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1. Sammanfattning
Befolkningens hälsoutveckling har grundläggande betydelse för samhällsutvecklingen i stort. De
faktorer som påverkar hälsan är främst samhällsfaktorer, biologiska faktorer, relationer och
levnadsvanor. En förbättrad folkhälsa ger också stora besparingar. Ohälsosamma levnadsvanor
och olycksfall kostar samhället minst 120 miljarder kronor per år. Hälften av kostnaderna är
produktionsbortfall som beror på sjukfrånvaro eller på att människor dör i förtid. En fjärdedel
av kostnaderna är kostnader för hälso- och sjukvård, läkemedel och till viss del rehabilitering.
Resterande fjärdedel är kostnader för andra samhällsaktörer, till exempel räddningstjänsten
och kriminalvården.

Det övergripande målet för folkhälsan är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god
hälsa på lika villkor för hela befolkningen.
Med ett aktivt folkhälsoarbete minskar förekomsten av våra vanligaste folksjukdomar, som
hjärt- och kärlsjukdomar, cancer, skador och psykisk ohälsa.
En god folkhälsa ger ökat arbetskraftsdeltagande, fler produktiva år och högre produktivitet i
näringslivet.
Denna folkhälsoprofil över Partilles befolkning, bygger i stort på hälsans
bestämningsfaktorer. Det är de faktorer i människors levnadsförhållanden och i
samhällsorganisationen som bidrar till hälsa och ohälsa. Dessa bestämningsfaktorer ligger till
grund för de 11 nationella målområden för folkhälsa som riksdagen antagit. Folkhälsan är
många gånger strukturellt betingad och flera ohälsosamma levnadsvanor återfinns hos samma
individer och sociala grupper. Det är något som syns mycket tydligt när det gäller fysisk
aktivitet, alkohol och tobak.
Invånarna i Partille kommun uppvisar på många områden positiva förhållanden. Hög andel
förvärvsarbetande, relativt låg brottslighet, hög medellivslängd, hög andel som blir behöriga
till gymnasiet, mycket god tandhälsa, liten andel elever i årskurs nio som röker eller dricker
sig berusade är några positiva faktorer. Många uppvisar god hälsa men det gäller det inte
inom alla områden. När det gäller psykisk ohälsa, och då inte minst bland unga och kvinnor,
samt det förhållande att oroväckande många är överviktiga och rör sig för lite behövs det
fortsatt långsiktiga insatser för att förbättra hälsoläget. Det gäller även på alkoholområdet där
vissa grupper har en konsumtionsnivå som är att betrakta som riskfull.
Genom att knyta nyckeltalen som redovisas i denna rapport till målen för berörda
verksamheter kan utvecklingen på folkhälsoområdet följas och utvärderas. De ansvariga
verksamheterna kan sedan avgöra vilka insatser och åtgärder som behövs för att påverka
utvecklingen.
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2. Folkhälsoprofil 2015
Folkhälsorådet ska följa hälsoutvecklingen bland kommunens invånare. Denna kartläggning,
som är den sjätte i ordningen avser att ge en bild av folkhälsan i Partille kommun utan att göra
anspråk på att vara fullständig. Kartläggningen kan vara ett stöd för de olika verksamheterna i
deras framtida prioriteringar och insatser.
Utgångspunkten i Folkhälsoprofil 2015 har varit att data kan vara tillgängliga och möjliga att
följa upp.
Hälsan kan ses som en resurs för individen, medan folkhälsan är ett mål för samhället. Hälsan
är inget statiskt tillstånd utan är en ständigt pågående process. Bestående hälsa skapas i
vardagen och sällan genom enskilda kampanjer eller kortsiktiga projekt.
Syftet med folkhälsoprofilen är att:
 vara ett verktyg för tvärsektoriell samverkan i det främjande och förebyggande
folkhälsoarbetet
 utgöra ett av flera underlag för långsiktig planering, prioritering och val av insatser
2.1 Hälsans bestämningsfaktorer
Människors hälsa påverkas av en rad olika faktorer. Hälsans bestämningsfaktorer är de
faktorer i människors levnadsförhållanden och i samhället som bidrar till hälsa och ohälsa.
Människors levnadsvanor som kost, motion, rökning och alkoholvanor är viktiga
bestämningsfaktorer för hälsan.
Med strukturella bestämningsfaktorer avses sådant som beror på hur samhället är organiserat
och kan påverkas genom politiska beslut. Det kan vara bostads- och trafikplanering och
möjlighet till försörjning. Människors levnadsvanor bestäms i hög grad av det samhälle de
tillhör och de ekonomiska förhållanden som de lever under. De strukturella
bestämningsfaktorerna har därför en mycket stor betydelse för folkhälsan.
De flesta faktorer som påverkar befolkningens hälsa befinner sig utanför det medicinska
området. Det innebär att merparten av det hälsofrämjande och förebyggande arbetet bedrivs
utanför sjukvården. Beslut i kommunala församlingar och andra demokratiska organ kommer
därför att ha en stor betydelse för såväl befolkningens livsvillkor som hälsa och livskvalitet.
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3. Livsvillkor i Partille kommun
3.1 Basfakta
I Partille kommun bor 36 529 invånare (2014-12-31). Partilles befolkning är förhållandevis
ung. Jämfört med regionen och riket är det färre ensamstående, högre utbildningsnivå, högre
förvärvsintensitet, lägre arbetslöshet och högre inkomstnivå. Andelen barn är högre än i länet
och i riket medan andelen invånare över 65 år är lägre.

