Innledning
Kommunen trenger god oversikt over helsetilstand, påvirkningsfaktorer,
folkehelseutfordringer og ressurser for å planlegge videre arbeid og gjennomføre effektive
tiltak. Gjennom folkehelseloven § 5 er kommunene også pålagt å ha nødvendig oversikt over
helsetilstanden i befolkningen og de positive og negative faktorer som kan virke inn på
denne. Dette for å sikre en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse, samt utjevner sosiale
ulikheter i helse.
Tønsberg og Re slås sammen 1.1.2020. I skrivende stund er de to kommunene allerede godt
i gang med denne prosessen. Noe arbeidsgruppa bak dette oversiktsdokumentet er et
eksempel på med deltagere fra begge kommuner. Oversiktsdokumentet er en rullering av
Tønsberg kommunes oversiktsdokumentet fra 2016 og har som formål å kartlegge de
viktigste folkehelseutfordringene for nye Tønsberg kommune ut fra helsestatistikk,
levekårskartlegging og lokale data. Fordi kommunene fortsatt er to separate kommuner har
det vært vanskelig finne tall for nye Tønsberg hvor begge kommuner samlet er med.
Tallmaterialet i oversiktsdokumentet presenteres derfor for begge kommuner. Det er likevel
noe interessante ved det. For det har vist seg at det er noen viktige forskjeller mellom
Tønsberg og Re som trenger refleksjon og kanskje forskjellige innsats i lys av by og land forskjeller som hadde blitt «usynliggjort» i et gjennomsnitt mellom de to kommunene. Videre
skal dokumentet oppfylle folkehelselovens krav om å ha nødvendig oversikt over
helsetilstanden i befolkningen med tilhørende påvirkningsfaktorer for denne.
Oversiktsdokumentet skal fungere som et kunnskapsgrunnlag for kommunens planarbeid og
planstrategi med formål om å bedre folkehelse og levekår i kommunen. Dokumentet er også
ment å være et kunnskapsgrunnlag for innbyggere, politikere og andre som ønsker kunnskap
om helsetilstanden i nye Tønsberg kommune. Oversiktsdokumentet er ikke fullstendig, og
statistikk på enkelte temaområder er kun indikatorer på utviklingstrekk. Det vil derfor være
behov for ytterligere kartlegging av flere temaområder i årene fremover. På den andre siden
er det på områder hvor det er lite lokal datagrunnlag klare nasjonal trender. Dokumentet skal
være et ”levende” dokument, hvor det tilrettelegges for jevnlig rulleringer, minimum hvert 4.
år
Oversiktsdokumentet fra 2016 ble utarbeidet av en tverrfaglig analysegruppe i Tønsberg
kommune, i samarbeid med Vestfold fylkeskommune. Denne rulleringen er også utarbeidet
av en tverrfaglig analysegruppe/arbeidsgruppe i samarbeid mellom Tønsberg og Re, knyttet
til sammenslåingen av kommunene. Det er også involvert diverse andre fagpersoner i
kommunen utenom arbeidsgruppa. Dette arbeidet har økt bevisstheten rundt folkehelse og
folkehelsearbeid i alle involverte sektorer, i tråd med kommuneplanens mål om «bred
folkehelseplanlegging».
Videre har arbeidet ført til oppmerksomhet på områder hvor det er forbedringspotensial med
tanke på rapportering og kvalitet på datamateriale. Folkehelse og folkehelsearbeid er ikke
alltid lett å finne eksakt avgrensning til. Dokumentets intensjon er å gi et godt bilde av
folkehelsearbeidets område. Den generelle helsetilstanden i Norge er svært god. Vi har en
høy levealder som stadig øker, og rangeres på topp i internasjonale sammenhenger om
trivsel og velferd. Men bak de positive gjennomsnittstallene skjuler det seg store sosiale
forskjeller. Norge har hatt en lang historisk periode hvor forskjeller i samfunnet har blitt
utjevnet, inkludert sosial ulikhet i helse. Det er mye som nå tyder på at denne trenden har
snudd, og at forskjellene er tiltakende. Arbeidet med å redusere sosiale ulikheter i helse har
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derfor en stor nasjonal prioritering, som også nedfelt i folkehelseloven. En utjevning av
bakenforliggende årsaker til sosiale ulikheter i helse er nødvendig for at alle borgere skal
oppleve like muligheter og gode levekår i samfunnet. Et samfunn med store helseulikheter
basert på sosial bakgrunn kan føre til store kostnader.
Dette dokumentet har angitt 4 sentrale utfordringsområder som nye Tønsberg kommune må
ha særlig oppmerksomhet på for etter Rådmannens oppfatning å styrke folkehelsearbeidet.

Nye Tønsberg Kommune september 2019

Geir Viksand

Magnus C. Martin

Rådmann

Virksomhetsleder
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Bakgrunn for oversiktsdokumentet
Folkehelseloven trådte i kraft 1. januar 2012. Denne loven pålegger kommunene å ha
nødvendig oversikt over helsetilstanden i befolkningen og de positive og negative faktorer
som kan virke inn på denne (Folkehelseloven § 5).
Oversikten skal inneholde en drøfting av folkehelseutfordringene i kommunen. Disse
utfordringene skal inngå som grunnlaget for kommunens planstrategi etter plan-og
bygningsloven. Kommunen skal videre fastsette mål og strategier for folkehelsearbeidet i
kommuneplaner (§ 6), og iverksette nødvendige tiltak med de virkemidlene kommunen har.
Figuren under illustrerer hvordan kommunens oversikt over helsetilstanden og
påvirkningsfaktorer skal inngå som grunnlaget for kommunens planstrategi, planprogram og
kommuneplaner.

Oversiktsdokumentet skal belyse hvilke folkehelseutfordringer og ressurser vi har i
kommunen, og hvorfor det er slik. Oversikten skal gi det faglige grunnlaget for politiske
beslutninger og prioriteringer. Oversikten er ment som et verktøy for politikere,
beslutningstagere, fagpersoner og administrasjonen i kommunen, og skal være
utgangspunktet for det systematiske folkehelsearbeidet i kommunen.
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Folkehelse og folkehelsearbeid
Dette kapittelet handler om hva folkehelse og folkehelsearbeid er, hva kommunalt
folkehelsearbeid innebærer og hva som er dagens viktigste utfordringer på
folkehelseområdet, både nasjonalt og for nye Tønsberg.
Folkehelsearbeid innebærer å skape gode oppvekstsvilkår for barn og unge, forebygge
sykdom og skader, og utvikle et samfunn som legger til rette for sunne levevaner, beskytter
mot helsetrusler og fremmer fellesskap, trygghet, inkludering og deltakelse
(Folkehelseloven§ 3).
Folkehelsearbeid er en samfunnsoppgave hvor ulike aktører og sektorer må samarbeide
tverrsektorielt for å drive frem folkehelsearbeidet. I et folkehelseperspektiv er det mest
effektivt å få til en liten endring hos store deler i befolkningen, sammenlignet med en stor
endring hos en mindre gruppe i befolkningen. Folkehelsearbeid er derfor i stor grad rettet
mot alle innbyggerne, eller store grupper, og ikke mot mindre grupper og enkeltpersoner.
Folkehelsearbeidet i kommunen innebærer derfor å innrette kommunen slik at det blir lettere
å ta helsefremmende valg som ivaretar egen helse, og begrense faktorer som virker negativt
på helsen, noe som kan føre til sykdom og skade.
Definisjoner
Folkehelse: Befolkningens helsetilstand og hvordan helsen fordeler seg i ulike grupper
av befolkningen
Folkehelsearbeid: Samfunnets samlede innsats for å påvirke faktorer som direkte eller
indirekte har betydning for befolkningens helse og trivsel
Folkehelsearbeid er alt som medfører friskhet og god helse i befolkningen. Sykdom,
behandling og rehabilitering faller utenfor folkehelsebegrepet.
Helsefremmende arbeid: Prosesser som setter personer i stand til å få økt kontroll
over og forbedre sin helse gjennom å utvikle personlige ferdigheter som gjør dem i
stand til å ta valg som fremmer helsen
(Kilde: Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven), Helsedirektoratet)

Kommunalt folkehelsearbeid
Mange faktorer i menneskers liv, sosiale og fysiske omgivelser, og samfunnets utforming er
med på å avgjøre hvordan helsen utvikler seg. Kommunen kan påvirke innbyggernes helse
gjennom de ulike tjenestefunksjonene den tilbyr. Eksempler på slike tjenester er barnehager,
skoler, utdanning, arbeid, boligforhold, kulturtilbud og helsetjenester. Kommunens
prioriteringer innen helsefremmende stedsutvikling som; tilrettelegging av gang- og
sykkelveier, lekeplasser, turstier, møteplasser, og grønt- og friluftsområder spiller en sentral
rolle for innbyggernes helsetilstand.
Modellen på neste side illustrerer hvordan ulike lag av påvirkningsfaktorer påvirker
folkehelsen og den sosiale fordelingen av denne. Folkehelse er et samfunnsansvar, og
innbyggernes helse påvirkes ikke kun av individuelle valg og genetiske forutsetninger, men
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en rekke samfunnsmessige forhold som først og fremst ligger utenfor helsesektoren. Dette
krever et tverrfaglig og tverrsektorielt samarbeid.

Kilde: Dahlgren, G., Whitehead, M. (1991). Policies and strategies to promote social equity in health.

