
Oversikt over folkehelsa i Sirdal, Status 2019 

Folkehelse er et nasjonalt satsingsområde og agderfylkene er blitt programfylker innen 

folkehelsearbeid, da er det spesielt fokus på folkehelsearbeid i Agder de neste 5 årene. Sirdal 

er med i Lister sin satsing på implementering av BTI, et arbeid som er godt i gang i 

kommunen.  I tillegg til regionale og nasjonale satsinger er vi også underlagt og FNs 

internasjonale bærekrafts-mål som er 17 overordna mål for hele verdens befolkning. I 

arbeidet med bærekrafts-målene jobbes det nå over hele verden med å lage nasjonale, 

regionale og lokale bærekrafts-strategier, eller Agenda 2030 som det også kalles da første 

milepæl er år 2030. Sirdal kommer under regionplan Agder 2030. For å nå målene er man 

avhengig av at det handles lokalt og vi må stille oss de store spørsmålene: Hvordan bidrar vi 

til å nå målene? Og hvordan fremmer vi en miljømessig, sosialt og økonomisk bærekraftig 

kommune gjennom et attraktivt lavutslippssamfunn med gode levekår? 

Nasjonale utfordringer for folkehelsa 

 kroniske livsstilssykdommer(kols, diabetes type2) og kreftsykdommer 

 Helseutfordringer relatert til levevaner: Levevanene påvirkes av det sosiale miljøet 

og henger derfor sammen med levekår, sosioøkonomisk status, normer og 

forventninger i ulike grupper og samfunnslag. Risikofaktorer som tobakk, alkohol, 

kosthold og fysisk inaktivitet påvirker en rekke av de ikke-smittsomme sykdommene. 

Der er overbevisende dokumentasjon om sammenhengen mellom disse 

risikofaktorene, kronisk sykdom og for tidlig død. 

 Helseutfordringer relatert til miljøfaktorer, som eksempelvis luftforurensing, 

inneklima, stråling, støy og kjemikalier vil i ulik grad påvirke befolkningens helse. 

 Skader og ulykker, for personer under 45 år er ulykker den største dødsårsaken i 

Norge 

 Psykisk helse som helseutfordring, Psykiske plager og lidelser er blant våre største 

folkehelseutfordringer. Konsekvensene av psykiske lidelser kan bl.a. være redusert 

livskvalitet uførhet og for tidlig død. 

 Ulikhet i helse, Det er betydelige helseforskjeller mellom sosioøkonomiske grupper, 

også i Norge. God helsetilstand øker med høyere utdanning og inntekt. Disse 

helseforskjellene er sosialt skapte. 

I følge folkehelseloven skal kommunene lage oversikter over folkehelsa, dvs. hvilke farer som 

finnes Oversikten skal omfatte opplysninger om og vurderinger av: 

a) befolkningssammensetning 
b) oppvekst- og levekårsforhold 
c) fysisk, biologisk, kjemisk og sosialt miljø 
d) skader og ulykker 
e) helserelatert atferd og 
f) helsetilstand 



Sirdal har i hovedsak de samme folkehelseutfordringene som landet som helhet, men noen 

områder skiller seg ut både i positiv og i negativ retning. 

 

a) Befolkningssammensetning 

Befolkning pr. 31.12.2018, 1839 personer. Det er en nedgang på 3 personer, og 0,2 % 

nedgang. Det ble født 18 barn i 2018 

Befolkningsendring fra 2000 til 2019 for Sirdal.  

 
 

 

https://www.kommuneprofilen.no/Profil/Befolkning/DinRegion/bef_aar_region.aspx 

 

  

https://www.kommuneprofilen.no/Profil/Befolkning/DinRegion/bef_aar_region.aspx


Vurdering: Folketallet har steget fra 1734 i år 2000 til 1839 i 2019, noe som er positivt for en liten 

utkantkommune, men det må fortsatt jobbes målrettet mot å øke innbyggertallet, og i løpet av 2018 

har vi hatt en nedgang av innbyggertall på tre personer. Vi er avhengig av fortsatt innvandring og 

tilflytting til kommunen for at vi skal nå målet om høyere vekst i kommunen i tråd med 

kommuneplanens samfunnsdel, 2018-2030. I 2018 er det bare innvandring som har hatt en positiv 

vekst i 2018, dvs. tilflytting av utenlandske innbyggere 

«Sirdal skal ha en befolkningsvekst på 1 % pr år og et innbyggertall i 2030 på 
minst 2100» 
Foreløpig ligger vi under denne målsetningen. 
 