Figur 1. Folkmängd efter kön och ålder 31 december 2014. Källa: scb.se
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Figur 2: Medellivslängd. Källa scb.se
Medellivslängden fortsättar att öka och är högre för både män och kvinnor i Partille än
genomsnittet i såväl regionen som riket.
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3.2 Ekonomisk och social trygghet
Ekonomisk och social trygghet hör ihop med en god hälsa. Fattigdom och dålig hälsa följs åt.
Därför har höginkomsttagare en bättre hälsa än genomsnittet. Hälsan förbättras med ökad
inkomst men i avtagande grad ju högre inkomsten blir. Det medför att effekten på hälsan av
inkomstökning är större bland personer med låg inkomst än bland personer med hög inkomst.
Den sociala tryggheten har stor betydelse för att förebygga ekonomisk stress och anses som
särskilt viktig när det gäller att motverka psykisk ohälsa. Den viktigaste faktorn som
befrämjar hälsa är att människan upplever en känsla av sammanhang i tillvaron. Avgörande
för människans känsla av sammanhang är hennes copingförmåga, det vill säga hennes verktyg
att klara av stressituationer. Detta påverkas i sin tur av i vilken utsträckning tillvaron upplevs
som begriplig, hanterbar och meningsfull. Det är alltså känslan av sammanhang som är
central. Denna känsla är ingenting som ärvs utan är ett resultat av individens samspel med sin
omgivning. Därmed kan den påverkas. Den enskilde individen har både en möjlighet och ett
ansvar att själv påverka sin hälsa. Ett utvecklat socialt nätverk med umgänge och utbyte med
andra människor har visat sig betyda oerhört mycket för skapandet och vidmakthållandet av
hälsa.
Förvärvsarbete är för de flesta människor den viktigaste källan till försörjning. Arbetet har
också stor betydelse för våra möjligheter att bli delaktiga i samhällslivet och utveckla
relationer till andra människor i vår omgivning. Arbetslivet har därför en avgörande betydelse
för folkhälsan. Människors arbete är den viktigaste bestämningsfaktorn till de mycket stora
hälsoskillnaderna som finns mellan olika befolkningsgrupper. De allra största hälsoriskerna
finner man bland personer som står utanför arbetsmarknaden.
Andel (%)
Höga inkomster