Folkehelseprofiler
Nasjonalt folkehelseinstitutt sender årlig ut folkehelseprofiler til alle kommunene.
Folkehelseprofilene inneholder fortolket statistikk på kommunenivå, og skal inngå som en del
av den lovpålagte oversikten. Profilene viser hovedtrekk i kommunens folkehelse, nøkkeltall
for folkehelse sammenlignet med landsgjennomsnittet, og et kommunebarometer som peker
på hovedutfordringer for kommunen.
Folkehelseprofilen sier ikke noe konkret om landsgjennomsnittet, og det er heller ikke
definert konkrete nasjonale mål for ønsket nivå på helseutfall knyttet til forebyggbare
sykdommer og påvirkningsfaktorer. På noen områder som folkehelseprofilen omtaler har
landet som helhet store utfordringer og negativ utvikling. Det understrekes at selv om
kommune ligger bedre an enn landsgjennomsnittet på et område, kan det likevel innebære
en viktig folkehelseutfordring for kommunen fordi landnivået ikke nødvendigvis representerer
et ønsket nivå.
Folkehelseprofiler for nye Tønsberg 2020 finner du her:
https://khp.fhi.no/PDFVindu.aspx?Nr=3803&sp=1&PDFAar=2020
For Tønsberg og Re 2019:
Folkehelseprofiler Tønsberg 2019
Folkehelseprofiler Re 2019
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Dokumentets oppbygging
Dette oversiktsdokumentet skal belyse helsetilstanden og påvirkningsfaktorer for
innbyggerne i nye Tønsberg kommune ut ifra 6 hovedtemaer:
1. Demografi: Sentrale grunnlagsdata om befolkningen, som antall innbyggere, aldersog kjønnsfordeling, sivilstatus, etnisitet, flyttemønster osv.
2. Helsetilstand: Med helsetilstand menes befolkningens helse målt ved ulike mål, for
eksempel risikofaktorer, forrebyggbare sykdommer, trivsel og mestringsressurser
eller mer indirekte mål som sykefravær o.l.
3. Oppvekst- og levekårsforhold: Oppvekst og levekår er viktige premisser for helse
og livskvalitet. Med oppvekst- og levekårsforhold menes for eksempel økonomiske
vilkår, bo- og arbeidsforhold, og utdanningsforhold. Økonomiske forhold kan omfatte
andel med lavinntekt og inntektsforskjeller. Arbeid omfatter blant annet tilknytning til
arbeidslivet, sykefravær og uføretrygd. Utdanningsforhold omfatter for eksempel
andel med høyere utdanning og frafall fra videregående skole. Levekår defineres i et
samspill mellom individuelle faktorer og ressurser og de muligheter en har til å
realisere disse på arenaer som skole, arbeid osv.
4. Fysisk, biologiske, kjemisk og sosialt miljø: Stedsutvikling og en rekke
miljøforhold har effekt på helsen. Eksempler er drikkevannskvalitet, luftkvalitet, grad
av støy, sykkelvegnett og kvaliteter ved nærmiljøet som tilgang til friområder,
friluftsområder osv. Sosialt miljø kan omfatte organisasjonsdeltakelse, valgdeltakelse,
kulturtilbud, sosiale møteplasser osv.
5. Skader og ulykker: Ulykker som fører til personskade er en stor utfordring for
folkehelsen. Muligheten for å forebygge er gode, og effekter av tiltak kan komme
raskt. Oversikt over hvor og når ulykker inntreffer osv. kan bidra til økt
oppmerksomhet mot forebygging og mer treffsikkerhet i tiltaksarbeidet
6. Helserelatert atferd: Med helserelatert atferd menes helseatferd som har vist seg å
ha innvirkning på et helseutfall. Dette kan være for eksempel fysisk aktivitet, ernæring
og bruk av tobakk og rusmidler. Helserelatert atferd kan også omfatte seksualatferd
og risikoatferd som kan føre til skader og ulykker.
(Kilde: Helsedirektoratet, 2013, God oversikt – en forutsetning for god folkehelse).

Oversiktsdokumentet vil fokusere på kommunens handlingsrom til å påvirke de ulike
folkehelseutfordringene. Dokumentet vil ikke gå dypere i detalj på folkehelseutfordringer som
skyldes individuelle livsstilsfaktorer, nasjonalpolitiske beslutninger og prioriteringer, eller
andre utfordringer som kommunen har liten mulighet til å påvirke. Innholdet i dokumentet er i
stor grad utformet på bakgrunn av tilgangen på lokale data. På enkelte områder mangler
kommunen lokale kvalitetsindikatorer for å belyse enkelte temaområder. Eksempelvis gjelder
dette lokale data på skader og ulykker, enkelte sykdomsgrupper og indikatorer for
helserelatert atferd som kosthold, fysisk aktivitet, alkohol og tobakk. På områder hvor lokale
data er mangelfulle vil derfor nasjonale tall bli presentert.
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Nasjonale folkehelseutfordringer
For å få en helhetlig oversikt over innbyggernes helsetilstand er det nødvendig å først se på
nasjonale folkehelseutfordringer. Disse utfordringene vil i stor grad samsvare med de
utfordringene vi finner lokalt i nye Tønsberg. Mange av disse utfordringene kan møtes
gjennom forebyggende og helsefremmende arbeid.
Sosiale ulikheter i helse
Befolkningens helse er generelt god. Forventet levealder ved fødsel øker gradvis, og Norge
rangeres på topp i internasjonale sammenhenger om trivsel og velferd. Men ikke alle har like
forutsetninger for å oppnå god helse. Helsetilstanden varierer i ulike sosiale lag i
befolkningen. Vi kaller dette fenomenet for sosial ulikhet i helse. Sosiale ulikheter i helse vil si
systematiske helseforskjeller som følger inntekt og utdanningslengde. Forskjellene er
uavhengige av kjønn og alder og gjelder blant annet forventet levealder, ulike sykdommer og
levevaner som kosthold og røyking. Personer fra lavere sosioøkonomiske lag er også sett å
bruke lengre tid på å bli frisk etter sykdom, har vanskeligere for å komme tilbake i
arbeidslivet etter sykdom, og oftere har psykiske plager som angst og depresjon enn
personer i høyere sosiale lag (Kilde: Folkehelseinstituttet). Helseforskjellene danner en jevn
gradient gjennom befolkningen. En gradient kan sees som en stige og vil si at litt bedre
sosioøkonomisk status gir litt bedre helse. Ikke bare har de nest fattigste bedre helse enn de
aller fattigste. Vi ser også at de aller rikeste i gjennomsnitt har litt bedre helse enn de nest
rikeste. Det samme gjelder for utdanning. Jo lengre utdanning, jo bedre helse.
Det kan se ut til at de sosiale ulikhetene i helse har økt de siste tiårene, også i Norge (Kilde:
Dahl, 2014; En norsk kunnskapsoversikt). Sosiale ulikheter i helse er urettferdige og
representerer et tap for enkeltmennesker, familier og samfunnet. Regjeringen pekte i
folkehelsemeldingen «Mestring og muligheter» 2014-2015 ut sosial ulikhet i helse til et
nasjonalt satsingsområde med en klar målsetting om å redusere helseforskjellene. (Kilde:
Folkehelseinstituttet, Meld. St. 19, 2014-2015, Folkehelsemeldingen). Å redusere
helseforskjellene er fortsatt et nasjonalt satsingsområde i den nye Folkehelsemeldinga, Meld.
ST. 19 «Gode liv i eit trygt samfunn» 2018-2019.
Livsstilsykdommer
I Norge har det vært en økning i kroniske sykdommer som KOLS, diabetes type 2 og
kreftsykdommer. Selv om det har vært en reduksjon i forekomsten av hjerte- og kar
sykdommer utgjør denne sykdomsgruppen fremdeles en betydelig sykdomsbyrde med
funksjonsnedsettelse og høy dødelighet. Risikofaktorer som tobakk, alkohol, kosthold og
fysisk inaktivitet påvirker en rekke av disse livsstilssykdommene (Kilde: Meld. St. 19, 20142015, Folkehelsemeldingen, Helsedirektoratet (2014), psykisk helse og trivsel i
folkehelsearbeidet).
Gjennom fortsatt fokus på bedre kosthold, økt fysisk aktivitet og reduksjon av bruk av
rusmidler og tobakk, ønsker regjeringene I den nye folkehelsemeldingen å videreføre
arbeidet med å tilrettelegge for helsevennlige valg. «Samfunnet skal leggje til rette for at
sunne val blir enkle val. Ein skal leggje meir vekt på korleis informasjon om helsevennlege
val skal nå alle. Det er viktig for at den enkelte kan ta informerte val». Meldingen lanserer
«ein ny nasjonal tobakksstrategi», samt presenterer «overordna mål, strategiar og
hovudinnsatsområde for fysisk aktivitet, som grunnlag for ein ny handlingsplan for auka
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fysisk aktivitet». (Kilde: Folkehelsemeldinga, Meld. ST. 19 «Gode liv i eit trygt samfunn»
2018-2019)

Psykisk uhelse
Psykiske lidelser utgjør i dag en av de største helse- og samfunnsutfordringene i Norge.
Dette er tilfelle enten man måler i utbredelse, totale sykdomskostnader, samlet
sykdomsbelastning, tapte arbeidsår eller kostnader til uføretrygd og sykefravær. Tall fra
Ungdataundersøkelsen viser at mange ungdommer sliter med psykiske plager og dårlig
selvbilde. Angstlidelser, depressive lidelser og rusrelaterte lidelser er de tre vanligste
gruppene av psykiske lidelser i Norge. Konsekvenser av psykiske lidelser kan bla. være
redusert livskvalitet, uførhet og for tidlig død (Kilde: Meld. St. 19, 2014-2015,
Folkehelsemeldingen).
Våren 2019 legger regjeringen fram «ein opptrappingsplan for den psykiske helsa til barn og
unge. Arbeidet for å integrere psykisk helse i folkehelsearbeidet held fram». (Kilde:
Folkehelsemeldinga, Meld. ST. 19 «Gode liv i eit trygt samfunn» 2018-2019)
Skader og ulykker
Ulykker som fører til personskade er en stor utfordring for folkehelsen. Personskader som
følge av ulykker er nesten i samme størrelsesorden som kreft, målt i tapte leveår. Ulykker
med personskader tar relativt mange unge liv, og er den største dødsårsaken for personer
under 45 år. Muligheten for å forebygge er gode og effekter av tiltak kan komme raskt (Kilde:
Meld. St. 19, 2014-2015, Folkehelsemeldingen).
I den nye folkehelsemeldinga er forebygging av skader og ulykker «ei prioritert oppgåve
framover, og ein skal leggje særleg vekt på ein nullvisjon for alvorlege fallulykker i heimen».
(Kilde: Folkehelsemeldinga, Meld. ST. 19 «Gode liv i eit trygt samfunn» 2018-2019).
Nasjonale mål og berekraftsmåla
Nasjonale mål
Det er «brei tverrpolitisk einighet» «i folkehelsepolitikken» om regjeringens nasjonale mål
som videreføres frå forrige melding:


«1. Noreg skal vere blant dei tre landa i verda som har høgast levealder.



