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Folkehelseutfordringer i Sola kommune 2015 - drøfting 
 

Bakgrunn: 

Folkehelseloven krever at hver kommune identifiserer sine folkehelseutfordringer. Forskrift om 

oversikt over folkehelsen, § 3, stiller krav om faglige vurderinger av disse, herunder årsaksforhold og 

konsekvenser. En vurdering av konsekvenser innebærer å tas stilling til hvor viktig en tilsynelatende 

utfordring er, dvs. om et forhold har stor betydning for folkehelsen. En vurdering av årsaker 

innebærer å ta stilling til hvorfor denne situasjonen har oppstått. Gjennom å vurdere årsaksforhold, 

kan en nærme seg områder som er aktuelle for tiltak. 

Arbeidsgruppen for oversikten over folkehelsen i Sola presenterer under forslag til to 

hovedutfordringer. Disse er valgt ut på bakgrunn av oversiktsrapporten for folkehelse 2016-2019, 

innhentet kunnskap fra de enkelte tjenesteområdene, og en grundig tverrfaglig drøfting. 

Årsaksforhold og konsekvenser er vurdert ved hjelp av en tverrsektoriell workshop med 

nøkkelmedarbeidere. Resultatet er følgende drøfting.  Utfordringsnotatet skal supplere 

utfordringsnotatene fra tjenesteområdene og ligge til grunn for arbeidet med kommunal 

planstrategi.  

Utfordring 1: Drop – out fra videregående skole  

Drop-out fra vgs for Solaelever er nesten like høy som i landet for øvrig (mellom 20 og 30% alt etter 

når man måler). Hvorfor er det også i Sola mange som ikke fullfører videregående skole? Elever i Sola 

har flere grunnskolepoeng, trives bedre, har foreldre med høyere utdannelse (= faktorer som 

«beskytter» mot dropout).  

Vi vet en del om årsaker. En vesentlig årsak er psykiske vansker, manglende opplevelse av mestring 

og tilhørighet på skolen. En del har problematikk knyttet til en vanskelig hjemmesituasjon, konflikter 

og vansker relatert til 2 hjem eller utilstrekkelig oppfølging fra foreldre, mens andre har dårlige 

skolerelaterte forklaringer, eller en kombinasjon. Vanskene knyttet til psykisk helse og skolefullføring 

gir seg forskjellige uttrykk hos gutter og jenter. En betydelig andel jenter strever med 

(lettere)depressive plager og engstelighet, for en del også spiseproblematikk og selvskading. Bruk av 

sosiale medier, og behov for å bli sett og anerkjent gjennom ”likes” øker presset mange kjenner om å 

være ”perfekt”.  

De normalt/høytpresterende jentene i ungdomsskolealder med lettere psykiske plager, oppsøker 

stort sett hjelp, og blir i større grad enn guttene sett og hjulpet av lærere og helsesøster. De fleste 

holder ut skolen og klarer seg for det meste bra uten at det utvikler seg til psykiske lidelser eller 

andre utfordringer. En del av disse utgjør likevel en sårbar gruppe for å droppe ut. 

Gutter strever også med emosjonelle vansker som angst og depresjon knyttet til 

foreldre/hjemmeforhold, og tilpasning med skole og jevnaldrende. Utfordringen er, at gutter ikke 

oppsøker hjelp, slik at en del gutter med emosjonelle/psykiske vansker går under ”radaren”, dersom 

heller ikke foreldrene oppsøker hjelp, eller at hjelpen ikke er riktig, tilstrekkelig eller systematisk nok. 

Psykiske vansker hos gutter uttrykker seg i større grad som atferdsvansker, eller selvmedisinering 

med rus tidlig. Gruppen gutter som ikke har synlig rusbruk eller atferdsvansker er en utfordring å 

oppdage, og utgjør en sårbar gruppe for å trekke seg tilbake med dataspilling og droppe ut, mens 
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gutter med atferdsvansker og synlig rusproblematikk kan være vanskelig å gi riktig hjelp for de 

tilgrunnliggende problemene tidlig.  

