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1.0 INNLEDNING OG BAKGRUNN 

Folkehelseloven trådte i kraft 1. januar 2012. Loven pålegger kommunene å ha nødvendig 

oversikt over helsetilstanden i befolkningen og positive og negative faktorer som kan virke 

inn på denne. Innholdet i Folkehelseloven ses i sammenheng med kravene i Plan- og 

bygningsloven. Som en del av all kommunal planlegging, bør valg av mål, strategier og tiltak 

baseres på tilgjengelig kunnskap. God oversikt bidrar til et mer treffsikkert utviklingsarbeid 

og legger til rette for samordning av ulike områders innsats for innbyggernes helse, trivsel og 

trygghet. Folkehelseloven definerer følgende begreper: 

•  Folkehelse: Befolkningens helsetilstand og hvordan helsen fordeler seg i en 

befolkning.  

• Folkehelsearbeid: Samfunnets innsats for å påvirke faktorer som direkte eller 

indirekte fremmer befolkningens helse og trivsel, forebygger psykisk og somatisk 

sykdom, skade eller lidelse, eller som beskytter mot helsetrusler, samt arbeid for en 

jevnere fordeling av faktorer som direkte eller indirekte påvirker helsen. 

 Kommuner og fylkeskommuner skal utarbeide en samlet folkehelseoversikt hvert fjerde år 

som skal ligge til grunn for det langsiktige folkehelsearbeidet. Dokumentet skal foreligge ved 

oppstart av arbeidet med planstrategi etter plan- og bygningsloven. Folkehelseoversikten skal 

omfatte opplysninger om og vurderinger av: 

•  Befolkningssammensetning 

•  oppvekst- og levekårsforhold 

•  fysiologisk, biologisk og sosialt miljø 

•  skader og ulykker 

•  helserelatert atferd og helsetilstand 

 Det er opp til kommunen å vurdere, ut fra lokale forhold, hva som er nødvendig oversikt 

over samlet helsetilstand og påvirkningsfaktorer for helse. Data skal hentes fra nasjonale, 

fylkeskommunale og lokale kilder og inngå i det totale kunnskapsgrunnlaget i kommunen i 

arbeidet med ny planstrategi. Dokumentet skal være allment tilgjengelig slik at frivillige 

organisasjoner og befolkningen får tilgang til informasjon som grunnlag for å medvirke i 

beslutningsprosesser av betydning for folkehelsen. 

1.2 Kommunens ansvar og handlingsrom 

Gjeldende folkehelseoversikt fra 2020 er en oppdatering og videreføring av 

folkehelseoversikten fra 2016. I forskriften til folkehelseloven presiseres det lovfestede 

kommunale ansvaret for helseoversikten. Av forskriften framgår det også at arbeidet skal 

være løpende. I denne sammenhengen forstås vanligvis ordet «løpende» som at oversikten 

skal rulleres årlig. Hvert fjerde år skal det utarbeides en ny helseoversikt som igjen skal 

drøftes og tas inn i planstrategien. 
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Modellen over er basert på Dahlgren og Whitehead 1991, og illustrerer hvordan ulike lag av 

påvirkningsfaktorer påvirker folkehelsen. Folkehelse er et samfunnsansvar og påvirkes av en 

rekke samfunnsforhold som først og fremst ligger utenfor helsesektoren. Innbyggernes helse, 

trygghet og trivsel påvirkes av det samfunnet de lever i. Den samlede folkehelsesituasjonen i 

en kommune, eller et fylke, eller i landet er ikke bare summen av individuelle valg og 

genetiske forutsetninger. Det er geografiske forskjeller i helse og betydelige sosiale 

helseforskjeller. Samfunnsmessige forhold skaper disse forskjellene, som kommunen kan 

påvirke gjennom planlegging, forvaltning og tiltak. Det handler blant annet om å legge til 

rette for gode oppvekstsvilkår, sikre tilgang til rekreasjons- og fritidsarealer, sikre 

arbeidsplasser og et godt utdanningstilbud.  Kommunen kan også påvirke boligforhold, 

drikkevannsforsyning, støyforhold, kulturtilbud, helhetlige helse- og omsorgstjenester samt 

legge til rette for gode, sosiale møteplasser. 

1.3 Nasjonale og internasjonale mål  

Folkehelsearbeidet lokalt er basert på regionale, nasjonale og internasjonale målsetninger.  

 St. melding 19. (2018 – 2019) «Folkehelsemeldinga- Gode liv i eit trygt samfunn» viser til at 

helse og livskvalitet i befolkningen har innvirkning på samfunnsutviklingen, og blir påvirket 

av hvordan samfunnet endrer seg. “Regjeringa vil bidra til eit berekraftig velferdssamfunn 

gjennom eit godt og systematisk tverrsektorielt folkehelsearbeid. Noreg skal følgje opp 

berekraftsmåla til FN, og eit godt folkehelsearbeid er nødvendig for å nå desse måla” 

(https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-19-20182019/id2639770/?ch=1.)  

FNs bærekraftsmål  danner bakgrunnsbilde for lokal planlegging for framtiden. Bærekraftig 

utvikling defineres som en utvikling som tilfredsstiller dagens behov uten å ødelegge 

fremtidige generasjoners muligheter til å tilfredsstille sine behov. Sosial bærekraft er en 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-19-20182019/id2639770/?ch=1
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vesentlig dimensjon ved FNs bærekraftsmål og er tett koblet til arbeidet med folkehelse og 

levekår. 

 

Bærekraftsmålene er internasjonalt, nasjonalt, regionalt og lokalt ansvar. Det er i kommunen 

mange av tiltakene må settes i verk. I Sirdal vil følgenede bærekraftsmål være mest aktuelle: 

• God helse  

• God utdanning 

• Likestilling mellom kjønnene 

• Mindre ulikhet 

• Bærekraftig lokalsamfunn 

• Samarbeid for å nå målene 

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. 

1.4 Sosial ulikhet i helse 

 Ifølge Folkehelseloven skal kommunene være spesielt bevisst på hvordan helsen fordeler seg 

i befolkningen. Helse er ulikt fordelt mellom sosiale grupper i befolkningen. Det er tydelig 

sammenheng mellom utdanning, inntekt og helse. Mennesker med lang utdannelse og god 

økonomi har bedre helse og lever lengre enn de med kortere utdannelse og dårligere 

økonomi. Statistisk sett er det slik at for hvert steg man beveger seg oppover den 

sosioøkonomiske stigen, dess bedre helse. Dette omtales ofte som den sosiale gradienten. 

Den sosiale gradienten, som gjelder både for barn og voksne, er universell. De sosiale 

helseforskjellene i Norge øker og er større enn i flere europeiske land (FHI 2018). Selv om vi 

mangler gode data som viser dette lokalt, er det ingen grunn til å anta at situasjonen i Sirdal 

skiller seg fra det nasjonale bildet. Årsakene til sosial ulikhet i helse spenner fra 

grunnleggende faktorer som økonomi og oppvekstsvilkår, via risikofaktorer som arbeids- og 

bomiljø, til mer umiddelbare påvirkningsfaktorer som helseatferd og bruk av helsetjenester. 

De ulike områdene kan betraktes som sammenhengende og til dels overlappende 
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årsakskjeder. Sosial ulikhet i helse utvikler seg også i et livsløp. Barns levekår og omgivelser 

i oppveksten påvirker blant annet utdanningsløp og yrkesmuligheter senere i livet, som igjen 

påvirker helse i voksen alder. Dessuten har tilgang på ressurser i oppveksten som sunt 

kosthold, frisk luft og fysisk aktivitet en direkte betydning for helsen senere i livet. 

1.5 Utarbeiding av folkehelseoversikten 

Oversiktsdokumentet skal ligge til grunn for det langsiktige systematiske folkehelsearbeidet. 

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

fastsettelse av mål og strategier. Kommunen skal samarbeide og utveksle informasjon med 

fylkeskommunen i arbeidet med oversiktsdokumentet. 

Kommunens oversikt over folkehelse skal bl.a. 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 

 

Statistikk, tabeller og informasjon er hentet fra - eller basert på - tall fra: 

• SSB og KOSTRA 

• Folkehelseinstituttet – kommunehelsa og MSIS-statistikk 

• Vest-Agder Fylkeskommune 

• NAV 

• GSI – grunnskolens informasjonssystem 

• Skoleporten 

• Ungdata 

• Kommunens egne data – arkiv, registre, undersøkelser mv. 

 

1.6 Organisering av det løpende oversiktsarbeidet 

Ansvar: I arbeidet med oppdatering av folkehelseoversikten for 2020 er ansvar for 

koordinering av arbeidet lagt til enhetsleder helse, plankoordinator og 

folkehelsekoordinatoren. 

Arbeidsgruppe: plankoordinator, folkehelse koordinator og enhetsleder helse  

Referansegruppe: Topp- og enhetsledergruppen 

Styringsgruppe: Tverrenhetlig folkehelsegruppe. 

Dokumentet ferdigstilles i Office 365 og legges inn i ephorte for å sikre systematisk arbeid 

med den løpende oversikten. Avslutningsvis oppsummeres oversikten i en tabell med 

frekvens på oppdatering av den løpende oversikten, som vedlegg er oversikt over tiltak og 

status på disse. Den løpende oversikten følges opp ved en årlig kortversjon av 

utfordringsbilde i Sirdal, den presentert for enhetsledere og politikere. 
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1.7 Tall og kilder 

Kilden er angitt i de enkelte tabellene/diagrammene. 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 – 

Små kommuner har større utfordringer enn store når det gjelder utarbeidelse og tolkning av 

statistikk. Det skyldes bl.a. hensynet til personvernet og for lite datagrunnlag. Tilfeldige 

variasjoner fra år til år kan gi store utslag. Når variasjonene er store, blir det vanskelig å 

vurdere trender. Av den grunn brukes ofte et glidende gjennomsnitt – en middelverdi av 

målinger over flere år. Da vil det være lettere å se trender – noe som oftest er viktigere enn å 

se på statistikk isolert for et enkelt år. Samtidig er det viktig å huske at et spesielt høyt eller 

lavt resultat et år, kan gi store utslag i gjennomsnittsverdiene. 

Ved sammenligning av datamateriell i denne folkehelseoversikten, må en ta høyde for at 

forskjellene kan skyldes tilfeldig variasjon. For å sammenligne forskjellige kommuner eller 

se på utvikling over tid, er det viktig å bruke standardiserte verdier – da er påvirkning pga. 

alders- og kjønnssammensetning redusert. Der verdiene er standardiserte, er det angitt i 

diagrammene. 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.    

For ytterligere statistikk og oversikter vises det til: 

http://www.helsebiblioteket.no/samfunnsmedisin-og-folkehelse/statistikk 

http://khp.fhi.no/PDFVindu.aspx?Nr=1046&sp=1&PDFAar=2015 

2.0 Hovedtrekk i utfordringsbildet 

2.1 Nasjonalt utfordringsbilde 

Folkehelsemeldingen – Gode liv i et trygt samfunn (2018-2019) tegner opp de største 

folkehelseutfordringene med utgangspunkt i dødstall, dårlig helse og vurdering av 

sykdomsbyrden: 

• Kroniske livsstilssykdommer, som kols, diabetes type 2 og kreftsykdommer 

• Helseutfordringer relatert til levevaner. Levevaner 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. 

• 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. 

• Miljøfaktorer, med potensiale for forebygging, som luftforurensing og vannkvalitet. 

http://www.helsebiblioteket.no/samfunnsmedisin-og-folkehelse/statistikk
http://khp.fhi.no/PDFVindu.aspx?Nr=1046&sp=1&PDFAar=2015
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Nasjonale myndighetene påpeker at flere perspektiver må tas inn når tiltak på 

folkehelseområdet skal prioriteres. Langsiktig og tidlig innsats for barn og unge vil for 

eksempel ikke gi utslag på statistikkene før i fremtiden. Det finnes også 

folkehelseutfordringer som ikke rammer så mange, men som betyr svært mye for dem som 

rammes. Det gjelder for eksempel vold og overgrep. Stortingsmeldingen er har følgende 

prioriterte innsatsområder: 

• Tidlig innsats for barn og unge 

• Forebygge ensomhet 

• Mindre sosial ulikhet i helse 

• Innsats for et trygt og helsefremmende samfunn 

• Legge til rette for gode levevaner og helsevennlige valg i alle aldre 

2.2 Lokalt utfordringsbilde i Sirdal 

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

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

Oppsummering av folkehelsebilde 2019 viser at vi skiller oss negativt ut ved:  

• vi har en for stor andel som sliter med muskel- og skjelettlidelser, her lå vi i 2019 på 

opp mot 40 % av befolkningen som er et høyere tall enn både landsgjennomsnitt og 

fylkesgjennomsnitt. 

• Vi har noe lavere levealder enn lands- og fylkesgjennomsnitt 

• Ungdom i Sirdal er mindre sosiale sammen med venner og de bruker mer tid på 

skjermaktiviteter enn landsgjennomsnitt. 

• 20 % av ungdommen oppgir at de føler seg ensomme 

• 15 % er ikke fornøyd med helsa si. 

• 14 % er svært lite aktive, mot landsgjennomsnitt på 11 %. 

• 11 % føler seg utsatt for mobbing. 

• Bruk av cannabis har steget betraktelig og vi har nå en høyere andel enn både lands- 

og fylkesgjennomsnitt som har prøvd cannabis, 7% som er over dobbelt av 

landsgjennomsnitt blant ungdomsskoleelever. 

• Vi hadde en liten nedgang i befolkningstall i løpet av 2019 

En felles gjennomgang med enhetsledere av folkehelseutfordringen i kommunen kom med 

følgende konklusjon:  

• For mange sliter med muskel- og skjelettlidelser.  

• For mange føler seg ensomme 

• Vi er for dårlig på inkludering av nye innbyggere 

• Vi må bli bedre på gjennomføringsevnen for igangsetting av nye tiltak. 

Det er likevel slik at selv om Sirdal har de samme folkehelseutfordringene som resten av landet, og 

på enkelte områder skiller seg negativt ut, kommer Sirdal totalt sett positivt ut på mange områder. 

De aller fleste lever gode liv i et svært trygt lokalsamfunn, vi har lite kriminalitet, få skader, totalt 

sett god økonomi og en høy andel med gjennomført videregående skole eller høyere utdanning 

• Vi har en lavere andel lavinntektsfamilier enn både landet som helhet og fylket. 
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• Vi har færre som mottar trygdeytelser enn resten av landet 

• Vi har svært god vannkvalitet 

• God luftkvalitet 

• Færre med psykiske lidelser enn resten av landet. 

2.3 Datagrunnlag 

Kvantitative undersøkelse: Det er hentet statistisk informasjon fra nasjonale og regionale databaser. 

2.3.1 Folkehelseprofilene 

Bakgrunn for tallene ovenfor er i hovedsak Folkehelseprofilen som utgis og oppdateres av 

Folkehelseinstituttet hvert år. Det er brukt tall er fra 2019 og 2020. Trygghet og trivsel i oppveksten 

var tema for folkehelseprofilen i 2019, for 2020 er sosial bærekraftige lokalsamfunn tema for 

folkehelseprofilen. Sosialt bærekraftige samfunn handler om samfunn preget av tillit, trygghet og 

tilgang til goder som arbeid, utdanning og gode nærmiljø. Gjennom planprosessene kan kommunen 

legge til rette for en sosialt bærekraftig samfunnsutvikling. 

2.3.2 Ungdata  

Ungdata-undersøkelsen blir gjennomført over hele landet blant ungdomsskoleelever og 

videregående elever. I 2019 var det andre gang Sirdal var med i undersøkelsen. Svarprosenten var 98 

%, 33 gutter og 29 jenter deltok. Tallene gir viktige indikatorer til hvordan det er å være ung i Sirdal.  

Hovedfunnene viser at de aller fleste ungdom i Sirdal har det bra og lever gode liv, de fleste har 

venner og foreldre som de er svært fornøyd med. De opplever også at Sirdal er et trygt 

lokalsamfunn. Vi ser noen tydelige endringer fra forrige undersøkelse, ungdom bruker økt tid på 

skjermaktivitet, alkohol- og cannabisbruken øker, flere rapporterer om fysiske plager, og en økende 

andel sliter med ensomhet.  

2.3.3 Folkehelseundersøkelsen i Agder 

Høsten 2019 ble det gjennomført en stor folkehelseundersøkelse i Agder. Gjennom denne 

undersøkelsen fikk vi tilgang til opplysninger om den voksne befolkningen som vi tidligere ikke har 

funnet i statistisk materiale, dette gjelder blant annet psykisk helse, helserelatert adferd, ulike 

aspekter ved sosialt miljø og nærmiljø, subjektiv livskvalitet og aspekter av objektiv livskvalitet. Det 

er 28 000 deltakere i Agder og 290 deltakere i Sirdal.   

2.4 Lokale data 

Ungdata-etterarbeid 

I etterarbeid med undersøkelsen ble det gjennomført en ungdomskonferanse, hvor elevene fikk 

mulighet til å kommentere resultatene og bidra med debattinnlegg, videre ble resultatene 

presentert og diskutert i ungdomsråd. 

Resultatene er også diskutert i SLT-møte og folkehelseoversikten ble gjennomgått og diskutert i 

ledergruppen. 

Helsa- lokal undersøkelse av kosthold og aktivitet på skolene, gjennomført ved 

prosjektstilling i skolehelsetjenesten 

Kostholdsundersøkelse i barnhagene: Lister-samarbeid for undersøkelse av kosthold i 

barnehagene: Mat og helse i barnehagene i Sirdal og Lister. 
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3.0 Befolkningssammensetning 

Med befolkningssammensetning menes informasjon om befolkningsfordelingen som antall 

innbyggere i ulike aldersgrupper, befolkningsframskriving, landbakgrunn, flyttemønster og 

utdanningsnivå. Dette er viktig informasjon for å vurdere utfordringsbildet i et 

folkehelseperspektiv. Befolkningssammensetningen, utvikling og framskriving av denne vil 

kunne påvirke strategiske veivalg i folkehelsearbeidet og kommunens øvrige 

planleggingsarbeid. Det handler blant annet om økningen i andel eldre, og hvordan vi som 

samfunn må rigge oss for dette for å sikre et bærekraftig velferdssamfunn. 

