommunen, disse er ofte plassert på skoler eller større 

byggefelt. Disse er svært populære og fungerer som sosiale møteplasser for barn- og ungdom. 

Man ser at ballbingene er veldig mye brukt, og man har i dag 9 binger rundt om i kommunen. De 

fleste ligger ved barne- og ungdomsskoler. Nærmiljøanleggene er viktige møteplasser for barn og 

ungdom, både når det gjelder som sosiale møteplasser, men også for utøving av uorganisert 

idrettsaktivitet. 

Lekeplasser er viktige for barn, særlig de minste. Tysvær kommune har utarbeidet en 

leikeplassnorm ved opparbeidelse av nye boligområder i kommunen. Dette sikrer gode områder 

for lek og møteplasser i boligfeltene. 

Skolene og barnehagene blir også nyttet til lek og sosialt samvær utenom åpningstiden. 

Andre faktorer fysisk og psykososialt miljø 
Ungdata er et spørreskjemabasert verktøy som gir et bredt bilde av hvordan ungdom har det og hva de 

driver med på fritiden. Under følger noen utdrag fra tema fra Ung Data rapporten etter undersøkelser 

gjennomført blant ungdomsskoleelever i Tysvær kommune våren 2019, knyttet til miljøfaktorer. 

Fornøyd med lokalmiljøet-ungdom 

 
Kilde: Ungdata  
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Tilhørigheten til nærmiljøet har betydning i menneskers liv. Ulike lokalmiljøer kan gi ulike muligheter for 

utfoldelse og sosialt samvær.  

Tilbudet av organisasjoner, fritidstilbud og kulturtilbud påvirker individuell utfoldelse og bidrar samtidig til 

å skape identitet og tilhørighet til lokalmiljøet. Det samme gjelder tilgangen på åpne møteplasser, 

rekreasjonsområder og urørt natur.  

Barn og unge bruker lokalmiljøet i større grad og på en annen måte enn voksne. Trygge og sunne 

lokalmiljøer er derfor særlig viktig for denne aldersgruppas velferd. Barn og unge kan også ha andre 

meninger enn voksne om hva som gir livskvalitet på hjemstedet. 

Andel ungdomsskoleelever som svarer «svært fornøyd» eller «litt fornøyd» med lokalmiljøet i Ung Data 

undersøkelsen viser at ungdom i Tysvær har vært noe mer fornøyde enn lands- og fylkesgjennomsnittet i 

tidligere målinger, men ved siste måling i 2019 har falt med 11 % til 62 %. Det er spesielt 10. trinn som 

ikke er fornøyde med nærmiljøet.  

Vennskap- ungdom 

 

Kilde: Ungdata  
 

Ungdomstiden beskrives ofte som en fase i livet der de jevnaldrende er særlig viktig. Venner er for de 

fleste en kilde til lek, glede, støtte, samhørighet og bekreftelse. På lengre sikt har samspillet med de 

jevnaldrende betydning for utvikling av selvbilde og sosial kompetanse. Mange knytter også vennskap 

som varer livet ut i denne perioden. 

Det er derfor positivt når Ungdata viser at de aller fleste ungdommene i Tysvær har venner å være 

sammen med og at tallet er stabilt høyt. Det er likevel urovekkende at hver tiende ungdom i Norge 

mangler venner de kan stole på og snakke med om alt mulig. 

 



57 
 

Organisert fritid- ungdom 

 

Kilde: Ungdata 
 
Organisasjoner, klubber, lag og foreninger er viktige arenaer for samvær med andre unge. Sammenlignet 
med skolen og uformelt samvær mellom ungdom gir deltagelse i organisasjonene ungdommen andre 
typer erfaringer. På sitt beste gir organisasjonene ungdom muligheter til å utvikle evnene sine, lære å 
fungere i et fellesskap, ytre egne meninger og jobbe målrettet. 
 
Tall fra Ung Data undersøkelsen viser at ungdom i Tysvær ligger rundt gjennomsnittet på medlemskap i 
fritidsorganisasjoner, og at tallet har holdt seg stabilt de siste årene. Jenter ser ut til å slutte i organiserte 
fritidsaktiviteter i løpet av ungdomsskolen i større grad enn gutter.  
 

Skjenketidsslutt 

 

Kilde: Rapportering på kommunenes forvaltning av alkoholloven (FHI) 

De viktigste forebyggende virkemidlene som kommunene har til rådighet for å begrense alkoholforbruket 

er, sammen med begrensning av antall salgs- og skjenkesteder, begrensning av salgs- og skjenketider.  

Det er vist at en times innskrenking av skjenketiden reduserer volden nattestid i helgene med 16 prosent. 

Tysvær ligger på normaltiden for skjenking av øl/vin er som er kl. 01.00 jmf. Alkoholloven. 
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Vaksinasjonsdekning 
Meslinger: 

 

Kikhoste: 

 

Kilde: www.fhi.no/kommunehelsa/SYSVAK 

For mange potensielt farlige sykdommer er vaksinasjon det mest effektive forebyggende tiltaket man 

kjenner. Tall på vaksinasjonsdekning kan være til hjelp i vurdering av smittevernet i befolkningen samt 

vaksinasjonsprogrammets effektivitet. Ved et effektivt vaksinasjonsprogram med høy vaksinasjonsdekning 

vil det sirkulere lite smitte i befolkningen, og det vil føre til at de uvaksinerte indirekte blir beskyttet. Dette 

kalles flokkimmunitet. 

For meslinger viser tallene at Tysvær ligger rett over land og fylke når det gjelder vaksinasjonsdekning, 

både for 2, 9 og 16 åringer. 

For kikhoste viser tall at Tysvær også her ligger på og over land og fylke. 

HPV-vaksine:  

 

Kilde: www.fhi.no/kommunehelsa/SYSVAK 

Tallene viser her at Tysvær ligger noe under lands- og fylkesgjennomsnittet, med rundt 56 % vaksinerte 

kvinner født 1991-1996.  
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Influensavaksinerte over 65 år: 

 

Kilde: www.fhi.no/kommunehelsa/SYSVAK 

Influensa kan gi alvorlig sykdom og i verste fall forårsake dødsfall hos personer i risikogruppene. Personer 

over 65 år er den største risikogruppen. Dette er også den eneste risikogruppen som det enkelt er mulig å 

rapportere på kun ved bruk av SYSVAK.  

Å vaksinere mot influensa forebygger både selve influensasykdommen og mulige følgesykdommer. 

Influensa skyldes virus og kan være alvorlig for eldre og personer med kroniske sykdommer. 

Følgesykdommer er ofte bakterielle infeksjoner som krever antibiotikabehandling, først og fremst 

lungebetennelse.  

Færre influensatilfeller vil sannsynligvis redusere overforbruk av antibiotika. Antibiotika virker ikke på 

influensavirus eller andre virus. Å behandle virussykdommer med antibiotika er derfor feil. Likevel skjer 

dette, enten fordi antibiotika brukes «for sikkerhets skyld», eller fordi man tror at pasienten har en 

bakteriell lungebetennelse.  

Kommunen har ansvar for å tilby influensavaksine til eldre over 65 år og andre risikogrupper. WHO og 

Norge har et mål om at 75 prosent i risikogruppene blir vaksinert. 

Tysvær ligger over lands- og fylkesgjennomsnittet på rundt 45 % ved siste måling i 2018/2019. Det er 

fremdeles et stykke til målsettingen fra WHO på 75 % i risikogruppene. 
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Kriminalitet 

 

Kilde: Politiet 

Informasjon fra politikontakt i Tysvær kommune viser at kriminaliteten I Tysvær ligger stort sett jevnt de 

siste årene, med vinningskriminalitet som den største gruppen registrerte forhold.  

 

Vold og mishandling, anmeldte tilfeller 

 

Kilde: SSB 
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Vold og mishandling har et betydelig omfang og er et alvorlig samfunns- og folkehelseproblem. Nesten en 

tredjedel av befolkningen (44% av menn og 22% av kvinnene) har blitt utsatt for alvorlig vold en eller 

annen gang i løpet av livet. Rundt fem prosent har blitt utsatt for alvorlig vold i løpet av oppveksten.  