Kombinasjonen av vansker på flere områder (hjemme, skole, venner) gir større risiko for å droppe ut 

av vgs. Især gutter kommer fra sosioøkonomisk vanskeligstilte familier/familier med høyt 

konfliktnivå/utfordringer knyttet til rus/vold. De blir ikke fanget tilstrekkelig opp, oppsøker ikke hjelp, 

gir opp skolen, og dropper ut når de kommer til vgs. Kommunen har ikke enda et godt nok koordinert 

og sammensatt tilbud til denne gruppen. Kommunen vil ha ansvar for oppfølging av disse etter at 

ungdomsretten til videregående opplæring er gått ut, etter totalt ca. seks år. 

Konsekvenser for folkehelsa:  

 Personer uten fullført videregående skole er mer utsatt for levekårs- og helseutfordringer 

enn de som har fullført. 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. Jo lavere utdanning, jo høyere skårer kvinner 

og menn på risikofaktorer for hjerte- og karsykdommer: røyking, BMI, blodtrykk og 

kolesterol. Forskjellene er uavhengig av alder. 

 

 Tydeligere skille mellom de som er vellykkede og mestrer, og de som faller utenfor og ikke 

mestrer – de sosiale ulikhetene øker.  

 

 Drop-out fra vgs. antas å være særlig problematisk i et samfunn som Sola med stadig færre 

jobber for personer uten utdanning utover grunnskole. I en tid med økende arbeidsledighet 

kan flere unge i yrkesfag være i risiko for ikke å få lærlingplass, noe som øker sjansene for 

drop-out. 

 

 Analyser som har forsøkt å kvantifisere de samfunnsøkonomiske konsekvensene av innsats 

på dette området, antyder at det kan være betydelige summer å spare samfunnet ved å 

satse på inkludering av ungdom. Beregninger gjennomført av Vista Analyse AS konkluderer 

med at dersom man klarer å få 100 ungdommer bort fra et liv i uførhet, så vil det spare 

samfunnet for 1 mrd. kroner (NOU 2011:14, Bedre Integrering) 

 

 Mange av de som dropper ut har allerede utviklet/utvikler etter hvert psykiske 

lidelser/rusproblemer. Dette får konsekvenser for den enkelte, deres pårørende og 

samfunnet rundt. Økonomisk medfører det større press på det offentlige hjelpeapparatet. 

 

Årsaker og mulige strategier:  

Forklaringen til hvorfor så mange i Sola dropper ut av vgs., må ses i lys av at mange utvikler/får 

psykososiale utfordringer/plager. 

Det er i hovedsak to forklaringsmodeller til hvorfor unge får psykiske plager. Den første tar 

utgangspunkt i den tradisjonelle, strukturelle forklaringen som handler om opphopning av risiko. For 

eksempel dårligere økonomi enn andre, høyt konfliktnivå i familien, usikker bostedssituasjon, 
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utfordringer knyttet til rus/vold/psykisk helse/mobbing m.m. Disse ungdommene har også vanligvis 

lavere karakterer/færre grunnskolepoeng.  

Den ordinære tilnærmingsmåten til denne gruppen er at det tilbys ulike hjelpetiltak til familien. Det  

er frivillig å ta imot hjelpetiltakene, dersom det ikke er mistanke om omsorgssvikt. Familier i denne 

gruppen vegrer seg ofte for å ta imot hjelpetiltak fordi de er redde for barnevernet, det oppleves 

stigmatiserende å måtte få hjelp, eller de har dårlige erfaringer med hjelpeapparatet. Mange takker 

derfor nei til dette.  Resultatet er at hjelpeapparatet har få virkemidler inntil det utvikler seg til noe 

mer alvorlig.  

På videregående skole er friheten større og avstanden til lærerne større enn på ungdomsskolen.  

Mange takler ikke overgangen dersom de også mangler støtte fra foreldre og/eller har utfordringer 

knyttet til psykisk helse. En konsekvens av lave karakterer er også at noen ikke kommer inn på den 

skolen de helst ønsker. Andre kan oppleve å ikke komme inn på samme skole som vennene sine, og 

dette kan medføre at man mister den sosiale støtten man har hatt tidligere.  

Allerede tidlig i barneskolen og noen ganger allerede i barnehagen ser man tydelige tegn hos flere av 

dem som vil falle ut av vgs. Man vet altså om disse ungdommene, men man klarer ikke å komme inn 

tidlig nok med tiltak som øker sannsynligheten for at de fullfører skolen.  

