
1. Handlingsplan folkehelse 2019 Sokndal kommune 

Grunnlag for handlingsplan for 2019  

Handlingsplanen skal være tiltak som bygger på kommunens oversiktsdokument for folkehelse, som var ferdigstilt til sommeren 2016. Ut fra 

partnerskapsavtalen med fylket tildeles kommunene midler, på betingelse av at kommunene stiller opp med tilsvarende beløp. For 2019 er dette til sammen 

204 000.  

 

Oversiktsdokumentet - hovedpunkter  

Dette dokumentet utarbeides hvert 4. år og skal inngå som grunnlag for arbeidet med kommunens planstrategi. I kommunens planstrategi bestemmer en 

hvilke planer som skal lages eller rulleres, med tidspunkt for oppstart. På denne måten skal folkehelseperspektivet bli vurdert i forhold til alle planer. 

Oversiktsdokumentet lages ut fra nasjonale-, fylkes- og lokale statistikker og lokal kjennskap og erfaring. Forskrift om oversikt over folkehelsen presiserer i 

§3, at kommunens oversikt skal omfatte opplysninger om og vurderinger av ulike punkter.  

Her oppsummeres punktene med en kort oversikt over resultater for Sokndal for 2015/16:  

a) Befolkningssammensetning  Gjennomsnittsalder 40 år i Sokndal (Rogaland 36,8 år, landet 39,1  

b) år). Vil gi stadig økning i gruppen 80+. Gruppen +80 år vil holde seg stabil til rundt 2025, og vil da øke sterkt fram mot 2040, fra ca. 200 til ca. 320 

(SSB).  

b) Oppvekst- og levekårsforhold  Fullført videregående utdanning eller høyere for gruppen 30-39 år: Sokndal 80%, Rogaland 85%, landet 83%.  

 Dokumentert sammenheng mellom utdanningsnivå, materielle levekår og helse.  Gjennomføring/frafall videregående skole: 2009 – god gjennomføring 

med 79, 6% (Rogaland 73,3%). Frafall 23% (Rogaland 22%, landet 24%). Frafall målt før 2009-kullet.  

 Uføretrygdede Sokndal i alder 18-44 år: 4,1% (Rogaland 2,4%, landet 2,6%). Uføretrygdede er en utsatt gruppe helsemessig, også på grunn av stigma.  

 Skoletrivsel: fortsatt noe lavt ut fra folkehelseprofil 2016 (Sokndal 80% på 10.trinn, mot fylket og landet, begge 85%), men utvikling mot det bedre. Viktig i 

forhold til frafall og tilfredshet med eget liv og seg selv/psykisk helse.  

 Mobbing: positiv utvikling. 8% på ungdomstrinnet Sokndal sier de har blitt utsatt for plaging/trusler/utfrysing, på skole eller i fritiden, eller via 

mobil/internett. Likt med snitt for landet.  Sterk sammenheng mellom mobbing og psykisk helse. Viktig å jobbe forebyggende/forebygge mobbing i skolen.  



 Lesing: mestringsgrad i lesing 5.trinn er lavt, 35% på lavest mestringsgrad, mot Rogaland 26%, og landet 25%. Men positiv utvikling ut fra nasjonale prøver 

de siste år.  

c) Fysisk, biologisk, kjemisk og sosialt miljø Viktig å kontrollere jevnlig: støv, støy, ev forurensing. Godt utbygd turløypenett/mye natur.  

d) Skader og ulykker Status Trafikksikker kommune. Innebærer fokus på trafikksikkerhet og ordninger for barnehage/skole/frivillighet. Relativt få 

drepte/skadde. Få behandlet i spesialisthelsetjeneste. Av behandlede: mest fallulykker. Flest i gruppen 80+. Flere skader blant menn.  

e) Helserelatert atferd/helsetilstand  Røyking forholdsvis høyt, spesielt blant kvinner. I 2016 18% som røyker i Sokndal, mot 9,2% i Rogaland, og 10% på 

landsgjennomsnitt.  Men antall røykere på vei ned, svært få unge røyker. Snus har dels overtatt.  

 Hjerte- og karsykdommer (primærhelsetjenesten), har tidligere vært høye tall her, men ikke med i grunnlaget/profil for 2016. Ikke signifikante resultater.  

 Muskel/skjelettplager/sykdom: Høye tall, 273 pr 1000 for Sokndal. 241 for Rogaland, 262 for hele landet.  