Andel (%)
Låga inkomster

Kvinnor
Män
Kvinnor
Män
Kommunen 16/17/18 38/38/38 16/16/16 15/15/15
Regionen

11/11/11 27/27/27 21/21/21 18/18/19

Riket

12/12/13 28/28/27 21/21/21 19/19/19

Tabell 1: Hög-/låginkomsttagare 2009/2011/2013 (%)
Med låginkomsttagare menas de 20 procent av inkomsttagarna i riket med
de lägsta inkomsterna. Med höginkomsttagare menas de 20 % av
inkomsttagarna i riket med de högsta inkomsterna.
Källa: scb.se

Andelen män med hög inkomst i Partille är avsevärt mycket högre än för regionen och riket.
Andelen män med låga inkomster är klart lägre i kommunen än i regionen och riket. Siffrorna
för kvinnorna i Partille är klart högre än för regionen och riket då det gäller de höga
inkomsterna. Det finns relativt sett färre kvinnor med låga inkomster i kommunen än i
regionen och i riket i stort.
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Partille har färre familjer med låga inkomster än genomsnittet för regionen och för riket.
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Figur 3: Förvärvsarbetande 20-64 år. Källa scb.se
Andelen som förvärvsarbetar i Partille ligger på 82 procent jämfört med 77 procent i regionen
och riket.

Figur 4: Antalet inskrivna arbetslösa, öppet arbetslösa och sökande i program med
aktivitetsstöd
Källa: Arbetsförmedlingen
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Kommun/År

Partille
Ale
Alingsås
Härryda
Lerum

2009
567
609
678
403
592

2010
598
606
765
418
587

2011
568
543
743
340
573

2012
570
504
713
386
592

2013
547
540
658
393
540

2014
569
515
614
420
515

Trend
+
+
-

Tabell 2: Antal bidragshushåll Källa: Kommunerna själva
Fördelningen bland de hushåll som fått ekonomiskt bistånd visar att ensamstående är den
vanligaste gruppen.
I Partille liksom i riket är det vanligaste bidragshushållet en ensamstående man utan barn.
Den näst största gruppen är ensamstående kvinnor utan barn.
21 procent av alla ensamstående kvinnor med barn i befolkningen i riket fick ekonomiskt
bistånd. I Partille utgjorde den gruppen 17 procent. Ensamstående kvinnor med barn är den
tredje största gruppen av dem som erhåller ekonomiskt bistånd i Partille.