Befolkningssammensetningen kan fortelle noe om innbyggernes utfordringer og ressurser: 

Mange eldre, mange unge, mange med innvandrerbakgrunn osv.  

Per 1.januar 2020 bor det 1822 personer i Sirdal kommune. Det er en nedgang på 10 personer 

sammenlignet med 2016. Figur 1 viser fordeling av de ulike aldersgruppene barn og unge, 

yrkesaktive og eldre fordelt på kjønn. 

3.1 Alders- og kjønnsfordeling i befolkningen 

  

Status per. 1.1 2020 hadde Sirdal kommune et innbyggertall på 1822, hvor størst andel er 50-59 år, 

men like bak kommer 40-åringer og barn under 10. Andel barn i et område er en viktig indikator i et 

levekårs- og folkehelseperspektiv. Barn er en sårbar gruppe, men representerer også muligheter for 

positiv endring. Oppvekstforhold er det som tydeligst påvirker fremtidige levekår, trivsel og helse.  

Vi har underskudd på kvinner i aldersgruppene fra 29-79. Dette er en utfordring i forhold til 

befolkningstilvekst. 
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3.2 Fødselstall 

 

Å opprettholde innbyggertall og oppnå vekst er viktig for alle kommuner, for en liten kommune som 

Sirdal er det vesentlig for at kommunen skal bestå i framtiden. Fødselstallene har hatt en nedgang 

etter en vekst rundt 2009, dette henger også tett sammen med tilflytting som var på topp i 2009 

med 119 personer mot 48 personer som flyttet til Sirdal i 2019. 

Antall voksne og eldre vil øke mye i løpet av dette hundreåret. Særlig vil veksten bli kraftig 

blant de eldre (70 år eller mer). I mellomalternativet vil denne gruppen dobles de neste 30 

årene. Dette er en konsekvens av at de store etterkrigskullene blir eldre samtidig som 

levealderen øker. Dermed stiger andelen eldre (70 år eller mer) fra 11 % av befolkningen i 

dag til 21 % i 2060. Det betyr at omtrent hver femte person i Norge i 2060 vil være 70 år eller 

mer. 

Også de aller eldste vil utgjøre en stadig større andel av befolkningen. Ifølge framskrivninger 

fra SSB vil personer som er 80 år eller mer utgjøre nesten 10 % av befolkningen i 2060, mot 

drøye 4 % nå.  Fremover vil det derfor være viktig å kartlegge betydningen den økende andel 

eldre vil få for dimensjoneringen av tilbudet inne pleie og omsorg. Flere kommuner vil få 

utfordringer med å få nok arbeidskraft knyttet til økende behov i omsorgssektoren. I tillegg til 

å fokusere på å få nok arbeidskraft skal man i folkehelsearbeidet fokusere på hvordan man 

kan bidra til redusert behov for helse- og omsorgstjenester.  Ifølge 

befolkningsframskrivingene for årene 2018-2040 vil veksten i folketallet først og fremst 

komme i sentrale strøk, mens mange distriktskommuner får nedgang i folketallet. Dette 

henger sammen med at vi forutsetter at de innenlandske flyttemønstrene de siste ti årene 

fortsetter. Dermed framskriver vi en fortsatt sentralisering, særlig blant unge voksne. 

3.3 Befolkningsframskriving 

Befolkningsframskrivingene viser at Sirdal har en noe flatere kurve enn det som er 

framskrevet for mange andre kommuner og landet som helhet. I dag utgjør aldersgruppen 

over 70 år, 12 % som er noe over landsgjennomsnitt, mens de vil utgjøre 19 % i 2040, som er 

lavere enn framskriving av landet som helhet, men dette er tall som også er avhengig av 

andre variabler som tilflytting og innvandring. 
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Figuren viser befolkningsframskriving fordelt på aldersgrupper, beregningen er gjort ut ifra normal 

innvandring. 

3.4 Innvandring 

 

Figur 4: Antall innvandrere etter land (Kilde:www.kommuneprofilen.no 2019). 

Det er klart størst antall innvandrere fra Polen i Sirdal. 
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3.5 Endring i antall innbyggere i ulike befolkningsgrupper fra 2000 til 2019 

for Sirdal 

 

 (https://www.kommuneprofilen.no 

 Oversikten viser at arbeidsinnvandring utgjør en viktig andel av Sirdals befolkning. Og at 

det er innvandring til kommunen som utgjør befolkningsveksten siden 2000 fram til 2019 

mens det i samme periode har vært en nedgang i innbyggere som er etnisk norske. 

Etter en jevn vekst i folketallet siden 2000, har vi de to siste årene hatt en nedgang fra 1839 ved 

inngang til 2018 til 1822 ved inngang til 2020. 

3.6 Årlig befolkningsendring  

 

Utviklingstrekk: Befolkningsveksten har vært forholdsvis stabil på rundt 0,5 % de siste årene. 

Veksten skyldes i hovedsak innvandring. Fødselstallene alene vil ikke gi befolkningsvekst. 
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3.7 Utdanningsnivå 

 

Status2019: Oversikten viser at 1/4 av innbyggerne i Sirdal har utdanning på grunnskolenivå, og noe 

større andel har utdanning på høgskole/universitetsnivå. Den største gruppa har videregående skole 

som sin høyeste utdanning, nesten 50 %. Sirdal ligger noe over landsnitt på andel med videregående 

utdanning og lavere andel med universitetsutdanning. 

 

Valgdeltakelse kan brukes som et mål på deltakelse og engasjement i 

samfunnet. Kommunevalget i 2019 har hatt god lokal oppslutning på 78,8 %.   
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3.8 Bosettingsmønster etter folketall- 

 

Geografisk fordeling:   

• Tonstad området-49,6 %,  

• Sinnes/Tjørhom området 14,5 %, 

•  Øvrige områder – spredt bosetting-35,9 % 

-Det har vært en svak sentraliseringstendens på omtrent 1 % økning i sentrumsområde 

Tonstad og tilsvarende tilbakegang i Sinnes/Tjørhom og spredt bosetting. 

3.9 Boligbygging 

 

 Antall boliger fullført i Sirdal (www.kommuneprofilen.no) 

Det har vært en liten nedgang i antall fullførte boliger siden 2015. 
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4.0 Oppvekst og levekår 

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

levekårsforhold menes for eksempel økonomiske vilkår, bo- og arbeidsforhold og skole- og 

barnehagetilgang. 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. 

Inntekt og økonomi er grunnleggende indirekte påvirkningsfaktorer for helse, og forskning 

har vist at det er en sammenheng mellom inntektsnivå og helsetilstand. Levekår har stor 

betydning for motivasjon og evne til å opprettholde helsebringende levevaner som 

regelmessig fysisk aktivitet, sunt kosthold, avhold eller måtehold i bruk av tobakk og andre 

rusmidler. Lav inntekt øker sannsynligheten for dårlig selvopplevd helse, sykdom og for tidlig 

død. (FHI, Kommunehelsa 2019) 

4.2 Inntekt 

 

Gjennomsnittlig bruttoinntekt i Sirdal, kr. 

Sirdal har høyest gjennomsnittlig bruttoinntekt i Agder, men vi har også størst forskjell 

mellom gjennomsnittlig bruttoinntekt og medianinntekt som henger sammen med store 

inntektsforskjeller. 

Sirdal har en medianinntekt over landsnivå. Men dette tallet er ofte knyttet til store 

kjønnsforskjeller, noe som også henger sammen med en større andel kvinner som er i 

deltidsstillinger. Enslige foreldre i Sirdal har imidlertid en lavere medianinntekt enn landet 

for øvrig. Målt ved Gini-koeffisient og P10/90 ser det ut som Sirdal er den kommunen med 

størst inntektsulikhet i Lister. 

4.3 Lavinntekt og fattigdom 

Å redusere sosial ulikhet i helse er en av hovedmålsettingene i folkehelsearbeidet. Helt 

sentralt i dette arbeidet er bekjempelse av barnefattigdom.  Barnefattigdom er et sammensatt 

problem, og ikke alle barn i lavinntektsfamilier har nødvendigvis dårlige levekår. Samspillet 

mellom sosiale, helsemessige og økonomiske utfordringer over tid forsterker hverandre ofte 

og gir økt risiko for marginalisering og fattigdom. 
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Foresattes økonomiske betingelser er viktig for å skape en trygg ramme for barns oppvekst, 

selv om sammenhengen mellom økonomisk velferd og levekår ikke er entydig. 

Det er sjelden at barn i økonomisk utsatte familier ikke får de mest nødvendige 

primærbehovene dekket, som for eksempel mat. Barnefattigdom medfører derimot at barn 

ikke får delta i samfunnet på samme måte som de fleste andre. Det kan for eksempel bety at 

de ikke kan delta i fritidsaktiviteter eller sosiale aktiviteter. Fattigdom i oppveksten kan også 

ha innvirkning på hvilke muligheter barna har i framtiden – blant annet når det gjelder 

yrkesdeltagelse og helse. 

Mens 13,4 % av barn i Norge under 18 år lever i risiko for fattigdom eller sosial 

ekskludering, er det samlede tallet for EU-landene ca. 24 %. I Sirdal er det mellom 4-9 % av 

barn under 18 år som bor i lavinntektshusholdninger. 

Noen barn er mer utsatt for inntekstfattigdom enn andre barn:  

• barn i familier hvor en eller begge foreldrene er avhengig av trygdeytelser eller 

sosialhjelp  

• barn med en forsørger er dobbelt så utsatt for fattigdom som barn med to forsørgere  

• barn i familier med mange barn har høy sannsynlighet for å være i lavinntektsgruppen  

• barn med innvandrerbakgrunn er betydelig overrepresentert i lavinntektsgruppen 

 

4.4 Andel barn under 18 år i hushold med lavinntekt. 

 
 EU_50 Standard. 2018. Prosent. Sirdal har lavest andel husholdninger med 

lavinntekt i Agder. 
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To ulike mål på fattigdom er vanlige i europeisk sammenheng: det ene brukes i EU, det andre 

av OECD. Begge er såkalt relative mål, det vil si at lavinntekts- eller fattigdomsgrensen er 

påvirket av inntektsnivået og – fordelingen i befolkningen for øvrig.  

  

Sirdal har lavere andel barn og unge som bor i lavinntektshusholdninger enn Lister og landet 

som helhet. Det er likevel 9 % av barn og unge somvokser opp i en lavinntektshusholdning. I 

en kommune med høye inntekter hos deler av befolkningen er det ekstra viktig å være 

oppmerksom på risikoen for sosial ulikhet dette kan skape. Kommunen har høye utgifter per 

innbygger, og det er viktig å sikre at disse bidrar til å redusere de sosiale ulikhetene i helse 

heller enn å bidra til å opprettholde mekanismene som skaper denne ulikheten.   

4.5 Husholdninger og inntektsfordeling 

 

Median inntekt etter skatt - etter type hushold. Valgt region. Kroner 

 

Andel eneforsørgere i Sirdal er omtrent 8 % som er rundt halvparten av andelen i resten av 

landet og i Agder. Grafen over viser tydelig at forskjellene øker mellom de ulike 

husholdningstypene. 

4.6 Barnehage og skole 

Utdanningsløpet starter i barnehagen og er med på å forberede individet til deltakelse i 

samfunnet. Forskning viser at det er en sammenheng mellom utdanning og helse. 

Barn og opplæring 

To perspektiver er sentrale når man ser på skole og barnehage som folkehelsearena 

1. trivsel, mestring og helse generelt 

2. Økt andel som fullfører videregående opplæring  

4.6.1 Barnehage 

Barnehagene er i en særstilling når det gjelder muligheter for å forebygge helseproblemer. 

Ikke minst fordi det nå er nesten like mange barn i barnehagen som det er barn som kommer 

til helseundersøkelse på helsestasjonene. Jo høyere kvalitet på barnehagene, desto bedre for 

barnets psykiske helse og desto mer lønnsomt for samfunnet.  
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Sirdal har 2 kommunale barnehager med til sammen 85 barn. ( 118 i 2015)Det er høy 

dekningsgrad. I tillegg er de kommunale satsene lave. Alle som søker får plass. Det er trolig 

lav sosial ulikhet i bruk av barnehage i Sirdal. 

  

    
Andel med barnehagelærere i barnehagene i Sirdal har økt de siste årene. 

Forskere trekker frem barnehage som et av de viktigste utviklingsområdene for bedre 

folkehelse. Kompetanse blant de ansatte blir ansett som en av de viktigste ressursene i dette 

arbeidet.  
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Andel menn i barnehage 

 

4.6.2 Skole 

Her brukes indikatorene Grunnskolepoeng (skoleferdigheter), skolebidragsindikatorer, trivsel 

og læringsmiljø, mobbing og frafall i videregående skole. Personer som får lagt et godt 

grunnlag for læring i grunnskole og gjennomfører videregående skole, oppnår høyere inntekt 

og har gjennomgående bedre helse en personer med lav utdanning og inntekt. 

Sirdal har grunnskoler lokalisert på Tonstad og på Sinnes. Elevgrunnlaget for skoleåret 

2019/2020 er fordelt slik:  

Sinnes: 39  barneskole, 6 ungdomsskole 

Tonstad: 142 barneskole, 57 ungdomsskole 

I tillegg har Sirdal videregående skole internat med elever fra mange kommuner.  

 

Skolen er en viktig arena for læring, for å etablere sosiale relasjoner og for utvikling av 

selvfølelse og selvtillit. Dette er igjen grunnleggende forutsetninger for motivasjon, 

opplevelse av mestring og troen på egne evner til å gjennomføre en utdanning. Dette tilsier at 

skolen er en arena som i høy grad kan influere på psykiske helseforhold og psykosomatiske 

plager.  

4.6.3 Mobbing 

Mobbing, sosial utestengning og manglende mestring i skolen er blant de mest alvorlige 

risikofaktorene for barn og unges psykiske helse. Studier har dokumentert klare 

sammenhenger mellom tilfredshet med livet og trivsel på skolen og elevenes prestasjoner. 

Skolens mål er opplæring av elever. Samtidig er opplæringens formål at «Elevane og lærlingane skal utvikle 

kunnskap, dugleik og holdningar for å kunne meistre liva sine og for å kunne delta i arbeid og fellesskap i 

samfunnet… (Opplæringslova §1-1).  

§ 9a-1: Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar 

helse, trivsel og læring. 

§ 9a-2. Det fysiske miljøet: Skolane skal planleggjast, byggjast, tilretteleggjast og drivast slik at det blir teke omsyn til 

tryggleiken, helsa, trivselen og læringa til elevane. 

 §9a-3.Det psykososiale miljøet: Skolen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremje eit godt psykososialt miljø, der 

den enkelte eleven kan oppleve tryggleik og sosialt tilhør. 

§ 9a-4. Systematisk arbeid for å fremje helsa, miljøet og tryggleiken til elevane :Skolen skal aktivt drive eit 

kontinuerleg og systematisk arbeid for å fremje helsa, miljøet og tryggleiken til elevane(…),Skoleleiinga har ansvaret 

for den daglege gjennomføringa av dette. Arbeidet skal gjelde det fysiske så vel som det psykososiale miljøet 
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4.6.4 Ensomhet 

  

Tall fra ungdata viser at vi har hatt en negativ økning i ungdomsskoleelever som opplever 

mobbing og ensomhet.  

 

4.6.5 Skoleprestasjoner og sosial ulikhet  

Barns oppvekst påvirkes av sosiale - økonomiske og utdanningsmessige forhold i familien. 

Disse forholdene har også betydning for deres kognitive, sosiale og emosjonelle utvikling og 

dermed også deres utdanning. Barns sosioøkonomiske bakgrunn og skoleprestasjoner 

forutsier i stor grad deres utdanningskarrierer. Sosioøkonomiske forskjeller i 

skoleprestasjoner viser seg tidlig i livsløpet, og øker i løpet av grunnopplæringen.  

Statistikken over nasjonale prøver og karakterer i grunnskolen viser som regel en klar 

sammenheng mellom skoleprestasjoner og sosial bakgrunn. I tillegg viser tallene at 

innvandrerelever presterer dårligere enn de øvrige elevene, men dette er knyttet mer til 

sosioøkonomisk status enn selve innvandringsfaktoren. Jenter jevnt over gjør det bedre enn 

gutter. Det er sammenheng mellom grunnskolepoeng og gjennomføring av videregående 

skole. Elever med høy sosioøkonomisk bakgrunn scorer i gjennomsnitt 12 grunnskolepoeng 

mer enn elever med lav sosioøkonomisk bakgrunn. Prestasjonsforskjellene er på hele 20 



24 

 

poeng mellom elever som har foreldre med lav utdanning og lav skåre før de begynte på 

ungdomsskolen og på den andre siden elever med høyt utdannete foreldre og som skåret høyt 

før ungdomsskolen. Grunnet for lite tallgrunnlag har vi ikke tall fra Sirdal her. 

Resultatene i Sirdal er jevnt over godt på standpunkt og grunnskolepoeng.  Jenter skårer 

høyere enn gutter.   Resultatene er på eller over nasjonalt snitt. Og høyest i Vest-Agder for 

2017/2018 

 

4.6.6 Grunnskolepoeng 

 

 

Figur 25: Grunnskolepoeng, gjennomsnitt (Kilde: Udir.no) 

 

Med små kull vil resultatene variere en del fra år til år, men generelt ligger Sirdal ganske høyt selv 

om resultatet var lavere i 2018-2019. 
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4.6.7 Trivsel og læringsmiljø 

Læring kan gi barn og unge opplevelse av mestring og trivsel. Gode lærer-elev relasjoner 

viser sterk sammenheng med elevenes læringsprosesser. Gode relasjoner fremmer 

motivasjon, arbeidsinnsats, trivsel, samarbeidsatferd, prestasjoner og opplevelse av at 

skolearbeid er meningsfylt. Barnehagen og skolens miljø kan være både en ressurs og en 

risikofaktor for barnas livskvalitet. Trivsel er viktig for både læringsresultat i løpet av 

skolegangen og for fremtidige levekår og helse. 

Trivsel er en viktig helsefremmende faktor og påvirker både skoleprestasjoner og psykisk 

helse. Det er per i dag ikke nok kunnskap om hvordan man best kan måle trivsel og mestring 

hos elever. Elevundersøkelsen og Ungdata er gode verktøy. Ungdata undersøkelsen fra 2019 

viser at de fleste elevene i Sirdal er fornøyd med skolen de går på, men det gjelder ikke alle. 