 Type 2 diabetes: Høyt, godt over snitt for fylket og landet. Men ikke signifikant.  Psykiske lidelser: færre tilfeller enn snitt for fylket og landet. Psykiske 

plager ungdom: noe lavere tall for Sokndal enn landsgjennomsnitt/fylket.  

 Tannhelse: greie tall for 5-åringer, dårligere når de blir eldre. Over 18 år: kommer dårligst ut i Rogaland. Forebygging bør skje i alder 12 til 18 år.  

 Vekt: ikke store problemer med overvekt. Men noe undervekt. Være obs på usunn kroppsfiksering ev underernæring.  

 

Noen nye tall og erfaringer gjennomgått 2018:  

1. elevundersøkelsen Sokndal skole 2017/18 – for 7. trinn og 10. trinn. Generelt høy/god trivsel. Skolen jobber aktivt med at alle skal ha noen å være 

med – å bli inkludert høy prioritet. Bedre tall her for 2017/18 enn tidligere. Viktig å være obs på, også psykiske plager. Noe lavt på læring og 

motivasjon for læring. Har sammenheng med holdning til utdanning/høyere utdanning. Vurdere tiltak hjem-skole. Leksehjelp. Viktig med foreldre 

som involverer seg og bryr seg om læring og skole. Ev i handlingsplan for 2020.  

2. Veiing helsestasjonen 8.trinn – ikke et stort problem men noen i overvektkategori. Vurdere tiltak – tilpasset treningsopplegg med 

kostholdsveiledning? – men være obs på stigmatisering. Ev i handlingsplan for 2020- 

3. Vurdere hjemmebesøk hos eldre i forlengelse av fallforebyggende trening. Ev fra 2021? 

4. Vurdere lavterskel tilbud om fysisk aktivitet til voksne. Kan kombineres med nytt prosjekt fra Dalane Friluftsråd med kart over 

nærturer/hverdagsturer – etablere turgrupper/turledere? Ev vurdere tilbud om aktivitet med sosialt treffsted i Hallen? 



 

I løpet av 2019 får vi et godt tallgrunnlag, spesielt for å vurdere unges livsvilkår og folkehelse, med undersøkelse av livskvalitet fra kommunepsykolog 

(gjelder alle aldersgrupper fra 16 år), og UngDataundersøkelsen for 8.-10.trinn. Dette blir viktig i videre folkehelsearbeid der barn og unges psykiske helse og 

rusvaner skal ha fokus, jamfør statlig satsing i Program for folkehelsearbeid 2017-2027.    

I tillegg til tiltak som det settes av midler til for 2019, har vi følgende tiltak som er spesielt viktige for folkehelsen: 

1. Avsatt kr 60 000 i budsjett 2019 til frokost en gang pr uke for ungdomstrinnet. 

2. Sokndal kommune har flere rusforebyggende tiltak: AV-og-TIL-kommune med egen AV-og-TIL-koordinator. Fra 2018. Eget rusforebyggende program 

i skolen, spesielt rettet mot foreldre og foreldreinvolvering/-grensesetting: Sterk og Klar. For 8.-10.trinn. Nettc@fe med natteravnordning. 

Frivilligsentralen hjelper med natteravner. Premie for oppmøte vakter nettc@fe. 

3. Friluftsskole og Dalaneuka for barn og unge i regi Dalane Friluftsråd. Her tilbys kommunene gratisplasser til barn/familier som ikke har råd.   

  

Ansvarlig for utarbeidelsen av oversiktsdokumentet er: Rådmannen og hans ledergruppe og andre rådmannen ønsker skal tiltre. Kommuneoverlege er 

ansvarlig for det faglige innhold. Folkehelsekoordinatoren er sekretær.  

 

Det løpende oversiktsarbeid  

Dette arbeidet tar utgangspunkt i oversiktsdokumentet. I hvert møte kommer hver representant/avdeling med en liten rapport om bevegelser/nye tilfeller, 

slik at en kan holde dokumentet oppdatert. Er det illevarslende ting, skal dette rapporteres til ledergruppen.  