b) Oppvekst og levekår 
 
Sirdal har høyere median inntekt enn landsgjennomsnittet, men den er i tillegg den kommunen i 

Lister med størst inntekstulikhet, og nest størst i Vest Agder etter Søgne. Dette kan skape sosial 

ulikhet og ulikhet i helse. Andel barn i lavinntektsfamilier er 7,0 %, og barn av eneforsørgere 9,5 %. 

Dette er under landsgjennomsnittet. (*3, 2018) 

Arbeidsledighet er 1,2 % (4) 

 

Oppvekst 

Sirdal kommune er en langstrakt kommune med spredt bosetting og mange små grender, men med 

et flertall i kommunesentrum Tonstad. Geografisk fordeling:   

 Tonstad området-48 %,  

 Sinnes/Tjørhom området 15,8%, 

  Øvrige områder – spredt bosetting-36,2% 

 

Ungdom i Sirdal 2019 

 De aller fleste ungdom i Sirdal har tro på ei god framtid og et lykkelig liv. 

 Ung-data resultatene viser at vi har et trygt lokalsamfunn, men det mangler på kollektivtilbud 

og ungdom etterspør en tilrettelagt møteplass for ungdom. De fleste trives svært godt på 

skolen, men 1/5 liker seg ikke på skolen. 

 Ungdom i Sirdal er mindre sosiale sammen med venner enn landsgjennomsnittet og de 

bruker mer tid på skjermaktiviteter. 

 15 % er ikke fornøyd med helsa si. Og en god del ungdom sliter med daglige fysiske 

helseplager. 20 % føler seg plager av ensomhet. 

 De fleste er aktive og trenger jevnlig, 73 %, men 14 % er svært lite fysisk aktive, mot 11% i 

hele landet. Størst andel trener på egenhånd, mens 41 % trener i et idrettslag. 

 Det er nesten ingen som røyker eller snuser på ungdomsskolen, få har drukket alkohol. 

 11 % føler seg utsatt for mobbing, og 30 % har opplevd negative kommentarer på nett. 

 

 



Barn og overvekt 

Vurdering av levekår i Sirdal: Liten arbeidsledighet og god trivsel peker på gode og trygge levekår, 

men lange avstander og dårlig kollektivtilbud skaper utfordringer for sosiale møteplasser. Store 

forskjeller i inntekt kan også skape utfordringer i forhold til utenforskap og ulikhet i helse. 

c) fysisk, biologisk, kjemisk og sosialt miljø 

 

Sirdal har lite forurensingsproblem i lufta, men har stor trafikk i forbindelse med 

turisme, gjennomgangstrafikk og stor anleggsvirksomhet. 

Sirdal har svært god vannkvalitet og god leveringsstabilitet. Det er viktig for 

folkehelsearbeidet å sikre at befolkningen får nok og godt drikkevann. Det er imidlertid 

mangel på tilgjengelig kaldt drikkevann i offentlige bygg ved drikkestasjoner. Dette bør 

komme på plass på lege/helsestasjon, rådhus, kulturhus og skoler. Det er ønskelig å 

fremme økt bruk av lokalt godt drikkevann som tørstedrikk. 

Det er få eller ingen biologiske farer i kommunen. Radon målinger viser at 

konsentrasjonen i Sirdal er langt under landsgjennomsnittet. 

Tonstad skole og barnehage er nye, med flotte uteområder som fremmer aktiv fritid. 

Sinnes skole har mangler på uteområder, her er det utbedringsplaner. Et stort lekestativ 

ble revet i slutten av 2018, uten at nytt er satt på plass. Gang og sykkelvei er 38 km, det 

3,82 m pr innbygger som har vært på samme nivå de siste 10 år, mot Bykle som har 

21,16 m pr. innbygger. 