År

2006

2008

2010

2012

2013

2014

Partille
Totalt antal brott
Våldsbrott

10 057
566

12 622
744

10 598
728

9 530
684

10 416
670

11 060
718

Länet
Totalt antal brott
Våldsbrott

12 644
942

13 754
1 002

14 078
1 029

14 129
1 058

14 080
988

14 432
1 008

Riket
Totalt antal brott
Våldsbrott

13 490
1 081

14 937
1 176

14 605
1 207

14 734
1 199

14 603
1 091

14 890
1 115

Tabell 3: Anmälda brott per 100 000 invånare
Våldsbrott: I denna brottskategori ingår mord, dråp, barnadråp och misshandel med och utan
dödlig utgång, våldtäkt inklusive grov våldtäkt, grov fridskränkning, grov
kvinnofridskränkning, våld mot tjänsteman samt rån inklusive grovt rån. Toleransen för dessa
brott har minskat och medfört att anmälningsbenägenheten har ökat.
Partille har en relativt låg brottslighet och Partilleborna lever i en tämligen trygg och säker
miljö. Partille har ett brottsförebyggande arbete som är under utveckling.
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3.3 Trygga och goda uppväxtvillkor
Svenska barn under 15 år hör till de bäst gynnade i världen och deras uppväxtvillkor har blivit
bättre under de senaste 20 åren. Gruppen ungdomar i åldrarna 15-24 har dock under senare år
fått en markant sämre psykisk hälsa. Bland unga män i åldern 16-24 år har även dödligheten
ökat.
Det finns en mycket påtaglig ojämlikhet när det gäller barns hälsa liksom det gör med vuxnas
hälsa. Det gäller både psykiska och fysiska hälsoproblem.
Den stora ojämlikheten när det gäller barns hälsa är av särskild betydelse, eftersom det visat
sig att hälsan under de första levnadsåren sannolikt har stor betydelse för hälsoutvecklingen
senare i livet.
Barn och Ungdomssamverkan
Kommunfullmäktige har fattat beslut om att alla nämnderna ska samordna och fördjupa sina
verksamheter. Detta gäller särskilt mot barn och ungdomar. Syftet är att för Partillebornas
bästa utveckla och effektivisera arbetsmetoderna och bättre ta till vara varandras resurser och
kompetens.
Det finns ett politiskt samverkansorgan med presidierna från kommunens nämnder och hälsooch sjukvården; PresidieBUS. BUS står för Barn, Ungdomar och Samhälle.
BUS-organisationens styrgrupp, StyrBUS består av kommunens förvaltningschefer samt
nyckelpersoner från hälso- och sjukvården, Polisen, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan,
Partillebo och andra organisationer.
Samverkan sker i de s.k. BasBUS-grupperna. Verksamhetsansvariga tjänstemän ingår i de
olika BUS-grupperna som praktiskt skall samordna det främjande och förebyggande arbetet
med barn och ungdomar. Uppföljning sker i StyrBUS och PresidieBUS.

Utbildningsresultat
Om ett mått på kvalitet i skolan är hur eleverna presterar i skolämnen i förhållande till andra
elever i landet är det en fortsatt hög kvalitet i Partille.
Partille kommun hamnar 2015 på plats 17 bland landets 290 kommuner när det gäller ett
sammanvägt resultat, som redovisar olika resultat- och resursindikatorer. Resultatet baseras
t ex på elevernas betyg och provresultat, och kommunernas effektivitet med hänsyn tagen till
deras olika strukturella förutsättningar.
I kommunens interna mätningar går det att se att resultaten de senaste åren ligger på ungefär
samma nivå vad gäller elever som uppnått målen i alla ämnen när de lämnar grundskolan. Där
ser man också att det fortfarande är skillnad mellan flickors och pojkars måluppfyllelse.
Flickorna når i högre grad målen än vad pojkarna gör. Detta är ett område där insatser görs för
att minska skillnaderna.
Andelen elever som är behöriga till gymnasiestudier ligger kvar på en nivå som är högre än
genomsnittet för riket.

9

År
2006/07
2008/09
2010/11
2011/12
2012/13
2013/14

Antal Andel elever i % som uppnått
elever målen i alla ämnen
Partille Samtliga kommuner
578
87,9
76,6
550
89,1
77
489
86,9
77,3
464
81,7
77,4
478
81,4
77
448
85,7
77,4

Behöriga (i%) till gymnasiet
Partille Samtliga kommuner
94,6
89,1
94,2
88,8
93,7
87,7
92,9
87,5
92,1
87,6
93,1
86,9

Tabell 4: Jämförande utbildningsresultat – skolår 9 (Partille jämfört med hela riket)
Källa: Utbildningsförvaltningen