Det finnes ulike former for vold. Voldsbegrepet omfatter både fysisk vold, seksuelle og psykiske overgrep 

og omsorgssvikt. Vold i nære relasjoner omfatter vold og overgrep som er rettet mot familiemedlemmer.  

Konsekvensene av å bli utsatt for vold er mangfoldige og omfatter alt fra ulike alvorlighetsgrader av 

fysiske skader til død. Psykiske plager som angst, depresjon eller post traumatisk stress lidelse er vanlig. 

Vold øker også risikoen for fall i skoleprestasjon og frafall fra utdanningsløp og arbeidsliv.  

En oversikt over antall anmeldte tilfeller av vold og mishandling kan gi kommunen en oversikt over 

omfanget av voldsproblematikken som kan være nyttig i det forebyggende arbeidet. 

Denne statistikken viser at det anmeldes betydelig mindre tilfeller enn i land og fylke. Det er dog store 

mørketall innen vold og overgrep, og en må anta at det reelle omfanget er større enn det som vises I 

denne statistikken.  

 

Skader og ulykker  
Hvilke typer skader og ulykker blir innbyggerne våre utsatt for? 

Hvor og hvordan skjer ulykkene? 
Hvem blir rammet? 

Hovedinntrykk 
Hva er bra i Tysvær? 

- Under snittet for sykehusinnleggelser etter ulykker 

- Under snittet for dødelighet på grunn av ulykker 

- Få alvorlige ulykker på sjøen 

- Ingen spesielle ulykkespunkt eller -strekninger 

 

Hvilke utfordringer har vi i Tysvær? 

- Det mangler lokal statistikk på bla. hjemmeulykker, arbeidsulykker og ulykker på skolevei- 

usikkert omfang 

 

Skadeforekomst i skoler og barnehager 
Det ble meldt inn 65 forsikringssaker som skadehendelser i skole og barnehage i 2018. Dette gjelder først 

og fremst mindre alvorlige uhell, som for eksempel skader ifm. kroppsøving og lek ute og inne. 

 

I hvilken grad er skoleveger trygge/spesielt utsatte skoleveier 
Tysvær kommune har mange elever med skoleskyss, både grunnet definert farlig skolevei og at man bor 

mer enn 2 og 4 kilometer fra skolen, avhengig av klassetrinn. Tall fra Skolekontoret viser at for alle skoler 

er gjennomsnittet på de som har skoleskyss ca. 30 % i 2019/20. Tallet har vært nokså likt de siste årene. 

For noen skoler er tallene betydelig høyere, for eksempel Nedstrand barne- og ungdomsskole med ca. 55 

% og Tysværvåg barne- og ungdomsskole med ca. 70 %.  

Det finnes ikke lokal statistikk på skader og ulykker på skolevei i Tysvær.  
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Antall drukningsulykker  
Redningsselskapet har registrert ett drukningsdødsfall i Tysvær kommune fra 2017 og frem til i dag. 
Denne ble kategorisert som fall fra land/brygge.  

Omfang av arbeidsulykker  
Forholdet mellom arbeid og helse er nært og sammensatt. Arbeid kan være en kilde til ressurser som gir 
god helse, men arbeidsinnhold og – miljø kan også være en kilde til helseskade.  
 
Arbeidsskader antas å utgjøre ca. 12 prosent av alle skadetilfeller i Norge, og det er særlig høy skaderisiko 
blant unge menn. Håndverkere og ansatte i primærnæringene er mest utsatt. Som foregående år er fall 
den vanligste ulykkestypen i norsk arbeidsliv i 2017. Fall er den mest rapporterte ulykkestypen innenfor 
næringsgrupper som gjerne blir assosiert med ulykker i arbeidslivet, som eksempelvis bygg- og 
anleggsvirksomhet og transport og lagring. Mer oppsiktsvekkende er det kanskje at fall dominerer som 
ulykkestype innenfor undervisning, offentlig administrasjon og sosialforsikring, og personlig tjenesteyting. 
Det er registrert flest alvorlige arbeidsulykker innen transport og lagring. 
 
Arbeidsskadedødsfall: Det ble registrert 44 arbeidsulykker med dødelig utfalldødsulykker i Norge i 2017. 
Bygg- og anleggsnæringen er en av de mest risikoutsatte næringene i det norske landbaserte arbeidslivet, 
og har historisk sett hatt en betydelig andel av de årlige arbeidsskadedødsfallene. 
 
Behovet for forebygging er stadig stort.  
 
Det finnes ikke lokale data på arbeidsulykker i sentrale registre, og det er derfor vanskelig å si noe om 
omfanget i Tysvær.  

Omfang av hjemmeulykker  
Dette mangler det lokal statistikk på i kommunen.  
 
Hjemmeulykker er ulykker som skjer i eller i nærheten av hjemmet. Først og fremst rammer 
hjemmeulykkene barn, eldre og svaksynte. Ulykkene skjer over hele huset, eller utendørs i hagen. 
Innendørs skjer de i rom der vi oppholder oss mest, det vil si i stua eller trappa, eller på kjøkkenet, badet 
eller soverommet.  
 
Hjemmeulykker gir opphavet til flest legebesøk og er den dominerende ulykkestypen blant førskolebarn 
og eldre.  
 
De vanligste hjemmeulykkene er knyttet til fall. Forebygging av fallulykker må også ses i sammenheng 
med målet om et flere eldre skal bli boene hjemme. Regjeringen har gjennom siste Folkehelsemelding 
presentert en nullvisjon 2019–2027 for reduksjon av alvorlige fallulykker i hjemmet.  

Antall omkomne i brann  
Dette mangler det lokal statistikk på i kommunen, men brannsjef opplyser om at det ikke har vært 
omkomne i brann på mange år. Nasjonalt ser det ut til at antall omkomne i brann er på vei nedover. I 
2018 var det 39 omkomne i brann i Norge. Menn har høyere risiko enn kvinner for å omkomme i brann, 
og risikoen øker generelt med stigende alder. Eldre og pleietrengende, personer med nedsatt 
funksjonsevne og rusavhengige er spesielt utsatt. Tall fra DSB viser at cirka 75 prosent av de som 
omkommer i brann er i disse gruppene. Personer over 70 år har fire til fem ganger høyere risiko for å 
omkomme i brann sammenlignet med resten av befolkningen.  
 

Spesielle ulykkespunkter eller -strekninger  
Statens Vegvesen rapporterer om at det er ingen ulykkespunkt eller -strekninger i Tysvær.  
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Definisjon ulykkespunkt: Minimum 4 politirapporterte personskadeulykker i løpet av 5 år innenfor en 
strekning på 100 meter.  
Definisjon ulykkesstrekning: Minimum 10 politirapporterte personskadeulykker i løpet av 5 år innenfor en 

strekning på 1 km. 

 

Trafikkulykker 
Alle typer trafikkulykker  

 

Kilde: vegvesen.no/vegkart.no 

Dødsulykker 

 

Kilde: vegvesen.no/vegkart.no 
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Antall alvorlig skadde 

 

Kilde: vegvesen.no/vegkart.no 

 

Kilde: Trygg Trafikk  

Trafikk tar fortsatt liv, til tross for mange års målrettet innsats. I 2019 omkom 110 mennesker i trafikken i 

Norge og rundt 400 ble hardt skadet. 

I det nasjonale trafikksikkerhetsarbeidet som utføres etter den norske samarbeidsmodellen, arbeides det 

systematisk med tiltak som man på grunnlag av forskning vet at får ned antall trafikkulykker. Noen av de 

viktigste risikofaktorene er at bilføreren holder for høy fart etter forholdene, uoppmerksomhet i trafikken, 
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manglende eller feil bruk av bilbelte og på grunn av rusa førere, enten etter bruk av medikamenter, 

narkotiske stoff eller alkohol. 

Oversikten viser statistikk registrert av Statens Vegvesen i deres database tilbake til 1980 tallet. Det skal 

dog påpekes at det er mange mindre alvorlige ulykker som ikke blir registrert hos Statens Vegvesen, 

her er det store mørketall som lettere skader blant myke trafikanter. 