2. Befolkninga skal oppleve fleire leveår med god helse og trivsel og mindre sosiale
helseforskjellar.



3. Vi skal skape eit samfunn som fremjar helse i heile befolkninga».

(Kilde: Folkehelsemeldinga, Meld. ST. 19 «Gode liv i eit trygt samfunn» 2018-2019)
Eit berekraftig folkehelsearbeid
Norge har tilsluttet seg FN sine bærekraftmål om å redusere tidelig død av ikkje smittsomme
sykdommer (NCD) som kols, kreft, diabetes og hjerte og karrsykdommer med 30 % innen
2030. For å nå de overordnede målene skal det gjennomføres tiltak på følgende områder:
11



«tidleg innsats blant barn og unge



førebygging av einsemd



mindre sosial ulikskap i helse



innsats for eit trygt og helsefremjande samfunn



gode levevanar og helsevennlege val»

I tillegg skal det systematiske, tverrsektorielle folkehelsearbeidet videreføres og
videreutvikles. (Kilde: Folkehelsemeldinga, Meld. ST. 19 «Gode liv i eit trygt samfunn» 20182019).
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De 4 viktigste utfordringsområdene for å styrke
folkehelsearbeidet i nye Tønsberg kommune
Dette er etter rådmannens vurdering de viktigste utfordringsområdene for å styrke
folkehelsearbeidet i nye Tønsberg kommune. Områdene er utarbeidet på bakgrunn av det
foreløpige analysearbeidet om innbyggernes helsetilstand i nye Tønsberg kommune. Det er
selvfølgelig mange flere viktige utfordringsområder knyttet til folkehelse som løftes fram i
oversiktskapitelet som det jobbes forbyggende inn imot, og som fortsatt skal få fokus, for
eksempel det skade og ulykkesforebyggende arbeidet. De 4 utfordringsområdene ses på
som ekstra viktig fordi alle områdene er sett som spesielt viktige innsatsområder for å
utjevne sosial ulikhet i helse. For å lykkes i dette arbeidet kreves en tverrsektoriell innsats på
flere områder. Å redusere ulikheter i grunnleggende sosiale forhold som inntekt, oppvekst,
utdanning, bolig og arbeid gir potensielt stor gevinst fordi det kan virke positivt på hele
årsakskjeden. Videre kan man rette innsatsen mot ulikheter i levevaner, sosial støtte og
andre fysiske og sosiale miljøfaktorer som mer direkte påvirker helsen. Tilslutt kan
helsetjenester demme opp for ulikheter som tidligere er skapt i årsakskjeden, som dermed
kan bidra til en likeverdig helse.
Utfordringsområdene som presenteres nedenfor vil i stor grad ha gjensidig påvirkning på
hverandre. For eksempel kan en persons psykisk helse påvirkes av sosialt utenforskap,
barnefattigdom, bolig og nærmiljøet hvor man lever og bor. Videre kan det å leve i familier
med lav inntekt være en form for utenforskap, som gir færre valgmuligheter og lavere
levestandard knyttet til bolig, inkludering i arbeidslivet, nærmiljø og psykisk helse. Det er
derfor viktig å se områdene i sammenheng med hverandre, og ikke som uavhengige
enkeltfaktorer.
1. Psykisk helse
Psykiske lidelser og rusbrukslidelser er utbredt i den norske befolkningen, og disse lidelsene
bidrar til betydelig helsetap. De vanligste lidelsene blant voksne er angst, depresjon og
rusbrukslidelser. Blant barn og unge er det angst, atferdsforstyrrelser og affektive lidelser
som er vanligst. For ikke-dødelig helsetap er psykiske lidelser og rusbrukslidelser på
andreplass etter muskel- og skjelettlidelser. Selvmord bidrar til mange tapte leveår. Kronisk
insomni rammer en av syv voksne, og norske ungdommer sover for lite på hverdagene.
Vi finner ingen holdepunkter for at utbredelsen av psykiske lidelser øker i den voksne
befolkningen. Derimot observerer vi en bekymringsfull økning i andelen unge jenter som
rapporterer et høyt nivå av psykiske plager og som oppsøker helsetjenesten for sine plager.
(Kilde: Psykisk helse i Norge 2018, Folkehelseinstituttet)
Norske og internasjonale studier viser at 30-50 prosent av den voksne befolkningen vil få en
psykisk lidelse i løpet av livet (Kessler, 2005a, Mykletun, 2009). I løpet av ett år vil 10-30
prosent av den voksne befolkningen ha psykiske plager som fyller kriteriene for minst én
psykisk lidelse, og av disse vil halvparten fylle kriteriene for minst to lidelser (Kessler, 2005b).
De lidelsene som oftest opptrer sammen er angst og depresjon, samt ruslidelser og andre
stemningslidelser (Kilde: Folkehelserapporten 2014).
Folkehelseprofilen for Tønsberg og Re viser at kommunen ligger over landsgjennomsnittet
for psykiske symptomer og lidelser (0-74 år, 15-29 år).
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Ungdataundersøkelsen 2017 for Tønsberg og Re viser at psykisk uhelse er en utfordring
blant ungdomsskoleelever, hvor 14% av elevene rapporterer om ”høy grad av depressivt
stemningsleie”. Andelen jenter er langt høyere; 21%, enn hos guttene; 6%. Hvis vi ser på
utviklingen utover i tenårene ser vi at andelen gutter med psykiske helseplager er stabil på
rundt 6%, mens andelen jenter stiger til 28% i tiendeklasse og holder seg rundt denne
andelen gjennom tenårene. Denne utviklingen ser vi også i Norge som helhet. I Re er
andelene 23% av jentene, og 7% av guttene.
Årsakssammenheng
Årsakene til psykiske lidelser er mange og sammensatte. Ensomhet, stress, lite sosial støtte
og manglende mestringsfølelse er sentrale utfordringer. Blant annet er ensomhet og
manglende sosial støtte en risikofaktor for økt dødelighet, på lik linje med røyking og fedme.
Psykisk helse må derfor sees i sammenheng med miljøfaktorer og forhold som påvirker
mestring og trivsel.
Levekårsforhold som utdanning, inntekt, arbeid, bolig, sosialt nettverk og lignende har også
betydning for sosial ulikhet i psykisk helse og trivsel. Personer med lavere utdanning og
inntekt har oftere psykiske plager enn personer med lengre utdanning og inntekt. Lite fysisk
aktivitet og usunt kosthold øker risikoen for psykiske plager og lidelser. Likevel er det ikke
slik at ulikhetene forsvinner dersom alle innbyggerne fikk høyskoleutdanning og høyere
inntekt. Man har heller ikke lykkes med å avklare om det er manglende utdanning og inntekt
som fører til dårligere helse, eller om dårlig helse har ført til lavere utdanning og inntekt, og
temaet er fortsatt omdiskutert. De sosioøkonomiske variablene er heller et uttrykk for
tilgangen på en rekke ressurser som gir bedre helse.
Risikofaktorer for at barn skal få psykiske lidelser kan for eksempel være foreldres psykiske
lidelser eller rusmisbruk, konflikter mellom foreldre, mobbing i barnehage eller skole,
overgrep, mishandling eller omsorgssvikt. For voksne vil belastninger knyttet til arbeidsmiljø,
sosialt nettverk, skilsmisse og samlivsbrudd kunne øke risikoen for psykiske lidelser. Det er
ikke unormalt å ha hatt en psykisk lidelse i løpet av livet. For mange er disse forbigående, og
mange vil bare så vidt oppfylle kravene til en diagnose i en avgrenset periode. En mulig
årsak til den økende utviklingen av psykiske lidelser kan også være at terskelen for å få
diagnostisert en nedsatt sinnsstemning er blitt lavere. Uansett, er det samspillet mellom
risikofaktorer og beskyttende faktorer som avgjør om man utvikler en psykisk lidelse. Gode
oppvekstsvilkår og sosial støtte er derfor spesielt viktige for å forebygge den økende
utviklingen. Et god forebyggende arbeid vil også virke forebyggende i forhold til det skade og
ulykkesforebyggende arbeidet. For eksempel vold og drap knyttet til psykisk ustabile eller
ruset personer. Reduksjon av selvskading og selvmord er et annet eksempel. I 2017 var det
total 593 selvmord i Norge – omtrent like mange hvert år tar sitt eget liv.
Kommunens påvirkningsmuligheter



Legge til rette for mestring og deltagelse på livets ulike arenaer som skole, arbeidsliv,
foreningsliv, boligmarkedet eller nærmiljø.
Legge til rette for at innbyggerne har like forutsetninger for å ha et sunt kosthold, og
være fysisk aktive, uavhengig av sosioøkonomisk status. For eksempel: Videreutvikle
eksisterende lavterskeltilbud og utvikle flere nye gratis lavterskeltilbud for fysisk
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aktivitet for ulike innbyggergrupper, tverrfaglig rådgivningstjeneste for eldre,
tilrettelegge for frilufts- og rekreasjonsområder, matservering i skoler og barnehager.
Flere grøntområder i nær tilknytning til der folk lever og bor. Opphold i grøntområder
har vist å redusere stress, samt forbedre helsen, uavhengig av aktivitetsnivå. Det er
bedre med mange små grøntområder, enn få store da det er avstanden fra boligen
som i stor grad avgjør hvor ofte grøntområdet brukes.
Legge til rette for sosiale møteplasser, attraktive og tilgjengelige for alle generasjoner,
der folk kan knytte sosiale relasjoner og nettverk (aktivt eller passivt
tilstede/deltakende).
Fokus på ”positiv psykologi” i skolen. Bevisstgjøre ungdom på hvordan de selv kan
forbedre sin psykiske helse, og at det er normalt å oppleve nedstemthet i ulike
perioder i livet.
Styrke skolehelsetjenesten, og utvikle lavterskel behandlingstilbud for personer som
er utsatte eller i risiko for psykiske helseplager slik at det får rask hjelp.
Gi innbyggerne informasjon og kompetanse om hva de selv kan gjøre for å redusere
faktorer som gir økt risiko for psykiske plager. F.eks. mestring av stress,
depresjonsmestringskurs.

2. Integrering og inkludering
Integrering er et høyaktuelt tema i samfunnet, og har fått økt fokus etter flyktningkrisen hvor
kommunen har tatt imot flere flyktninger og asylsøkere. Likevel er inkludering og integrering
viktig for alle grupper i samfunnet, uavhengig av alder, kjønn og etnisitet. Integrering handler
om å begrense utenforskap gjennom kvalifisering, utdanning, arbeid, levekår og sosial
tilhørighet og samfunnsdeltagelse (NOU:2011:14, Bedre integrering). Personer med få
ressurser, og som faller utenfor disse arenaene, har økt risiko for å utvikle psykiske og
fysiske helseplager og nedsatt livskvalitet. Dette medfører økte kostnader for kommunen i
form av økte utgifter til trygd, sosialhjelp og økt behov for helsetjenester. I tillegg kommer tapt
produktivitet og produksjon.
Nye Tønsberg har en relativt høy andel av grupper som står i risiko for å falle utenfor.
Eksempelvis innvandrere, unge arbeidsledige (15-29 år) og eldre. Ensomhet er et økende
problem, både blant eldre og ungdom. Befolkningsprognosen for nye Tønsberg viser at antall
aleneboende eldre trolig vil øke i årene fremover (Asplan Viak). En stor andel av fremtidens
eldre vil bo i eneboliger utenfor sentrum, noe som øker risikoen for opplevd ensomhet. Det er
derfor viktig å tilrettelegge for sosiale møteplasser, og variert bosetting slik at man kan knytte
nettverk på tvers av grupper.
Årsakssammenheng
For å lykkes med integrering og inkludering krever et tverrsektorielt samarbeid mellom
kommunale, private og offentlige aktører. Tilgang på arbeid er en viktig nøkkel for økonomisk
selvstendighet og deltagelse i samfunnet. Dette gir flere valgmuligheter i forhold til
bosituasjon, muligheter for rekreasjon, fritidsaktiviteter og foreningsdeltagelse. For
innvandrergrupper er kommunens introduksjonsordning et viktig element for å komme ut i
arbeid og bli økonomisk selvstendig og samfunnsdeltagende. Videre er mangelen på familie,
fortrolige venner eller et sosialt nettverk også en form for utenforskap. Dette reduserer
livskvaliteten for den enkelte og er et folkehelseproblem. Det er derfor viktig at kommunen i
samarbeid med private og frivillige aktører tilrettelegger for flere sosiale møteplasser og
lavterskeltilbud for ulike grupper. Eksempler kan være fritidstilbud for ungdom, eldretreff,
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dialogmøter, kulturtilbud og aktivitetsturer. Videre er det viktig at flere av disse tilbudene er
gratis, slik at økonomi ikke er et hinder for deltagelse. Deltagelse i idrettslag er en viktig
integreringsarena for mange. Likevel ser man er klar underrepresentasjon av unge
innvandrerkvinner i organisert idrett. Noen av de viktigste årsakene er økonomi og
kulturbakgrunn (NOVA-rapport nr 3/11: Ungdom og trening). For å lykkes med
integreringsarbeidet er det derfor viktig å ha et stort spekter av forskjellige arenaer for
innbyggerne kan utfolde seg og knytte nettverk, uansett alder, kjønn og landbakgrunn.
Kommunens påvirkningsmuligheter