Sola kommune har flere års erfaring med tidlig innsats, og bør (videre)utvikle/evaluere rutinene for 

hva man gjør med dem man fanger opp, og finne ut hvorfor/hvor det glipper. Kommunen bør også 

vurdere hva vi kan gjøre for å følge opp barn og familier der foresatte i første omgang takker nei til 

hjelpetilbud. I tillegg bør vi styrke den tidlige innsatsen rettet mot barn/unge med sårbarhet for å 

utvikle psykiske vansker. Innsatsen bør starte allerede på helsestasjonen. Innsatsen må være 

systematisk og målrettet, dvs. ikke avhengig av enkeltpersoner og ildsjeler. 

Den andre forklaringsmodellen har et individuelt fokus, og handler om at den enkelte ungdom er 

utsatt for forventinger/press og krav fra foreldre, lærere, venner, sosiale medier, samfunnet rundt, 

og ikke minst seg selv. Tanken på at  ”alt er mulig” og at man i større grad  blir stilt til ansvar for egne 

valg, stresser mange unge så mye at de får psykiske plager. I tillegg er det få jobber for dem uten 

høyere utdanning. Dette fører til at mange opplever at de ikke strekker til, og at det er et gap mellom 

forventningene og det de klarer å prestere.  

For en del av de Solaelevene som ikke fullfører vgs., kan altså psykiske plager/vansker være en del av 

bildet. Helsesøstrene på de tre ungdomstrinnene i Sola oppgir at de har stor pågang av elever som 

ønsker samtale (jenter). Helsesøstrene har dermed mindre tid til oppsøkende, tillitskapende arbeid 

overfor dem som ikke selv oppsøker hjelp. 

Sola kommune har en ressurssterk befolkning, gode barnehager, en god skole med gode klassemiljø 

og høy trivsel. Utdanningsnivået til de som har barn i Sola-skolen er høyere enn de kommunene vi 

sammenligner oss med. Det ligger et stort potensial i å utnytte ressursene hos foreldrene, og gi dem 

nødvendige verktøy.  

Solaskolene er oversiktlige og de er av middels størrelse. Dette muliggjør en systematisk innsats. Det 

bør derfor iverksettes generelle, systematiske, forebyggende tiltak i skoletiden for alle barn og unge 

der trivsel, mestring, skolemiljø, og psykisk helse sette på dagsorden, til bestemte tidspunkt og på 
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bestemte alderstrinn.  Innholdet alderstilpasses og det etableres tilsvarende rutiner for at samme 

tema samtidig når alle foreldre, i form av innhold på foreldremøter - og foredrag på kveldstid, samt 

skriftlig info til foreldre på nett m.m. Helsesøster el. andre må få økt kapasitet til å drive mer 

målrettet og oppsøkende arbeid, på individ- og/eller gruppenivå. 

Konklusjon: 

 Sola kommune bør (videre)utvikle/evaluere rutinene for tidlig innsats og finne ut 

hvorfor/hvor det glipper i, og mellom tjenesteområdene. 

 

 Sola kommune bør styrke den tidlige innsatsen rettet mot barn/unge/familier med sårbarhet 

for å utvikle psykiske vansker og atferdsvansker, herunder økt kapasitet i 

helsesøstertjenesten. 

 

 Sola kommune bør ha et helhetlig/tverrfaglig og systematisk fokus på inkluderende lærings- 

og oppvekstmiljø for alle barn og foreldre. 

 

 Sola kommune har behov for å utvikle rutiner og kultur for tverrfaglig samarbeid mellom 

skole og hjelpetjenester for å oppdage og følge opp barn/unge med familiær, psykisk eller 

skolemessig sårbarhet for å ikke fullføre videregående skole. 

 

 Sola kommune bør legge til rette for lokale sosiale nettverk med ansvar for hverandre (se 

også utfordring 2). Nærbarnehager er en del av dette. 

 

Utfordring 2: Rask vekst og stor gjennomtrekk av innbyggere. 