 

 

4.6.8 Læringsmiljø: 
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Sirdal ligger litt under både fylkes- landsgjennomsnitt for trivsel blant 10-klassinger. 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 

(FHI/Kommunehelsa, 2019). 

4.6.9 Skolehelsetjeneste:  

Skolehelsetjenesten i Sirdal har vært i en positiv utvikling med tanke på tilgjengelighet. 

Tilgjengelighet er vurdert ut fra normtall for skolehelsetjenesten. 

Sinnes Skule har fast oppmøte av helesykepleier hver 14 dag. Da er helsesykepleier på skolen 

fra 10-14:30. I etterkant av disse dagene brukes det også tid på dokumentasjon fra samtalene. 

Vaksinasjoner utføres på torsdager da det er lege på Tjørhom da. Helsesykepleier deltar også 

på utvidet pedagogisk team ved behov og ansvarsgruppemøter. 

Sirdal Videregående: Fast dag for helsesykepleier er tirsdager, men elever har og avtaler på 

helsestasjonen til andre tidspunkt. Det som skjer på skolen, må dokumenteres på helsehuset i 

etterkant av konsultasjoner på skolen. 

Tonstad Skule: Helsesykepleier er på skolen ca. 3 dager i uken onsdag, torsdag og fredag. Her 

har helsesykepleier tilgang på fagprogram. Her er det faste konsultasjoner, åpen dør og 

undervisning som er kjerneoppgaver, deltar og på aktuelle møter. 

 Strukturelle tiltak: Økt satsing på skolehelsetjenesten gjennom prosjektmidler til 

helsefremmende og forebyggende arbeid i skolehelsetjenesten gjennom fokus på sunt kosthold 

og økt fysisk aktivitet. Driftes gjennom 20 % prosjektstilling som gjennomfører ulike 

kampanjer og undersøkelser på skolene, blant annet “Helsa” fra 2018.  

4.7 Gjennomføring VGS 

De som ikke fullfører videregående opplæring, har høyere risiko for arbeidsledighet, 

uførepensjonering og lavere inntekt. Unges frafall fra videregående opplæring utgjør en stor 

folkehelseutfordring, fordi tilknytning til skole og arbeidsliv er sentralt for unges helse og 

livskvalitet. Frafall fra videregående skole følger en sosial gradient, der skoleprestasjoner sees 

i sammenheng med bakenforliggende forhold. Det er mange forhold ved familien som påvirker 

skoleprestasjoner, slik som foreldrenes utdanningsnivå, inntekt og familiens sammensetting. 

Sosioøkonomisk bakgrunn og skoleprestasjoner forutsier i stor grad barns og ungdoms 

utdanningskarrierer. Den sosiale gradienten i fullføring av videregående skole etter foreldrenes 

utdanningsnivå er tydelig. Forskjellen i sjansen for å gjennomføre er på nesten 50 % mellom 

de som har foreldre med høyest og lavest utdanning. På grunn av få individer er det ikke mulig 

å få lokal statistikk på området.  
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Sirdal har en høy gjennomføringsgrad på videregående skole. 

Oppfølgingstjenesten (OT-tjenesten) har oppfølging av ungdom i alderen 16 – 21 år, og 

omfatter ungdom utenfor opplæring, eller som står i et videregående opplæringsløp, men er i 

fare for å droppe ut / eller har droppet ut av et opplæringsløp.  
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4.8 Integrering 

Visjonen for Norges integreringspolitikk er Like muligheter og like levekår i et flerkulturelt 

samfunn (Inkluderings- og mangfolds direktoratet)) 

Sirdal tok imot et økt antall flyktninger i 2015 til 2016, de siste årene har det ikke blitt tatt 

imot nye flyktninger. Det er innvandring som står for befolkningsveksten i Sirdal de siste 

årene, så for å lykkes med videre befolkningsvekst vil vi være avhengig av god integrering 

for å skape videre vekst i kommunen. 

Betydningen av å være i arbeid 

Arbeid og helse henger sammen, men sammenhengene er komplekse og virker på flere nivåer. 

Forhold på arbeidsplassen og selve arbeidsmiljøet kan ha en direkte effekt på psykisk og 

somatisk helse. Men vel så stor helseeffekt finner vi når vi ser hva arbeidsdeltakelse genererer 

av ressurser og kvaliteter som er med på å fremme helse og trivsel. 

Velferd og fordeling 

Sammenhengen mellom helse og arbeid kan også beskrives på makronivå. Høy 

arbeidsdeltakelse og et velfungerende arbeidsmarked muliggjør en effektiv 

omfordelingspolitikk og sikrer et økonomisk sikkerhetsnett for de som faller ut av 

arbeidsmarkedet. Dette har betydning for befolkningens helse og de sosiale helseforskjellene. 

Generøse velferdsordninger vil kunne fungere som buffere mot fattigdom og kriminalitet. 

Samtidig kan de ha en uheldig effekt der man kommer i «fattigdomsfellen», dvs. at det ikke 

lønner seg å komme i arbeid fordi man da mister stønader. Dette slår helst ut blant de uten 

utdanning. En videreføring av dagens velferdsordninger og levestandard forutsetter fortsatt høy 

arbeidsdeltakelse og produktivitet. Det vil ikke være økonomisk bærekraftig å ha en stor andel 

av befolkningen stående utenfor arbeidsmarkedet. 

4.9 Helt ledige i arbeidsstyrken. 

Sirdal har lav ledighet og var per 2019 på 0,9 % av befolkningen. Det har vært en økning fra 

2016 fra 0,4- 0,9 % i 2019.  
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 (Kilde: SSB.no) 

 Nye tall fra 2020 etter Koronatiltakene vil gi store endringer og det ventes en stor økning her 

da Sirdal er rammet av korona-krisen i forhold til permitteringer i turist- og servicenæringen. 

 

4.10 Legemeldt sykefravær 

Legemeldt sykefravær var pr. 4. kvartal i 2019 på 6,1 % mot 6,4 % i landet totalt. 

 (www.ssb.no) 

 

Deler man opp i kjønn ser man et tydelig mønster i alle kommuner der kvinner er mer 

sykemeldte enn menn. Dette mønsteret ser man også på landsbasis. Årsakene til dette er 

sammensatte, men det pekes ofte på typiske kvinneyrker som belastende, i tillegg til en 

dobbeltbelastning med hovedansvar hjemme i tillegg til jobb. Det er funnet sammenheng 

mellom det å være sykemeldt og det å jobbe deltid. Dette skyldes muligens at opplevd 

tilknytning til arbeidsplass kan være en beskyttende faktor.   

 

Figur 37: Legemeldt sykefravær i prosent av arbeidstakere i alt, Sirdal 2020 (ssb.no) 

http://www.ssb.no/
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Gradering av sykemeldinger anses som hensiktsmessig for å opprettholde kontakten med 

arbeidsplassen for igjen å hindre at man faller utenfor arbeidslivet. For den enkeltes helse antas 

det å være ugunstig med langvarige passive trygdeytelser.  Samtidig kan det ikke sees bort i 

fra at det å komme for tidlig tilbake i jobb også kan utgjøre en helserisiko på sikt. Bruk av 

graderte sykemeldinger kan også føre til en såkalt ”innlåsningseffekt” som innebærer at 

innsatsen for å komme tilbake i full jobb reduseres og at terskelen for å få sykemelding senkes. 

Det anbefales at gradering av ytelser, både når det gjelder sykemelding og uføretrygd bør være 

malen. Sirdal har de siste årene vært den av Lister-kommunene som i minst grad har brukt 

graderte sykemeldinger.  

4.11 Kvinner i arbeidsmarkedet 

Arbeidsmarkedet i Norge er svært kjønnsdelt. Kvinner og menn jobber i ulike sektorer og 

næringer, kvinner jobber i større grad deltid, og menn har lederyrker i større grad enn kvinner. 

SSBs tolv indikatorer for kjønnslikestilling i kommunene viser at Agder skiller seg fra 

landsgjennomsnittet særlig mht. kvinners deltidsarbeid. 

Hver tredje sysselsatte kvinne arbeider innenfor helse- og sosialtjenester. Dette utgjør 82 % av 

alle sysselsatte i næringen. De er mer utsatt for helseplager på grunn av jobben enn andre 

yrkesaktive kvinner, og de har ofte et tøffere arbeidsmiljø. Samtidig vil andel eldre i 

befolkningen i framtiden øke, og det vil skape behov for utbygging av helse- og 

omsorgstjenester. Det er derfor svært viktig å overvåke arbeidsmiljøet og sette i verk tiltak og 

tilrettelegge på best mulig måte. Den høye andelen som jobber deltid i denne næringen er også 

en utfordring, og noen ønsker også å jobbe mer I tillegg til å tenke på nyrekruttering til 

næringen, er det viktig å sørge for at de som allerede jobber der, får best mulig 

arbeidsbetingelser. Andel kvinner i arbeidsstyrken: I 2017 var 74,6 prosent av norske kvinner 

i alderen 20-66 år i arbeidsstyrken. Andelen i Agder er lavere enn i de fleste andre fylker i 

landet. 
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I Sirdal jobber nesten 50 % av andel sysselsatte kvinner i deltidsstillinger. 

Andel kvinner i kommunestyre 

Andel kvinner i kommunestyre i Sirdal er pr. 1.5.2020 21 %, og 14 % i formannskapet, hvor 

1 av 7 er kvinner. 

4.12 Sysselsetting og arbeidsliv 

 Deltakelse og inkludering i arbeidslivet er viktig for verdiskapingen og for samfunnet. Det har 

også avgjørende verdi for enkeltindividet: Arbeid betyr inntekt og mulighet for trygg økonomi. 

Yrkesdeltakelse er også forbundet med velferd langs en rekke dimensjoner, som helse, 

levealder og materiell levestandard. Arbeidslivet har også betydning som sosial arena og som 

læringsarena. En indikator på deltakelse i arbeidslivet, er personer med nedsatt arbeidsevne. 

Dette er personer som på grunn av sykdom, skade eller andre hindringer har behov for ekstra 

oppfølging fra NAV for å få eller beholde arbeid. 62 prosent av disse mottar 

arbeidsavklaringspenger, AAP (NAV, 20191 ). Andel mottakere av arbeidsavklaringspenger 

er høyere i begge Agder-fylkene enn landsgjennomsnittet. 
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4.12.1 Mottakere av arbeidsavklaringspenger 

Sirdal har lavest andel mottakere av arbeidsavklaringpenger i Agder. 
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4.12.2 Hva innbyggerne arbeider med 

 

Ved inngangen til 2017 var det registrert 1 063 sysselsatte i Sirdal kommune. Det er ca. 40 

flere sysselsatte enn ved inngangen til 2009. I privat sektor er bygg- og anlegg den største 

næringen, og 16 prosent posent av alle med sysselsetting i Sirdal arbeider her. Andre store og 

viktige næringsområder er elektrisitet, vann og renovasjon, og varehandel.  

4.12.3 Fordeling offentlig og privat arbeidsliv i prosent 

 

Kommunen er en stor arbeidsgiver. Det å fremme jobbnærvær og jobbe for et godt 

arbeidsmiljø, er godt folkehelsearbeid. Videre er det sentralt å jobbe for å sikre arbeidsplasser, 
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tiltrekke seg god kompetanse og legge til rette for god næringsutvikling. Vi har lavere andel 

offentlig ansatte enn Listerregionen totalt, hvor andelen ligger på 42 % 

5.0 Helserelatert adferd  

Med helserelatert atferd eller levevaner, menes atferd som har innvirkning på helsa. Dette kan 

være sosial interaksjon og tilgang til sosiale nettverk, fysisk aktivitet, ernæring samt bruk av 

tobakk og rusmidler. Helserelatert atferd kan også omfatte seksualatferd, risikoatferd som kan 

føre til ulykker, søvnvaner og digitale levevaner. 

5.1 Kosthold 

God ernæring er en av forutsetningene for tilfredsstillende vekst og utvikling i fosterliv, 

spedbarnsalder og barne- og ungdomsår. Kostholdet er viktig både for å forebygge sykdom og 

for å fremme god helse. Et balansert og fullverdig kosthold i tråd med Helsedirektoratets 

anbefalinger kan redusere risikoen for utvikling av ikke-smittsomme sykdommer, som hjerte- 

og karsykdommer, kreft, og type 2-diabetes, samt overvekt, tannråte og jernmangel. 

Helsedirektoratets rapporterer om flere positive utviklingstrekk i det norske kostholdet. 

Forbruket av grønnsaker og frukt økt betydelig over tid, og forbruket av sukker har gått ned. 

Likevel har kostholdet til store deler av befolkningen fortsatt klare ernæringsmessige svakheter 

som medvirker til utvikling av sykdommer og helseproblemer. Vi spiser for mye søtsaker og 

for lite fisk, og inntaket av mettet fett øker. I tillegg er saltinntaket dobbelt så høyt som det 

burde være. Usunt kosthold er ifølge Folkehelserapporten 2014 (fhi.no) den risikofaktoren med 

høyest bidrag til den norske sykdomsbyrden, enten man ser på helsetap, dødelighet eller 

summen av disse. 

5.1.1 Ungdom og kosthold 

  

Ungdata-resultatene (Sirdal 2019) viser at det er stor variasjon i hva ungdom spiser. Her ser 

vi også en tydelig kjønnsforskjell hvor jenter spiser mer frukt og grønt og mindre godteri enn 

guttene. Denne trenden er også tydelig blant den voksne befolkningen hvor kvinner spiser 

omtrent dobbelt så frukt og grønt og halvparten så mye inntak av sukkerholdig drikke. 

(Folkehelseundersøkelsen i Agder 2019)  

http://www.fhi.no/publikasjoner-og-haandboker/folkehelserapporten
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5.1.2  Matpakkeinnhold 1-4 kl.  

 

Resultat fra Helsa-undersøkelsen i Sirdal i 2018 viser at de fleste elevene spiser frokost og har 

med matpakke, men en gjennomgang av innholdet i løpet av en uke, sett opp mot 

helsedirektoratets anbefalinger viser at 65 % av innholdet tilfredsstiller krav til anbefalte sunne 

matvaner, 35 % av matpakkene inneholder for mye fett og/eller sukker og for lite 

næringsinnhold, som for eksempel kaker, sjokoladepålegg eller nudler. 

Det ble også i 2019 gjennomført en kartlegging av kostholdet i barnehagene som viser at det 

har vært en positiv utvikling i barnehagen angående fokus på sunn og næringsrik mat. I den 

ene barnehagen er det smoothie som blir brukt som bursdagsfeiring, det tilbys også grovt brød, 

sunne påleggsalternativ og vann eller melk som drikke. 

5.2 Fysisk aktivitet 

Helsedirektoratet anbefaler at barn og unge er aktive minst en time hver dag, mens voksne bør 

være aktive minst 30 minutter hver dag. 

Tall fra ungdata viser at omtrent halvparten av elevene trener jevnlig tre eller flere ganger hver 

uke. Vi har lavere andel som trener ofte og en høyere andel som trener aldri eller sjelden i 

forhold til resten av landet. Vi har også en større andel som bruker mange timer foran skjerm 

hver dag. 
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Folkehelseundersøkelsen i Agder viser at 20 % av den voksne befolkningen i Sirdal angir at 

de er minst 30 minutter aktive i mer enn 4 dager i uken, det er øvre sjikt i Agder, men lavt i 

forhold til nasjonale anbefalinger. 

5.2.1 Transport til og fra skolen 

I Sirdal har skolehelsetjenesten de to siste årene jobbet for bedre kosthold og mer aktivitet 

rettet mot skolebarn, det ble blant annet gjennomført en undersøkelse som viste at den stor 

andel av transporten til skolen for 1-4 klasse ble gjort med bil. 
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47 % av reisene til og fra skolen for elever i 1.-4 kl. I Sirdal ble gjort ved bil. Det er ønskelig 

nasjonalt at 8 av 10 reiser til skolen skal være til fots eller på sykkel. 80 % av elevene oppgav 

at de var aktive i frimuttene. Det ble gjennomført en aktiv skolevei kampanje høsten 2019 for 

å øke andelen som går eller sykler til skolen. 

5.3 Rus og tobakk 

 

Figur 49: Andel fødende som oppga at de røykte ved første svangerskapskontroll i prosent av alle 

fødende med røykeopplysninger (gjennomsnitt for overlappende 5-årsperiode). Fra 2016 vises 

statistikken som gjennomsnitt over 5-årsperioder, istedenfor 10-årsperioden som ble vist tidligere). 

(Kilde: www.fhi.no) 

Sirdal har hatt en tydelig nedgang i antall røykende rapportert ved første svangerskapskontroll, 

vi ligger nå under både lands- og fylkesgjennomsnitt. Tall fra folkehelseundersøkelsen i Agder 

angir 11 % av den voksne befolkningen at de er daglige røykere, mot snitt i Agder på 9,2 og 7 

% i Kristiansand. 
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5.3.1 Alkohol og cannabis 

 

 

Tallene over er hentet fra ungdata-presentasjon for ungdomsskole-elever i Sirdal. Det har vært en 

tydelig økning i alkohol og cannabis-bruk. 
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Kartet over viser at totalt for ungdomsskole og videregående skole har Sirdal den nest 

høyeste andelen i Agder, med 11 %. (Ungdata-2019) 

6.0 Helsetilstand 

Med helsetilstand menes befolkningens helse målt ved ulike indikatorer som for eksempel 

risikofaktorer, forebyggbare sykdommer, opplevd trivsel og velvære. 
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6.1 Forventet levealder 

Sirdal har noe lavere levealder for både menn og kvinner i forhold til landsgjennomsnitt. 

Forskjellen er størst for menn. 

Levealder menn: 78,9 mot landsgjennomsnitt på 79,4  

Levealder kvinner: 83,4 mot landsgjennomsnitt 83,5. 

 

(www.fhi.no:2020) 

Forventet levealder kan gi informasjon om helsetilstanden i befolkningen. De siste 30 årene 

har alle grupper i landet fått bedre helse, men helsegevinsten har vært størst for gruppen med 

lang utdanning og høy inntekt. For eksempel har denne gruppen høyere forventet levealder enn 

de med kortere utdanning og lavere inntekt. Vi har ikke tall for dette på kommunenivå grunnet 

små tall, men det er liten grunn til å tro at dette ikke også gjelder for Sirdal.  Først og fremst er 

det forskjeller i røyking som skaper de store sosiale helseforskjellene i sykdom og død i Norge 

(FHI 2018). Særlig de siste ti årene har helseforskjellene økt, det gjelder både fysisk og psykisk 

helse. Utjevning av sosiale helseforskjeller er en viktig målsetting i folkehelsearbeidet. 