Oversikten viser at det i Tysvær er på europavei 134 og 39, samt fylkesvei 515 det er registrert flest og de 

alvorligste ulykkene.  

Personskader etter ulykker (målt ved sykehusinnleggelse) 
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Kilde: www.fhi.no/kommunehelsa/NPR  
 
Selv om dødeligheten av skader og ulykker har gått nedover siden 1950-tallet er ulykkesskader fortsatt et 

helseproblem, spesielt blant barn, unge og eldre. Blant eldre er hoftebrudd spesielt alvorlig fordi det kan 

medføre redusert funksjonsevne og behov for hjelp, og dermed redusert livskvalitet. Blant ungdom og 

unge menn forårsaker trafikkulykker både redusert helse og tapte liv. Det er et betydelig potensial for 

forebygging av ulykker. Sykehusbehandla personskader viser kun omfanget av de alvorligste 

ulykkesskadene. 

Tallene viser at Tysvær ligger under lands- og fylkesgjennomsnitt på sykehusbehandla personskader. Når 

det gjelder hoftebrudd ligg Tysvær jevnt lavere enn både land og fylke, mens man for hodeskader har lagt 

over snittet for så å ha en positiv nedgang de siste årene.  

Dødelighet ulykker 

 

Kilde: www.fhi.no/kommunehelsa/Dødsårsaksregisteret 
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Informasjon om tidlig død (her definert som død før 75 års alder) av gitte sykdomsgrupper gir oss viktig 

informasjon om kor vi bør sette inn forebyggende tiltak. Tallene viser at Tysvær ligger under lands- og 

fylkesgjennomsnittet når det gjelder dødelighet etter ulykker. Tallene for kommunen er for små til å si 

noe om forskjell mellom menn og kvinner, men både på fylkes- og landsnivå har menn en betydelig 

høyere dødelighet pga. ulykker enn kvinner. 

Helseadferd 
Hvordan lever folk livene sine? 

Hva gjør kommunen for å legge til rette for sunne levevaner? 

 

Hovedinntrykk 
Hva er bra i Tysvær? 

- De fleste unge trener minst en gang i uken 

- Under snittet for gravide som røyker 

- Relativt få elever på ungdomstrinnet har erfaring med hasj og marihuana, og at dette har holdt 

seg nokså stabilt de siste årene. 

- Tannhelsa er generelt god for barn og unge 

- Få unge som røyker eller snuser 

Hvilke utfordringer har vi i Tysvær? 

- Over snittet for overvekt og fedme ved sesjon 1 

- Generelt for lavt aktivitetsnivå i befolkingen 

- På noen skoler en stor andel elever med skoleskyss grunnet lang eller farlig skolevei- kan da ikke 

gå eller sykle til skolen som del av daglig aktivitet 

- Salg av alkoholholdig drikke stiger jevnt og trutt 

- Forandring i status for hasj blant ungdom 

 

 

Fysisk aktivitet 
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Kilde: Ungdata 

Fysisk aktivitet fremmer helse, gir overskudd og er et viktig og veldokumentert virkemiddel i forebygging 

og behandling av over 30 ulike diagnoser og tilstander. Det foreligger overbevisende dokumentasjon om 

helsegevinster ved regelmessig fysisk aktivitet i alle aldersgrupper. Beregninger viser at fysisk aktive 

vinner i gjennomsnitt åtte leveår med god helse (kvalitetsjusterte leveår) i et livsløpsperspektiv, noe som 

innefatter både økt levetid og økt livskvalitet, sammenlignet med personer som er inaktive. Ytterligere økt 

fysisk aktivitet kan gi opp mot 16 kvalitetsjusterte leveår. 

Regelmessig fysisk aktivitet i barne- og ungdomsårene er viktig for normal vekst og utvikling. Det virker 

også positivt på den psykiske helsen, konsentrasjon og læring. Regelmessig fysisk aktivitet i 

ungdomsårene ser også ut til å være viktig for å skape gode vaner for resten av livet.  

 

Tall fra Ung Data undersøkelsen viser at de fleste unge driver med en eller annen form for trening. Tallene 

fra 2019 viser en nedgang i ungdom som trener i idrettslag og en økning som trener på helsestudio.  

Det finnes ikke lokale tall på yngre barn eller voksne og eldre i Tysvær på dette området. Nasjonale tall 

viser at objektivt registrert fysisk aktivitet viser samlet sett at én av tre voksne (32 prosent) oppfyller 

Helsedirektoratets minimumsanbefalinger for fysisk aktivitet om minst 150 minutter moderat fysisk 

aktivitet per uke eller 75 minutter med høy intensitet. Nasjonale tall viser også at det er store sosiale 

forskjeller i nivået av fysisk aktivitet. 
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Kilde: Helsedirektoratet.no 

Stillesitting 
De siste årene har det blitt mer oppmerksomhet omkring tiden vi bruker i ro, spesielt etter at Norge i 

2014 kom med nasjonale anbefalinger om å redusere stillesitting. 

Barn og unge 

Nasjonale tall viser at de yngre barna bruker en mindre del av dagen i ro sammenlignet med de eldre 

barna. 6-åringene et i ro omtrent halvparten av dagen, 9-åringene 60 prosent av dagen og 15-åringene 

sitter stille 70 prosent av dagen (registrert med aktivitetsmåler). 

Voksne 

Tiden i ro er utfordrende å registrere med hjelp av spørreskjema. Aktivitetsmålere kan gi et forholdsvis 

presist nivå av tid i ro. Objektivt målt inaktivitet viser at voksne i gjennomsnitt bruker 62 prosent av våken 

tid dagen i ro. Vi sitter i gjennomsnitt 37 minutter av hver time. 

 

Omfang av fysisk aktivitet i skolen 
Skolen som arena for økt fysisk aktivitet er sentral i et folkehelseperspektiv. Barn og unge oppholder 
seg lenger på skolen både i undervisningssammenheng og på fritiden. Skolen har derfor fått økt 

betydning for å fremme god helse gjennom økt fysisk aktivitet.  

Gjennom skolen treffer man alle barn og unge, og man har mulighet til å fremme gode aktivitetsvaner 

uavhengig av sosioøkonomisk tilhørighet. Skolen kan derfor være en viktig arena for å redusere sosiale 

helseforskjeller. 

Alle skoler i kommunen deltar i Trivselsprogrammet, der mobbefrie trivselsledere legger til rette for økt 

aktivitet i storefriminuttene. Det er fortrinnsvis elever i 4.-10.klasse som deltar i kommunen, men det er 
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også noen skoler hvor småskolen er med. Det finnes ikke tall på hvor mye fysisk aktivitet deltagelse i dette 

genererer, men erfaringene fra skolene tilsier at dette er positivt for aktivitetsnivået. Det er gjennomført 

turneringer i samarbeid med for eksempel elevråd, i ballspill, dans mm.  Skolene i kommunen oppfyller 

ellers kravene om kroppsøvingsundervisning, og mange har også ulike turer og arrangement utenom som 

inneholder fysisk aktivitet. Det er ingen skoler i kommunen som har fast uteskoleaktivitet eller lignende.  

Omfang av elever som går eller sykler til skolen 
Daglig fysisk aktivitet kan også oppnås ved å gå eller sykle til skolen.  

Det mangler lokal statistikk på hvor mange som går eller sykler til skolen i kommunen. Som beskrevet 

under “farlige skoleveier” er det en stor andel elever som har rett til skyss i Tysvær grunnet farlig eller 

lang skolevei, og dermed ikke går eller sykler til skolen. 

Kosthold 
Et usunt kosthold er blant de største risikofaktorene for sykdom og for tidlig død, både i Norge og i resten 

av verden. Sunn hverdagsmat og et variert kosthold gir et godt grunnlag for god helse, og bidrar til at man 

får i seg næringsstoffene man trenger. 