3.4 Socialt kapital och sociala relationer

Socioekonomiskt relaterade skillnader mellan människor när det gäller livsstil och
levnadsvanor får konsekvenser för hälsoutvecklingens fördelning i befolkningen. Det är
hälsofrämjande att ha goda vänner och ett socialt utbyte med andra människor. Tillgång till
olika mötesplatser och deltagande i föreningslivet fyller en viktig funktion för att skapa hälsa.
En aktiv fritid och möjlighet att ta del av musik och annan kultur är för många avgörande
friskfaktorer för att leva ett gott liv. Detsamma gäller om man blir sjuk. Rehabiliteringen
påverkas inte bara av den medicinska behandlingen utan också i avgörande grad av hur man
har det runt omkring sig och hur man lever.
2015 var det i åldersgruppen 16-84 år 25 procent som kände sig otrygga ute.
3.5 Hälsosamt vuxenliv och arbetsliv
En viktig arena för folkhälsoarbete för den vuxna befolkningen är arbetsplatsen. Idag har vi
stor kunskap om vilka risker arbetslivet kan medföra för hälsan och statistik om ohälsotalen i
arbetslivet är omfattande, men arbetet är för de flesta också en viktig och positiv del av livet
och kan ha flera hälsofrämjande effekter. Att ha ett arbete är bidragande till en känsla av
meningsfullhet. Att utveckla arbetsplatsen som hälsofrämjande arena är av stor vikt för
folkhälsan i den vuxna delen av befolkningen.
Den nationella folkhälsoenkäten visar att det i befolkningen i Partille 16-84 år, är 78 procent,
75 procent kvinnor och 81 procent män, som har bra eller mycket bra hälsotillstånd.

3.6 Äldres hälsa
Äldres hälsa i Sverige förbättras men inte för de allra äldsta. De flesta i den äldre delen av
befolkningen är ändå förhållandevis friska. Ett tydligt könsmönster finns, där kvinnor har en
längre period i livets slut med sjukdom och funktionsnedsättningar jämfört med män.
Vi har i Sverige en utveckling med allt en allt äldre befolkning. Därför är det angeläget att arbeta
med att stärka det friska och förebygga ohälsa och skador bland äldre människor. Genom att
påverka de äldres hälsa minskas behovet av och kostnaderna för vård och omsorg samtidigt som
den enskilda människan får en förbättrad livskvalitet. Aktuell forskning om folkhälsoinsatser
riktade till äldre visar att hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser bör tydligare
och mer systematiskt integreras i äldrepolitiken och dess praktiska tillämpning på lokal nivå.
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Tabellen nedan visar hur många personer i Partille kommun som har bistånd i form av särskilt
boende.

Andel personer med hjälp i särskilda boendeformer efter ålder

Särskilda boendeformer
65-w år

2009
4,2

2012
3,9

2013
3,9

2014
3,9

Tabell 5: Bistånd i särskilt boende fördelat på ålder. Andel i % av Partilles befolkning.
* Källa: Vård- och Omsorgsförvaltningen