Bedre norskopplæring og mer målrettet kvalifisering til arbeidsmarkedet
Styrke samarbeidet med frivillig sektor om integreringsfremmende tiltak som
motvirker utenforskap
Få flere kvinner med innvandrerbakgrunn ut i arbeidslivet
Sosiale møteplasser
Forhindre frafall i utdanningsløpet ved tidlig innsats, tilpasset opplæring og leksehjelp
Skape arenaer hvor eldre kan bruke sin kompetanse og ressurser, og kan fortsette å
være en aktiv samfunnsdeltager
Kvalifisere flere innvandrere for deltagelse i det norske arbeidslivet
Bedre utnytte innvandreres og eldre sin kompetanse
Raskere bosetting av flyktninger
Bekjempe fremmedfrykt og diskriminering
Styrke arbeidet med å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme.
Økt satsning på frivillighet, spesielt rettet mot eldre både som mottaker og utøver

3. Barn som lever i husholdninger med lavinntekt
Statistisk sentralbyrå viser at Tønsberg og Re ligger litt under landsgjennomsnittet for antall
barn 0-18 år som bor i lavinntektshusholdninger (60% av nasjonal medianinntekt eller
mindre). I Tønsberg er andelen 9%, i Re er den 8,9%, sammenlignet med
landsgjennomsnittet på 10,3% (tall fra 2016, SSB).
Forekomsten av antall barn som lever i lavinntektsfamilier har økt de siste årene, og man
antar at tallet på landsbasis er 101 000. I Tønsberg tilsvarer det ca. 700 barn, og 170 barn i
Re (tall fra 2016, SSB). I Ungdataundersøkelsen fra 2014 ble det stilt konkrete spørsmål
knyttet til økonomi. 7% av ungdomsskoleelevene i Tønsberg oppga at familien hadde dårlig
råd stort sett hele tiden. Dette tilsvarte rundt 95 ungdom.
Å være barn av enslige forsørger, og/ eller med innvandrerbakgrunn øker risikoen for
barnefattigdom. Tønsberg ligger over landsgjennomsnittet for antall barn av enslige
forsørgere med 46%, mens Re har 29,4% sammenlignet med landsgjennomsnittet på 38%.
Når det gjelder innvandrerfamilier ligger Tønsberg omtrent som landsgjennomsnittet. Av barn
fra lavinntektsfamilier har ca 50% av barna innvandrerforeldre.
Årsakssammenheng
Å leve i familier med lavinntekt innebærer en form for utenforskap, som gir færre
valgmuligheter og lavere levestandard enn jevnaldrende. Som konsekvens kan dette føre til
sosial ekskludering, færre materielle goder, mindre kontakt med jevnaldrende, stress,
psykiske helseplager, sykdommer og redusert livskvalitet. Dårlig familieøkonomi kan derfor
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føre til psykisk uhelse. Fattigdom har en tendens til å gå i arv. Barn av foreldre med lav
utdanning og inntekt, lav eller ingen tilknytning til arbeidslivet, enslige forsørgere, psykiske
lidelser og- eller rusproblematikk, har større risiko for selv å vokse opp i en
lavinntektshusholdning.
Det største virkemiddelet for å motvirke fattigdom på kort og lang sikt, er å sørge for at flere
av foreldrene kommer i arbeid. Dette kan gjøres ved å senke terskelen inn i arbeidslivet og
styrke arbeidsrettede tiltak, samt hindre frafall i utdanning.
Gjennom universelle og selektive målrettede tiltak har kommunen muligheter til å forebygge
fattigdom, og konsekvensene som kan komme av å leve i lavinntektsfamilier. Tønsberg
kommune har utarbeidet en strategiplan for barnefattigdomsbekjempelse i Tønsberg
kommune. Planen er etterfulgt av en statusrapport med satsningsområder for 2019. Det
anbefales å lage en ny plan for nye Tønsberg kommune.
Kommunens påvirkningsmuligheter











Videreføre gratisprinsippet i skolene. God planlegging kan forhindre at vanskelige
situasjoner oppstår.
Oppgradere og styrke utlånssentralen for utstyr som er gratis å låne.
Gratis lavterskeltilbud for fysisk aktivitet, sosiale møteplasser. Sørge for at alle barn
og unge får mulighet til å delta i minst en fritidsaktivitet.
Bred satsing på familier gjennom f.eks familierådgivning, bostøtteordninger og
yrkesrettede tiltak mot utsatte foreldre.
Tidlig innsats i hele utdanningsløpet, forhindre frafall og kvalifisere unge til
voksenlivet.
Etablere et fond i samarbeid med næringslivet som skal brukes for å bedre
hverdagen til trengende familier.
Styrke samarbeid med frivilligheten i å lage flere arenaer, tilbud som kan tilby hjelp,
veiledning, kurs for målgruppen.
Kommunale tilskuddsordninger for å bekjempe, og forebygge konsekvensene av
barnefattigdom
Videreføre kommunens ”Opplevelseskort”
Sikre at ingen barn og unge går sultne på skolen.

4. Tilrettelegge for økt daglig fysisk aktivitet gjennom helsefremmende stedsutvikling
Nye nasjonale undersøkelser viser at under halvparten av Norges befolkning når opp til
anbefalt minimum daglig fysisk aktivitet. Mindre daglig bevegelse er en av hovedårsakene til
dette. Så selv om flere trener oftere, lengre og med større intensitet enn tidligere, så
kompenserer ikke dette for andelen som er lite aktive. Vi mangler lokale tall for fysisk
aktivitetsnivå hos voksne innbyggerne i Tønsberg og Re, men det er ingen grunn til å anta at
ikke nasjonale tall også skal være gjeldende for våre kommuner.
Mindre fysisk aktivitet i den norske befolkningen sammenfaller med internasjonal trender, og
fysisk inaktivitet er globalt en av de viktigste risikofaktorene for tidlig død av ikke-smittsomme
sykdommer. Å legge til rette for et mer aktivitetsvennlig samfunn, der alle, uavhengig av
alder, kjønn, funksjonsnivå og sosial bakgrunn, gis mulighet til og blir stimulerte til mer
bevegelse og fysisk aktivitet i dagliglivet, er derfor viktig.
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Årsakssammenheng
Tønsberg kommunen har utarbeidet rapporten «10 prinsipper - Helsefremmende
stedsutvikling i Tønsberg kommune» (Cititek, 2015)1. Rapporten viser flere komplekse
årsaksforhold mellom stedsutvikling, folkehelse og fysisk aktivitet.
Et mer aktivitetsvennlig samfunn er et samfunn hvor de fysiske omgivelsene har kvaliteter
som gjør bevegelse i hverdag, fritid og ved transport til et naturlig valg for alle. Økt andel
gående og syklende vil i tillegg til økt fysisk aktivitet, ha positive effekter på folkehelsa
gjennom mer sosial interaksjon og redusert støy- og luftforurensning. Mer sosial interaksjon
kan fremme integrering på tvers av sosiale lag og grupper, og styrke fysisk og psykisk helse,
mens redusert støy- og luftforurensning kan ha positiv effekt på astma og andre
luftveissykdommer.
Avstander, sikkerhet og kvalitet på infrastruktur er tre viktige nøkkelord ved planlegging av
aktivitetsvennlig samfunn. Å kunne ferdes lett, sikkert og trygt mellom bopel, jobb, skole og
fritidsaktiviteter øker andelen gående og syklende i alle aldersgrupper. Dette er spesielt viktig
for barn og eldre, som gjerne er mindre mobile enn andre samfunnsgrupper. Nær tilgang til
grøntområder (300 m) øker også sannsynligheten for daglig/ukentlig bruk. Bruk av
grøntområder fremmer ikke bare fysisk aktivitet, men har også vist seg å ha en reduserende
effekt på mentale lidelser slik som stress.
Kommunens påvirkningsmuligheter
Et aktivitetsvennlig samfunn må skapes der folk lever og bor. Kommunen kan gjennom god
stedsplanlegging og attraktiv infrastruktur for gående og syklende fremme økt fysisk aktivitet.
Dette forutsetter at bilens premissgivende plass i norsk areal- og transportplanlegging og politikk gjennom flere tiår må vike, til fordel for mer infrastruktur for aktive transportformer,
grønne utemiljø, parker og plasser:




Å utvikle sikker og sammenhengende infrastruktur for syklister og fotgjengere,
belysning og skilting er viktig. Spesielt gjelder dette innfartsårene til sentrum, og i
sentrum.
Legge til rette for sykkelparkering og lånesykler slik at man lett kan ta seg til og fra
ulike destinasjoner ved bruk av aktiv transport.



Iverksette tiltak for å kartlegge og eliminere risikofaktorer på eksisterende
infrastrukturer som kan medføre skader og ulykker.