Et variert og sunt kosthold kombinert med fysisk aktivitet i hverdagen, reduserer risikoen for blant annet 

hjerte- og karsykdommer, type 2-diabetes, høyt blodtrykk, flere former for kreft, beinskjørhet, tannråte, 

overvekt og fedme. 

Det finnes kun lokale data om kosthold gjennom Ungdata undersøkelsen. Nasjonale tall for hele 

befolkningen viser at kostholdet i Norge har over tid hatt en positiv utvikling. Sett i forhold til målsettinger 

for kostholdet, viser tallmaterialet både positive og negative trekk. Blant annet har kornforbruket og 

kjøttforbruket økt, fiskeforbruket går nedover, sukkerinntaket er redusert men ligger fremdeles over 

anbefalinger og saltinntaket er betydelig høyere enn anbefalinger. 

Ungdata viser at det er stor variasjon i kostholdet til ungdom.  

 

Kilde: Ungdata 
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Tobakk 

Røyking gravide 
Under er tall på røyking i kommunen fra Medisinsk Fødselsregister. Dette gjelder andel kvinner som oppga 

at de røykte ved første svangerskapskontroll i prosent av alle fødende med røykeopplysninger. 

Statistikken viser gjennomsnitt for overlappende 5-årsperioder.  

 

Kilde: www.fhi.no/kommunehelsa/Medisinsk fødselsregister 

Røyking i svangerskapet øker risikoen for veksthemming hos fosteret.  

 

I denne sammenhengen brukes imidlertid tallene for røyking blant gravide til å gi informasjon om røyking 

generelt i befolkningen, ettersom det ikke finnes gode data på resten av befolkningens røykevaner. Det er 

en markant sosial gradient for dagligrøyking. Jo kortere utdanning, desto høyere andel dagligrøykere. 

Denne gradienten gjelder også for røyking i svangerskapet. Utjevning av sosiale helseforskjeller er et viktig 

mål i folkehelsearbeidet.  

 

Røyking er ansett å være en av de viktigste årsakene til redusert helse og levealder. Omtrent halvparten 

av gruppen som røyker daglig i mange år, dør av sykdommer som skyldes tobakken. I tillegg rammes 

mange av sykdommer som fører til vesentlige helseplager og redusert livskvalitet. Studier viser at gruppen 

som røyker daglig, i snitt dør 10 år tidligere enn ikke-røykere, og at 25 prosent av dagligrøykerne, dør 20-

25 år tidligere enn gjennomsnittlig levealder for ikke-røykere.  

 

Andelen røykere i befolkningen er på vei ned, men blant ungdom og unge voksne ser det ut til at snus har 

overtatt noe for røyking. Snus er ikke like helseskadelig som sigaretter, men er svært 

avhengighetsskapende og inneholder helseskadelige og kreftfremkallende stoffer. Vi har foreløpig ikke tall 

på snusbruken på kommunenivå. Medisinsk fødselsregister har tall på snusbruk, men disse opplysningene 

er underrapportert og derfor ikke egnet til statistikkformål.  

http://www.fhi.no/kommunehelsa/Medisinsk
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Tallene viser at det er færre som røyker ved svangerskapets begynnelse i Tysvær enn i landet og fylket. 

Glidende gjennomsnitt for siste 5 år er på 3 % i Tysvær, og det har vært en svært positiv utvikling over tid. 

Tobakk ungdom 
Ungdata viser at røyking er mer eller mindre helt ut, i alle fall på ungdomstrinnet. Svært få røyker daglig, 

og det er heller ikke så mange som røyker hver uke. Det store flertallet har aldri prøvd å røyke. Det er 

heller ikke så mange på ungdomstrinnet som bruker snus, men det er noen flere som snuser enn som 

røyker. 2019 tallene viser en liten økning fra sist målinger i 2016.  

 

Kilde: Ungdata 

Narkotiske stoff 
I den voksne befolkningen er det vel fire prosent som har brukt cannabis (hasj, marihuana) de siste 12 

månedene. Tallet er basert på spørreundersøkelser 2012-2017. Cannabis er mest utbredt blant unge 

voksne og mer utbredt blant menn enn blant kvinner. Cannabisbruk kan ha både umiddelbare og 

langsiktige konsekvenser for helsa. Trafikkskader utgjør det største folkehelseproblemet, viser en rapport 

som oppsummerer helseeffekter av cannabisbruk.  

Det finnes ikke lokale tall på bruken av narkotiske stoff i Tysvær. Unntaket er ungdom, som svarer på 

spørsmål om dette i Ungdataundersøkelsen.  

Cannabis er det vanligste narkotiske stoffet. Om det å prøve hasj eller marihuana - isolert sett - er 

farligere enn å debutere tidlig med alkohol er i dag omdiskutert. Det at alkohol er et legalt og sosialt 

akseptert rusmiddel, mens hasj er forbudt, utgjør uansett en viktig forskjell. Både rusmiddelbrukerens 

egen forståelse og omverdenens fortolkning og reaksjon, påvirkes av om stoffet er lovlig eller ikke.  

Sammenliknet med alkohol er eksperimentering med narkotiske stoffer et mer entydig ungdomsfenomen. 

Likevel blir noen hengende igjen i et misbruksmønster også i voksen alder. 

Ungdata viser at relativt få elever på ungdomstrinnet har erfaring med hasj og marihuana, og at dette har 

holdt seg nokså stabilt de siste årene.  
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Kilde: Ungdata 

En forandring som trekkes frem er status for hasj. Tallene viser at det er en økning i de som svarer at hasj 

ikke har noen betydning ift.status. Dette kan indikere en økt toleranse for bruken. 

 

Kilde: KORUS Vest Stavanger/Ungdata 

Alkoholkonsum og annen rusmiddelbruk 
Bruk av alkohol er forbundet med en rekke sosiale og helsemessige konsekvenser i form av sykdommer, 

skader og psykiske plager og lidelser. Konsekvensene henger sammen med mengde og over hvor lang tid 

inntaket har vært høyt.  

Alkohol- og narkotikabruk er blant de viktigste risikofaktorene for helsetap og tidlig død i befolkningen: 

•Vel 12 prosent av tapte friske leveår i den voksne befolkningen (aldersgruppa under 65 år) i Norge kan 

tilskrives alkoholbruk. 

•Rusmiddelrelaterte helseskader er sosialt skjevfordelt, og grupper med lavere utdanning og/eller 

dårligere økonomi er mer utsatt enn andre. Drikkefrekvens og årlig alkoholforbruk er dog vanligvis høyest 

i høyere sosioøkonomiske grupper. 

•Den sosiale ulikheten i dødelighet som vi ser i Norge, kan i noen grad tilskrives alkoholbruk. 
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Alkoholkonsum  
Salg av alkohol som er registrert solgt i Tysvær vil bare vise noe av bildet knyttet til konsum.  

Innbyggerne i Tysvær har en stor del av sin detaljhandel utenfor kommunegrensene. Tysvær har 

heller ikke hatt eget utsalg fra Vinmonopolet. Det finnes derfor heller ikke tall for salg av polvarer til 

Tysvær sine innbyggere.  

For Tysvær viser statistikken over salg av alkoholholdig drikke i Gruppe 1 (2,5 - 4,7 % alkoholinnhold) 

at dette har økt jevnt og trutt de siste årene (se tabell). Skjenking av alkohol innenfor Tysvær 

kommune sine grenser viser også bare en liten del av innbyggerne sitt forbruk, jf. kommunen sin 

nærhet til Haugesund der det er relativt sett flere utesteder med skjenkebevilgning. Disse har også 

Tysværbuer som en del av sitt marked.   

Statistikk på hvor mye alkohol som er skjenket på skjenke- og serveringssteder i Tysvær vil derfor 

bare vise en liten del av bildet. Både for øl, vin og brennevin viser statistikken at dette er betydelig 

redusert de siste årene (se tabell). 

Kontroll av salgs – og skjenkestedene i Tysvær har ikke avdekket alvorlige brudd på bevilgninger. 