Sola kommune er preget av høy grad av innpendling/utpendling i forbindelse med arbeid. Dvs. at 

svært mange enten arbeider eller bor i Sola, men de færreste gjør begge deler (av 25 205 sysselsatte i 

Sola kommune pr. 31.12.14 var ca 5700 bosatte i kommunen). I tillegg er Sola preget av høy grad av 

innflytting/utflytting: I løpet av 2014 var det over 2400 personer som flyttet inn til Sola, og over 2000 

som flyttet ut (innenlands og utenlands inn-/utflytting). Ser vi kun på netto innflytting, som utgjør 

382, er det lett å overse de høye inn- og utflyttingstallene som ligger bak. Tar vi med 

fødselsoverskuddet på 243 får vi en samlet befolkningsvekst på 625, eller 2,5 prosent, i løpet av 

2014. Sola har pr. 2015 en innvandrerandel på 18,5%. Det er særlig andelen arbeidsinnvandrere fra 

EØS-området som har hatt en kraftig økning siden 2006.  

Stor befolkningsvekst og press på veisystemet har ført til et ønske om økt fortetting langs 

kollektivaksene. Utbyggers ønske om høy fortjeneste og høy kvadratmeterpris og kommunens behov 

for mange boliger på kortest mulig tid, har gitt områder med få andre funksjoner enn bolig, for 

eksempel Jåsundområdet. Dette har gått på bekostning av utvikling av lokalsamfunnsfunksjoner, som 

for eksempel butikker, barnehage, jobb, servicetilbud, fritidstilbud og andre møteplasser.  

Lav sosial støtte og tilhørighet sammen med økonomiske nedgangstider, økende arbeidsledighet og 

flere flyktninger gir grunn til å følge med på utviklingen og vurdere tiltak som kan gjøre 

Solasamfunnet bedre rustet til å møte disse utfordringene.  
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Konsekvenser for folkehelsa:  

 Stor gjennomtrekk fører til svakere tilknytning, og identitet knyttet til lokalsamfunnet og 

nærmiljøet, og mindre ansvarsfølelse for fellesskapet og felles oppgaver. Det kan også få 

konsekvenser for samfunnsdeltakelsen. Dette kan virke særlig negativt inn på barn og unges 

oppvekstmiljø, flyktninger/innvandrere og for ensomme/aleneboende og eldre med lav 

mobilitet.  Det er særlig viktig å ha fokus på dette i en tid preget av høy (akutt-)bosetting av 

asylsøkere og flyktninger.  

 

 Ustabile bomiljøer reduserer den sosial støtten innbyggerne opplever. Sosial støtte er 

sentralt for å håndtere hverdagen, og for helse og trivsel. Med sosial støtte menes i hvilken 

grad man opplever å ha relasjoner, noen som bryr seg og noen å spørre om hjelp. Det 

foreligger god dokumentasjon på sammenhengen mellom grad av sosial støtte og helseutfall, 

både fysisk og psykisk. Sosial støtte er helsefremmende i seg selv og fungerer som en buffer 

mot stress gjennom å bidra til mulighet for drøfting, trøst og praktiske råd eller økonomisk 

støtte. 

 

 Privatøkonomi gir ulike forutsetninger rent materielt til å velge boligkvalitet og lokalmiljø. 

Familier med sosioøkonomiske utfordringer har større sannsynlighet for å bo i utleieboliger, 

og er mer utsatte for flytting. Dette kan redusere mulighetene for å etablere en tilknytning til 

et lokalmiljø, utvikle sosiale nettverk og støtte. Det betyr at den gruppen som ville profitert 

mest på et stabilt nærmiljø med støttende relasjoner, er den gruppen som i minst grad får 

denne muligheten. Lavinntekt, arbeidsledighet og langtidssykemelding er i seg selv en 

risikofaktor for isolasjon og psykiske plager.  

 

 Større press på det offentlige tjenesteapparatet - og kapasiteten, både på oppvekst- og 

levekårssiden. Uten god nok og tilstrekkelig språkopplæring for eksempel, er sjansene store 

for dårligere inkludering i Solasamfunnet, både med tanke på utdanning, arbeid og fritid. 

Områder med mange utleieboliger tiltrekker seg innbyggere med dårligere økonomi/andre 

levekårsutfordringer. Dette gir økt belastning for blant annet skolene og barnehagene i 

området (jf.utfordring nr 1). 