Vurdering 

Sirdal har frisk luft, mye natur og god plass. Norges beste vann og god forsyning til alle. 

Om vinteren er det ca.  220 km. oppkjørte skiløyper.  

Veikvaliteten i Sirdal har fått store utbedringer i løpet av 2018, men fortsatt gjenstår noe 

av utbedringsarbeidet. Det er mye trafikk, både gjennomgangstrafikk og turisttrafikk 

vinter og sommer i tillegg til mye anleggsvirksomhet. Det har ikke blitt opparbeidet noen 

nye gang og sykkelveier de siste 10 årene noe som medfører at flere barn må fraktes i 

skolebuss pga. farlig skolevei, eller de blir kjørt av foreldre. Dette gir mer trafikk og 

mindre fysisk aktivitet og økt risiko for trafikkulykker.  

 

d) Skader og ulykker 

Sirdal kommune ligger godt under både landsgjennomsnittet og fylkessnittet på personskader 

registrer i spesialhelsetjenesten. 



 

e) Helserelatert adferd 

Ung-data undersøkelsen fra 2019 viser at det er en større andel ungdom i Sirdal som oppgir at de er 

svært lite fysisk aktive enn landsgjennomsnittet. På overvekt/fedme ligger vi på landsgjennomsnitt på 

17 %. Vi ligger over landsgjennomsnitt på kvinner som røyker. Ung-data undersøkelsen viser at bruk 

av rusmidler og røyk er lite utbredt blant ungdom i Sirdal. De aller fleste er fornøyd med nærområdet 

sitt og omtrent 2/3 er med i fritidsorganisasjoner. 

Vurdering: mange er svært aktive i Sirdal, og aktivitetene i idrettslagene er populære, 67 % er med i 

fritidsorganisasjon, men for den delen av ungdommen som faller utenfor tilbudet som finnes, er det 

få alternative aktivitetsarenaer. Det er nødvendig å legge til rette for universelle tiltak som øker 

aktiviteten blant alle og i tillegg skape naturlige møteplasser som fremmer tilhørighet og en aktiv 

fritid. 

 

F) Helsetilstand 

Folkehelseprofilen fra 2019 viser at Sirdal har en lavere forventet levealder både hos kvinner og 

menn hos menn enn både fylkes og landsgjennomsnitt. Vi ligger også over landsgjennomsnitt på 

type 2 diabetes, legemiddelbrukere. Tilfeller av lungekreft ligger vi på landsgjennomsnitt. For og 

muskel-og skjelett lidelser har vi større andel henvendelser enn både land- og 

fylkesgjennomsnitt, og utviklingen her har vært negativ de siste årene, og ligger nå helt på bunn i 

landet.  

Psykiske lidelser er mindre utbredt i Sirdal enn landsgjennomsnittet og de fleste ungdommer 

(74%) er fornøyd med helsa si. 

 

Vurdering: Det er vanskelig å peke ut spesielle risikofaktorer i miljøet som gir utslag på lavere 

levealder i Sirdal, men kanskje kan det henge sammen med høyere forekomst av type 2 

diabetes. I forhold til muskel- og skjelett-lidelser er det urovekkende at utviklingen her har 

vært negativ de siste årene.  Dette er en problematikk som gir dårligere livskvalitet hos dem 

det gjelder, samtidig som det er den lidelsen som koster samfunnet mest i forhold til 

sykefravær. Det er også bekymringsfullt at så mange unge sliter med fysiske plager. 

 

Folkehelse i Sirdal 

Største utfordringer 

Snu negativ utvikling i forhold til 

muskel- og skjelettlidelser 

Øke levealder for kvinner og menn 

Øke aktivitetsnivå blant de 

ungdommene i Sirdal som er minst 

aktive. 

Øke trivsel og fysisk helse hos ungdom 

Viktigste positive folkehelseområder 

Det er 100 % barnehagedekning 

Stor aktivitet blant idrett og 

frivillighetsorganisasjoner 

Nærhet til natur 

Skiløyper om vinteren 

Godt utbygd idrettsarenaer, fotball, 

idrettshall, skiskyting. 
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