4. Levnadsvanor i Partille kommun
Folkhälsan påverkas både av våra livsvillkor och av våra levnadsvanor. Levnadsvanor som
har en särskilt avgörande påverkan på folkhälsan och människors hälsa är matvanor, fysisk
aktivitet, alkohol- och tobaksbruk, missbruk av narkotika och dopingmedel samt sex och
samlevnad.
4.1 Kost och fysisk aktivitet
I alla åldrar, i alla socioekonomiska grupper och grupper med olika utbildningsnivå samt
bland barn i skolåldern har övervikten ökat. Nu verkar dock trenden vara bruten. Att man rör
sig för lite i förhållande till hur mycket man äter är en viktig orsak till viktökningen.
Fysisk aktivitet är en livsstilsfaktor som har mycket stor betydelse för hälsan. Människor som
är fysiskt aktiva har hälften så stor risk att dö i förtid som icke-motionärerna. Brist på fysisk
aktivitet hänger samman med ökad förekomst av flera kroniska sjukdomar. Rörelse är en
viktig faktor i förebyggande av diabetes och övervikt.
Fysisk aktivitet i förskolan och skolan är angeläget att satsa på liksom att stimulera till ökat
friluftsliv genom stöd till folkrörelser och bättre samhällsplanering där tillgång till
grönområden är viktig. Fysisk aktivitet under arbetstid är av central betydelse. Arbetsgivaren
kan stimulera de anställda till ökad fysisk aktivitet genom att skapa nödvändiga
förutsättningar. Det kan vara genom att uppmuntra personalen till att cykla till och från
arbetet.
I Partille uppger 42 procent av befolkning att de har övervikt eller fetma, 36 procent kvinnor
respektive 49 procent män. 15 procent uppger sig vara fysiskt inaktiva.
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4.2 Tandhälsa
Tandhälsan bland barn och ungdomar i Partille är mycket god och den har ytterligare
förbättrats under de senaste åren. Enligt Folktandvårdens siffror från 2014 var 86 % av 6åringarna i Partille helt kariesfria. Det är något fler än i Västra Götalandsregionen som helhet.
Där ligger siffran på 79 %. Bland 19-åringarna i Partille är det 72 % som inte har några
fyllningar eller karies. Genomsnittet i regionen ligger på 68 %. Det har alltså skett en klar
förbättring av den redan goda tandhälsan bland barn och ungdomar i kommunen sedan 2010.
Alla barn och ungdomar undersöks minst var 18:e månad. Alla barn får dessutom tillgång till
basprevention enligt modellen FRAMM, som innebär att de fluorlackas i skolan av personal
från Folktandvården. De får i 5:e och 8:e klass antitobaksutbildning inom ramen för
preventionsmodellen FRAMM.
Från sommaren 2015 erbjuds förutom alla 1-åringar, nu även alla 2-åringar årligen en
munhälsobedömning. Detta utvidgade uppdrag gör att Folktandvården träffar en majoritet av
kommunens barn och ungdomar mellan 1-24 år. Nytt för 2015 är också den uppsökande
verksamhet kliniken bedriver på kommunens äldreboenden och till viss del även i form av
hembesök.
Folktandvården samarbetar också med öppna förskolan, pensionärsorganisationer och deltar i
olika mässor och event.
4.3 Tobak
Tobaksbruket är den största och vanligaste orsaken till sjukdom, lidande och för tidig död.
Alla som röker skadas av sin rökning och ett 40-tal sjukdomar, varav flera dödliga, har ett
direkt samband med rökning. Rökare beräknas ha i genomsnitt åtta fler sjukdagar om året än
personer som aldrig rökt. Varannan rökare dör i förtid av sitt bruk och förlorar i genomsnitt
sju- till åtta år av sin förväntade livstid. Socialstyrelsen uppskattar att ca 12 000 personer
avlider på grund av sin rökning varje år. Var fjärde rökare dör i medelåldern av sin rökning.
Rökningens effekter står för ca 10 % av sjukvårdskostnaderna och rökningen kostar samhället
minst 30 miljarder om året.
Idag är rökningen vanligast bland lågutbildade, bland ekonomiskt utsatta och bland
låginkomsttagare. Tobakens skadliga effekter kan till stor del förebyggas. Tillsyn av
försäljning och upprätthållande av de förbud som finns ger goda resultat. Att erbjuda
rökavvänjning samt främjandet av en rökfri livsstil är andra viktiga framgångsfaktorer.
I Partille var det år 2015 8 procent av befolkningen som var dagligrökare.
Dödlighet i lungcancer
Både lungcancer och dödlighet i lungcancer ökar bland kvinnor, men minskar bland män.
Rökning ligger bakom ca 90 procent av all lungcancer.
Lungcancern har gått om bröstcancern som vanligaste form av cancerdöd hos kvinnor och
dödstalen i lungcancer har ökat mycket kraftigt sedan 1990.
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4.4 Alkohol och narkotika
Undersökningar på riksnivå visar att konsumtionsnivån nu är på historiskt låg bland
ungdomar och det gäller såväl andelen alkoholkonsumenter som den totala konsumtionen och
berusningsdrickandet. I Partilles skolor uppger hälften av eleverna i årskurs 9 att de druckit
alkohol någon gång de senaste tolv månaderna. Det är något fler flickor än pojkar som
druckit, 53 % kontra 48 %.
Befolkningens totala alkoholkonsumtion har sjunkit sedan 2005 och berusningsdrickandet i de
flesta åldersgrupperna har minskat. Bilden av alkoholskadorna är inte entydig, men pekar
sammantaget mot en stabilisering – och på de flesta områden men inte alla områden en
minskning. Den positiva utvecklingen sammanfaller med ett fokus på alkoholförebyggande
insatser under senare tid.
Enligt den drogvaneundersökning som gjordes i Partille under våren 2013 i årskurs 9, samt
årskurs 2 i gymnasiet uppgav 8 (6) procent av pojkarna och 9 (5) procent av flickorna att de
någon gång använt narkotika (resultatet från 2009 år mätning inom parentes). I årskurs 2 på
gymnasiet var det 19 (21) respektive 12 (10) procent av eleverna som uppgav att de någon
gång använt narkotika. Det är en ökning bland alla, utom bland pojkar på gymnasiet årskurs 2,
där en minskning har skett.
Narkotikaerfarenheter är betydligt vanligare i storstadsområden. I 70 procent av fallen sker
debuten som regel i skolår 8 eller 9. Användningen av narkotika innebär ökade risker för både
medicinska och sociala skador samt ökad risk för förtida död. Olika typer av psykiska sjukdomar
och besvär är vanligare hos personer som använder narkotika.
I den nationella folkhälsoenkäten uppger 13 procent i Partille att de har riskabla alkoholvanor. 10
procent bland kvinnorna och 16 procent bland männen.