Omsetning av alkohol i butikk, antall liter 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Alkohol under 
4,7 % 

272.166 282.857 282.511 306.638 341.827 352.500 

Alkohol under 
22 % 
Gardsutsalg 

     77 

 

Skjenking på serveringssteder, antall liter 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Øl 17.637 12.012 6.866 6.377 6.995 5.426 
Vin 4.980 5.114 4.114 4.132 3.598 1.119 
Brennevin 639 584 480 336 330 171 

 
Kilde; lokal statistikk  

Rusmiddelbruk 

Registrerte brukere  
Kartlegging ved BrukerPlan 

Brukerplan er et verktøy for å kartlegge omfanget av rus- og psykiske problemer blant 

tjenestemottakere i kommunen. Resultatene av kartleggingen gir informasjonsgrunnlag for 

planlegging og dimensjonering av framtidige tjenester.  

I tillegg til at man registrerer tallet på personer som er i kontakt med hjelpeapparatet blir det også 

gjort vurderinger av funksjonsnivå på ulike områder som helse, arbeid/aktivitet, bolig, økonomi mv 

samt evt omsorg/samvær med barn. 

I perioden 2008 til 2015 ble det årlig registrert mellom 36 og 54 brukere. I 2018 var det registrert 35 

brukere med rusproblemer, der de aller fleste både har et rus- og psykisk helseproblem. Det er 

overvekt av menn som er registrert, de fleste er i alderen 40-60 år og bor alene.  
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Ungdom 
Ungdata viser stor variasjon i hvor gamle ungdommer er når de begynner å drikke alkohol. Det store 

flertallet har ikke vært ruset i løpet av ungdomsskolen. På slutten av ungdomsskolen har omtrent en av 

fire opplevd å ha vært ruset. Det er generelt små forskjeller mellom gutter og jenter sine alkoholvaner. 

 

Kilde: Ungdata 

Voksne og eldre 
Det finnes ikke lokal statistikk på alkoholbruk i den voksne befolkningen, men nasjonal statistikk viser at 

nordmenn drikker i gjennomsnitt nesten 7 liter ren alkohol per år, regnet per innbygger over 15 år. Det 

registrerte forbruket økte kraftig fra 1990 og frem til 2008, men har deretter gått noe ned. Menn drikker 

oftere og i gjennomsnitt dobbelt så mye alkohol som kvinner. Eldre drikker oftere, men mindre alkohol 

enn yngre. Vi drikker vesentlig mindre alkohol i Norge enn i de fleste europeiske land. 

Oppsummert viser forskning at de eldres alkoholforbruk øker og at noen eldre befinner seg i risikosonen 

når det gjelder alkoholkonsum. Eldre nordmenn i alderen 65–74 år drikker mer enn tidligere generasjoner, 

men forbruket reduseres etter 80-årsalderen. Vi vet foreløpig lite om helsemessige, sosiale og 

økonomiske påvirkninger av alkoholbruk hos eldre. Vi ser også at eldre over 65 år bruker flere ulike 

legemidler samtidig som de drikker alkohol. Dette fører til mange ulike skader, og legemiddelforbruket 

øker med alderen. Det samtidige forbruket øker risikoen for sosiale og helsemessige problemer. 
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Fødselsvekt 

 

 

Kilde: www.fhi.no/kommunehelsa/Medisinsk fødselsregister 

Høy fødselsvekt er forbundet med økt risiko knytta til sjølve fødselen. Høy fødselsvekt kan også være en 

risikofaktor for senere overvekt, diabetes og muligens visse kreftformer. Høy fødselsvekt er forårsaket av 

flere faktorer, fra genetiske faktorer til forhold under svangerskapet (bl.a. mors vekt).  

 

Lav fødselsvekt er en vesentlig risikofaktor for barns utvikling og helse. 

Tallene for Tysvær viser at en ligger under lands- og fylkesgjennomsnittet når det gjelder både høy og lav 

fødselsvekt. 

Overvekt og fedme 
En har foreløpig kun tall på overvekt og fedme i kommunen fra Forsvarets helseregister. 

http://www.fhi.no/kommunehelsa/Medisinsk
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Kilde: www.fhi.no/kommunehelsa/Forsvarets helseregister 

Overvekt og fedme gir økt risiko for type 2-diabetes, hjerte- og karsykdommer, høyt blodtrykk, slitasjegikt 

i knær og hofter og enkelte kreftsykdommer som tykktarmskreft. Overvekt og fedme kan også ha alvorlige 

psykiske helsekonsekvenser. Det er ingen klar KMI-grense for når sykdomsrisikoen øker eller faller, 

overgangene er glidende.  

Fysisk aktivitet, særlig dagliglivets aktiviteter, har sunket, og vi har nå et energiinntak (kaloriinntak) som 

ikke er tilpasset dette. I en situasjon med redusert aktivitetsnivå og stor tilgang på energitette matvarer, 

er det lett å utvikle overvekt. Hos den enkelte personen vil også arvelige og psykiske faktorer spille en 

rolle. 

Tallene viser at Tysvær ligger over lands- og fylkesgjennomsnitt når det gjelder overvekt inkludert fedme 

hos begge kjønn, men spesielt hos gutter. Her viser siste gjennomsnittsmålig at 28,5 % av guttene hadde 

overvekt/fedme. 

http://www.fhi.no/kommunehelsa/Forsvarets
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Tannhelse 
Den offentlige tannhelsetjenesten i Norge skal fremme tannhelsen i befolkningen og sørge for nødvendig 

forebygging og behandling. Tannhelsa er en viktig del av den totale helsen. Det er som regel de samme 

faktorene som gir god helse og som også gir god tannhelse.  

Tannhelse Rogaland FKF rapporterer hvert år tannhelseutvikling på indikatorårskullene 5-, 12- og 18-

åringer. Tabellen viser antall personer uten hull i tennene i prosent.   

Tannhelsetall %kariesfrie %kariesfrie %kariesfrie 

2018 5 år 5 år 18 år 

Tysvær, Nedstrand og Bokn 89,10 % 59,20 % 31,50 % 

Nord-Rogaland 85,40 % 63,20 % 27,00 % 

Rogaland 84,00 % 61,00 % 26,00 % 

Norge       

2017 5 år 12 år 18 år 

Tysvær, Nedstrand og Bokn 91,00 % 63,10 % 31,70 % 

Nord-Rogaland 85,00 % 63,00 % 28,00 % 

Rogaland 83,00 % 61,00 % 25,00 % 

Norge       

2016 5år 12år 18år 

Tysvær, Nedstrand og Bokn 91,80 % 62,40 % 30,30 % 

Nord-Rogaland 83,40 % 62,00 % 22,80 % 

Rogaland 82,40 % 60,00 % 22,00 % 

Norge 80,00 % 59,00 % 24,00 % 

2015 5 år  12 år 18 år 

Tysvær, Nedstrand og Bokn 91,00 % 65,40 % 19,70 % 

Nord-Rogaland 83,00 % 61,00 % 21,00 % 

Rogaland 83,00 % 60,00 % 20,00 % 

Norge 82,00 % 60,00 % 22,00 % 

Tallene viser at de fleste 5 åringer i Tysvær har kariesfrie tenner, mens det er noe nedgang i andelen 12 

åringer de siste årene- fra 65 % i 2015 til 59 % i 2018.  

Når det gjelder tannhelse hos barn under 5 år, voksne og eldre finnes det ikke løpende rapportering. Barn 

med innvandrerbakgrunn ser generelt ut til å ha mer karies i tennene enn barn med norsk bakgrunn. Eldre 

generasjoner har dårligere tannhelse og tannløshet er et betydelig problem, særlig i de eldste 

aldersgruppene.  
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Helsetilstand 
Hvordan er helsen i befolkningen? 

Hvordan er sosial ulikhet i helse? 

Hovedinntrykk 
Hva er bra i Tysvær? 

- Forventet levealder er høyere enn snittet for begge kjønn 

- Mindre ulikhet enn snittet i forventet levealder mellom utdanningsgrupper 

Hvilke utfordringer har vi i Tysvær? 

- Økende rapportering av psykiske plager, spesielt blant unge. 

