
Reykjanesbær – forvarnir
Lýðheilsuvísar –
Heilsueflandi samfélag



1997



Þróun – íslenska ,,módelið“



Gullni hringurinn!





Nokkur forvarnarverkefni

 Samkomulag veitinga- og skemmtistaða við lögregluna um að fækka ofbeldis- og 
fíkniefnabrotum og útiloka að ungmenni undir aldri stundi skemmtistaði í Reykjanesbæ.

 Stofnuðum Útideild Reykjanesbæjar – edrúpotturinn.

 Fórum í markvissar aðgerðir í skólamálum og erum við landsmeðaltal í samanbornum 
einkunnum.

 Janusarverkefnið



• Gimli

• Heilsuleikskólinn Skógarás

• Heilsuleikskólinn Heiðarsel

• Holt

• Tjarnarsel

• Vesturberg

• Garðasel

• Hjallatún

• Fjölbrautaskóli Suðurnesja

Heilsueflandi skólar í Reykjanesbæ

• Hér er verk að vinna!



Þátttaka erlendra barna og ungmenna í 
skipulögðu íþrótta- og tómstundastarfi

• Erum að ljúka verkefni sem að Velferðarráðuneytið styrkti og sjáum árangur

-Haust 2018 226 erlend börn af 2003 börnum 6-18 ára 11,2%

-Vor 2019 268 af 2173 eða 12,3%

• Hefjum nýtt verkefni í haust þar sem að allir grunnskólarnir verða heimsóttir.

-Maciek Baginski, körfuknattleiksmaður í UMFN

-Filoretta Osmani, fulltrúi í Ungmennaráði, var að ljúka 10. bekk

-Plaköt á íslensku, ensku og pólsku sem kynna allar íþróttir og tómstundir



• Samtaka hópurinn heldur m.a. utan um verkefnið Heilsueflandi 
samfélag



Samningur við Rannsóknir og Greiningu

Unnið með niðurstöðurnar innan Samtakahóps. Allt 
efni birt á heimasíðu Reykjanesbæjar.
Á líka við um Lýðheilsuvísana

https://www.reykjanesbaer.is/is/thjonusta/velferd-
felagsthjonusta/forvarnir

https://www.reykjanesbaer.is/is/thjonusta/velferd-felagsthjonusta/forvarnir


Dæmi um viðbragð við 
óæskilegum niðurstöðum







Fjölþætt heilsuefling 65+ í 

sveitarfélögum
Leið að farsælum efri árum 



Að seinka 250 einstaklingum í Reykjanesbæ um eitt ár 
inn á dvalar- og hjúkrunarheimili => 
13.000.000 x 250 = 3.250.000.000 kr.



R-1 2017–2019









Niðurstaðan...

Mikil fólksfjölgun 13,3 % samanborið við 7,2 yfir landið

Mun færri með háskólamenntun eða 22% meðan að 
landsmeðaltal er með 41,2

Of lítill svefn meðal framhaldsskólanema (allt landið)

Ölvunardrykkja framhaldsskólanema sem og neysla 
orkudrykkja undir landsmeðaltali  

Notkun þunglyndislyfja er minnst meðal karla og 
notkun slævandi svefnlyfja er undir meðaltali.

Þátttaka kvenna í skimunum fyrir legháls- og 
brjóstakrabbameini er minnst



Sláandi niðurstaða !  - 2016 !

30,4 % - landsmeðaltal 21,1 

https://www.landlaeknir.is/servlet/file/store93/ite
m33719/Vef%20Kannabis%203500.110.pdf

https://www.landlaeknir.is/servlet
/file/store93/item33720/Vef%20K
annabis%203500.97.pdf

https://www.landlaeknir.is/servlet/file/store93/item33719/Vef%20Kannabis%203500.110.pdf
https://www.landlaeknir.is/servlet/file/store93/item33720/Vef%20Kannabis%203500.97.pdf


Næstu skref...

Lýðheilsuráð

Lýðheilsufulltrúi

Innleiðing barnasáttmálans

Innleiðing Heimsmarkmiða Sameinuðu þjóðanna

Stefnumótun með Capacent til 2030 

 börnin í fyrsta sæti

Vísitala félagslegra framfara (SPI)