4.5 Spelvanor
För en del personer innebär spelandet att inte kunna kontrollera sitt spelande och att spelandet
gett negativa sociala, hälsomässiga och ekonomiska konsekvenser. Spelproblemen drabbar
inte bara spelaren själv utan också personer i hans eller hennes omgivning. Beroende av spel
har många likheter med andra missbruk, exempelvis alkohol- och narkotikamissbruk. Vid
spelande reagerar hjärnans belöningssystem på liknande sätt som när man dricker alkohol.
Cirka 10 procent av spelarna står för 90 procent av spelandet – en stor andel av dessa har
spelproblem
Enligt den nationella folkhälsoenkäten (2014) har cirka en procent av kvinnorna och fem
procent av männen riskabla spelvanor.
Socialförvaltningen i Partille uppger att de sett av spelmissbruket och bedömer att det kan
vara ett stort mörkertal. Ofta finns ett tillhörande alkohol- eller drogmissbruk. Förvaltningen
lotsar de med spelmissbruk till kostnadsfri öppenvårdsbehandling i Göteborg.
4.5 Psykiskt välbefinnande
Ett av våra största folkhälsoproblem är psykisk ohälsa. Ångest och depressiva tillstånd är
mycket vanliga idag. En stor andel av befolkningen rapporterar symptom som nedstämdhet,
sömnstörningar, ängslan, oro och ångestkänslor. Den nationella folkhälsoenkäten visar att det
i befolkningen i Partille 16-84 år är 18 procent, 22 procent kvinnor och 13 procent män som
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uppger att de har nedsatt psykiskt välbefinnande. Samma undersökning visar att de flesta, 72
procent, har bra eller mycket bra hälsa.
Den åldersgrupp som har högst självmordstal är personer i övre medelåldern, d. v. s. 45-64 år,
följt av personer över 65 år. Sedan 1980 har dock självmordstalet sjunkit för samtliga
åldersgrupper utom unga i åldern 15-24 år, där det snarare har skett en liten ökning det senaste
decenniet. Män begår 70 procent av alla självmord.
Psykiskt välbefinnande har ett starkt samband med socioekonomiska och kulturella förhållanden.
På tre olika områden blir det särskilt tydligt. 1. Nedsatt psykiskt välbefinnande är högre bland de
personer som saknar kontantmarginalt. 2. Fler kvinnor än män har nedsatt psykiskt välbefinnande.
Andelen med nedsatt psykiskt välbefinnande är större bland unga kvinnor än bland unga män. 3.
Nedsatt psykiskt välbefinnande är vanligare bland de som är födda utanför norden.
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