6.2 Selvopplevd hele og trivsel 

På disse variablene har vi ny statistikk fra ungdataundersøkelsen i 2019 og 

Folkehelseundersøkelsen i Agder i 2019, som fikk svar fra den voksne befolkningen. 

Andel som oppgir at de har svært god helse: 

http://www.fhi.no/
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Andel med god eller svært god. Vi har en høy andel i Sirdal som opplever egen helse som god 

eller svært god, 78 % mot 72 % i hele Agder. Også ungdomsskoleelever opplever god helse. 

74 % oppgir at de er fornøyd med egen helse. (ungdata 2019) 

helse (N=289) 0,78 (0,73-0,82) 

6.3 Trivsel 

På tross av høyes andel i Agder som rapporterer om god helse, befinner Sirdal seg på andre 

siden av skalaen når det gjelder trivsel i Nærmiljøet. 70 % oppgir at de opplever stor grad av 

trivsel i nærmiljøet. 

 

6.4  Ungdata-undersøkelsen 

Ungdata kartlegger ungdommenes livssituasjon og omfatter temaer knyttet til blant annet 

familie, vennskap, skole, lokalmiljø, helse, regelbrudd og deltakelse i fritidsaktiviteter. 

Undersøkelsen er gjennomført to ganger i Sirdal og gir mulighet for å følge hvordan ungdom 

opplever egen livssituasjon over tid og sammenlignet med resten av landet. Undersøkelsen er 
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et samarbeid mellom alle kommunen i Agder, Aust-Agders fylkeskommune, Vest-Agder 

fylkeskommune, Fylkesmannen i Agder og Kompetansesenter rus-region sør (KoRus-Sør). 

Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet- storbyuniversitetet har det faglige ansvaret 

for undersøkelsen. Svarprosenten i Sirdal var på 95 % og 63 ungdomsskoleelever deltok våren 

2019. Oppsummeringen viser at vi skiller oss positivt ut på parameter som omhandler 

framtidstro, godt forhold til foreldre og fornøyd med nærområdet sitt, som også oppleves som 

svært trygt. Det er en større andel Ungdom i Sirdal som bruker mer tid på skjermaktivitet enn 

fylkes- og landsgjennomsnitt. Vi har en større andel som er svært lite aktive, flere oppgir at de 

blir mobbet. Vi har også hatt en økning i andel som har vært beruset og flere føler seg ensomme 

i forhold til forrige undersøkelse. 
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6.5  Fysiske plager 

 

Selv om ungdom generelt har god fysisk helse, er det likevel mange som sliter med ulike typer 

plager i hverdagen. Jenter er mer utsatt enn gutter. Det er samtidig langt flere jenter enn gutter 

som jevnlig bruker reseptfrie medikamentet, dette forbruket har steget betraktelig siden 2001. 

6.6 Psykiske plager 

Betydningen av at mennesker har det bra og fungerer godt anerkjennes innenfor en rekke 

områder, og har spesiell relevans innenfor folkehelsearbeidet. 

 

Kunnskap om forekomsten av psykiske plager og lidelser i befolkningen er viktig i 

folkehelsearbeidet. Samtidig er det behov for å fokusere på andre fenomener enn sykdom og 

lidelse. Helsedirektoratet anbefaler at man i oversiktsarbeidet søker å måle 

fenomener som mestring, positive relasjoner (sosial støtte), mening, tilhørighet og delte mål 

og verdier. Miljømessige forhold, f.eks. sosioøkonomisk status, påvirker også mulighetene for 

selvrealisering, vekst og opplevelse av formål og mening i livet. 

Den psykiske helsen vår vil variere i løpet av livet og påvirkes både av gener og miljø. 

Folkehelseundersøkelsen viser at en rekke faktorer innenfor psykisk helse har positiv 

sammenheng med økende alder. Jo eldre, desto høyere andeler rapporterer at de trives i 

nærmiljøet og at de er fornøyde med tilværelsen. 
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Ungdomstiden er en periode med store omveltninger i unges liv, mange unge sliter psykisk i 

perioder, i de siste årene har vi sett en økning av psykiske plager blant unge, noen mener at 

sterkere prestasjonspress kan ha ført til denne utviklingen. Også her er jenter mest utsatt. Sirdal 

har en lavere andel en landet og fylket totalt. 

6.7 overvekt 

Stadig flere passerer grensen for det som WHO definerer som overvekt og fedme. 

Vektøkningen går raskest blant unge voksne. Kroppsmasseindeks (KMI, engelsk: BMI) er et 

uttrykk for vekt i forhold til høyde og benyttes internasjonalt for å kunne måle og sammenligne 

helserisikoen ved for eksempel over- og undervekt i en befolkning. Også livmålet og livmål i 

forhold til hoftemål benyttes som indikator for helse, særlig når det gjelder risiko for type 2 

diabetes.  

• Overvekt betyr kroppsmasseindeks (KMI) mellom 25 og 30 kg/m2. Fedme betyr KMI 

på 30 kg/m2 eller over. Det er først og fremst fedme som er forbundet med økt 

helserisiko. 

• Til sammen har mellom 15 og 20 prosent av barn overvekt eller fedme (om lag ett av 

seks barn). Det ser ut til at utviklingen har flatet ut. 

• Til sammen har 1 av 4 ungdom (cirka 25 prosent) overvekt eller fedme. Det er tegn til 

at andelen øker. 
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• Omtrent 1 av 4 menn og 1 av 5 kvinner i aldersgruppa 40-45 år har fedme. Andelen 

har økt de siste 40 - 50 årene. 

• Den samla andelen med overvekt og fedme varierer etter landsdel og utdanningsnivå. 

• Høg KMI medvirker til cirka 2400 årlige dødsfall i Norge og trolig mange tilfelle av 

hjerte- og karsykdom, diabetes og andre kroniske sykdommer.   

6.7.1 Overvekt ved sesjon 

Sirdal har 24 % (fhi:2019) andel overvekt målt på sesjon, vi ligger på samme andel som Agder, 

men noe over landsgjennomsnitt som er 23 %. Tallet har holdt seg stabilt de siste årene. 

6.7.2 Overvekt kvinner ved første svangerskapskontroll 

 

Vi ser en økning i overvekt blant kvinner de siste årene, vi ligger over lands- og 

fylkesgjennomsnitt. 

 

 6.7.3 Overvekt folkehelseundersøkelsen i Agder 

På selvrapportert overvekt (BMI 30+) er det 16 %, det er under gjennomsnitt for Agder på 

19,5 % 

6.7.4 Barn og overvekt 

Den nasjonale overvåkingsstudien Barns vekst i Norge, også kalt Barnevekststudien (fhi.no), 

viser at:  

• En av seks tredjeklassinger har overvekt (inkludert fedme) 

• I alle de tre årene Barnevekststudien har vært gjennomført, har andelen jenter med 

overvekt vært høyere enn blant guttene. Blant jentene er det i gjennomsnitt 18 % som 

har overvekt eller fedme, mens det blant guttene er 15 %.  

http://www.fhi.no/studier/barnevekststudien
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• Forekomsten av overvekt (inkludert fedme) var 1,5 – 2 ganger høyere blant 

tredjeklassinger fra små kommuner sammenliknet med elever i store 

kommuner.  

• Forekomsten av overvekt (inkludert fedme) var 30 % høyere og bukfedme var 

80 % høyere blant barn av lavt utdannede mødre sammenlignet med barn av 

høyt utdannede mødre. 

• Lokale tall viser bekymringsverdige tall med en forekomst av overvekt inkl. fedme 

hos opp mot 30 % av elevene i noen kommuner. Små kommuner er sårbare for 

svingninger, så tidsserier vil kunne bidra til et mer riktig bilde. 
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Figur47: Andel 15 -åringer som har overvektige eller fedme, og summen av disse (overvekt og 

fedme). Landstall (Kilde:fhi). 

I perioden 2005/06 til 2011 økte andelen av 15-åringer med overvekt eller fedme, en økning 

som har holdt seg relativt stabil mellom 2011 og 2018. Økningen i andelen 15-åringer med 

overvekt eller fedme i all hovedsak er drevet av endringer blant jentene. I 2005/06 var andelen 

15 år gamle jenter med overvekt eller fedme om lag 16 %, mens den i 2018 var om lag 21 %. 

Over samme tidsperiode er andelen 15 år gamle jenter med fedme mer enn doblet, fra om lag 

2 % i 2005/06 til om lag 5 % i 2018. 

7.0 Sykdom og skader 

Sykdomsbyrde er en kombinasjon av hvor mange som rammes av sykdom, hvor alvorlig den 

er for dem som rammes og om den fører til at vi dør tidligere. 

 

7.1 Muskel- og skjelettlidelser 

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 (NAV 2012). Tall fra helsedirektoratet viser at muskel- og skjelettsykdommer var den 

klart største gruppen av pasienter behandlet i sykehus (Dette er ikke inkludert akutte tilfeller). 
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Sirdal har lenge ligget høyt på andel primærhelsebrukere for muskel- og skjelettplager. Sirdal 

ligger markant høyere enn lands- og fylkesgjennomsnitt og det er bekymringsfylt at den samme 

trenden vises også blant den yngre befolkningen. For aldersgruppen 15-29 år har Sirdal 318 

henvendelser for muskel- og skjelettplager mot 252 gjennomsnittlig henvendelser per 1000 

innbygger i Norge. Det er mye som tyder på at barn som får muskel- og skjelettplager under 

oppveksten, har økt risiko for å få slike plager også som voksne. Dette understøtter at 

forebyggingsarbeidet bør begynne ved ung alder. Tiltak som forebygger overvekt og fedme 

kan bidra til redusert forekomst av muskel- og skjelettplager. Redusert stillesitting og økt fysisk 

aktivitet har forebyggende effekt. 

7.2 Forekomst av psykiske lidelser og plager 

Psykiske lidelser er i dag en av de store helse- og samfunnsutfordringene i Norge enten man 

måler i utbredelse, totale sykdomskostnader, samlet sykdomsbelastning, tapte arbeidsår eller 

kostnader til uføretrygd og sykefravær.  

 

Norske og internasjonale studier viser at 30-50 % av den voksne befolkningen vil få en psykisk 

lidelse i løpet av livet. 

Omkring 8 % av barn og unge har en diagnostiserbar psykisk lidelse, og mellom 15 og 20 % 

av barn og unge har nedsatt funksjon på grunn av psykiske plager. Hos de fleste er plagene 

forbigående, men mellom 24-40 % har plager som varer i flere år. Også hos barn og unge er 

det emosjonelle plager i form av angst og depresjon som står for de fleste tilfellene. 13 % av 

ungdom har betydelige emosjonelle plager. I tillegg sliter mange med uro, vansker med 

konsentrasjon, stressrelaterte psykiske helseplager, mobbing (NOVA, 2013). 

7.2.1 Primærhelsebrukere for psykiske lidelselser per 1000 innbyggere 2016-2018 
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Figur 50 :  Primærhelsetjenesten per 1000 innbygger, standardisert, Kilde:fhi 

Sirdal har lav andel med psykiske lidelser både blant og unge og for hele befolkningen. 

Det er en høyere andel kvinner enn menn som har psykiske lidelser. 
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7.3 Legemiddelbrukerer 

 

 Sirdal ligger generelt under nasjonalt bruk av legemiddel med unntak av 

diabetesmedikament og midler mot hjerte-kar hvor vi ligger på samme nivå som landet som 

helhet. 

7.4 Diabetes  

Brukere av legemidler til behandling av type 2-diabetes (30-74 år) (Inndeling per 1.1.2020) − 

kjønn samlet, per 1000, standardisert 
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I Sirdal ser vi en positiv utvikling i brukere av legemiddel til type 2-diabetes sammenlignet 

med resten av landet, men Sirdal ligger fortsatt noe over landsgjennomsnitt. 

Diabetes type 2 er en av de store folkesykdommene, og er forbundet med alvorlige 

komplikasjoner. 4 % av befolkningen anslås å ha diagnosen diabetes. I tillegg kommer et 

betydelig antall tilfeller av udiagnostisert diabetes. Forekomsten er økende og størst økning er 

det blant unge voksne. 

Diabetes mellitus er en kronisk sykdom karakterisert ved et vedvarende forhøyet blodsukker, 

og forstyrrelser i omsetningen av karbohydrater, fett og proteiner i kroppen. Diabetes skyldes 

nedsatt funksjon av hormonet insulin som spiller en sentral rolle i reguleringen av 

sukkeromsetningen i kroppen. Ved type 2- diabetes produserer kroppen for lite insulin, eller 

det behøves større mengder insulin enn det kroppen klarer å lage fordi insulinet virker 

dårligere. Diabetes utviklet i forbindelse med svangerskap kalles svangerskapsdiabetes. 

7.5 Hjerte og karsykdommer 
Hjerte- og karsykdom (B, inndeling per 1.1.2020) − kjønn samlet, alle aldre, per 1000, standardisert 

 

Sirdal har hatt en nedgang i andel med hjerte- og karsykdommer, og vi ligger nå under 

nasjonale tall. 

Hjerte- og karsykdommene omfatter hjerteinfarkt, hjertekrampe (angina pectoris), hjertesvikt, 

hjerneslag og andre sykdommer i hjerte og blodårer. Sykdommene skyldes arvelige faktorer i 

samspill med miljøfaktorer som røyking, høyt blodtrykk, høyt kolesterolnivå og diabetes. Høyt 

kolesterolnivå og røyking er de viktigste risikofaktorene for hjerteinfarkt. Høyt blodtrykk er 

den viktigste risikofaktoren for hjerneslag (Fhi).  

Utbredelsen av hjerte- og karsykdom kan gi informasjon om befolkningens levevaner. Det har 

vært nedgang i forekomst av hjerte- og karsykdom de siste tiårene, men utbredelsen av 

risikofaktorer som røyking og fysisk inaktivitet tyder på at lidelsene fortsatt vil ramme mange. 

Forekomst 

Antall som dør av hjerte- og karsykdommer, er nedadgående. Dette skyldes flere faktorer, 

blant annet medisinsk og teknologisk fremgang. En konsekvens av økt overlevelse av hjerte- 

og karsykdom er at andre dødsårsaker, som kreft øker. 
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Forebygging 

Tiltak for å forebygge forekomst og dødelighet av hjerte-kar sykdommer må foregå på ulike 

nivåer. Tiltak på samfunnsnivå: Forbud mot transfett, påbud om merking av emballasje, 

røykelov, prispolitikk mm 

Kommunen har relativt stort handlingsrom når det gjelder å legge til rette for helsefremming 

knyttet til risikofaktorer for hjerte- og karsykdommer i lokalbefolkningen:  

• Kommunen som barnehage- og skoleeier 

• Kommunen som plan- og folkehelsemyndighet i det tverrsektorielle arbeidet 

• Kommunen som arbeidsgiver 

• Kommunen som tjenesteyter og tilbyder av velferdstjenester 

Det er viktig å ha fokus på universelle arenaer for å fremme helse og forebygge uhelse for å 

redusere sosial ulikhet i forekomsten av risikofaktorer for hjerte- og karsykdommer. 

Frisklivssentral, Læring- og mestringskurs for personer med risikofaktorer som høyt 

kolesterol, Diabetes, overvekt og høyt blodtrykk, røykeslutt 

 

7.6 Bruk av spesialhelsetjenesten skader og sykdom pr. 1000 innbygger 

 

Befolkningens bruk av sykehustjenester kan gi en viss pekepinn på viktige trekk ved så vel 

helsetjenester som helsetilstand i kommunene. Sykehusinnleggelser 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 
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Hoftebrudd er den vanligste årsaken til innleggelse på kirurgisk-ortopedisk avdelinger i Norge 

og innebærer en lang rehabiliteringsfase hvor en funksjonell gjenvinning og helserelatert 

livskvalitet, i mange tilfeller, ikke er oppnåelig. Eldre pasienter med brudd utgjør en stor 

pasientgruppe som i stor grad har behov for tjenester fra kommunehelsetjenesten etter opphold 

på sykehus. 

 

 

7.7 Kreft 

7.7.1 Dødelighet, tidlig død (B, inndeling per 1.1.2020) − 0-74 år, per 100 000, 

standardisert 

 

Det er en tydelig kjønnsdeling i endring av tidlig død forårsaket av kreft. Menn har hatt en tydelig 

økning, mens det for kvinner har vært en jevn nedgang de siste 10 årene. 

 

7.7.2 Kreft, nye tilfeller (B, inndeling per 1.1.2020) − per 100 000, standardisert, 2009-

2018 
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Oversikten viser at det er menn som ligger høyt på kreftstatistikken i Sirdal, generelt ligger andel 

menn med påvist kreftdiagnose over landsgjennomsnitt, mens kvinner ligger under 

landsgjennomsnitt. 

Kreft er en fellesbetegnelse for en hel rekke sykdommer som kan ha forskjellige risikofaktorer 

og ulik sykdomsutvikling. Felles er at de starter med ukontrollert celledeling, og at kreftcellene 

kan spre seg via blod eller lymfesystemet til andre deler av kroppen og lage nye kreftsvulster 

(metastaser). Hvert år diagnostiseres det rundt 30 000 nye tilfeller.  Antallet er økende, og 

kreftregisterets prognoser anslår at nesten 40 000 personer vil få kreft i 2030. Flere vil leve 

med kreft. Antall nordmenn som har overlevd eller lever med sin kreftsykdom har økt kraftig 

i Norge de siste årene. Dette skyldes både at antall diagnostiserte krefttilfeller har økt, men 

også at folk lever lenger etter en kreftdiagnose. Dette vil imidlertid variere fra kreftform til 

kreftform. 
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Flere personer overlever kreft enn tidligere. Likevel dør mer enn 10 000 personer i Norge hvert 

år av kreft. Kreft den hyppigste dødsårsaken blant dem som dør før 65 års alder og er således 

den sykdommen som bidrar mest til for tidlig død.  