- Høyere enn snittet på ulike indikatorer knyttet til hjerte- og karsykdommer 

- Høyere enn snittet for nye tilfeller av lungekreft hos menn 

- Høyere enn snittet for nye tilfeller av kreft i fordøyelsesorgan og hudkreft hos kvinner 

- Høyere enn snittet for bruk av ADHD medisiner 

- Over snittet for antibiotikabruk over tid 

 

Kunnskap fra lokale helse- og omsorgstjenester 
I forbindelse med arbeidet med ny plan for morgendagens helse- og omsorgstjenester har det vært 

arbeidet gjennom 2019 med vurderinger på dagens og fremtidens utfordringer fra de ulike helse- og 

omsorgstjenestene i Tysvær. Disse er oppsummert: 

► Tilstrekkelig fokus på forebygging og tidlig innsats slik at innbyggerne i større grad kan ta i bruk egne 

ressurser 

► Tilstrekkelig fokus innen folkehelse, miljøretta helsevern og beredskap 

► «Utenforskap» og inaktivitet i alle aldersgrupper 

► Høye forventninger til helse- og omsorgstjenestene 

► Endrede og økte behov for tjenester 

► Utnytter ikke teknologi i stor nok grad for å oppnå smartere helsetjenester 

► Mangler trinn i «mestringstrappen» 

► Mangler en helhetlig boligpolitikk for alle brukergrupper 

► Sikre helhetlige tjenester til rett tid 

► Sikre riktig saksbehandling og tildeling av tjenester  

► Å rekruttere, utvikle og beholde nødvendig kompetanse 

► Deltidskultur med uheldige konsekvenser for kvalitet, arbeidsmiljø/ledelse og effektivitet 

► Ikke bærekraftig kostnadsnivå 

 

Blant annet blir det spesielt beskrevet at flere eldre innbyggere som lever lenger med kroniske 

sykdommer betyr endrede og økte behov for tjenester. Det samme gjelder forekomsten av psykiske 

plager og lidelser og livsstilssykdommer gjennom hele livsløpet. Samhandlingsreformen med et 

hovedfokus på mer oppfølging i kommunene har betydd og betyr behov for mer kompetanse og 

bemanning for å sikre nødvendig og god helsehjelp. Økt behov for tverrfaglig samarbeid for å løse 

komplekse sykdomsutfordringer samt et tettere samarbeid med pårørende, frivillige og private aktører 

fører til endringer i hvordan tjenestene planlegges og gjennomføres. 
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Det er også en utfordring å etablere godt sammensatte omsorgstrapper for de ulike brukergruppene. 

Behovet for pleie- og omsorgstjenester er beregnet til å være dobbelt så høyt i 2040 sammenliknet med i 

dag. Det er en utfordring å sikre en planmessig utbygging av kapasiteten for de ulike tilbudene. 

Bemannede boliger med døgnomsorg er et tilbud som blant annet mangler. 

 

Videre følger statistikk på ulike diagnosekategorier og relevante indikatorer innenfor disse. Generelt om 

indikatorene legemiddelbruk, bruk av primær- og spesialisthelsetjenester som presenteres under: 

- Legemiddelbruk kan ikke betraktes som synonymt med sykdomsforekomst, men det kan likevel 

være en indikator på forekomst av enkelte sykdommer. Bruk av legemidler kan gi innsikt i 

problematikken rundt utbredelse av både sykdom og bakenforliggende risikofaktorer, og kan 

bidra med verdifull informasjon for å få oversikt over helsetilstanden i befolkningen. For de 

sykdomsgruppene hvor det finnes andre datakilder, vil Reseptregisteret være et supplement.  

 

- Bruk av legemidler forskrevet på resept påvirkes av flere faktorer utenom sykdomsforekomst, 

blant annet tilgang til lege og forskrivningspraksis blant legene. Om legemiddelbruk er en god 

indikator på sykdomsforekomst må imidlertid vurderes i lys av lokal kunnskap om 

behandlingsmetoder og diagnostisering. 

 

- Kjøp av reseptfrie legemiddel på apotek eller i dagligvarehandel er ikke med. Legemidler til 

pasienter i sykehus eller sykehjem hentes ikke ut på resept og er derfor ikke tilgjengelig på 

individnivå i Reseptregisteret. Tallene viser også kun brukere i aldersgruppen 0-74, slik at 

legemiddelbruk i de eldste aldersgruppene ikke kommer med. 

 

- Primærhelsetjenestebruk handler først og fremst om kontakt med fastlege eller legevakt. Annen 

type bruk av helse- og omsorgstjenester i kommunen er ikke med i denne statistikken.  

 

- Spesialisthelsetjenestebruk og dødsfall: Befolkningens bruk av sykehustjenester kan gi en viss 

pekepinn på viktige trekk ved så vel helsetjenester som helsetilstand i kommunene. Antall 

sykehusinnlagte kan gi innsikt i problematikken rundt utbredelse av både sykdom og 

bakenforliggende risikofaktorer, og kan bidra med verdifull informasjon for å få oversikt over 

helsetilstanden i befolkningen.  

 

- Tallene under viser antall pasienter innlagt (dag- og døgnopphold) i somatiske sykehus per 1000 

innbyggere per år. Dersom en person legges inn flere ganger i løpet av kalenderåret med samme 

sykdom/ lidelse, telles vedkommende kun én gang. Statistikken viser 3 års glidende gjennomsnitt 

(dvs. gjennomsnitt for overlappende 3-årsperioder).  

Psykisk uhelse 
Arveligheten for psykiske plager, depresjon, angstlidelser og personlighetsforstyrrelser er forholdsvis 

moderat. Det betyr at miljøforhold samlet er noe viktigere enn gener for disse lidelsene. Stort sett er det 

enighet om at en trygg tilknytning til omsorgspersoner i barndommen har betydning for senere psykisk 

helse. Gjennom hele livet gir sosial isolasjon og ensomhet økt risiko, mens sosial støtte og nærhet til 

andre mennesker beskytter. Traumatiske opplevelser, som alvorlige ulykker eller vold mot en selv eller 

ens nærmeste, kan gi varige psykiske skader. Daglige og vedvarende belastninger er vel så viktige som 

traumatiske hendelser. Flere belastningsfaktorer som virker sammen over lang tid, gir høy risiko, 

tilsynelatende høyere enn summen av risiko knyttet til hver enkelt faktor. Tilsvarende kan 

beskyttelsesfaktorer som for eksempel nære og trygge forhold til andre mennesker, gi ekstra beskyttelse 
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mot hendelser eller belastninger som ellers ville ha medført høy risiko. En god selvfølelse, og spesielt 

følelsen av å kunne mestre utfordringer og problemer, har stor betydning for god psykisk helse. 

Fra UngData 

 

Kilde: UngData, Korus Vest  

I UngData undersøkelsen stilles 6 spørsmål knyttet til psykisk helse: 

Har du i løpet av den siste uken følt deg plaget av • at alt er et slit • søvnproblemer • å være ulykkelig, 

trist eller deprimert • håpløshet med tanke på fremtiden • stivhet eller anspenthet • å være bekymret for 

mye om ting. 

Tallene viser at for alle ungdomsskoletrinnene i Tysvær er det rundt 15 % som svarer at de opplever høy 

grad av psykiske plager. Flest rapporterer om dette på 10.trinn med 28 % ved siste måling i 2019, en 

oppgang fra 13 % ved målinger i 2013 og 2016.   

Bruk av primærhelsetjenesten 

 

Kilde: www.fhi.no/kommunehelsa/ Kontroll og Utbetaling av HelseRefusjon(KUHR)-databasen i HELFO, 

Helsedirektoratet. 
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Tallene over viser at det er færre brukere av primærhelsetjenesten målt ved kontakt med fastlege eller 

legevakt enn landet og fylket når det gjelder psykiske symptomer og lidelser generelt. I kategorien er det 

flest med psykiske symptomer som er registrert. Det flere kvinner som er brukere enn menn for denne 

kategorien. 

Legemiddelbruk 

 

Kilde: www.fhi.no/kommunehelsa/Reseptregisteret 

 

 

Kilde: www.fhi.no/kommunehelsa/Reseptregisteret 

Disse tallene viser at legemiddelbruk for psykiske lidelser er mindre enn resten av landet og fylket. 

