Hei!
Da har årets folkehelseprofil fra Folkehelseinstituttet kommet  I år er det fokus på antibiotikabruk
og problemstillingen med antibiotikaresistens. Det er da gledelig å se at Gol ligger under både
landssnittet og snittet for Buskerud i antibiotikabruk. Vi har også god dekning på influensavaksinering
av eldre (29%), sammenliknet med resten av landet. Men det er ett godt stykke igjen til å nå nasjonal
målsetning på 75%. Gol har også svært godt kommunalt drikkevann, men noe lavere dekningsgrad en
ellers i landet (pga mange husstander med private drikkevannsbrønner).
Andre tema fra profilen som kan nevnes er at det ikke er store endringer i andelen eldre i
befolkningen, andel med lav inntekt og lav utdanning, og andel yngre uføre. Her ligger vi fortsatt noe
over landssnittet. Litt nytt i år er at Gol har hatt en negativ tilvekst. Denne har ligget litt på plussiden
tidligere, men da vi her snakker om små tall svinger kurvene lett.
Også i år er det tatt med en del tall fra Ungdata-undersøkelsen i 2014. Det at Gol skårer lavt på hvor
fornøyd ungdommen er med lokalsamfunnet, kan nok forklares noe med at det har spørres både om
ulike kulturtilbud og kollektivtrafikk… (og dermed naturlig nok skårer noe lavt). Det blir spennende å
se hvordan resultatene blir på Ungdata-undersøkelsen som skal gjennomføres både på
ungdomsskoletrinnene og videregående igjen nå etter vinterferien (sammenliknet med 2014).
Ellers kan vi nok si at helsetilstanden i befolkningen på Gol er relativt god. Det er få skader og ulykker,
lite bruk av livsstilsrelaterte medisiner (med unntak av diabetes 2) og høy forventet levealder.
Vaksinasjonsdekningen for meslinger til 9-åringer er derimot veldig lav. Men en skal her også ta med
seg at ett relativt lite antall barn som ikke vaksineres, gir stort utslag på statistikken i en liten
kommune som Gol. Gol helsestasjon har god oversikt her.