Årsakene til kreft er sammensatte og til dels ukjente. Det anslås imidlertid at mellom 30 og 40 

% av all kreft kan forebygges, hvis man lykkes i å eliminere og/eller redusere tobakksbruk, 

usunt kosthold, overvekt, fysisk inaktivitet og skadelig bruk av alkohol. Lang eksponering for 

kjemikalier i miljøet (via mat, forurenset luft og gjennom hudeksponering) er også ansvarlig 

for en del av krefttilfellene, men det er usikkert hvor stor del. Overdreven soling kan føre til 

føflekk kreft.  

7.8 Kols og lungesykdommer 
KOLS, spesialisthelsetjenesten (45 +) (Inndeling per 1.1.2020) − kjønn samlet, per 1000, standardisert 

 

Kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) er en samlebetegnelse på en gruppe kroniske 

lungesykdommer som fører til hindret luftstrøm gjennom luftveiene.  

Forebygging av forverring av eksisterende sykdom faller inn under forebyggende 

helsetjenester. Det vil likevel nevnes KOLS i denne rapporten på grunn av den høye 

forekomsten i regionen. I tillegg peker internasjonale og nasjonale satsinger (NCD-strategien) 

på KOLS som en av de store forebyggbare sykdommene. Den tydelige forskjellen i forekomst 

mellom ulike sosioøkonomiske grupper i befolkningen gjør også at det er viktig å se på KOLS 

i sammenheng med levekår. 

Risikofaktorer og forebygging 

Tobakksbruk er årsak til 70-80 % av all KOLS, men også yrkeseksponering for støv og 

gasser, genetikk og tidligere astma er kjente årsaksfaktorer. Det er også mulig at utendørs 

forurensing, fysisk inaktivitet og kostholdsfaktorer kan påvirke risikoen, men her er det 

mangelfull kunnskap. Røykevanene gjenspeiles i dødelighet og kan også forklare den sosiale 

ulikheten i forekomst 
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7.9 Tidlig død/dødelighet 

 

 

Figur 67: Dødelighet; Antall døde i aldersgruppen 0-74 år, per 100 000 innbyggere per år, 

alders- og kjønnsstandardisert. Statistikken viser 10 års glidende gjennomsnitt 

(Kilde:www.fhi.no) 

8.0 Fysisk, biologisk, kjemisk og sosialt miljø 

En rekke miljøforhold har effekt på folkehelsen. Eksempler er luftkvalitet og drikkevann, grad av 

støy, tilgang til sykkelveinett og kvaliteter ved nærmiljøene der folk bor. Sosialt miljø handler om 

tilgang til sosiale møteplasser, kulturtilbud, organisasjons- og valgdeltakelse, utvikling i kriminalitet 

og kjennskap til grupper som faller utenfor fellesskapet med risiko for en uheldig utvikling. 

8.1 Drikkevann 

Utførte rutineanalyser 2019 for nettvann ved Tonstad vannverk viser i stor grad tilfredsstillende 

verdier iht. Drikkevannsforskriftens krav for undersøkte parametere.  

Ved de 12 prøveomgangene er det ikke registrert funn av E.coli, koliforme bakterier, 

clostridium perfringens eller intestinale enterokokker. 

Snittverdi kimtall for prøvestedene Feed skiarena, Teknisk drift Tunga og Sirdalsheimen 

sammenlagt er 116.  Det relativt høye kimtallet sammenlagt skyldes gjentakende høye verdier 
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på prøvested Feed skiarena, trolig som følge av lite forbruk og utskifting av vann i 

reservoartank på stedet. Det innarbeides rutiner for tømming/utskifting av vann i reservoartank 

i et forsøk på å redusere kimtallet. 

Ved prøvested Sirdalsheimen er snittverdi kimtall ca. 41, og 2 ved Teknisk drift Tunga. 

Det foreligger ingen overskridelser av kjemiske/fysiske verdikrav ved utførte rutineanalyser. 

Bortsett fra Mangan, er det i løpet av 12 prøveomganger i 2019 ingen overskridelser av 

Drikkevannsforskriftens kvalitetskrav til nettvann på Sinnes vannverk for de undersøkte 

parameterne. Mattilsynet har gitt Sinnes vannverk dispensasjon fra kravet for mangan med 

virkning frem til 08.08.2021, siden mangan først og fremst er uønsket ut fra negative 

bruksmessige egenskaper og ikke helsemessige. 

Kimtall har for prøvestedene Fidjeland høydebasseng, Solheim trykkøkningsstasjon og 

Tjørhom pumpestasjon en snittverdi på 16. 

Nettvann fra Tonstad og Sinnes vannverk har frem til år 2019 ved rutineanalyser vekselvis blitt 

undersøkt for følgende parametere: Kimtall, E.coli, koliforme bakterier, intestinale 

enterokokker, clostridium perfringens, konduktivitet, mangan, fargetall, turbiditet og pH. 

 

Sirdal sitt drikkevann ble i 2019 kåret til Norges beste drikkevann. 

8.2 Luftkvalitet 

Utendørs luftkvalitet påvirkes av mange faktorer, blant dem veitrafikk, vedfyring og 

industriutslipp. 

Sirdal har generelt god luftkvalitet, og målinger fra meteorologisk institutt viser at vi har lite 

svevestøv. Det er lite industri i Sirdal og vi har liten befolkning med stor geografisk spredning. 

Men etter olje, gass og industriutslipp er det veitrafikk som står for de største utslippene totalt 
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i regionen. Tall fra Agdertall (2019 viser at 14 prosent av utslippene kommer fra lette kjøretøy 

(personbiler, motorsykler og mopeder og varebiler) i veitrafikken. Utskifting til mer 

energieffektive kjøretøy, større andel elbiler og myndighetskrav som har gitt en stadig høyere 

innblanding av biodrivstoff har redusert utslippene fra denne sektoren med 23 % i perioden. 

11 prosent av utslippene kommer fra tunge kjøretøy, herunder dieseldrevne motorredskaper, 

tunge kjøretøy og busser. Utslippene har økt med 17 %. Sirdal har fylkes høyeste andel 

fritidsboliger, høy innpendling til kommunen og i stor gjennomgangstrafikk i sommerhalvåret, 

sammen med liten grad av kollektivtrafikk og stor bruk av personbil til transport har vi et ansvar 

i forhold til å redusere utslippene fra transport. 

8.3 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 

I 2003 ble det gjennomført radonmålinger i Sirdal. Målingene viste at gjennomsnittlig 

radonkonsentrasjon i Sirdal er under landsgjennomsnittet 58 Bq/m3 mot landet på 88 Bq/m3. 

2 % av målingene i Sirdal viste radon over anbefalt tiltaksnivå mens tilsvarende tall for landet 

er 9%. Målingene som viste forhøyet radonkonsentrasjon var i området rundt Tonstad, Fintland 

og Josdal. Dette resulterte i krav om radonsperre for boliger f.eks boligområde Fintland. I 

ettertid er det i Teknisk forskrift kommet krav om at alle nye boliger skal ha radonsperre.  Dette 

er krav ved tillatelse. 

Det er påvist forhøyet radonkonsentrasjon i to av kommunens vannbrønner.  Her er det 

iverksatt tiltak som fjerner radon før vannet går ut på nett. 

8.4 TILGANG TIL GRØNTAREALER, REKREASJONSOMRÅDER OG 

LEKEPLASSER 

 Sirdal kommune består av mye fjell og utmark, store landbruksarealer som skog og dyrka 

mark, men også store vannmagasin og innsjøer, idrettsarenaer og lekeplasser. Dette er områder 

som gir mange muligheter for rekreasjon. De er i varierende grad tilgjengelige for alle og 

tilgjengeligheten vil også variere gjennom året. Det er finnes flere fotballbinger fordelt i 

kommunen og lekeplasser i forbindelse med boligfelt. Det mangler attraktive aktivitetsområder 

som er tilpasset flere aldersgrupper, utenom skole og barnehager er det små lekeapparater, 

sandvolleyballbaner og ballinger som er tilgjengelige. 

Trygg tilgang til rekreasjons- og grøntarealer er viktig for å sikre gode muligheter for fysisk 

aktivitet i nærmiljøene. Sosiale møteplasser, formelle og uformelle, er av stor betydning for 

bygge nettverk, oppleve sosial støtte, mestring og deltakelse. Dette har igjen betydning for 

inkludering, psykisk helse og livskvalitet. 

Tilgjengelige parker/lekeområder: Eliastunet med lekeapparat, Kulturhusområde med 

badestrand. 

Ballbinger: Vi hat totalt 9 ballbinger fordelt rundt om i kommunen. Disse er belyst. Disse er 

tilgjengelig for allmennheten og det skal ikke foregå organisert trening her. Bingene brukes i 

hovedsak til fotball/fysisk aktivitet.  

Lekeplasser, Sinnes og Tonstad skole, Øvre Sirdal og Tonstad barnehage 

Rekreasjonsområder: Sirdal fjellmuseum/Golfbane/turvei med lys. Sirdal skiarenea, turløyper 

og aktivietsområde, Tonsad; skole og kulturhusområdet med lekeplass/idrettsområde, turvei 
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og strand. Tonstad sentrum, Sigbjørn K- hage, lekeplasser. Feed skiarena, turløyper og 

idrettsanlegg, Øksendal, badeplass og turvei 

Tilgang til sosiale møteplasser og kulturtilbud: 

Sirdal kulturhus 

Sirdal kino 

Sigbjørn K hus og hage 

Bibliotek: Sinnes og Tonstad 

Sirdal fjellmuseum/turistinformasjon 

Tilgjengelige grendehus 

Tonstadbadet 

Kommunal Fritidsklubb på Tonstad 

8.5 Klima 

Menneskers påvirkning av jordens klimasystem fram-står i dag som en av de mest krevende 

styringsutfordringer vi og våre etterkommere står overfor. Uten politisk vilje til sterk regulering av 

produksjon og bruk av fossile brennstoff får vi en global oppvarming som kan medføre en irreversibel 

utvikling og uforutsigbare skade. Risiko knyttet til klimaendringer hjemme og i andre land er et 

perspektiv næringsliv og myndigheter må ta inn over seg og forberede seg på.  

 

 

https://www.miljodirektoratet.no/tjenester/klimagassutslipp-kommuner/?area=661&sector=-
2(Sirdal) 

Totalt er det olje og gass, etterfulgt av industri som står for de klart største utslippene, dette har 

vi ikke i Sirdal, men utslipp fra veitrafikk er vår klart største utslippskilde etterfulgt av 

jordbruk. Sammenligner vi med noen andre småkommuner i distriktet ser vi at vi har 

https://www.miljodirektoratet.no/tjenester/klimagassutslipp-kommuner/?area=661&sector=-2
https://www.miljodirektoratet.no/tjenester/klimagassutslipp-kommuner/?area=661&sector=-2
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betraktelig høyrere utslipp fra veitrafikk i forhold til innbyggertall. Lette kjøretøy utgjør den 

største andelen klimagassutslipp i Sirdal. 

 

  

9.0 Oppsummering, utfordringer, ressurser og status 2020 
 

9.1 Hovedutfordringer og satsingsområder 
Vi ønsker: 

• Økt aktivitetsnivå blant barn og unge: Vi har en høyere andel ungdom som er svært 

lite aktive enn landet som helhet 

• Flere barn og unge som har god fysisk og psykisk helse: Ungdata viser at mange 

ungdom sliter med daglige fysiske plager 

• En lavere andel med muskel- og skjelettplager. Andel med muskel- og skjelett plager 

er fortsatt svært høy, også blant unge voksne 

•  Et attraktivt og rusfritt fritidstilbud for ungdom: Bruk av alkohol og cannabis har økt 

betydelig blant ungdomsskoleelever i Sirdal 

• Inkludere og aktivisere alle barn og unge i et trygt skole- og nærmiljø: 

Ungdataundersøkelsen viser at 20 % føler seg ensomme. 

• Et trivselsfremmende nærmiljø for alle innbyggere: 70 % trives godt i nærmiljøet- det 

er ønskelig å øke dette tallet. 

9.2.1 Utdanning og arbeidsplasser 

For å opprettholde et godt tjenestetilbud med en god kompetanse vil det være viktig å rekruttere 

aktuelle faggrupper gjennom særskilte ordninger som rekrutteringstilskudd, stipend og 

desentraliserte utdanningsmuligheter.   

For å møte fremtidens utfordringer med et økt antall eldre vil det være viktig å satse på  

helsepersonell generelt til å utføre disse tjenestene og samtidig legge tilrette for gode og 

fleksible løsninger i forhold til boliger, velferdsteknologi og valgfrie løsninger. 
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En forventet endring i alderesammensetningen i kommunen i fremtiden med flere eldre og 

færre yngre vil bety at det er viktig å redusere frafall av arbeidskraft.  

Kompetanseplaner som sikrer den nødvendige kompetansen bør også utarbeides jevnlig. 

Å være i arbeid er helsefremmende. Utdanning og arbeid er av stor betydning mht. sosiale 

helseforskjeller og er viktige prioriteringsområder framover. 

9.2.3 Fysisk, biologisk og kjemisk miljø 

Videreutvikle rutiner for kartlegging og konsekvensutredning av ulike områder innen 

miljørettet helsevern. Legge til rette for et best mulig oppvekstmiljø der trafikksikkerhet, 

skredkartlegging og utfordringer i forhold til støy/anleggstrafikk blir godt ivaretatt. 

9.2.4 Sosiale møteplasser – integrering 

Sirdal har mange lag og foreninger som er med på å skape gode sosiale møteplasser og er gode 

folkehelsetiltak og viktige for enkeltpersoner. Det kan likevel være nye tiltak og aktivitetstilbud 

som kan være møtested mellom generasjoner, interessegrupper og nasjonaliteter. Det bør satses 

på flere universelle lavterskel-møteplasser. 

Sirdal har tatt i mot få flyktninger de siste årene, men det vil likevel være viktig å fortsatt ha 

fokus på integreringsarbeid for de som fortsatt bor her, det gjelder også annen innvandring. En 

bør også være rustet for at det kan komme flere flyktninger i framtiden. For å lykkes med 

integreringsarbeidet vil det være viktig med gode interne samarbeidsrutiner og et godt 

samarbeid med frivillige lag og foreninger. 

9.2.5 Kosthold 

I forbindelse med kartleggingen har overvekt/fedme vist seg å være en utfordring også i Sirdal, 

og det bør dermed være et fokus på tiltak og økt kompetanse innen dette området. Det vil være 

viktig å fortsette med fokus på sunne matvaner innen barnehage og skole, informasjon ved 

svangerskapskontroller, og satse på sunnere matalternativ i kiosker ved kommunale 

arrangement. Et usunt kosthold er en stor risikofaktor for helsetapsjusterte leveår og fokus på 

sunt kosthold er svært viktige forebyggende tiltak. 

9.2.6 Fysisk aktivitet 

Fysisk aktivitet er helsefremmende og lite fysisk aktivitet kan på sikt føre til 

livsstilssykdommer. Målet er at det fortsatt legges til rette for gode nærmiljøanlegg og ulike 

lavterskeltilbud for å øke aktivitetsnivået i alle deler av befolkningen. Det kan være tiltak i regi 

av «frisklivssentralen», skole og barnehage, eller andre aktører. Tall fra ungdata 2019, viser at 

vi har en for stor andel ungdom som er svært lite aktive. 

9.2.7 Gode oppvekstforhold 

Barnehage og skole er viktige arenaer for helsefremmende og forebyggende arbeid. Det 

helsefremmende arbeidet skal bidra til trivsel, mestring og læring.  

I Sirdal er det startet opp med BTI (bedre tverrfaglig innsats) kompetansekartlegging, med 

iverksetting av handlingsplaner fra høsten 2017. Målet er å samhandle på tvers av tjenester i 

forhold til barn og unge som bekymrer og forebygge i forhold til barn - og unges psykiske 

helse. Arbeidet er godt i gang, men krever fortsatt videre arbeid for at det skal fungere etter 

plan. BTI er felles satsing i Listerkommunene. Attraktive nærmiljø og helsefremmende 

barnehager og skoler er viktige for å sikre gode oppvekstforhold for alle.  
 

10.0 Sammendrag statistikk 

10.1 Sammendrag oppvekst og levekår 
 

Status Mulige årsaker Mulige konsekvenser Oppdateres  
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Inntekt   

Medianinntekt;  høyest 

medianinntekt i fylket. 482 

400 

Færrest andel i fylke med 

lavinntekt. 

Store inntektsforskjeller 

Høye inntekter i 

forbindelse med kraft 

og turisme.  

Utbyggere og 

næringslivaktører med 

høye inntekter slår ut 

på statistikken 

Stor andel selvstendig 

næringsdrivende gir 

store forskjeller i 

inntekt 

Sosial ulikhet 

 

Sosial ulikhet i helse 

 

 

Hvert 4.år 

Ansvarlig: 

Enhetsleder 

NAV 

Andel barn i 

lavinntektsfamilier: 9 % (har 

økt fra 7%)  

 

Lav andel 

eneforsørgere i Sirdal 

Lav andel barn av 

eneforsørgere 

 

Økt «utenforskap» som følge 

av sosioøkonomisk status. 

Barn av eneforsørgere er i 

risikogruppen for å være i 

kategorien lavinntekt.   

Større forskjeller 

Hvert 2.år  

Ansvarlig: 

Enhetsleder 

NAV 

Utdanning 

Høyeste fullførte utdanning: 

Lav andel med grunnskole 

som høyeste fullførte 

utdanning 

Grunnskole:14,1 

Videregående: 52,5 

Universitet/høyskole: 33,4 

Kvinner har høyere utdanning 

enn menn i kommunen og 

kvinner i Lister, men lavere 

enn landet:  

Lav universitet/høyskole: 26,1 

Høy universitet/høyskole: 3,3 

 Tilgjengelighet på 

lærlingeplasser 

Kultur, tilgjengelighet 

på utdanning og 

tilgjengelighet på 

arbeid uten krav om 

høyere utdanning. 

Begrenset 

arbeidsmarked for 

høyere utdanning. 

Økt fullføring av videregående 

opplæring, økt sysselsetting, 

samfunnsøkonomisk 

lønnsomhet. 

 

Kan miste “innbyggere” med 

høyere inntekt pga få 

tilgjengelige arbeidsplasser 

 

Høy adel deltidsarbeid i typiske 

kvinneyrker. 