 

 

Årsaker og mulige strategier: 

Forhold i nærmiljøet påvirker mulighetene for deltakelse, inkludering og trivsel. Med 

nærmiljøfaktorer menes blant annet den fysiske utformingen av miljøet, transport, samt 

tilgjengelighet til tjenester. Forskning på integrasjon og inkludering peker på at det må finnes 

møteplasser mellom mennesker på tvers av forskjellighet for at et lokalsamfunn skal oppleve å være 

inkluderende. Organisering og arkitektur påvirker muligheten for tilfeldige møter og blikkontakt som 

er viktig for å skape sosial tillit. Både lokale myndigheter, tradisjonelle foreninger og nettverk spiller 

en avgjørende rolle i dette arbeidet. 
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Som del av en region i vekst, har Sola sin attraktivitet først og fremst knyttet til arbeidsplassveksten, 

Manges tilhørighet til Sola er altså sannsynligvis først og fremst knyttet til arbeidsplassen, ikke 

lokalsamfunnet.   

Sola har visjonen «ansvar for hverandre», med helsefremmende lokalsamfunn som et av 

satsingsområdene for perioden 2015-2026. En forutsetning for å nå dette målet er høy grad av sosial 

tilhørighet og sosial støtte i befolkningen. For utviklingen av høy sosial støtte og tilhørighet har det 

stor betydning at man får dekket de fleste av sine behov i nærmiljøet/lokalsamfunnet, dvs. både 

bolig, jobb, barnehage, skole, fritid, kultur, venner, nærbutikker, offentlige tjenester etc, og at det 

finnes møteplasser mellom mennesker på tvers av forskjellighet. Det er også et kvalitetstegn ved et 

lokalsamfunn at man kan flytte internt i nærmiljøet dersom størrelsesbehovet for bolig øker/minker.  

Sola har mange frivillige lag og organisasjoner. Disse fungerer som lim i lokalsamfunnene, og er en 

viktig arena for tilhørighetsutvikling. Men den tradisjonelle frivilligheten er i endring, og baserer seg i 

mindre grad på ”livslange” medlemskap slik det nærmest har vært tidligere.  Mange er heller ikke 

organisert i lag og foreninger som er knyttet til haller og klubbhus. Den uorganiserte aktiviteten er 

økende og uoversiktlig, og kombinert med økende sosiale ulikheter og større mangfold krever dette 

at vi tenker nytt og helhetlig omkring aktivitet, rekruttering og lokalisering, blant annet med tanke på 

likebehandling.  

Gode formelle og uformelle møteplasser, både i etablerte og nye boligområder, er helt sentrale for å 

skape et sosialt lim på tvers av etnisk og religiøs tilhørighet, sosial klasse osv. Møteplasser kan også 

skapes sammen med innbyggerne, ut fra deres behov. Større involvering og samspill med 

innbyggerne skaper eierskap og tilhørighet, knytter innbyggerne tettere til stedet, og kan dermed 

bidra til mindre gjennomtrekk. Det bør derfor foretas en gjennomgang av kommunens strategi når 

det gjelder møteplasser og bruk av disse i lys av nye behov i befolkningen. 

Sola har pr. i dag en ung og ressurssterk befolkning. I Sola har eldrebølgen (personer over 80 år) enda 

ikke inntruffet med full effekt, den kommer trolig først rundt 2025. De som utgjør eldrebølgen i 2025 

er i dag ca. 65-70 år, og går i disse dager av med pensjon. Disse unge, friske pensjonistene utgjør en 

stor ressurs for kommunen, både med tanke på økonomisk bærekraft, god helse og livslang erfaring. 

For å utnytte den kapasiteten de besitter inn mot de utfordringene som er skissert, bør kommunen 

ta et helhetlig ansvar for å mobilisere, koordinere og kanalisere ressursene der de trengs. 

Konklusjon: 

 Sola kommune bør foreta en gjennomgang av kommunens rolle knyttet til utvikling og 

tilrettelegger av formelle og uformelle møteplasser for organisert og uorganisert aktivitet i 

befolkningen. Denne bør ses i lys av nye behov i befolkningen og endret frivillighet. 

  

 Arkitektonisk utforming og programmering av området må ligge til grunn for utforming av 

lokalsamfunn. Det betyr at man må ta hensyn til folkes bevegelsesmønster mellom de ulike 

funksjonene slik at det legges til rette for uformelle møter mellom mennesker. 

 

 Sola kommune bør foreta en gjennomgang av hvordan vi kan mobilisere, koordinere og 

kanalisere ressurser, og på den måten skape gode lokalsamfunn og velferden sammen med 

innbyggerne.  
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