Holdningskampanjer som motiverer innbyggere til å velge aktive transportformer og
formidler de positive effektene økt aktivitet har for fysisk og psykisk helse. Viktige
samarbeidsparter kan være barnehager, skoler, arbeidsplasser, idrettslag og andre
frivillige organisasjoner.
Ved boligområder, barnehager og skoler skal det være god tilgang på områder for lek
og fysisk aktivitet i gåavstand. Grønnstruktur, lekeplasser, nærmiljøanlegg,



1

https://www.tonsberg.kommune.no/_f/p4/ifdd65740-a057-4b47-af6f-2a765f2033de/10-prinsipper-forhelsefremmede-stedsutvikling-mailversjon.pdf
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idrettsanlegg, gang- og sykkeltraseer, samt grønt-korridorer fra boligområder til
naturområder må ivaretas.
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Oversikt over helsetilstand og
påvirkningsfaktorer for innbyggere i
nye Tønsberg
Dette kapittelet ønsker å belyse helsetilstanden til innbyggerne i nye Tønsberg kommune.
God oversikt over innbyggernes helsetilstand er nødvendig for å kunne justere
folkehelsearbeidet etter lokale forhold og følge utviklingen over tid. Temaområdene som her
presenteres er valgt med tanke på muligheter for helsefremmende og forebyggende arbeid,
men er også begrenset av hvilke opplysninger som er tilgjengelig på kommunenivå. Små
utvalg, feilkilder og mangelfull datainnsamling begrenser validiteten av lokale tall. Der hvor
kommunetall mangler vil nasjonale tall bli presentert.
Folkehelseprofiler Tønsberg og Re 2019
Folkehelseprofilen 2019 for Tønsberg og Re viser at begge kommunene er like på noen
temaområder, og ligger på linje med landet som helhet på flere områder. Likevel er det
enkelte områder hvor det vises forskjeller.
Det må understrekes at selv om man ligger på linje eller bedre an enn landsgjennomsnittet,
på et område, kan det likevel innebære en viktig folkehelseutfordring for kommunen fordi
landnivået ikke nødvendigvis representerer et ønsket nivå.
Noen trekk ved kommunens folkehelse – Tønsberg og Re 2019
Trygghet og trivsel i oppveksten er temaet for folkehelseprofilen 2019, og indikatorer og
figurer tar utgangspunkt i dette temaet. Indikatorene som presenteres er generelt valgt med
tanke på helsefremmende og forebyggende arbeid, men er også begrenset av
hvilke data som er tilgjengelige på kommunenivå. All statistikk må tolkes i lys av annen
kunnskap om lokale forhold. Under en kort oppsummering hentet fra profilene for Re og
Tønsberg 2019. Deretter ferske profiler for nye Tønsberg 2020.
Befolkning


I Tønsberg er andelen barn (0-17 år) i kommunen lavere enn i landet som helhet. I Re er
den høyere enn i landet som helhet.

Oppvekst og levekår


Andelen barn (0-17 år) i Tønsberg som bor i husholdninger med lav inntekt, er ikke
signifikant forskjellig fra landet som helhet. Andelen barn (0-17 år) i Re som bor i
husholdninger med lav inntekt, er lavere i Re enn i landet som helhet. Lav
husholdningsinntekt vil si at husholdningen har under 60 prosent av medianinntekten for
husholdninger i Norge, og at brutto finanskapital er under 1G.



Frafallet i videregående skole i Tønsberg og Re er ikke signifikant forskjellig fra
landsnivået. Frafall er imidlertid en viktig folkehelseutfordring i hele landet. Klikk på
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indikator nummer 14 i folkehelsebarometeret for å se hvordan frafallet i kommunen
varierer med foreldrenes utdanningsnivå.
Miljø, skader og ulykke


Andelen ungdomsskoleelever i Tønsberg som oppgir at de er litt eller svært fornøyd med
lokalmiljøet, er høyere enn landsnivået, mens andelen ungdomsskoleelever i Re som
oppgir at de er litt eller svært fornøyd med lokalmiljøet, er lavere enn landsnivået. Tallene
er hentet fra Ungdata-undersøkelsen.

Helserelatert atferd


Andelen gravide som røyker i begynnelsen av svangerskapet i Tønsberg og Re, er ikke
signifikant forskjellig fra landet som helhet. På kommunenivå er det lite tilgjengelig
informasjon om røyking. Gravides røykevaner kan imidlertid gi en pekepinn på hvordan
kommunen ligger an når det gjelder røyking i den voksne befolkningen generelt.

Helsetilstand


Forskjellen i forventet levealder mellom de som har grunnskole som høyeste utdanning
og de som har videregående eller høyere utdanning, er ikke signifikant forskjellig fra
landsnivået i Tønsberg og Re. Forskjellen i forventet levealder er en indikator på sosiale
helseforskjeller i kommunen.



Andelen i aldersgruppen 15-29 år i Tønsberg og Re som har psykiske symptomer og
lidelser, er høyere enn i landet som helhet, vurdert etter data fra fastlege og legevakt.

For mer utdypning gå til folkehelseprofiler for Tønsberg og Re 2019:
Folkehelseprofiler Tønsberg 2019
Folkehelseprofiler Re 2019
Kilde: Folkehelseprofil for 0704 Tønsberg, 2019. Befolkningsstørrelse per 1. januar 2018: 45360. Folkehelseprofil for 0716 Re, 2019.
Befolkningsstørrelse per 1. januar 2018: 9621

Folkehelseprofiler nye Tønsberg 2020
Noen trekk ved kommunens folkehelse
Sosialt bærekraftige lokalsamfunn er temaet for folkehelseprofilen 2020. Temaet gjenspeiles
i indikatorer og figurer. Indikatorene som presenteres er generelt valgt med tanke på
helsefremmende og forebyggende arbeid, men er også begrenset av hvilke data som er
tilgjengelige på kommunenivå. All statistikk må tolkes i lys av annen kunnskap om lokale
forhold.
Befolkning


I aldersgruppen 45 år og eldre er andelen som bor alene høyere enn i landet som helhet.
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Oppvekst og levekår


Andelen som bor i husholdninger med lav inntekt, er ikke signifikant forskjellig fra landet
som helhet. Lav husholdningsinntekt vil si at inntekten er under 60 prosent av median
husholdningsinntekt i Norge, og at brutto finanskapital er under 1G. I Kommunehelsa
statistikkbank finnes det også tall for lavinntekt der medianinntekten i kommunen er brukt
som grense.

Miljø, skader og ulykker


Konsentrasjonen av fint svevestøv som befolkningen i kommunen er utsatt for, er ikke
signifikant forskjellig fra nivået for befolkningen i landet som helhet. Tallene er basert på
modellen som brukes i varslingstjenesten «Luftkvalitet i Norge».



Andelen ungdomsskoleelever som oppgir at de er med i en fritidsorganisasjon, er ikke
signifikant forskjellig fra landsnivået. Tallene er hentet fra Ungdata-undersøkelsen.

Helserelatert atferd


Andelen ungdomsskoleelever som oppgir at de er lite fysisk aktive (andpusten eller svett
sjeldnere enn én gang i uka), er ikke signifikant forskjellig fra landsnivået. Tallene er
hentet fra Ungdataundersøkelsen.

Helsetilstand


Forskjellen i forventet levealder mellom de som har grunnskole og de som i tillegg har
videregående eller høyere utdanning, er ikke signifikant forskjellig fra landsnivået.
Forskjellen i forventet levealder mellom utdanningsgruppene er en indikator på sosiale
helseforskjeller i kommunen.

Sosialt bærekraftige lokalsamfunn
Sosialt bærekraftige samfunn handler om samfunn preget av tillit, trygghet, tilhørighet
og tilgang til goder som arbeid, utdanning og gode nærmiljø. Gjennom
planprosessene kan kommunen legge til rette for en sosialt bærekraftig
samfunnsutvikling.
Frem til i dag har sosiale forhold fått mindre oppmerksomhet enn de to andre dimensjonene i
FNs bærekraftmål - miljø og økonomi. FN er tydelig på at også sosiale forhold er en viktig del
av bærekraftsmålene, se tekstboks med FNs mål for bærekraft.
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Planlegging som virkemiddel
I de nasjonale forventningene til regional og kommunal planlegging for 2019-2023 legger
regjeringen vekt på at kommunene skal planlegge for å skape en bærekraftig
samfunnsutvikling, sikre sosial rettferdighet og god folkehelse.
Et godt oversiktsdokument som gir den nødvendige kunnskapen om påvirkningsfaktorer, er
et viktig utgangspunkt for planstrategien og planarbeidet i kommunen.
Spørsmål kommunen kan stille seg er: Hvordan er sosial bærekraft ivaretatt i planarbeidet?
Er sosial bærekraft tilstrekkelig integrert i samfunns- og arealdelen, og blir dette fulgt opp i
kommunedelplaner og økonomiplanen?
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Folkehelsebarometer for nye Tønsberg

Kilde: Folkehelseprofil for 3803 Tønsberg, 2020. Befolkningsstørrelse per 1. januar 2019

Folkehelseprofiler for nye Tønsberg 2020:
https://khp.fhi.no/PDFVindu.aspx?Nr=3803&sp=1&PDFAar=2020
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1 Demografi
Med demografi menes grunnlagsdata om befolkningen som kan omfatte antall innbyggere,
alders- og kjønnsfordeling, sivilstatus, etnisitet, flyttemønster osv. Denne type informasjon er
viktig i vurderingen av øvrig informasjon, men kan også være vesentlig i seg selv som del av
utfordringsbildet for folkehelsen i kommunen/fylket. Ikke minst vil utviklingen i
befolkningssammensetningen kunne påvirke strategiske veivalg, som inkluderer folkehelse.
(Kilde: Helsedirektoratet, 2013, God oversikt – en forutsetning for god folkehelse).
Folkemengde i 2019. Data fra SSB.
Per 01.01.2019 bodde det 45976 personer i Tønsberg. Dette er en økning på 616 fra 2018
og utgjør en befolkningsvekst på 1,36%. Per 01.01.2019 bodde det 9730 personer i Re.
Dette er en økning på 109 fra 2018 og utgjør en befolkningsvekst på 1,13%.

Befolkningsvekst i perioden 2000-2019. Data fra SSB.
Befolkningsveksten i Tønsberg for perioden 2000-2019 var på 11260 personer som utgjør
32,4 %. Befolkningsveksten i Re for perioden 2000-2019 var på 5511 som utgjør 130,6 %.
Samlet hadde Tønsberg og Re en befolkningsvekst på 16771 som utgjør 43%. Den store
veksten skyldes justering av kommunegrensen på Vear og kommunesammenslåingen
mellom Våle og Ramnes.
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Befolkningssammensetning. Data fra SSB.
Tabellen under viser data for Tønsberg per 1.1.2019.

Tabellen under viser data for Re per 1.1.2019.
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Forventet befolkningsvekst i perioden 2019-2040. Data fra SSB.
Befolkningsprognosen fra SSB viser at det i år 2040 ved middels nasjonal vekst forventes en
befolkningsøkning på rundt 11825 innbyggere i forhold til 1.1.2019 for Tønsberg og 2210 for
Re. Totalt er det en forventet økning på 14035 som utgjør omtrent 25%. Dette medfører et
økt behov for boliger, arbeidsplasser, utdanningsplasser og helsetjenester.
Befolkningsveksten i Tønsberg forventes å være høyere enn for gjennomsnittet i Vestfold.