Lavere andel kvinner i 

yrkesaktiv alder  

 

Hvert 4.år 

Ansvarlig: 

Enhetsleder 

NAV 

Barnehage 

God dekningsgrad 

Andel barn i barnehage 1-5 år: 

80,6 % 

Andel barnehagelærere: 

Andel barnehagelærere i 

barnehage: 33 % (doblet siden 

2016) 

Antall barn per 

barnehagelærer 28,8 

God bemanning 

 

To inntak i året. 100 % 

dekningsgrad. 

Lavere pris enn mange 

andre kommuner. 

Flere unge ansatte, gir 

mange 

omsorgspermisjoner. 

Vanskelig å rekruttere i 

vikariater. 

 

Økt sysselsetting blant kvinner 

Barnehage som arena for 

utjevning av sosial ulikhet i 

helse 

God dekning med voksne. 

Hvert år 

Ansvarlig: 

Enhetsleder 

barnehage 
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Antall barn per årsverk: 5,2 Rekruteringsordning 

har medført oppfylling 

av bemanningsnorm. 

Skole 

Trivsel  

Nær 92 % av elevene i 

ungdomsskolen oppgir at de 

trives på skolen (ungdata 

2019)   

68 % er fornøyd med skolen, 

22 % er misfornøyd (ungdata 

2019) 

Mobbing 

14 % (Ungdata 2019) 

Trygt miljø 

Mestring, sosiale 

relasjoner, fysiske 

omgivelser, 

psykososialt miljø, 

lærere og andre 

ansatte. 

Oversiktlige forhold 

med høy lærertetthet. 

Jobber med flere 

forebyggende tiltak 

f.eks. Zippy, Passport, 

kjærlighet og grenser, 

Mot 

Trivsel er en viktig 

helsefremmende faktor og 

påvirker både 

skoleprestasjoner og psykisk 

helse. 

Må hele tiden jobbe aktivt for 

at alle skal føle trivsel på 

skolen. 

Følelsen av utenforskap i et lite 

miljø kan føles ekstra 

belastende siden det finnes få 

alternative sosiale arenaer. 

Få å spille på. 

Lite rom for å skille seg ut. 

Hvert 2.år 

Ansvarlig: 

Enhetsleder 

skole 

Andel gjennomført 

videregående opplæring etter 

5 år:94 % (økt fra 80 %) 

 

Psykososiale, psykiske 

og fysisk problemer, 

manglende motivasjon, 

dårlige grunnleggende 

ferdigheter, feilvalg, 

rusproblemer, 

graviditet og barn. 

Lavere frafall kan 

skyldes tett oppfølging, 

tilgjengelighet på 

læreplasser og at det er 

videregående skole i 

egen kommunen 

Tilgjengelighet på 

arbeidsmarkedet 

Påvirker fremtidig helse. 

 

Hvert år 

Ansvarlig: 

Enhetsleder 

NAV 

Integrering 

Andel minoritetsspråklige barn 

i barnehage 1-5 år: 93 %  

Barnehagen i 

kommunen prioriterer 

plass til 

minoritetsspråklige 

barn 

Bedre språkferdigheter og 

skoleprestasjoner 

Integrering som følge av at 

kvinner kan ha arbeid 

Redusert sosial ulikhet i helse 

Hvert år 

Ansvarlig: 

Enhetsleder 

NAV 

Arbeidsledighet 

0,9 (K4,2019) 

Arbeidsavklaring 

Sykemelding 2019 K4: 6,1 % 

Bruk av gradert sykemelding 

av alle sykemeldinger: 15,3 

Mottagere av uførepensjon: 

8,5 

Årsakene er komplekse 

og sammensatte. Fysisk 

og psykisk sykdom, 

belastninger i 

livssituasjon, usikker 

arbeidssituasjon, 

livsstilsfaktorer, 

utdanningsnivå, 

holdninger til og praksis 

i forhold til 

Ved nedsatt arbeidsevne øker 

risikoen for langvarig 

sykefravær og tidlig 

tilbaketrekning fra arbeidslivet 

Sosiale helseforskjeller 

 

Økte kostnader for samfunnet 

Hvert år 

Ansvarlig: 

Enhetsleder 

NAV 
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Antall uføre 18-40: 13 stk 

Unge Sosialhjelpsmottagere 

4%, lavere enn landet som 

helhet 

sykemeldinger og 

uføretrygd. 

Arbeidsrettede vilkår i 

vedtak, og tett 

oppfølging. Godt 

arbeidsmarked 

 

 

10.2 Fysisk, biologisk, kjemisk og sosialt miljø 
 

Status Mulige årsaker Mulige konsekvenser oppdateres 

Radon –  

Ikke avvik i målinger 

 Økt forekomst av 

lungekreft 

Hvert 4. år 

Ansvarlig: 

Enhetsleder bygg og 

eiendom 

Vannkvalitet 

Høy kvalitet og dekningsgrad 

Se vedlegg 2 

  Hvert 4. år 

Ansvarlig: 

Enhetsleder teknisk 

drift 

Tilgang på rekreasjonsområder og 

turstier og anlegg 

Det er et nett av turstier rundt om i 

kommunen. Flere stier har blitt skiltet 

og merket de senere årene. På 

hjemmesida til Lister friluftsråd finnes 

oversikt over mange turstier i Sirdal 

-Opparbeidede parkeringsområder 

knyttet til turstier og skiløyper 

Lek- og rekreasjonsområder med 

kommunalt driftsansvar -2013: 82 

daa 

Turstier, løyper -2020: 

Ca. 1000 km 

Skiløyper maskinpreparert – 2020:  

Ca. 22o km 

Tettsteder – 36 daa lek/grøntareal 

fordelt på 11 områder -2013 

Uteområder skoler er åpne for 

aktivitet også utenom skoletid. 

 

Stasing fra Lister 

friluftsråd 

Nasjonal strategi 

Lang vinter i øvre 

del av kommunen 

Satsing på idrett 

fotball/skiskyting 

gjennom flere år. 

Satsing på tursme 

gir flere 

aktivitetstilbud. 

Skianlegg, 

golfbane, 

klatrepark, 

sykkelkart. 

Tursitforeningen 

har flere merkede 

løyper og hytter i 

kommunen. 

Mange alternative 

aktivitetsområder. 

Mange aktiviteter 

krever mye utstyr, 

kompetanse med høye 

kostnader: 

Skiskyting, langrenn, 

alpint, klatrepark, golf 

og også friluftsliv og til 

dels også fotball. 

Bør fortsatt bli bedre 

merking, 

tilrettelegging slik at 

tilbudet blir 

tilgjengelig for alle. 

Mangler attraktive og 

aktivitetsskapende 

park og 

aktivitetsområder som 

er tilgjengelige for alle. 

Hvert 4. år 

Ansvarlig: 

Enhetsleder kultur 
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Godt utbygde idrettsanlegg, Feed, 

Tonstad, Tjørhom, 9 

ballbinger/balløkker ulike steder 

5 alpinanlegg 

Golfbane med turveg 

God tilgang på frilufts-/tur områder 

Sykkelkart for Lisiter inkl. Sirdal  

Gang- og sykkelsti 

Det er pr. 2016 opparbeidet 38 km 

med gang- og sykkelstier 

Gang- og 

sykkelsiter er 

viktige aktivitets- 

og 

transportsarenaer 

Lite utbygging de 

siste årene. 

Kostbart 

Manglede sykkelsti 

begrenser mulighet 

for aktiv transport. 

ulykkesrisiko 

Ansvarlig: 

Enhetsleder teknisk 

drift 

Frivillige organisasjoner 

Totalt har det de siste årene vært i 

overkant av 20 foreninger som har 

søkt driftstilskudd. Av disse driver 

god og vel halvparten med tiltak 

rettet mot barn og unge.  I tillegg er 

det noen foreninger som ikke søker 

Til sammen er det Ca. 800 

medlemmer hvorav ca. halvparten er 

under 18 år. 

-Medlemsforhold: Organisasjonene 

tar medlemskontingent. Barn, 

voksne, familie m.m.). Denne er lav 

sammenlignet med mange andre 

kommuner. 

-Rekruttering: Blir mange ganger de  

samme personene som går igjen i 

ulike foreninger og lag. 

Lag og foreninger i Sirdal har gratis 

leie av kommunale bygg og anlegg  

Tradisjon for 

frivillige arbeid. 

Idrett og religiøse 

organisasjoner 

står sterkt i 

lokalmiljøet og 

bidrar med mye 

positivt 

aktivietstilbud  

 

Deltagelse bidrar til 

økt sosial kapital i 

samfunnet 

Kan bidra til økt 

integrering 

Økt nivå av fysisk 

aktivitet 

OBS- sosial ulikhet i 

deltagelse? 

Kan være vanskelig for 

innflyttere å bli en del 

av det frivillige 

organisasjonslivet. 

Vanskelig med ulike 

informasjonskanaler, 

transport og logistikk. 

Hvert 4. år 

Ansvarlig: 

Enhetsleder kultur 

Kulturtilbud 

• Tiltak via kulturskolen 

• Kino 

• Tonstadbadet 

• Bibliotek 

• Tilbud via lag og foreninger 

• Sirdalsdagene 

• Engergifestivalen 

• Kommunal fritidsklubb 

Mye satsing på 

kultur gjennom 

mange år. 

Rikt aktivietetstilbud, 

deltakelse og viktige 

møteplasser 

Kan være en 

utfordring dersom 

man ikke når alle. 

Hvert 4. år 

Ansvarlig: 

Enhetsleder kultur 
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 Tilgang på informasjon 

og 

transportmuligheter. 

Miljørettet helsevern 

- Smittsomme sykdommer  

- Risiko for legionella, eller 

annen biologisk forurensing  

- Støyutsatte områder   

- Luftforurensing/annen 

forurensing  

- Inneklima – skoler – 

barnehager – offentlige bygg  

- Hvordan er skoleveien i 

området  

- Forekomst av gang og 

sykkelveier –  

- Kollektivtransport  

  Viser til vedtatt og 

oppdatert 

Smittevernplan – 

Pandemiplan 

Ansvarlig: 

Kommuneoverlegen 

Skader og ulykker 

- Utsatte ulykkes punkter –

lagt inn i 

trafikksikkerhetsplan 2019- 

med tiltaksliste strekninger, 

skoleveg 

- Skadeforekomst – 

barnehage, skole,  

- Tannskade 

- Ulykker – arbeidsulykker mv.  

  Ansvarlig: 

Kommuneoverlege, 

enhetsleder teknisk 

drift 

Sosialt miljø 

- Skjenkesteder 

7 skjenkesteder 

Nyåpning av B20 på Tonstad, med 

mat og alkohol-servering 

5 salgssteder 

- Sosialt risikomiljø   

- Innbyggernes sosiale 

nettverk – støtte – 

tilhørighet   

 Tilrettelegging for 

sosiale møteplasser er 

viktig både for 

innbyggernes trivsel 

Hvert 4. år 

Ansvarlig: Flere 

enheter 

 

10.3 Levevaner og helse 
 

Status Mulige årsaker Mulige konsekvenser oppdateres 

Kosthold Kunnskap og holdninger 

hos barn, ungdom, 

foreldre, ansatte i 

Gratis skolefrukt har vist å 

redusere sosial ulikhet i 

inntak av frukt- og grønt. 

Årlig 
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Elevene får gratis frukt hver dag 

. 

Inntak av godteri minst 4 ganger 

i uka: 17% gutter, 7 % 

jenter(ungdata 2019) 

Inntak av frukt og grønt minst 4 

dager i uka: 79 % jenter, 37 % 

gutter 

Ungdata 2019 

Folkehelseundersøkelsen i Agder 

2019 

 

kommunale tjenester 

påvirker mattilbudet. 

Kjønnsforskjeller i inntak 

av frukt og grønt. Jenter 

og kvinner spiser mer 

sunn mat, og mindre 

usunn mat, viser både 

ungdata og 

folkehelseundersøkelsen 

i Agder. 

 

Tilgjengelighet på 

sunn/usunn mat 

 

 

Dette kan påvirke barnas 

totale kosthold og dermed 

bidra til redusert sosial 

ulikhet i helse. 

 

Kosthold en den viktigste 

risikofaktoren for 

helsetapsjusterte 

leveår(DALY) i Norge i dag! 

Økt forekomst av Hjerte-

karsykdom, enkelte typer 

kreft, diabetes og alvorlig 

fedme, psykisk uhelse og 

andre levevanerelaterte 

sykdommer 

Trivsel og læring i skolen 

Sosial ulikhet i helse  

Ansvarlig: 

Enhetsleder 

helse/ 

folkehelse 

koordinator 

Fysisk aktivitet 

78 % trenger 1 gang i uka eller 

mer, lavere enn landet på 83 % 

Høyere andel med mye 

skjermtid 

(ungdata 2019) 

Tid foran skjerm, kjøring 

til og fra aktiviteter, mye 

organisert aktivitet – 

mindre hverdagsaktivitet. 

 

Regelmessig fysisk aktivitet 
har positiv effekt på stress, 
smerter, generell fysisk og 
psykisk helse og livskvalitet.  

Lite aktivitet: Dårlig 

motorikk. Utvikling av 

livsstilssykdommer på sikt.  

Hvert år 
Ansvarlig: 
Enhetsleder 
helse / 
folkehelse 
koordinator 

Overvekt 

Barn veies regelmessig i 

helsestasjon og på skolen.  

8.klasse: 29% overvekt inkl. 

fedme 

Sesjon(2016-2018):24 % 

overvekt og fedme 

Kvinner v/ første 

svangerskapskontroll: 40,4 % 

overvekt/fedme 

Økende tall siden 2016. 

 

Barn i små 

kommuner/rurale strøk 

har større risiko for 

overvekt og fedme 

Tilgjengelighet på 

sunn/usunn mat 

Tilrettelegging for 

hverdagsaktivitet, aktiv 

skolevei, nærmiljøanlegg 

og tilgang på organiserte 

aktivieter 

Proaktive helsetjenester 

med fokus på tidlig 

innsats vil påvirke 

Fysisk inaktivitet i 

barnehage, skole og fritid 

Økt sittestilling som følge 

av skjermbruk 

Overvekt er en kjent 

risikofaktor for blant annet 

hjerte-karsykdom, enkelte 

krefttyper ,muskel-

skjelettproblemer ,psykiske 

problemer, diabetes type 2 

Stor belastning for den 

enkelte og for samfunnet  

Samfunnsøkonomi 

Hvert år 

Ansvarlig: 

Enhetsleder 

helse / 

Folkehelse 

koordinator 

 

Rus 

Ungdata: økende tall siden 2016 

Ser samme tendens i 

resten av landet. 

“ufarliggjøring” av rus. 

Skader/ulykker i 

forbindelse med rus. 

Avhengighet. 

Følger 

Ungdata 
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Alkohol: 13 % 

Cannabis: 7 % ungdomsskolen, 

nest høyest i fylket. 

Gruppepress. 

Økt tilgang 

Senskader. 

 

Ansvarlig: 

folkehelse 

koordinator 

Tobakk 

5,1 % av gravide kvinner oppgav 

at de røykte ved første 

svangerskapskontroll, tallet har 

gått ned og vi ligger under 

landsgjennomsnitt 

Holdninger og kunnskap. 

Nedgang kan skyldes 

nasjonale kampanjer, nye 

retningslinjer og lover. 

Økt pris og forebyggende 

kampanjer. 

Bruk av tobakk under 

svangerskapet kan skade 

fosteret 

Følger 

Ungdata 

Ansvarlig: 

folkehelse 

Koordinator 

 

10.4 Oppsummering Helsetilstand Sirdal  

Status Mulige årsaker Mulige konsekvenser oppdateres 

Psykisk helse 

Sirdal ligger under 

landsgjennomsnittet på 

psykiske plager 

befolkningen sett under ett  

Befolkningen i alderen 15-

29 skiller seg positivt ut  

Kvinner ser ut til å ha 

høyere forekomst enn 

menn 

Det har vært en nedgang i 

bruk av medikamenter 

knyttet til psykiske 

symptomer og lidelser hos 

kvinner, delvis nedgang 

hos menn 

Tap av nære relasjoner, 

samlivsbrudd, konflikter, 

psykiske plager, 

søvnproblemer, 

rusmisbruk eller vold i 

familien, mobbing på 

skolen, digital mobbing, 

ensomhet, traumatiske 

opplevelser, arvelige 

faktorer. Et høyere krav til 

teoretisk kunnskap i skolen 

og mindre praksisfag kan 

også være belastende i 

tillegg til mer konkurranse i 

hverdagen kan også være 

årsak til belastninger barn 

og unge. 

Trivsel, mestring, sosiale 

relasjoner og sosialt 

nettverk kan bidra til god 

psykisk helse i 

befolkningen 

Gode tjenester som fanger 

unge opp tidlig forebygger 

psykiske plager og lidelser 

Nedsatt arbeidsevne, 

sykefravær, uføretrygd, 

større dødelighet. 

Konsekvenser for barn 

 

Positive konsekvenser av 

lav forekomst i den unge 

befolkningen kan være 

økt trivsel, økt tillit og 

deltagelse ,økt sosial 

kapital i lokalsamfunnet.  

Hvert 4. år og i 

forbindelse med 

Ungdata 

Ansvarlig: 

Enhetsleder helse 

/ folkehelse 

koordinator 

Muskel- og skjelettlidelser 

Sirdal har en høyere 

forekomst av muskel- og 

skjelettplager enn landet 

som helhet  

Også blant de unge er 

forekomsten høyere enn 

Arv, over-, under- og 

feilbelastning, skader. 

Overvekt, inaktivitet. 

 

 

 

Redusert livskvalitet, 

sykefravær, uføretrygd. 

 

 

 

 

Hvert 4. år 

Ansvarlig: 

Enhetsleder helse 

kommuneoverlege 
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landsgjennomsnittet i 

samme periode 

Det har vært en svak 

økning i bruk av 

smertestillende midler 

Det er varierende 

forekomst av 

lårbensbrudd, liten 

befolkning gir store utslag 

Individuelle og 

miljømessige faktorer  

 

 

Medikament avhengighet  

 

Gjentatte brudd, 

infeksjoner, nedsatt 

mobilitet, 

Hjerte- og karsykdom  

Jevn nedgang i dødelighet 

 

Sirdal har hatt en større 

nedgang enn landet som 

helhet og ligger under 

landet i andel 

sykehusinnleggelser/død 

På landsgjennomsnittet i 

innleggelser i sykehus, 14 

per 1000 innbygger (2016-

2018) 

Sykdomsårsak: Arvelige 

faktorer i samspill med 

risikofaktorer som høyt 

blodtrykk, høyt 

kolesterolnivå og diabetes. 