Tallene viser også at det er færre i aldersgruppen 45-74 år enn land og fylke, mens det fra 0-44 år ligger på 
gjennomsnittet. 

Det er flere kvinner enn menn som bruker disse legemidlene. 

http://www.fhi.no/kommunehelsa/Reseptregisteret
http://www.fhi.no/kommunehelsa/Reseptregisteret
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Hjerte- og karsykdommer 

Bruk av primærhelsetjenesten 

 

Kilde: www.fhi.no/kommunehelsa/Kontroll og Utbetaling av HelseRefusjon(KUHR)-databasen i 

HELFO, Helsedirektoratet 

Hjerte- og karsykdommer skyldes arvelige faktorer i samspill med faktorer som røyking, høyt blodtrykk, 

høyt kolesterolnivå og diabetes. Sammen med kreft er hjerte- og karsykdommer de hyppigste 

dødsårsakene her i landet når vi ser alle aldersgrupper under ett. Mange av hjerte- og kardødsfallene skjer 

i høy alder. I den delen av befolkningen som har lav utdannelse og/eller lav inntekt, er hjerte- og 

kardødeligheten samlet sett høyere enn blant dem som har høyskole- og universitetsutdannelse. 

 

Tallene over viser at Tysvær ligger over lands- og fylkesgjennomsnitt når det gjelder brukere av 

primærhelsetjenesten målt ved kontakt med fastlege eller legevakt når det gjelder hjerte- og 

karsykdommer. Det er flere menn enn kvinner som er brukere og det samme gjelder for 

aldergruppen 45-74 år vs. 0-44 år. 
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Legemiddelbruk 

 

 

Kilde: www.fhi.no/kommunehelsa/Reseptregisteret 

Tallene viser at Tysvær ligger over lands- og fylkesgjennomsnitt når det gjelder bruk av midler mot hjerte- 

og karsykdommer. For kolesterolsenkende legemidler ligger Tysvær under snittet. Det er flere i 

aldergruppen 45-74 år vs. 0-44 år som er brukere. Spesielt unge kvinner 0-44 år ligger høyere enn land og 

fylke.  

Dødsfall og/eller sykehusinnlagte 
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Kilde: Hjerte- og karregisteret (Folkehelseinstituttet) 
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Tidlig død (før fylte 75 år) 

 

Kilde: Dødsårsaksregisteret ved Folkehelseinstituttet 

Målt ved antall sykehusinnlagte (dag og døgnopphold) og 3 årig glidende gjennomsnitt på dødsfall (alle 

aldre) ligger Tysvær over land og fylke og har hatt en negativ utvikling de siste årene. For tidlig dødsfall 

målt ved 10 årige gjennomsnittstall (under 75 år) ligger Tysvær godt under snittet. 

Kreft 

Nye krefttilfeller 
Kreft er ikke én enkelt sykdom, men en fellesbetegnelse for en rekke sykdommer som kan ha forskjellige 

risikofaktorer og ulik sykdomsutvikling. Det tar ofte lang tid fra eksponering til man utvikler kreft, og 

mange faktorer kan derfor medvirke til at sykdommen oppstår. Kosthold, fysisk aktivitet, røyke- og 

alkoholvaner er faktorer som har betydning for kreftforekomsten. Det anslås at ett av tre krefttilfeller 

henger sammen med levevaner. En endring i befolkningens levevaner har derfor et stort potensiale til å 

redusere risikoen for å utvikle kreft. 
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Kilde: Kreftregisteret/FHI 
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Tallene over viser at Tysvær ligger på fylkesgjennomsnittet når det gjelder nye krefttilfeller generelt, med 

en jevn økning de senere år. Tallene viser at Tysvær ligger over snittet for nye lungekrefttilfeller hos menn 

og under for kvinner. For kreft i fordøyelsesorgan ligger Tysvær over snittet med en jevn økning de siste 

årene, og spesielt kvinner ligger høyt.  

For nye tilfeller av kreft i lymfatisk- og bloddannende vev ligger Tysvær under snittet. For hudkreft ligger 

Tysvær på snittet for Rogaland, for kvinner over snittet. 

For brystkreft og prostatakreft er tallene så små at de er anonymisert og det finnes derfor ikke tilgjengelig 

statistikk på disse.  

Dødelighet- tidlig død 
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Kilde: Dødsårsaksregisteret  
Tallene viser at Tysvær ligger rundt land og fylke når det gjelder dødelighet i forhold til kreft, men at det 

har vært tendens til økning de siste årene. For lungekreft viser statistikken at tidlig død for menn har vært 

høyt med en nedgang de siste årene mens det for kvinner er anonymisert grunnet små tall. Det samme 

gjelder for menn ved siste gjennomsnittsmåling. For brystkreft viser statistikken at Tysvær har lagt høyt 

men ved siste gjennomsnittsmåling er nivået som for fylket.  

For andre kreftformer finnes det ikke statistikk tilgjengelig på krefttype eller kjønnsforskjeller.  

Diabetes type 2 

Legemiddelbruk 
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Kilde: www.fhi.no/kommunehelsa/Reseptregisteret 
 
Det anslås at totalt 190 000 nordmenn har diagnostisert type 2-diabetes.  

Det er sosioøkonomiske og geografiske forskjeller i forekomst av diabetes type 2.  

 

Behandling av sykdommen varierer. Riktig kosthold, mosjon og vektreduksjon kan for noen normalisere 

blodsukkeret og holde sykdommen under kontroll. Rundt 70 % av pasientene må behandles med 

blodsukkersenkende legemidler. Bruk av legemidler til behandling av type 2-diabetes (ATC gruppe A10B) 

kan benyttes som en indikator på forekomsten av type 2-diabetes i befolkningen. En liten andel (< 10 %) 

av type 2-diabetes pasientene behandles kun med insulin (ATC gruppe A10A). Insulin i kombinasjon med 

andre blodsukkersenkende legemidler er mer vanlig, og disse pasientene vil være inkludert i tallene 

(A10B).  

 

Overvekt er en viktig risikofaktor for utvikling av type 2-diabetes og forekomst av type 2-diabetes kan 

derfor si noe om befolkningens kosthold og fysisk aktivitet. Røyking er også en risikofaktor for å utvikle 

diabetes. 

 
Tallene viser at Tysvær ligger rundt landsgjennomsnittet men over fylket for legemidler til behandling av 

type 2-diabetes for aldersgruppen 30-74 år. Til sammenligning med land og fylke ligger Tysvær høyere for 

kvinner og lavere for menn.  

KOLS/lungesykdom 

Sykehusinnlagte 45 år + 

 

Kilde: www.fhi.no/kommunehelsa/NPR 

Om lag 200 000 nordmenn har trolig KOLS, og av disse har mer enn halvparten diagnosen uten å vite om 

det. Forekomsten er økende, særlig blant kvinner. Hovedårsaken er røyking som forklarer to av tre 

tilfeller, men arbeidsmiljø og arvelige egenskaper spiller også en rolle. Forekomst av KOLS øker med 

økende tobakksforbruk og antall røykeår, og kan si noe om befolkningens røykevaner. 

http://www.fhi.no/kommunehelsa/Reseptregisteret
http://www.fhi.no/kommunehelsa/NPR
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Tallene viser at Tysvær ligger under lands- og fylkesgjennomsnittet når det gjelder sykehusinnlagte (dag 

og døgnopphold) for voksne over 45 år i forbindelse med KOLS. Menn ligger over snittet mens kvinner 

under.  

Kols og Astma- legemiddelbrukere 

 

Tallene viser at Tysvær ligger rundt fylkesgjennomsnittet på denne indikatoren. 