Forventet økning i levealder i perioden 2019-2040. Data fra SSB.
Forventet levealder beregnet etter middels levealder er ved fødsel for menn 80,37 år og for
kvinner 84,20 år.
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Innvandring og landbakgrunn
Definisjoner


Innvandrere er personer som er født i utlandet, og som også har foreldre som er født i
utlandet.



Innvandrerbefolkningen omfatter både innvandrere og personer som er født i Norge med to
innvandrerforeldre.
Kilde: https://www.fhi.no/nettpub/hin/grupper/helse-i-innvandrerbefolkningen/#innvandrerbefolkningen-i-norge

Tønsberg er en av 20 kommuner i Norge med størst andel innvandrerbefolkning. Ifølge
internt fagsystem utgjorde innvandrerbefolkningen i Tønsberg 14,3 % ved utgangen av 2018.
Tall fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) viser at Tønsberg hadde en
innvandrerbefolkning på 11,9 % ved utgangen av 2018. Ulikheten skyldes ujevn rapportering
fra Tønsberg ref. politisk sak, saksnummer: 021/19. I Re representerer
innvandrerbefolkningen 9,9 % av befolkningen.
Innvandrerbefolkningen i Tønsberg og Re har økt gradvis de siste årene, slik som landet
som helhet. Figuren nedenfor viser utviklingen for innvandrerbefolkningen i Tønsberg, Re,
Vestfold og Norge i perioden 2014- 2018.

Antall og andel personer med to utenlandsfødte foreldre og fire utenlandsfødte besteforeldre registrert bosatt i
Norge per 1. januar (totalt og fordelt på landbakgrunn), i prosent av befolkningen. Kilde: Folkehelseinstituttet,
Kommunehelsa Statistikkbank.
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Innvandring – etter landbakgrunn
I Tønsberg og Re kommune bor det personer med bakgrunn fra 111 forskjellige land. De
største gruppene med innvandrere kommer fra Polen, Litauen og Irak. Innvandrerne fra
Polen, Litauen og Sverige er hovedsakelig arbeidsinnvandrere, mens innvandrere fra Irak
hovedsakelig er flyktninger.
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Levekår hos innvandrerbefolkningen
Innvandrerbefolkningen er en sammensatt gruppe med ulik genetisk bakgrunn, risikofaktorer
og innvandringshistorie, noe som påvirker deres helse. Helsebehovene endrer seg dessuten
med oppholdstiden. Sosioøkonomisk status har betydning for helsen også innad i
innvandrergruppene. Fysisk og psykisk helse er bedre blant de som har høy utdanning, som
er i arbeid eller har god økonomi (Abebe, 2014; Levecque, 2015; Thøgersen, 2017). God
sosial støtte og sosial integrering er forbundet med god helse, mens opplevd diskriminering
og vold har negativ betydning (Abebe, 2014; Levecque, 2015; Noam, 2014; Oppedal, 2015).
Det har ikke vært gjennomført levekårsundersøkelse for innvandrere i Tønsberg og Re, men
derimot er det gjennomført nasjonale levekårsundersøkelser blant innvandrere som vi kan
dra nytte av i lokalt folkehelsearbeid.
Like mange innvandrere som personer i befolkningen for øvrig rapporterer at de er tilfredse
med livet (Koots-Ausmees, 2016). Det viser studier som benytter data fra flere europeiske
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land, inkludert Norge. Likevel er det en høyere andel innvandrere, særlig fra land utenfor
Europa, som rapporterer om psykiske helseplager (SSB, 2017c; Dalgard, 2007; Dalgard,
2006). Tall fra den nasjonale levekårsundersøkelsen blant innvandrere i 2016 viste at
dobbelt så mange innvandrere rapporterte om psykiske plager sammenliknet med den øvrige
befolkningen, men det var stor variasjon i landbakgrunn. Det var en betydelig høyere
rapportering på psykiske helseplager for personer fra Polen og Irak, hvor 26 % av irakiske
innvandrere rapporterte psykiske helseplager mot 6 % i den generelle befolkningen og 12 %
hos hele innvandrerbefolkningen samlet sett (Kilde SSB, 2017). Innvandrere fra Polen,
Litauen og Irak utgjør de største innvandrergruppene i Tønsberg og Re. Selv om
levekårsundersøkelsen gjenspeiler situasjonen nasjonalt vil informasjonen kunne være nyttig
i det helsefremmende og forebyggende arbeidet for nye Tønsberg.
SSB gjennomførte en levekårsundersøkelse i 2016 for norskfødte med innvandrerforeldre.
Norskfødte med innvandrerforeldre vurderte sin helse som god, og som i befolkningen i
samme aldersgruppe har få nedsatt funksjonsevne. Det er noe vanligere med psykiske
helseplager blant de norskfødte med innvandrerforeldre enn i den jevnaldrende
befolkningen. Når det kommer til livsstilsvaner som trening, røyking og alkoholkonsum finner
vi større kjønnsforskjeller enn i befolkningen for øvrig. Det er også store forskjeller i
livsstilsvaner etter foreldrenes fødeland. Helt generelt likner de norskfødte med
innvandrerforeldre mer på befolkningen sett under ett enn det innvandrerne fra de samme
landene, «deres foreldregenerasjon», gjør.
Kilde: https://www.ssb.no/sosiale-forhold-og-kriminalitet/artikler-og-publikasjoner/_attachment/352917?_ts=163f3c45b50

Opprinnelsesland, innvandringsårsak og botid i Norge har stor betydning for helsa.
Flyktninger har dårligere helseprofil enn de som kommer til Norge pga. familiegjenforening,
arbeid og utdanning.
Generelt er innvandrere mindre syke og bruker helsetjenester i mindre grad enn
befolkningen for øvrig, men det er store forskjeller mellom grupper. Mens arbeidsinnvandrere
fra EU/EØS-land ofte har lavere bruk av fastlege og legevakt, oppsøker innvandrere fra
andre land fastlegen oftere enn befolkningen for øvrig (Sandvik, 2012; Diaz, 2015a).
Noen stikkord om innvandrers helse








Diabetes er utbredt blant innvandrere fra Sri Lanka, India og Pakistan der 20-24 % av
voksne i alderen 30-59 år har diabetes, mot 3-6 % i befolkningen for øvrig.
Kreft er mindre utbredt blant innvandrere samlet sett enn i befolkningen for øvrig,
men risikoen varierer med landbakgrunn og krefttype.
Hjerte- og karsykdommer er mer utbredt blant innvandrere fra Sør-Asia og Balkanregion (f.eks. Bosnia-Hercegovina og Kosovo) enn i befolkningen for øvrig.
Voksne innvandrere fra konflikt- og krigsområder, samt barn og voksne med
flyktningbakgrunn, rapporterer om mer psykiske helseplager enn befolkningen for
øvrig.
Blant menn er det fortsatt en betydelig andel i noen grupper som røyker daglig, det
gjelder menn fra Øst-Europa og Balkan og Tyrkia, Iran og Irak (31 - 45 %).
Overvekt og fedme er særlig utbredt blant innvandrere fra Tyrkia, Irak, Pakistan og
blant somaliske kvinner (20-25 %).
D-vitaminmangel er utbredt blant innvandrere fra land utenfor Europa; særlig
Midtøsten, land sør for Sahara og Sør-Asia, hvor om lag tre av fire har Dvitaminmangel.
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Innvandrere, og barn av innvandrere fra land utenfor Europa, drikker mindre alkohol
sammenlignet med befolkningen for øvrig.
Usikker vaksinasjonsstatus
Mange kommer fra land med høyendemisk forekomst av tuberkulose

Kilde: Folkehelseinstituttet: https://www.fhi.no/nettpub/hin/grupper/helse-i-innvandrerbefolkningen/
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Sysselsetting og arbeidsledighet
Definisjoner
Sysselsatte: Personer som har inntektsgivende arbeid i minst én time i uka (SSB).
Arbeidsledige: Arbeidsledige er arbeidsføre personer som søker inntektsgivende arbeid ved
NAV og ellers er disponible for det arbeidet som søkes. I tillegg må vedkommende ha vært
uten inntektsgivende arbeid de siste to ukene.
Sysselsetting
Deltagelse i arbeidslivet påvirker folks helse. Det gir økonomisk trygghet og er en sosial
arena som kan gi en meningsfull hverdag og gjensidig anerkjennelse. Personer som står
utenfor arbeidslivet antas å være en utsatt gruppe både økonomisk, helsemessig og sosialt.
De har oftere dårligere psykisk helse og mer usunne levevaner enn personer som er i arbeid.
(FHI). Hvorvidt en person er sysselsatt eller ikke påvirkes av mange forhold, blant annet
personens utdanningsnivå.
Innvandrerbefolkningen i Norge er svært sammensatt. Noen grupper har kommet først og
fremst som flyktninger, andre som arbeidsinnvandrere, og andre igjen gjennom ekteskap og
familiegjenforening. I noen innvandrergrupper er det mange som har bodd lenge i Norge, i
andre grupper er flertallet nyankomne. Det har derfor mye for seg å gruppere
innvandrerbefolkningen etter landbakgrunn, men det er viktig å være obs på at gruppering i
forhold til landbakgrunn også innebærer en generalisering. For eksempel kan det være store
forskjeller i atferd, holdninger og verdier mellom kvinner fra Pakistan, og vi vil finne kvinner
derfra som har mer til felles med norskfødte kvinner enn de har med pakistanske kvinner.
I dette oversiktsdokumentet fremstilles data for innvandrerbefolkningen som helhet, men som
nevnt ovenfor finnes det svært store variasjoner mellom og innad i de ulike
innvandrergruppene.
Tall fra 2017 viser at 62 % av innvandrere bosatt i Re kommune er i arbeid mot 69,6 % av
befolkningen ellers (IMDi). Samme år i Tønsberg var 62 % av innvandrere i arbeid, mot
66,5 % av befolkningen ellers (IMDi). Figuren under viser andel sysselsatte med bakgrunn
avgrenset til innvandrere i perioden 2006 til 2017 i Tønsberg og Re kommune.
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Figuren viser andel sysselsatte med bakgrunn avgrenset til innvandrere i perioden 2006 til 2017 i Tønsberg og
Re. Kilde: SSB, sist målt: 31.12.2017

Dersom vi sammenlikner andel sysselsatte innvandrere mot befolkningen eksklusive
innvandrere ser vi at innvandrere har en lavere sysselsetting enn øvrig befolkning i
Tønsberg.
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I likhet med Tønsberg er det lavere sysselsetting blant innvandrere i Re enn befolkningen for
øvrig.