Ansvarlig for det løpende oversiktsarbeidet er folkehelsegruppen bestående av (revidert pr 1.1.2019):  

Kommunalsjef helse/omsorg (representerer også rådmann/leder for gruppa) - Kommuneoverlege (faglig kvalitetssikrer) - Folkehelsekoordinator/oppvekst 

og kultur (sekretær) -  Ledende helsesøster- Leder helse og velferd - Psykisk helsetjeneste/kommunepsykolog – representant skole - Plan- og miljørådgiver - 

Dalane Friluftsråd - representant Ungdomsrådet - Representant for Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne.  

Det holdes jevnlige møter, minimum 2 ganger pr år. Det skrives referat og ev endringer i strategier/tiltak legges inn i kommunens database av 

folkehelsekoordinator. En gang i året har folkehelsegruppen møte med ledergruppen der en gir rapport og forslag til handlingsplan. Folkehelsegruppen har 

ansvar for å gjennomføre handlingsplanens tiltaksdel. Denne er politisk vedtatt, og mot slutten av handlingsperioden, vurderes det om tiltakene skal 

fortsette eller skiftes ut med andre?  



Evaluering 

Det er også lagt inn en egen rubrikk om evaluering. Vi ber om at ansvarlige for tiltaket rapporterer tilbake ved årets slutt om antall deltakere, ev andre 

evalueringsmål til folkehelsekooordinator/folkehelsegruppen, jamfør handlingsplan under. 

  

Handlingsplan for folkehelse 2019  

Mål  
 

Tiltak Evaluering Kostnad Ansvarlig 

Unngå fall/brudd hos 
eldre 

Fallforebyggende trening med 
fysioterapeut. Flere grupper. 
Utdeling av strøsand 
legekontor/ved influensavaksine 

Antall deltakere 
 
Antall utdelinger 

32 000 
 
4000 

Omsorg 
 
Helse – drift 
teknikk og miljø 

Bedre tjenester til barn 
og familier med ulike 
hjelpebehov 

Forberede og lage rutiner og 
maler for BTI 
(BedreTverrfagligInnsats) og 
kompetanseutvikling BTI 

Evaluering av kompetanse og framdrift i 
forhold til plan/milepæler  

28 000 Helse/velferd 

Øke lesekompetanse -utvidet åpningstid bibliotek 
lørdager 
- lesekonkurranser 
-lesegrupper 

Antall publikum 
 
Antall deltakere 

25 000 
 
2000 
6 000 

Bibliotek 

Økt aktivitet/mosjon 
generelt 

-turløyper 
-premier På topp i Dalane 
-premier Gå/sykle til skolen 
-deltakelse Sykle til jobben-
aksjonen – alle innbyggere 

 
Antall deltakere 
Antall deltakere 
Antall deltakere 

18 000 
4000 
6000 
10 000 

Dalane 
Friluftsråd 
Oppvekst/kultur 
Personalsjef 

Øke aktivitet/mosjon 
spesielt for utsatte 
grupper – 
lavterskeltilbud 

-Utvidet åpningstid  
svømmehallen lørdager 
-friluftskvelder 
-diverse 
arrangementer/utstyr/kurs 
lag/foreninger/frivillige  

Antall publikum/registrering 
 
Antall deltakere 
Rapportert arrangement/utstyr 
/aktiviteter – antall brukere/deltakere 
 

10 000 
 
20 000 
10 000 
 
 

Oppvekst/kultur 
 
Dalane 
Friluftsråd 
Oppvekst/kultur 



Bedre tannhelse 
barn/unge 

-HEART tannhelseprogram for 
ungdomstrinnet 
-Utdeling av vannkopp 4 
måneders kontroll 

Rapport fra skole og tannhelsetjeneste 
 
Rapport fra helsestasjon 

5000 
 
3000  

Sokndal skole 
 
Helsestasjonen 

Utjevne sosiale 
helseforskjeller – få alle 
barn inn i organisert 
fritidsvirksomhet 
/hjelpe de som ikke har 
økonomi 

Pott til lag/foreninger for å kunne 
dekke kontingenter/utstyr/turer 
til barn/familier som har dårlig 
råd  

Interesse fra lag/foreninger 
Antall/rapportert behov  

20 000 Oppvekst/kultur 

Samarbeid Dalane.  Fagdag. Tema: psykisk helse barn 
og unge. 10.4.2019. I Sokndal.  

Evaluering fra deltakere 
Antall deltakere  

5000 
(10 000 
overføres 
fra 2018) 

Oppvekst/kultur 

 
TOTALT 

   
208 000 

 

 