Tidlig død 

  

Kilde: Dødsårsaksregisteret ved Folkehelseinstituttet 

Statistikken viser at Tysvær ligger under lands- og fylkesgjennomsnittet for tidlig død knyttet til KOLS.  
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Muskel og skjelett 

Primærhelsetjenesten 

 

 

Kilde: www.fhi.no/kommunehelsa/ Kontroll og Utbetaling av HelseRefusjon(KUHR)-databasen i HELFO, 
Helsedirektoratet 
 
Samlet sett er muskel- og skjelettsykdommer den diagnosegruppen som «plager flest og koster mest», 

selv om de fleste tilstandene ikke medfører betydelig overdødelighet. I Norge er diagnosegruppen 

muskel- og skjelettsykdommer de vanligste årsakene til sykefravær og uførhet. Muskel- og skjelettskader, 

sykdommer og plager omfatter en lang rekke ulike tilstander som har det til felles at de er forbundet med 

smerte og eventuelt nedsatt funksjon knyttet til muskel- og skjelettsystemet. Risikofaktorer, og dermed 

også mulighetene for forebygging, avhenger av diagnose. Sett under ett har mange typer muskel- og 

skjelettsykdommer og -plager sammenheng med økende alder, stillesittende livsstil og til dels også 

overvekt. Muskel- og skjelettsykdommer er vanligere hos personer med lav sosioøkonomisk status. 

 
Tallene over viser at det er Tysvær ligger på lands- og fylkesnivånår det gjelder brukere av 

primærhelsetjenesten målt ved kontakt med fastlege eller legevakt når det gjelder muskel- og 

skjelettplager. Det er flest brukere ifm. muskel- og skjelettplager totalt sett men sammenlignet med land 

og fylke ligger Tysvær over i forhold til kontakt for diagnoser. Det flere kvinner som er brukere enn menn 

for hele kategorien. 
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Sykehusinnlagte 

 

Kilde: www.fhi.no/kommunehelsa/NPR 

Statistikken viser at Tysvær ligger på landsgjennomsnittet for sykehusinnleggelser (dag og døgn) for denne 

sykdomsgruppen. 

Legemiddelbrukere 
 

 

Kilde: www.fhi.no/kommunehelsa/Reseptregisteret  
 
Tallene viser at Tysvær ligger over lands- og fylkesgjennomsnitt for bruk av smertestillende generelt, og 

også innflammasjonshemmende midler spesielt. Det er flest kvinner som bruker smertestillende, og for 

begge kjønn er det flest i aldersgruppen 45-74 år. 

http://www.fhi.no/kommunehelsa/NPR
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Andre legemidler 

Sovemidler og beroligende midler  

 

Kilde: Reseptregisteret, Folkehelseinstituttet 

Statistikken viser at Tysvær ligger under land og fylke i forhold til bruken av sovemidler og andre 

beroligende midler.  

ADHD midler 

 

Kilde: Reseptregisteret, Folkehelseinstituttet 

Statistikken viser at Tysvær ligger over land og fylke i forhold til bruken av ADHD midler.  
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Allergimidler 

 

Kilde: Reseptregisteret, Folkehelseinstituttet 

Statistikken viser at Tysvær ligger over land og fylke i forhold til bruken av allergimidler.  

Antibiotikabruk 
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Antibiotika er viktige og effektive medisiner i behandling av infeksjoner som skyldes bakterier. Antibiotika 

har gjennom historien revolusjonert behandlingen av infeksjonssykdommer. Feil bruk av antibiotika kan 

føre til utvikling av antibiotikaresistente bakterier. Det betyr at antibiotika ikke lenger har effekt på disse 

bakteriene.  

 

Bakterier som er resistente mot antibiotika er et alvorlig og økende problem i hele verden. En reduksjon i 

totalt antibiotikabruk vil bremse og sannsynligvis redusere resistensutviklingen. I nasjonal strategi mot 

antibiotikaresistens er målsetningen 30 % reduksjon i antibiotikabruk hos mennesker innen 2020. 

Folkehelseinstituttets komité for forebygging og bekjempelse av antibiotikaresistens 

(Antibiotikakomitéen) har satt et langsiktig mål om 250 resepter/1000 innbyggere per år.  
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Luftveisinfeksjoner er den vanligste årsaken til antibiotikabruk hos barn. De fleste luftveisinfeksjoner er 

forårsaket av virus. Kroppen bekjemper normalt slike virusinfeksjoner på egen hånd. Antibiotika har ingen 

effekt på virus og lindrer heller ikke plager. Bakterielle luftveisinfeksjoner kan derimot behandles med 

antibiotika. Å motvirke overflødig antibiotikabruk i behandling av luftveisinfeksjoner hos barn og voksne 

er et viktig bidrag for å bekjempe utviklingen av antibiotikaresistente bakterier. 

 

Fenoksymetylpenicillin er et smalspektret antibiotikum og er mindre resistensdrivende enn bredspektret 

antibiotika. I Norge brukes mye makrolider ved luftveisinfeksjoner og denne gruppen antibiotika er særlig 

resistensdrivende og bruken bør reduseres betydelig. Økt andel fenoksymetylpenicillin vil være en 

indikator på mindre bruk av de mer resistensdrivende antibiotika. Det er derfor ønskelig at denne andelen 

er høy.  

Tallene viser at Tysværbuen får foreskrevet mer antibiotika enn land og fylke, og det gjelder i alle aldre. 

Det er flere kvinner enn menn som bruker disse medikamentene. Bruken av smalspektret antibiotika mot 

luftveisinfeksjoner ligger dog rundt gjennomsnittet.  

Tidlig død- selvmord 
 

 

Kilde: Dødsårsaksregisteret ved Folkehelseinstituttet 

Nasjonal dødsårsaksstatistikk for 2018 viser et totalt antall selvmord på 674, derav 472 menn og 202 

kvinner. Selvmord, selvmordsforsøk og selvskading er et folkehelseproblem som kan reduseres ved god 

psykisk helse og mestring i befolkningen, redusert forekomst av selvmord og selvskading i risikogrupper, 

god oppfølging og ivaretakelse av etterlatte, pårørende og andre berørte, et kunnskapsbasert 

tjenesteapparat og kunnskapsbaserte strategier og tiltak. 

Statistikken viser at Tysvær ligger under lands- og fylkesgjennomsnitt og har hatt en positiv trend siste 

årene.  
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Forventet levealder 

 

Kilde: www.fhi.no/kommunehelsa/Dødsårsaksregisteret 

Forventet levealder kan gi informasjon om helsetilstanden i befolkningen. På lands- og fylkesnivå er dette 

en stabil og pålitelig indikator som gir informasjon om endringer over tid og om forskjeller mellom 

befolkningsgrupper. Indikatoren er informativ også på kommunenivå, forutsatt at det tas hensyn til 

betydninga av tilfeldige svingninger. 

Tysværbuen lever lengre enn lands- og fylkesgjennomsnittet, og det gjelder både menn og kvinner. 

Utdanningsforskjell i forventet levealder 
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Kilde: SSB 

Forventet levealder kan gi informasjon om helsetilstanden i befolkningen. På lands- og fylkesnivå er 

dette en stabil og pålitelig indikator som gir informasjon om endringer over tid og om forskjeller 

mellom befolkningsgrupper. Indikatoren er informativ også på kommunenivå, forutsatt at det tas 

hensyn til betydningen av tilfeldige svingninger. 

 

De siste 30 årene har alle grupper i landet fått bedre helse, men helsegevinsten har vært størst for 
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personer med lang utdanning og høy inntekt. For eksempel har denne gruppen høyere forventet levealder 

enn personer med kortere utdanning og lavere inntekt. Særlig de siste ti årene har helseforskjellene økt, 

det gjelder både fysisk og psykisk helse, og både barn og voksne. Utjevning av sosiale helseforskjeller er 

en viktig målsetting i folkehelsearbeidet. 

Tallene viser at det er forskjeller i Tysvær, som land og fylke på forventet levealder etter utdanning. Det er 

rundt fem års forskjell i forventet levealder mellom en med grunnskole og en med 

universitet/høyskoleutdanning. Det er kvinner som trekker “ned” snittet med 1-2 års forskjell i forventet 

levealder pga. utdanningsforskjell, mens menn ligger over land og fylke med rundt 6 års forskjell. Men 

forskjellen i forventet levealder mellom to utdanningsgrupper er betydelig mindre enn land og fylke. 

 

 