Arbeidsmarkedet er trolig den viktigste arena for integrering og for å skape gode levekår. Det
er blant annet her man kan lære seg de språklige og sosiale ferdigheter som er nødvendige
for å klare seg i samfunnet ellers. Innvandrere, og særlig de med flyktningsbakgrunn, har
både lavere sysselsetting og jobber færre timer i uken enn majoritetsbefolkningen.
Nasjonale tall viser store forskjeller i sysselsettingsnivå mellom kvinner og menn i
innvandrergrupper. De største kjønnsforskjellene i sysselsetting ser vi hos flykningsgrupper,
mens kjønnsforskjellene er mindre hos arbeidsinnvandrere. Pakistanske innvandrere skiller
seg ut som den innvandrergruppen med høyest kjønnsforskjeller hva gjelder sysselsetting.
Kilde: SSB: https://www.ssb.no/innvregsys/

Arbeidsledighet
Nasjonale tall fra NAV viser at det er tre ganger så høy arbeidsledighet blant innvandrere
som hos resten av befolkningen (SSB, 2019). Høy arbeidsledighet gjelder særlig innvandrere
med lite skolebakgrunn og kort botid i Norge. I Tønsberg og Re som i landet for øvrig gjelder
dette særlig innvandrere utenfor Europa (SSB). I Tønsberg kommune var 289 innvandrere i
alderen 15 – 74 år registrert som helt arbeidsledige eller på tiltak i 4. kvartal 2018 (SSB).
Tallet for Re var 29. En oversikt nedenfor viser arbeidsledighet i ulike grupper i befolkningen,
samt andel arbeidsledige i prosent av arbeidsstyrken.
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Re kommune. Registrert helt arbeidsledige, etter innvandringsbakgrunn og verdensregion.
4. kvartal 2018
Arbeidsledige
Registrerte helt arbeidsledige i alt

113

Arbeidsledige i prosent av arbeidsstyrken (prosent)
2,2

Befolkningen eksklusive innvandrere 1

84

1,9

Alle innvandrere
Gruppe 1: EU/EFTA, Nord-Amerika, Australia og New Zealand
Gruppe 2: Asia, Tyrkia, Afrika, Latin-Amerika, Europa utenom EU/EFTA,
Oseania utenom Australia og New Zealand

29
18

4,7
4,1

11

6,2

Kilde: Statistisk sentralbyrå

Tønsberg kommune. Registrert helt arbeidsledige, etter innvandringsbakgrunn og verdensregion.
4. kvartal 2018
Arbeidsledige
Arbeidsledige i prosent av arbeidsstyrken (prosent)
Registrerte helt arbeidsledige i alt
760
3,2
Befolkningen eksklusive innvandrere 1

471

2,3

Alle innvandrere
Gruppe 1: EU/EFTA, Nord-Amerika, Australia og New Zealand
Gruppe 2: Asia, Tyrkia, Afrika, Latin-Amerika, Europa utenom
EU/EFTA, Oseania utenom Australia og New Zealand

289
98

8,2
5,4

191

11,4

Kilde: Statistisk sentralbyrå

Integrering
«Integrering av innvandrere handler konkret om kvalifisering, utdanning, arbeid, levekår og
sosial mobilitet; innflytelse i demokratiske prosesser; deltakelse i sivilsamfunnet; og
tilhørighet, respekt for forskjeller og lojalitet til felles verdier. Det er resultatene, altså hva som
oppnås langs disse dimensjonene, som avgjør hvor vellykket integreringen er.» (Kilde: NOU
2011:14 «Bedre integrering»). For å lykkes med integreringsarbeidet kreves det et
tverrsektorielt samarbeid mellom kommune, privat og frivillig sektor.
Arbeid og tilgang på sosialt nettverk er viktige forutsetninger for å lykkes med
integreringsarbeidet. Her spiller kommunens introduksjonsordning en viktig rolle. Andre
viktige arenaer er kommunens helsestasjoner, barnehager og skoler. Dette er arenaer som
når mange, og som er viktige for språkutvikling, læring, kulturutveksling og nettverksbygging.
De ulike instansene gjør det også mulig å fange opp, veilede og henvise personer med
særlige behov. I tillegg til de kommunale tjenestene har Tønsberg og Re mange
aktivitetstilbud via frivillige lag og organisasjoner som bidrar til å fremme integrering og
inkludering.
Flyktninger og introduksjonsordningen
Definisjoner


Flyktninger er personer som oppfyller kravene til å få beskyttelse i Norge.



Personer med flyktningsbakgrunn omfatter flyktninger og familiemedlemmer av flyktninger
som har fått opphold i Norge.
Introduksjonslovens essens er kvalifisering til varig tilknytting til arbeidslivet.
Introduksjonsprogrammet og opplæringen i norsk og samfunnskunnskap er kommunenes
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viktigste verktøy for å skape en god integrering. Introduksjonsordningen skal bidra til at
deltakere skal være mest mulig klar til norsk arbeidsliv.
Integreringsarbeidet forstår vi som det arbeidet som utføres i henhold til Introduksjonsloven.
Norskopplæring er en del av dette. Primært tenker vi på arbeidet som gjøres i Inntak arbeid
og oppfølging (IAO) i forbindelse med individuelle vurderinger av effektive kvalifiseringsløp.
Integreringsarbeidet i Tønsberg kommune er lagt opp i henhold til omorganisering pr 01.03.
18. I hovedsak inneholdt denne omorganiseringen tre sentrale komponenter:
1 NAVs flyktningeteam ble flyttet til Tønsberg voksenopplæring som endret navn til
Tønsberg Læringssenter.
2 Re kommunes flyktningarbeid ble lagt til Tønsberg Læringssenter (TL) i henhold til en
samarbeidsavtale.
3 Avdelingen IAO, Inntak, arbeid og oppfølging, ble etablert på TL.
Kilde: Integreringsarbeidet i Tønsberg, og resultater av introduksjonsprogrammet 2019.
Virksomhet Tønsberg Læringssenter / IAO april 2019.
Bosetting er første steg i integreringsprosessen i kommunen. Hvert år blir Tønsberg
kommune anmodet av IMDi om bosetting av flyktninger

Figuren viser antall flyktninger med bosetting avgrenset til Anmodning om bosetting i perioden 1995 til 2019 i Re
og Tønsberg. Kilde: IMDi, sist målt: 31.03.2019

Tønsberg kommune hadde ved utgangen av desember 2018 bosatt 20 flyktninger på
anmodning fra IMDi. Av disse er 2 personer enslige mindreårige.
Re kommune hadde ved utgangen av desember 2018 bosatt 8 flyktninger på anmodning av
IMDi. Det ble imidlertid vedtatt at 10 flyktninger skulle bosettes i Re i 2018.
I dag er det 231 personer i Introprogrammet fordelt på Re og Tønsberg ifølge internt
fagsystem.
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Fig 1: Antall intro deltakere Tønsbergog Re i perioden 2010-2018.

Målet med introduksjonsprogrammet er å gi flyktninger grunnleggende kvalifikasjoner og
norskkunnskaper slik at det skal være lettere å komme seg raskt ut i jobb. For å måle
effekten av Introduksjonsprogrammet er det derfor ønskelig å se hvor mange som går over i
jobb eller videreutdanning. SSB og IMDi har systemer for å måle dette, blant annet basert på
grad av sysselsetting og andel deltakere i lavinntektshusholdninger. Dessverre er det for
Tønsberg ikke levert inn konsistente tall som gjør presentasjon av dette mulig. NAV har
register på sosialhjelp og sysselsetting, men kan ikke trekke tall ut på kun avsluttede
introdeltakere, uten at det gjøres et forberedende arbeid. I tillegg er rapporteringen inn til
Norsk Introduksjonsregister (NIR) ikke konsistent. Derfor benyttes internt fagsystem for å
måle hvor vellykket introduksjonsprogrammet er i Tønsberg.
Fagsystemet kategoriserer situasjonen ved endt introløp i kategorier som kan sorteres i
sysselsetting (arbeid og utdanning) og annet, etter nasjonal standard. «Annet» som kategori
regnes som ikke sysselsatt. Det gjelder da også diverse typer praksisplasser, lønnstilskudd,
etc.
Herunder presenteres fagsystemets fordeling av andel deltakere til arbeid og utdanning over
tid, sammen med antall avsluttede deltakere fra intro over samme tid. Dette gjelder for
Tønsberg. Statistikk er ikke tilgjengelig for Re.
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Andelen deltakere i Arbeid og utdanning, like etter endt intro, i %. Antall avsluttede. Tall fra fagsystem. Kun
Tønsberg.