Kosthold, fysisk aktivitet og 

røyking er sentrale 

helsevaner som påvirker 

utvikling av risikofaktorer 

og hjerte- og karsykdom 

 

Flere som lever med økt 

risiko/konsekvenser av 

hjerte- og karsykdom 

Lengre levealder, økt 

forekomst av andre 

diagnoser 

 

For tidlig sykdom og død. 

Sosial ulikhet i helse 

Redusert 

arbeidskapasitet, 

sykemelding, uføretrygd 

Hvert 4. år 

Ansvarlig: 

Enhetsleder helse 

kommuneoverlege 

Diabetes 

Sirdal har høyere forbruk 

av legemidler for diabetes 

2 enn landet som helhet, 

men forskjellen er mindre 

enn før.  

Forbruk blant menn ligger 

nær landssnittet mens 

kvinner ligger markant 

høyere(samme periode). 

Økning hos begge kjønn  

Sykdomsårsak: Arv, 

overvekt, for lite fysisk 

aktivitet. 

Systematisk arbeid i Sirdal 

kan ha ført til mindre 

mørketall 

Skade av blodårer og 
indre organer, økt risiko 
for hjerteinfarkt, 
hjerneslag og 
amputasjon, nyresvikt, 
nedsatt syn, nedsatt 
følsomhet i beina, 
impotens hos menn.  

 

Hvert 2. år 
Ansvarlig: 
Enhetsleder helse 
kommuneoverlege 

Kreft 

Sirdal topper statistikken 

på nye krefttilfeller per år 

hos menn. 

Kvinnene har hatt markant 

nedgang og ligger under 

landssnittet 

Antall nye tilfeller 

lungekreft er anonymisert  

Menn i Sirdal har høyere 

forekomst av kreft i 

Utvikling av kreft: 

Livsstilsfaktorer som 

røyking, stoffer i miljøet, 

fedme, kosthold, alkohol, 

infeksjoner og fysisk 

aktivitet påvirker 

kreftrisiko. 

Stabil dødelighet: bedre 

behandling, tidlig 

oppdagelse. 

Lidelser og kostnader. 

 

Økt overlevelse fører til at 

flere lever med en 

kreftdiagnose eller i et 

rehabiliteringsforløp. 

Hvert 4. år 

Ansvarlig: 

Enhetsleder helse 

kommuneoverlege 
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fordøyelsessystemet enn 

landet som helhet  

Store kjønnsforskjeller. 

Menn spiser mer usunn 

mat. 

Få tilfeller gir utslag i en 

liten befolkning. 

Lungesykdommer og KOLS 

Færre legemiddelbrukere 

per 1000 enn i landet og 

Lister 

 

Tall fra innleggelser i 

spesialisthelsetjenesten er 

anonymisert 

Sykdomsårsak: Røyking, 

forurensning i arbeids-

miljøet eller utendørs, 

arvelige faktorer, allergi og 

overfølsomhet. 

 

Årsak til lav 

medikamentbruk kan 

skyldes mørketall 

Pustebesvær, hoste, 

tretthet, psykiske og 

sosiale konsekvenser. 

 

KOLS kan ikke reverseres 

men ved identifisering på 

et tidlig sykdoms-stadie 

har man muligheter til å 

forebygge forverring 

Hvert 4. år 

Ansvarlig: 

Enhetsleder helse 

kommuneoverlege 

Tannhelse For lite grunnlag  Ansvarlig: 

Enhetsleder helse 
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Folkehelsemeldingen, gode liv i eit trygt samfunn: 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-19-20182019/id2639770/?ch=1 

 

 

 

 

12.0 Vedlegg 
12.1. Vedlegg 1: Pendling inn og ut av kommunen 

 

 

 

12.2. Vedlegg 2: Vannkvalitet 

 

Utførte rutineanalyser 2019 for nettvann Tonstad vannverk viser i stor grad tilfredsstillende 

verdier iht. Drikkevannsforskriftens krav for undersøkte parametere.  

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-19-20182019/id2639770/?ch=1
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Ved de 12 prøveomgangene er det ikke registrert funn av E.coli, koliforme bakterier, 

clostridium perfringens eller intestinale enterokokker. 

Snittverdi kimtall for prøvestedene Feed skiarena, Teknisk drift Tunga og Sirdalsheimen 

sammenlagt er 116.  Det relativt høye kimtallet sammenlagt skyldes gjentakende høye verdier 

på prøvested Feed skiarena, trolig som følge av lite forbruk og utskifting av vann i 

reservoartank på stedet. Det innarbeides rutiner for tømming/utskifting av vann i reservoartank 

i et forsøk på å redusere kimtallet. 

Ved prøvested Sirdalsheimen er snittverdi kimtall ca. 41, og 2 ved Teknisk drift Tunga. 

Det foreligger ingen overskridelser av kjemiske/fysiske verdikrav ved utførte rutineanalyser. 

Bortsett fra Mangan, er det i løpet av 12 prøveomganger i 2019 ingen overskridelser av 

Drikkevannsforskriftens kvalitetskrav til nettvann på Sinnes vannverk for de undersøkte 

parameterne. Mattilsynet har gitt Sinnes vannverk dispensasjon fra kravet for mangan med 

virkning frem til 08.08.2021, siden mangan først og fremst er uønsket ut fra negative 

bruksmessige egenskaper og ikke helsemessige. 

Kimtall har for prøvestedene Fidjeland høydebasseng, Solheim trykkøkningsstasjon og 

Tjørhom pumpestasjon en snittverdi på 16. 

Nettvann fra Tonstad og Sinnes vannverk har frem til år 2019 ved rutineanalyser vekselvis blitt 

undersøkt for følgende parametere: Kimtall, E.coli, koliforme bakterier, intestinale 

enterokokker, clostridium perfringens, konduktivitet, mangan, fargetall, turbiditet og pH. 

12.3 Vedlegg 3: Helsefremmende og forebyggende tiltak 
 

12.3.1 BEFOLKNINGSSAMMENSETNING 

Eksisterende tiltak Ansvarlig   

Boligfinansiering Enhetsleder 

arealforvaltning/ 

økonomiavdelingen 

Regelverk er 

ferdigstilt og 

ordningen etablert. 

 

Vedtatt bygging av 8 

nye omsorgsboliger 

Aktuelle enheter  5 nye 

omsorgsboliger er 

ferdigstilt 2019 

Avsatt disponibelt 

beløp som psykisk 

helse/helsestasjon 

bruker til tiltak for 

familier med ekstra 

behov 

Enhetsleder helse 

 

 Gjennomføres årlig 

avsatt midler i 

budsjett 

Samarbeidsavtaler 

mellom 

flyktningetjenesten 

og aktuelle enheter 

Enhetsleder NAV  Årlig gjennomgang av 

avtalen 
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om ansvarsfordeling 

for integreringstiltak  

 

Forslag til nye kommunale 

tiltak 

Ansvarlig  

Dimensjonere 

hjemmetjenesten i hele 

kommunen for at personer 

med stort tjenestebehov kan 

velge å bo hjemme lengst 

mulig 

Enhetsleder pleie- og 

omsorg 

Dimensjonert for dagens 

behov, men behov for økt 

fokus på forebygging. 

Ny sammenslått avdeling 

korttid/hjemmesykepleien 

iverksatt januar 2020 for 

større fleksibilitet i 

tjenestene. 

 

Vurdere behov for/bygging 

av flere samlokaliserte 

omsorgboliger 

Eiendom/PLO Vurderes i strategiplan; 

Helse og omsorgstjenestene 

mot 2030. 

Velferdsteknologi 

For trygghet og 

egenmestring 

PLO/HELSE Implementeres i 

tjenestetildeling i større grad 

som trinn 1. Ubrukte 

muligheter innenfor dette 

feltet. 
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12.3.2 OPPVEKST OG LEVEKÅR 

Eksisterende tiltak Ansvarlig  

Barseltreff på helsestasjonen Enhetsleder helse 

 

Formiddagstreff på Tonstad  

Bedre tverrfaglig innsats 

(BTI) 

- Samhandling på 

tvers av tjenester 

knytte til barn/unge 

som bekymrer 

Enhetsledere for helse, 

 barnehage og skole 

De ansatte i helse, skole og barnehage 

deltar i BTI. Modell og stafettlogg er satt i 

drift.Det er laget ny implemnenteringsplan. 

Samarbeid med BTI Lister, og del av 

Folkehelseprogrammet i Agder 

 

Skolehelsetjenesten 

- Skolebesøk på 

grunnskolene 

- Zippys venner (1 – 4 

klasse) 

- Kjærlighet og 

grenser (7.klasse) 

- Jentegrupper 

- Opprettet 

skilsmissegruppe 

(2018) 

- Passport- nytt 2019 

- Hjertetelefonen – ny 

2020 i forbindelse 

med Korona-

pandemi 

Enhetsleder helse Skolehelsetjenesten har eget 

kontor på grunnskolene og 

faste dager samt v/behov. 

Zippys venner 1 -  4. klasse 

Tonstad og Sinnes 

Kjærlighet og grenser 7 

klasse Tonstad 

Både jentegrupper og 

guttegrupper ved behov. 

Undervisning i 

kjønnssykdommer og 

prevensjon på Tonstad skole 

Vaksinering av russen 

hjernehinnebetennelse 

Helsestasjon for ungdom 

Oppstart september 2018 

Tirsdag hver 2 uke kl. 15 – 

17 

Lege og helsesøster deltar 

Helsestasjon  videreføres 

Ekstra midler til 

skolehelsetjenesten 

videreføres foreløpig ut 

2020 

Helsestasjon økt satsing på tjenester innen 

skulehelsetjenesten rettet mot 

fysisk aktivitet og kosthold i 

skolen. 

-aktivitetskonkurranse 

-velkomstkit til 1. klasse 

-tilbud om matservering i skolen 
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-matpakke-brosjyre 

Være sammen prosjekt Enhetsleder barnehage Begge barnehagene er løvebarnehager.  

BTI: Tverrfaglig samarbeid 

mellom 

barnehage/skole/helsestasjon

/lege/barnevern/nav 

flyktningetjenesten 

Enhetsleder barnehage Implementering av BTI er i gang. 

Samhandlingsmodellen og 

stafettlogg er i bruk i barnehagene. 

Samarbeider fortsatt om BTI i 

Lister. Fagdag 18.10.19 

Foreldreveiledning Enhetsleder barnehage Fortløpende veiledning etter ønske 

fra foreldre, samt foreldresamtaler 

(*oppdatert juni 2018) 

Kvalitetsplan Enhetsleder barnehage Avventer revidering til 

arbeidet med ReKom er 

kommet i gang. 

Samarbeid med 

voksenopplæringen 

Enhetsleder barnehage 

 -i samarbeid med 

 leder voksenopplæringen 

 

Kompetanseheving for alle 

ansatte i barnehagene via 

ReKom (Regional 

kompetanseutvikling for 

barnehager) 

Enhetsleder barnehage i 

samarbeid med LPS 

Starter september 2019 

Samarbeid med 

PPT/barnehage/barnevern 

Styrer barnehage Det avholdes jevnlige 

pedagogiske teammøter i 

barnehagene. Bakgrunnen 

for disse er å fokusere på 

kvaliteten på det ordinære 

barnehagetilbudet for å 

unngå spesialundervisning 

Fokus på sunn mat og gode 

måltider i barnehagene 

Barnehagestyrer Helsedirektoratet sine 

retningslinjer for mat og 

måltider i barnehagen-

gjennomgås årlig 

Rutiner for å sikre 

overgangen fra barnehage til 

skole 

Enhetsledere  

Barnehage/skole 

Rutinen evalueres årlig. Sist evaluert 

2019 

 

Rutiner for psykososialt 

miljø i skolene:  

Enhetsleder skole 
Skolene gjennomfører programmer i 

samarbeid med helse: 
-  Zippys venner 
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-  MOT 
-  Kjærlighet og grenser 

-«plan for elevane sitt skulemiljø» 

2018 

Skolene har rutiner ihht §9a-3 i 

oppl.lov.  Skjema/info ligger på 

hjemmesidene til skolene. 
Tonstad skule: 
-  Klage på vedtak om psykososialt 

miljø –    
   forelder (mal) 
- «Mobbeknappen».  Digital melding 

om mobbing 

Sinnes skule: 
- Plan for godt skulemiljø 
- Klage på enkeltvedtak 
-  «Mobbeknappen». Digital melding 

om mobbing 
- Det er  utarbeidet «Sosial læreplan» 

ved skolen 

«passport» nytt program for 

mellomtrinnet-2019 

Rutiner knyttet til PPT og 

spesialpedagogisk team 

Enhetsleder skole Det er opprettet «Pedagogisk team» 

på begge skoler.  Ny organisering og 

med et litt nytt innhold er under 

utvikling i samarbeid med Lister PPT. 
Bakgrunnen er at en ønsker å 

fokusere på kvaliteten på tilpasset 

opplæring innenfor det ordinære, for 

å unngå så mye spesialundervisning 

Desentralisert 

kompetanseheving 

(DEKOM) 

*Fagfornyelsen 

m/tverrfaglig tema som f.eks 

«Livsmestring» 

 Begge grunnskoler deltar i pulje 1 i 

DEKOM Lister med fokus på 

fagfornyelsen. Her jobber en med 

overordnet del av læreplan, 

læreplaner i fag og tverrfaglige tema. 

Livsmestring er et slikt tverrfaglig 

tema som skal inngå i nye læreplaner. 

Nye læreplaner skal implementeres 

fra høsten 2020 

Leksehjelp Enhetsleder skole 
Elever får tilbud om leksehjelp på 

begge skoler. 

Dette organiseres lokalt. 

MOT (8.-10.klasse) Skole/helse  

Lyttevenn Enhetsleder skole  

gjennom Eldrerådet 

 

Valgfag idrett og helse (8.-

10.klasse) 

Enhetsleder skole 
Valgfag: «Fysisk aktivitet og helse» 

tilbys elever i ungdomsskolen 
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Sinnes skule bruker uteområdene 

aktivt i undervisnings-sammenheng 

Fysisk aktivitet, bruk av 

uteområdene, grillhytte og et 

godt psykososialt miljø for 

elevene i SFO 

Enhetsleder skole  Det lages planer hvor fysisk aktivitet 

inngår.  SFO bruker ulike områder til 

aktivitet 

 

Trivselsledere på skolene Skole Lærere og elever var på kurs i å 

være trivselsledere i friminutt. 

Ordningen fungerer bra og 

fortsetter 

Livsgledesertifisering i 

sykehjem i samarbeid med 

Livsgledebarnehager - 

knytte generasjoner sammen 

Enhetsleder pleie- 

 og omsorg 

 Sertifisert livsgledesykehjem i 

2019 og skal resertifiseres i 

2020. 

Trygge helse- og 

omsorgstjenester til 

hjemmeboende med fokus 

på egenmestring. 

Enhetsleder pleie og  

omsorg m/flere 

Det tilrettelegges for at eldre 

kan bo hjemme lengst mulig 

med oppfølging etter behov. 

Fokus på forebyggende 

tiltak for å bidra til 

egenmestring 

Kompetanseplan i Helse og 

Pleie/omsorg revideres 2021  

Enhetsleder PLO og Helse Handlingsplan følges 

Sommervikarer som 

aktivitetsassistenter – legge 

til rette for rekrutteringer til 

aktuelle yrker 

Enhetsleder PLO i 

samarbeid  

med personalavdeling 

Årlig via kommunal/lokal 

sommervikarordning. 

Ungdomstillinger i PLO og 

Helse som et 

rekrutteringstiltak 

PLO/Helse Søkt innovasjonsmidler 

2020. 

«Den kulturelle 

spaserstokken» 

Enhetsleder kultur  Overført til helse og 

hjemmebasert omsorg.  

Rekrutteringstilskudd – 

sykepleiere  

Vurdere 

rekrutteringstilskudd også til 

vernepleiere 

Rådmann 

Personalavdelingen 

Rekrutteringstilskudd 

vernepleier igangsatt 

Evaluere/vurdere effekt? 

Stipendordninger for å 

rekruttere til fagstillinger: 

               Sykepleiere 

Enhetsleder i samarbeid 

 med personalavdeling 

Stipendordning for 

sykepleiere 
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               Barnehagelærere Pedagognormen i 

barnehagen er pr. juni 2018 

oppfyllt 

Tilgjengelige 

lærlingeplasser 

Enhetsleder i samarbeid med 

personalavdeling 

 

Desentralisert utdanning i 

Lister 

Rådmann desentralisert sykepleiestudie 

starter opp høsten 

2018(*2018) 

Stipendordninger for 

ungdom under utdanning økt 

bevilgning 2020 

Rådmann   

Kommunal 

kontantstøtteordning 0-1 år 

Rådmann   

Tilbud om sommerjobb til 

alle studenter  

Rådmann 

 (personalavdeling) 

 

Boligsosial plan 201 – 2020 

Revidering 2020 

Enhetsleder NAV 

 

Tiltaket er gjennomført 

Bruk av kommunale bygg 

og anlegg for lag og 

foreninger, kommunestyre 

fastsetter pris 

Enhetsleder bygg 

 og eiendom  

Viktige sosiale arenaer i 

grendene 

Forslag til nye tiltak i 

samarbeid med andre 

aktører 

Ansvarlig  

Nærmiljøanlegg 

- Sette opp 

«aktivitetsapparater» 

langs eksisterende 

turveier 

- Prioritere 

«lavterskeltilbud» og 

anlegg som har lave 

krav til ferdigheter 

og fysisk form 

- Fokus på «moderne 

anlegg» for barn og 

unge 

- Åpen hall tilbud for 

barn og unge, gjerne 

Enhetsleder kultur/  

folkehelsekoordinator /lag 

og foreninger 

Det er ikke satt opp 

aktivitetsapparater, men det 

er avsatt midler på fond til 

dette. 

-Uteområdet på Tonstad 

skole er et flott 

aktivitetsområde som 

fremmer aktivitet for alle. 

