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KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
Perskog 

Kommunstyrelsen Ink. 2014 -12- O B 

Hälsan i Sala kommun 2014 
Kompetenscentrum för Hälsa drivs av Landstinget med uppdrag att samla och 
analysera information om hälsoläget i Västmanland. Informationen baseras på 
vetenskapligt framtagen hälsodata från undersökningar gjorda både lokalt, regionalt 
och nationellt. Kompetenscentrum tolkar och värderar hälsodata och hjälper 
kommunerna att planera i folkhälsofrågor. Ett av de bästa underlag för hälsodata är 
undersökningarna Liv och Hälsa Ung och Hälsa på lika villkor (vuxen) som Sala 
kommun medverkar i. 

Kompetenscentrum har nu lämnat ut en sammanställning för senaste 
undersökningen av Liv och Hälsa Ung för länet och kommunerna. Här kommer en 
redovisning av hälsoläget i kommunen. 

ALLMÄNNA HÄLSOLÄGET l V ÄSTMANLAND 
Västmanlänningarnas allmänna hälsa är på många sätt jämförbar med riket som 
helhet. Undantaget är att kvinnor har lite mer värk i skuldror, nacke och axlar och 
lite högre blodtryck Även männen i Västmanland har lite högre blodtryck men 
problemet med männen är att de är fetare än övriga män i riket. Västmanland har 
bättre siffror på hjärtinfarktsdödlighet men sämre siffror i dödlighet av lungcancer. 
Andelen kvinnor som röker eller snusar under graviditeten är något högre i 
Västmanland än i riket. 

HÄLSOLÄGET l SALA KOMMUN 
För Salas del är den allmänna hälsan något sämre i jämförelse med Västmanlands 
län (och riket) och det är framförallt 

• högt blodtryck hos kvinnor och män 

• värk i skuldror, nacke och axlar framförallt hos kvinnor 

• unga män är fetare 

• unga flickor är mer stressade 

POSITIVA SIFFROR l LIV OCH HÄLSA UNG 
Det som är positivt i senaste undersökningen av Liv och Hälsa Ung är att en stor 
andel elever trivs i skolan. 
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Kommunstyrelsens förvaltning 

Hälsa 
Andelen med bra självskattad hälsa är ett samlat mått på individens hälsa. Vi vet att 
hälsan hos barn följer med upp när de blir vuxna. Att förebygga barns ohälsa ökar 
innevånarnas hälsa i framtiden. 

På frågan om eleven Mår bra eller Mycket bra ligger Sala över snittet i Västmanland 
för både flickor och pojkar. Siffrorna visar att andelen med bra hälsa har ökat något 
bland ungdomarna de senaste åren. 
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Det som är oroande är att hälsan skiljer sig mycket mellan flickor och pojkar. 
Obalansen verkar mer tydlig i landsortskommuner än kommuner nära Västerås. 
Obalansen blir ännu tydligare med nedan fråga. 
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Kommunstyrelsens förvaltning 

På frågan om eleven mår dåligt eller mycket dåligt får vi se en tydligare skillnad 
mellan könen. Pojkarna har lägre siffror än övriga länet medan flickorna för åk 9 
ligger mycket över länssnittet på 8% där Sala ligger på12 %. 
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Skillnaderna mellan könen visas också på frågan om eleven är ofta eller alltid är 
stressad. Skillnaden är så stor att vi måste göra något åt siffrorna då fli ckorna ligger 
högre än länssnittet och pojkarna ligger lägre än länssnittet 

Ofta e ller alltid är stressad 
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Kommunstyrelsens förvaltning 

På frågan om eleverna Trivs ganska bra eller mycket bra i skolan ligger Sala i nivå 
med länet förutom att flickor har en låg siffra på åk 2 i gymnasiet. Länet har 80 o/o 
emedan Sala 71 o/o. 
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På frågan om eleven har blivit allvarligt retad senaste läsåret ligger vi över snittet 
för pojkar åk 7. 
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Kommunstyrelsens förvaltning 

29% av pojkarna har blivit utsatt för fysisk mobbing senaste läsåret i åk 7. Fysisk 
mobbning avses slag, sparkar eller annat våld som har inträffat minst ett tillfälle det 
senaste läsåret. Här ligger Sala högre än länet i alla åldersgrupper och för åk 7 och 
åk 9 ligger vi mycket över länet. Flickorna har bättre siffror men flickorna i åk 7 
ligger också över länssiffrorna. 
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Utsatt för fysisk mobbning senaste läsåret 
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49% av flickorna och 30% av pojkarna i åk 7 har blivit utsatta för psykisk mobbing. 
Med indirekt mobbning menas att eleven har upplevt att skolkamraterna har ljugit, 
pratat skit om eller frusit ut denne från gruppen vid minst ett tillfåll e det senaste 
läsåret. Indirekt mobbning ökar bland länets ungdomar vid jämförelse mot tidigare 
år. Den här formen är dock betydligt vanligare bland flickor än pojkar. 

Utsatt för indireikt mobbning 
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Kommunstyrelsens förvaltning 

Att flickorna mår sämre än pojkarna visar också frågan om de har föräldrar som 
grälar allvarligt minst en gång i månaden. Här finns det också en markant skillnad 
mellan könen. 
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Föräldrar som grälar allvarligt minst en gång i månaden 

skolk 

• Po jkar 

• f licko r 

Skolket minskar i länet och Sala ligger bra till. Flickor på gymnasiet i Salaskolkar 
mer än övriga flickor i länet. 
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Skolkar minst 2-3 gånger i månaden. 

Berusning 

• Pojka r 

• Flicko r 

Under många år har vi arbetat för att motverka berusning bland ungdomarna och 
äntligen har vi fått kredit för detta arbete. Sala ligger bland de bästa i länet med 
andelen som berusar sig minst en gång i månaden i åk 9. 
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Kommunstyrelsens förvaltning 

Rökning 
I grundskolan är det få som röker dagligen. 2 - 3 o/o i åk 9 och 7-8 o/o av 
gymnasieeleverna vilket är en mycket bra siffra i länet. Vi vet att rökning är en 
inkörsport till narkotikabruk och rökning måste motverkas. 

Motion 
Trenden är att fler tränar med fysisk aktivitet i minst 30 minuter per vecka så de blir 
andfådda. 80 o/o tränar mer än en gång i veckan i Sala men ju äldre eleverna blir 
desto färre uppger att de tränar. Motion är viktig för att bibehålla hälsan upp i vuxen 
ålder. 

Övervikt 
Andelen med övervikt eller fetma har Sala i åk 9 en av länets största andel bland 
pojkar i jämförelse med länet. Flickorna ligger på normal nivå. 
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REKOMMENDATION 
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Kompetenscentrum understryker att trygga och goda uppväxtvillkor för barn och 
ungdomar är avgörande för folkhälsan på längre sikt. Under barndomen läggs 
grunden för hälsan i vuxen ålder. 

Kompetenscentrum rekommenderar Sala kommun att rikta insatser för att 
förebygga 

• övervikt hos pojkar 

• psykisk ohälsa hos flickor 

Dessutom är det bekymmersamt att nästan var tredje pojke i åk 7 och var femte 
pojke i åk 9 blir fysiskt misshandlad senaste läsåret. Liksom att nästan varannan 
flicka i åk 7 och 9 har blivit utsatt för indirekt mobbning senaste läsåret. 

Per Skog 
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