åpen gymsal 

oktober/november er 

-Fokus på videre-utvikling 

av turveier og turstier bør 

være et kontinuerlig arbeid 

hvor det bør jobbes mer med 
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i regi av lag og 

foreninger 

- Fokus på turveier og 

turstier i nærområdet  

medvirkning fra 

lokalbefolkningen 

Transporttilbud innad i 

kommunen i forbindelse 

med fritidsklubb 

 

Enhetsleder kultur / 

frivillighetstjenesten / lag og 

foreninger 

Vi har prøvd dette ut litt i regi av 

fritidsklubben, men det er 

vanskelig å få ungdommen til å 

bruke tilbudet. Bør jobbes mer 

med.  

Lavterskeltilbud til barn og 

unge v/fysioterapeut i 

forhold til fysisk 

helse/overvekt 

 Målet er tiltak høsten 2020 

 

Mer bruk av elektronisk 

media for informasjon til 

publikum, bedre levevaner 

Enhetsleder helse / 

 folkehelsekoordinator 

Opprettet aktiv i Sirdal 

facebookside, deler 

aktivitetstips og 

aktivitetskampanjer. 

Implementere statistikk 

/tiltak fra Ungdata 

undersøkelsen i kommunen 

Folkehelsekoordinator 

 i samarbeid med 

 aktuelle enheter 

Resultatene ble presentert på 

ungdomskonferanse for elever september 

2019 og inviterte politikere. Bør 

implementeres mer i planarbeid. 

Økt informasjon til 

innbyggerne om aktuelle 

tilbud for alle aldersgrupper 

Folkehelse/Kultur Bør legges lett tilgjengelig på kommunens 

hjemmeside 
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12.3.4 FYSISK, BIOLOGISK, KJEMISK OG SOSIALT MILJØ 

Eksisterende tiltak Ansvarlig Status pr. 2020 

Nærmiljøanlegg  Enhetsleder kultur  Dette er en kontinuerlig prosess. Enhet for kultur 

sine rolle i forhold til dette er og tilrettelegge og 

være en pådriver for bygging av ulike 

nærmiljøanlegg.  

Enheten har også ansvar for dette som går på 

spillemidler til denne type anlegg. Oppsetting av 

aktivitetsapparater lang eksisterende turveier er så 

langt ikke blitt ikke prioritert. 

Tilrettelegging av turstier gjennom merking, rydding 

og skilting er en pågående prosess. I løpet av 

sommeren 2018 vil det bli utarbeidet en del turkort 

for aktuelle turer i kommunen.  

Startpakken  i regi 

av Sirdal idrettsråd: 

Tildeling av midler 

til innkjøp av utstyr 

til fysisk aktivitet 

Enhetsleder kultur  Blir delt ut 2-3 i løpet av et år. 

Gode 

tilskuddsordninger 

til lag og foreninger 

Enhetsleder kultur  Det er en rekke tilskuddsordninger knyttet opp mot 

enhet for kultur som gjelder lag og foreninger. 

I forbindelse med innsparingstiltak på enheten er det 

foreslått en reduksjon på enkelte av disse. 

Driftstilskuddet beholdes på dagens nivå, mens 

tilskuddet til mindre investeringer/utstyr ble vedtatt 

fjernet i kommunestyremøte i mai 2018.  

Kommunalt bidrag 

til løypekjøring 

Enhetsleder kultur  De siste årene har kommunen støttet løypekjøring i 

kommunen med 1,7 mill. kroner. Videreføres. 

Sosiale møtesteder: 

aktiviteter knyttet til 

kulturhus, 

grendehus, skoler, 

bibliotek, 

fritidsklubb, 

kulturskolen, 

Tonstadbadet, 

idrettsplassen  

Gode sosiale 

møtesteder for 

gammel og ung  

Enhetsleder 

kultur/lag og 

foreninger  

Planen videre er å få «åpnet opp» biblioteket enda 

mer til å bli et sosial møtested hvor gammel og ung 

kan treffes. 

Biblioteket skal være noe mer en plass hvor en bare 

låner bøker. 

 

Gang- og sykkelstier Enhetsleder teknisk 

drift 
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Vannkvalitet – høy 

andel tilknyttet 

offentlig vannverk 

Enhetsleder teknisk 

drift  

 

Utslipp– høy andel 

tilknyttet offentlig 

avløpsanlegg 

Enhetsleder teknisk 

drift 

 

Tilrettelagte 

arbeidsplasser for 

personer som har 

behov 

Enhetsleder teknisk 

drift 

 

Radon, relativt lite 

problem med høye 

radonverdier 

Enhetsleder teknisk 

drift 

 

Godt utbygd med 

veglys  

Enhetsleder teknisk 

drift 

 

Godt utbygd med 

bredbånd og fiber 

Enhetsleder teknisk 

drift 

 

Kommuneoverlege i 

40-50 % stilling: 

Forskrift om 

miljørettet helsevern 

i barnehager og 

skoler 

Tilsyn over 

sanitæreanlegg på 

campingsplasser og 

turistanlegg i 

kommunen 

Prøvetaking av 

badevannet på off. 

badeplasser 

Inspeksjon/tilsyn på 

kommunale 

lekeplasser i Sirdal 

kommune 

Kommuneoverlege/e

nhetsleder helse 

Oppgavene har vært utført av 

helsestasjonen, 

kommunelege/smittevernlege. 

Lister miljørettet helsevern med oppstart 

2018. Videreføres i drift fra 2020. 

Oppgavefordeling internt avklares 

 

 

Samfunnsplanleggin

g hvor hensyn til 

folkehelse er 

gjennomgående 

tema iht. krav i PBL 

Enhetsleder 

arealforvaltning 

Ivaretas fortløpende i aktuelle planer. 
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Arealplaner – 

utforming og 

plassering av:  

       - tomter 

       -   uteområder 

       -   nærmiljøtiltak 

       -   gang/sykkelveger 

       -   turstier og 

friluftsområder 

       -   risiko og 

sårbarhetsanalyser 

Enhetsleder 

arealforvaltning 

Ivaretas fortløpende i aktuelle planer. 

Byggesaker – ivareta 

krav til helse, miljø 

og sikkerhet jfr. 

TEK 10 

Enhetsleder 

arealforvaltning 

Ivaretas fortløpende i aktuelle planer 

Skredkartlegging 

ved behov, jfr. Krav 

TEK10 

Enhetsleder 

arealforvaltning 

Ivaretas fortløpende i aktuelle planer 

Oversikt over 

radonforekomst i 

offentlige bygg 

/kommunale 

utleieboliger  

Kommuneoverlege/e

nhetsleder bygg og 

eiendom 

 

 

Forslag til nye 

kommunale tiltak 

Ansvarlig Status pr. 2020 

Bruk av 

støyvarselkart 

(viktig grunnlag for 

kommunens plan- og 

byggesaksarbeid) 

økende trafikk, 

langvarige 

anleggsarbeid 

Enhetslede

r 

arealforval

tning 

(anbefalt 

av 

kommunel

egen) 

Tas ved aktuelle situasjoner.  

Statens vegvesen har tilgjengelig  

støyvarselkart på sin nettside  

(oppdatert, 2018) 

Revidering av 

retningslinjer om 

tilsyn på 

Kommuneoverlege/ 

Enhetsleder helse 

 

Revidering av retningslinjer om tilsyn på 

campingplasser i Sirdal kommune:  

Ikke igangsatt pr. sept. 2019 
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campingplasser i 

Sirdal kommune 

Virksomheter og 

eiendommer som 

direkte eller 

indirekte kan spre 

legionella aerosol til 

omgivelsene: 

-  Etablere 

oversikt over 

eksisterende 

-  Plan for tilsyn 

og tiltak 

Kommuneoverlege/ 

enhetsleder bygg  

og eiendom 

 

Lister miljørettet 

helsevern  

Kommuneoverlege 

/Enhetsleder helse 

 

Samarbeidet er gått over i drift og ny ansatt 

pr. 01.05.20. 

Forbedre rutiner for 

å fange opp alle som 

er underlagt TBC 

undersøkelse 

Kommuneoverlege/  

Enhetsleder helse  

Forbedre rutiner for å fange opp alle som er underlagt 

TBC undersøkelse? (endret til rødt 2018) 

 

Videreutvikle 

Sirdalsheimen til 

«morgendagens 

aktivitetssenter»: 

- aktivitetssenter 

for alle grupper 

av pensjonister 

- et sted for 

frivillig arbeid 

- et møtested for 

flere 

generasjoner, 

meningsfylte 

aktiviteter og 

spredning av 

kunnskap 

Enhetsleder pleie-  

og omsorg 

Gjennom Livsgledesertifiseringen og den 

kulturelle spaserstokken blir det tilrettelagt 

for åpne arrangement og at frivillige, lag og 

foreninger bidrar og deltar på arrangement. 

Nærmiljøtiltak:  

Aktiv bruk av 

rekkefølgekrav 

for opparbeidelse 

av løyper, leke- 

og uteaktivitets-

areal 

Enhetsleder 

arealforvaltning 

Ivaretas fortløpende i aktuelle planer. 



85 

 

Flom/overvann/ 

klimaendringer må 

ivaretas i 

arealplanlegging jfr. 

NVEs veileder  

«Flom- og skredfare i 

arealplaner» rev. 2014 

Enhetsleder 

arealforvaltning 

Ivaretas fortløpende i aktuelle planer. 

Måling av 

radonforekomst i 

kommunale offentlige 

bygninger 

/kommunale 

utleieenheter 

Enhetsleder bygg og 

eiendom 
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12.3.5 SKADER / ULYKKER 

Eksisterende tiltak Ansvarlig  

Helsefremmende 

hjemmebesøk til alle over 75 

år 

Enhetsleder pleie og omsorg Implementert, men jobber 

med en modell for 

oppfølging årene etter i tråd 

med nasjonal veileder. 

Ses i sammenheng med 

strategiplan 

Beredskapsplaner for Sirdal 

kommune 

Beredskapskoordinator 

/enhetslederne 

 

24 varsling Beredskapskoordinator  

Utdeling av sandbøtter til 

strøing 

Enhetsleder teknisk drift  

Tilbud om brøyting til 

private – god standard 

Enhetsleder teknisk drift   

Kommunalt kriseteam Enhetsleder helse  Ble etablert i 1999 

Informasjon – brosjyre 

angående kriseteam – 

oppfølging i forhold til 

kriser og ulykker 

Enhetsleder helse Informasjon - brosjyre angående 

kriseteam - oppfølging i forhold til 

kriser og ulykker: Tiltakskort og 

brosjyrer er laget og ligger på 

kommunens hjemmeside 

Handlingsplan mot vold i 

nære relasjoner 2019-2022 

«Vold i nære 

relasjoner»Vedtatt i k.styre 

22.11.2018 

Aktuelle enhetsledere Handlingsplan mot vold i 

nære relasjoner 2019 – 

2022. Planen følges og er 

tilgjengelig på kommunens 

hjemmesider 

SLT (samordning av lokale 

kriminalitetsforebyggende 

tiltak) har faste 

samarbeidsmøter 

Politi/enhet helse  

Forslag til nye tiltak Ansvarlig  

Hjemmebesøk til eldre og 

andre med spesielle 

behov:informasjon om 

brannforebygging  

fallforebygging 

Enhetsleder pleie og omsorg Et ledd i helsefremmende 

hjemmebesøk, ser på en 

modell for oppfølging årene 

etter. Mangler brannsjef i 

Sirdal 
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12.3.6 HELSERELATERT ADFERD 

Eksisterende tiltak Ansvarlig  

Hverdagsrehabilitering Enhetsleder pleie og 

omsorg/enhetsleder helse 

Har startet. 

Viser videre til strategiplan 

helse og omsorg. Må 

implementeres i større grad. 

Pasientsikkerhetsprogramme

t «riktig legemiddelbruk i 

sykehjem og 

hjemmetjenesten» 

Enhetsleder pleie og omsorg Gjennomført 

Tiltak på frisklivssentralen: 

- Frisklivsresepten 

- Bra mat kurs 

- Trimgruppe 

- Røykeslutt 

- Frukt og grønt i 

grunnskolene 

- Åpen gymsal 

- vanngymnastikk 

Enhetsleder helse 

/Frisklivsgruppa  

-Frisklivssresept er ikke 

brukt av legene 

-vanngymnastikk 

- Det serveres frukt og grønt 

på skolene 

-åpen gymsal 

Barseltreff 

- Trimgruppe 

Enhetsleder helse Gjennomføres på Tonstad  

Ammekyndig helsestasjon Enhetsleder helse Ikke godkjent 

Økt tjenestetilbud innen 

helsetjenester ut fra års 

innbyggertall/anleggsperiod

e: 

- lege 

- ambulanse 

Enhetsleder helse Økt tjenestetilbud innen 

helsetjenester ut fra 

årsinnbyggertall/annleggsperiode: 

Økt tjenestetilbud vinterhalvår - 

vinterferie og påske 

 

Treningsrom/styrkerom 

Tonstad og Sinnes 

Enhetsleder kultur - . Det er avsatt 100.000 til 

trimrom på Tonstad på 

inneværende budsjett. 

 

Forslag til nye kommunale 

tiltak 

Ansvarlig  

Utvide frisklivssentral  

- kurs innen psykisk helse 

- trimtilbud til ungdom 

- trimgruppe for voksne – 

lavterskel 

Enhetsleder helse 

/Frisklivsgruppa 

Tilgang på bruk av trimrom 

på Sinnes. 

-jobbes med avtale med 

fysioterapi-tjeneste 
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- bra mat kurs – barseltreff 

Tilrettelagte 

treningsapparater ute f. eks. 

for eldre i sansehagen 

Enhetsleder pleie og omsorg Ses i sammenheng med 

nærmiljøtiltak 

-Sette opp 

«aktivitetsapparater» langs 

eksisterende turveier 

Arbeide for at kommunen 

skal bli en røykfri 

arbeidsplass 

Alle enheter  

Sunne matalternativ i 

kiosker ved kommunale 

arrangement 

Enhetsleder kultur/ 

folkehelsekoordinator / lag 

og foreninger  

Er sendt oppfordring, men er 

ikke organisert enda. 

• Det serveres salat i 

idrettskiosken som 

alternativ 

IA plan for fysisk aktivitet: 

Ansatte i kommunen og 

annen næring 

Fysisk aktivitet på 

arbeidsplasser eks. å sykle/ 

gå til jobben kampanjer. 

Hverdagsaktivitet. 

Næringssjef i samarbeid 

med aktuelle aktører 

-  

Tilbud om 

samtale/gruppetilbud/sorggr

uppe til etterlatte/pårørende 

ved behov.  

Enhet helse - Informasjon om 

tilbud og hvem som 

kan kontaktes 
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12.3.7 HELSETILSTAND 

Eksisterende tiltak Ansvarlig  

Utkjøring av varm mat til 

eldre 

Enhetsleder pleie og omsorg  

Kafetilbud på Sirdalsheimen Enhetsleder pleie og omsorg  

Spesialkompetanse innen 

aktuelle fagområder 

Enhetsledere   

Hukommelsesteam 

(demente) 

Enhetsleder pleie og omsorg Justeringer gjennomført i 

2020. Plan for 

videreutvikling og 

oppsøkende virksomhet 

samt tettere samarbeid med 

legetjenesten 

Redusere sykefravær med 

påbegynt nærværeprosjekt  

Enhetsleder pleie og omsorg  Avsluttet 

God oppfølging av brukere 

med diabetes 1 og diabetes 2 

Enhetsleder helse Egen diabetessykepleier 

KOLS kontakt Enhetsleder helse Sykepleier på laboratoriet er 

KOLS kontakt 

FACT – team (psykisk 

helse) 

Enhetsleder helse Psykiatrisk sykepleier i 

psykisk helse deltar i FACT 

Lister en dag pr. uke.  

Videre drift avklares 2020 

Etablering av IPS team – 

Lister 

Individuell jobb støtte 

Enhetsleder helse og NAV 

 

Igangsatt 2018 

Er et tiltak innen NAV 

Vannkvalitet – betydelig 

satsing på utbygging av 

offentlig vannverk med god 

vannkvalitet 

Enhetsleder teknisk drift  

Viser til planer og tiltak: 

Helsestasjonsplan og Plan 

for psykisk helse og rus. 

Enhetsleder helse Helsestasjonsplan revideres 

2021 

Plan for psykisk helse og rus 

revideres 2020 
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Begge planer blir vedlegg til 

: Strategiplan for helse og 

omsorg 

 

Kreftkoordinator Enhetsleder pleie og omsorg Etablert 

Økt fokus på psykisk helse 

hos eldre 

Enhetsleder pleie og omsorg Planlagt videreutdanning for 

helsefagarbeidere og 

internundervisning. 

Gjennomført 2019 

Kommunal psykolog – 

(lovpålagt fra 2020) 

Enhetsleder helse Ikke igangsatt pr. 2020 

Et KØH tilbud for brukere 

innen psykisk helse  

Enhetsleder helse – 

enhetsleder pleie og omsorg 

Igangsatt 01.01.2017 

Aktiv satsning på 

heltidsstillinger. 

Konsekvenser av ønsket 

deltid. 

Sirdal kommune, se tidligere 

heltid/deltid prosjekt 

- gjennomført 

brukerundersøkelse 

våren 2018 

Forslag til nye tiltak i 

samarbeid med andre 

aktører 

Ansvarlig  

Tettere dialog mellom 

arbeidsgiver og sykemelder. 

Lav andel gradert 

sykemeldte. 

Sirdal kommune og andre 

aktører 

 

Kartlegge statistikk over høy 

forekomst av muskel- og 

skjelettlidelser, vurdere 

årsaker 

Enhet helse/folkehelse Tiltak ikke igangsatt 

Oppfordre til økt frivillig 

innsats i Sirdal 

Helse/Kultur Frivillighetskoordinator 

Tett samarbeid med 

enhetene. Rekruttere 

frivillige i alle aldre – fokus 

på ubrukte ressurser. 

Møteplasser for innbyggere i 

alle aldre for å fremme 

aktivitet og forebygge 

ensomhet 

Helse/PLO/Kultur Etablere møteplasser for å 

skape treffpunkt på tvers av 

alder/sosial tilhøringhet. 

Lavterskeltilbud 
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Transporttjenester må 

vurderes. 

   

 

Oppdatert og revidert med innspill fra ulike etater  2019/2020. 
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