Det er knyttet usikkerhet til tallene presentert i figuren ovenfor. Ettersom utvalget er så lite vil
en eneste feilregistrering utgjør en stort utslag. I 2018 ser det ut til at ca. 50 % av deltakere
på introduksjonsprogrammet gikk direkte over til arbeid eller utdanning. Det er et nasjonalt
mål at minst 55 prosent av deltagerne skal gå direkte over i arbeid eller utdanning etter
avsluttet program. Figuren viser en sterk økning i antall avsluttede på intro i 2018. Denne
tendensen vil ytterligere forsterkes i 2019.
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2 Helsetilstand
Dette kapittelet ønsker å belyse helsetilstanden til innbyggerne i nye Tønsberg. Helsetilstand
kan defineres som forhold vedrørende helse og sykdom hos et individ, en befolkningsgruppe
eller en hel befolkning. Helsetilstanden påvirkes av en rekke forhold hvorav de fleste har å
gjøre med faktorer utenfor helsetjenestens umiddelbare virksomhetsområde. Helsetilstanden
kan ikke måles direkte, men gjennom ulike indikatorer som skader, ulykker, psykososiale
problemer og livsstilsykdommer som skyldes røyking, feilaktig kosthold, lite fysisk aktivitet og
alkohol (Kilde: Helsedirektoratet, 2013, God oversikt – en forutsetning for god folkehelse).
Vekt
Overvekt og fedme i et folkehelseperspektiv: Overvekt og fedme (KMI >25) gir økt risiko
for flere livsstilsykdommer som diabetes 2, hjerte- og karsykdommer, psykiske lidelser,
muskel og skjelettlidelser, flere kreftformer og tidlig død. For høyt energiinntak og lite fysisk
aktivitet er risikofaktorer for å utvikle overvekt og fedme. Overvekt og fedme kan derfor gi oss
informasjon om befolkningens levevaner
Undervekt: Undervekt (KMI < 17.5) har fått mindre oppmerksomhet enn overvekt de siste
tiårene. Ulike registreringer indikerer at det er en del undervektige unge. Undervekt er i et
helseperspektiv koblet til flere risikofaktorer: Manglende motstandskraft mot sykdommer,
mangelsykdommer og spiseforstyrrelser.
Forekomst av overvekt og fedme hos voksne i Re og Tønsberg: Det finnes per i dag ikke
gode lokale data for overvekt og fedme blant voksne i Re og Tønsberg. Høyde- og
vektopplysninger blant gravide ved første svangerskapskontroll er den eneste tilgjengelige
kilden på overvekt og fedme blant voksne i både Re og Tønsberg. Denne kilden er for snever
til å ha en verdi som indikator på forekomsten av overvekt og fedme blant voksne i
Re/Tønsberg. Sikre nasjonale tall foreligger heller ikke, men vi har Tromsøundersøkelsen og
Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT) og andre undersøkelser som kan gi
indikasjon på forekomsten også i landet for øvrig. Man må imidlertid ta høyde for at det mest
sannsynlig forekommer noen variasjoner mellom kommuner og landsdeler, og man må
derfor tolke prosentandeler o.l. med forsiktighet. Resultater fra ovennevnte undersøkelser
tyder på at de aller fleste voksne i Norge enten har overvekt eller fedme, og at mindretallet
har normal vekt (ca. 25% av menn og ca. 40% av kvinner er normalvektige)
(Kilde: https://www.fhi.no/nettpub/hin/levevaner/overvekt-og-fedme/#vaksne-og-overvekt).
Forekomst av undervekt, overvekt og fedme hos barn i Tønsberg og Re:
Tønsberg kommuner veier tredje- og åttendeklassinger hvert år. I 2018 ble 535
tredjeklassinger og 380 åttendeklassinger i Tønsberg veid.
Overvekt blant tredjeklassingene i Tønsberg har økt fra 10% i 2015 til 16% i 2018. Dette er
likt med målinger fra 2009. Folkehelseinstituttet sier at overvekt i denne perioden varierer
mellom 13% og 17%, så tallene fra Tønsberg føyer seg inn i denne variasjonen.
I Re ble det i skoleåret 2018/19 veid 108 elever i 3.klasse, 28 av disse var overvektige. Dette
tilsvarer 26%. Andelen overvektige barn ligger altså langt over landsgjennomsnittet.
Blant 3.klassingene i Tønsberg ble 3% registrert som undervektige. I Re ble 8.3% av
3.klassingene registrert med undervekt.
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Overvekt blant åttendeklassinger i Tønsberg er på 11%. Det er likt med tallene fra 2015.
I Tønsberg har man ikke hatt fokus på undervekt hos åttendeklassinger ved veiing, så her
har vi ikke tall. Vi har ikke tall fra veiing på 8.trinn i Re.
Tabell fra sesjon av 17-åringer viser at i Vestfold i 2011 var 8% av jentene og 12% av
guttene overvektige. 8% av guttene og 13% av jentene var undervektige. I følge denne
tabellen er undervekt mer vanlig for jenter enn overvekt, for gutter motsatt. Registreringen er
den siste målingen som er registrert på SSB.
Når det gjelder vurdering av enkeltpersoners grad av overvekt og fedme, er ikke KMI alltid
like egnet fordi flere andre faktorer spiller inn. En svakhet ved KMI er for eksempel at den
ikke skiller mellom fett- og muskelmasse. For helsen har det dessuten betydning hvordan
fettet er fordelt på kroppen. Likevel er dette det beste målet vi har per i dag for å se på
vektutviklingen i befolkningen.

Overvekt og fedme i befolkningen har økt de siste tiårene, og er et av de store
folkehelseutfordringene globalt. Helseundersøkelser viser at 1 av 6 barn har overvekt, eller
fedme, mens 1 av 4-5 voksne har fedme (Folkehelserapporten 2017). Forekomsten av
overvekt og fedme ser også ut til å være ulikt fordelt etter sosioøkonomisk posisjon, i hvert
fall for fedme. Det foreligger også forskjeller i forekomsten av overvekt og fedme mellom
landsdeler og mellom by og bygd (Kilde: www.fhi.no ).
Forskning viser at kun 20% lykkes med en varig vektreduksjon når man først har blitt
overvektig (Wing, Pelan; 2005, Long-term weight loss maintenance). Dette skyldes ikke kun
manglende motivasjon og selvdisiplin hos enkeltindividet, men også ufrivillige
forsvarsmekanismer fra kroppens side som bidrar til å holde kroppsvekten oppe. Derfor er
tidlig forebygging viktig for å kunne motvirke denne vektutviklingen, blant annet gjennom å
tilrettelegge for gode kostholds- og aktivitetsvaner allerede i barneårene.
Overvekt hos voksne er definert som en kroppsmasseindeks (KMI) (Kg/ m2) lik/eller høyere
enn 25. Fedme er definert som en KMI >30,0. For barn brukes Iso-KMI som beregner
kroppsmasseindeksen ut ifra alder, kjønn, høyde og vekt.
Tabell for klassifisering av kroppsmasseindeks (KMI):
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Overvekt og fedme hos voksne i Re og Tønsberg
Som nevnt innledningsvis har vi ingen sikre tall som kan si noe om forekomsten av overvekt
og fedme i Re og Tønsberg kommune. Det foreligger heller ikke sikre nasjonale tall, men
basert på ulike datakilder der vekt er kartlagt i Norge har ca. 1 av 4 middelaldrende menn og
ca. 1 av 5 kvinner fedme (Kilde: Folkehelserapporten 2017). Det foreligger også
undersøkelser som viser at det er flere overvektige enn normalvektige voksne i Norge.
Forekomsten av fedme (BMI mer enn 30) er økende og har vært gjenstand for en jevn
økning siden 1975 som figuren under fra Verdens Helseorganisasjon illustrerer.

Undervekt, overvekt og fedme hos barn og unge i Tønsberg og Re
Overvekt
3.klasse: 535 tredjeklassinger i Tønsberg er veid høst 2018. Andel tredjeklassinger med
overvekt var 16%; 87 elever. Forekomsten av fedme var 0%. Forekomsten av overvekt blant
tredjeklassinger i Norge har variert mellom 13% og 17% på alle målinger fra 2008 til 2016
(ref. Folkehelseinstituttet), gjennomsnittlig har 3% av tredjeklassinger i Norge i denne
perioden fedme. Tønsberg har nå samme andel overvekt blant tredjeklassinger som i 2009,
da forekomsten var 16%. Det er imidlertid viktig å merke seg at dette er gjennomsnittstall, og
forekomsten av overvekt mellom skolene varierer. Folkehelseinstituttet sier at andel
tredjeklassinger i Norge med overvekt har stabilisert seg.
I Re ble det i skoleåret 2018/19 veid 108 elever i tredje klasse, 28 av disse var overvektige.
Dette tilsvarer 26%. Andelen overvektige barn ligger altså langt over landsgjennomsnittet.

42

8.klasse: 455 elever gikk i åttendeklasse høst 2018 i Tønsberg. 380 av disse ble veid
(84%).Av disse ble 11% målt med overvekt. Dette er likt med tallene fra 2015. Vi har ikke fått
tall fra veiing på 8.trinn i Re.
Undervekt
3.klasse: I Tønsberg ble 26 tredjeklassinger registrert som undervektige i 2018, det tilsvarer
3%. Her er det stor variasjon mellom skolene. I 2015 var tallet 6% og i 2014 3.4%.
I Re ble 9 av 108 tredjeklassinger registrert med undervekt. Dette tilsvarer 8.3% og er
dermed en del høyere enn i Tønsberg. Det finnes ikke gode nasjonale tall å sammenligne
med når det gjelder undervekt blant 3. klassinger i Norge.
Undervekt er en lite dokumentert situasjon blant barn i Norge. Det kan synes som om
utfordringen er underkommunisert og at vi trenger å sette mer fokus på området. Undervekt
ser ut til å være en større utfordring i sentrale strøk hvor utdanningsnivået er høyere. (Se
tabell under) Vi har for tiden et samfunn hvor det å være slank/tynn har høy sosial status og
kobles mot vellykkethet og kontroll over eget liv. Dette kan gjøre at det er forbundet med
visse utfordringer å ta opp temaet både i media, i et folkehelseperspektiv og med foreldre av
undervektige barn. At et barn er undervektig trenger ikke henge sammen med
spiseforstyrrelser. Det er grunn til å tro at norske helsemyndigheters store fokus på å
redusere bruk av fett i familiers kosthold kan være en medvirkende årsak til at en stadig
høyere andel barn blir undervektige. Senere i kapittelet diskuterer vi ulike årsaker nærmere.
I Tønsberg har man ikke skrevet ned undervekt hos åttendeklassinger ved veiing. Dette
indikerer hvor lite fokus sentrale myndigheter har hatt på temaet tidligere.
Vi har ikke fått tall fra 8.klassinger i Re.
Ungdatatall fra 2017 viser følgende tall for spiseproblematikk i Tønsberg:
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Vi ser at egenrapporterte utfordringer rundt mat og spising er forholdsvis høy blant jenter på
ungdomsskolen, gutteandelen er en del lavere. Rapporteringen viser uansett at dette er et
tema vi må arbeide med for å forhindre utfordringer blant barn og unge rundt spising og
helse.
Søk på folkehelseinstituttet på undervekt hos barn gir ingen nyere informasjon, kun svar på
spiseforstyrrelser. Mange rapporteringer på overvekt.
Hos SSB finnes ikke tall på undervekt nyere enn fra 2012.
Følgende tabell fra SSB gir et nyttig perspektiv:

Overvekt/fedme

Undervekt

Undervekt og overvekt/fedme, jenter og gutter født 1994, etter sentralitet. 2011.
Prosent1
Totalt

10,6

9,1

Minst sentrale kommuner

14,6

7,1

Mindre sentrale kommuner

13,0

6,5

Noe sentrale kommuner

11,6

8,8

Sentrale kommuner

9,4

9,8

1

For definisjon av sentralitet, se http://www4.ssb.no/stabas/ItemsFrames.asp?ID=5285601 & Language=nb

© Statistisk sentralbyrå

Tabellen viser at vi i mindre sentrale kommuner i Norge har en dobbelt så høy andel
overvektige som undervektige, hhv 14.6% og 7.1%. I sentrale kommuner er andelen omtrent
lik: 9.4% overvektige og 9.8% undervektige. I sentrale strøk har en større andel høy
sosioøkonomisk status, så det er mulig at det er denne sammenhengen som vises i tabellen.
Det er ikke mulig å finne tall på dette etter 2011. Her trenger vi mer registrering og forskning.
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Vi har lite materiale på vekt blant eldre ungdom, men tall fra Vernepliktsverket på unge ved
sesjon (17 år) viser følgende:

Tabellene viser at i Vestfold i 2011 var 8% av jentene og 12% av guttene overvektige. 8% av
guttene og 13% av jentene var undervektige. For jenter er altså undervekt mer vanlig enn
overvekt, for gutter motsatt. «Samtidig er det viktig å huske at vekten er oppgitt av de unge
selv, ikke samlet ved objektive fysiske målinger. Datagrunnlaget er kun fra ett år, 2010, og
dermed vet vi fortsatt ikke hvordan utviklingen av undervekt har vært over tid.» Kjelvik
(2013).
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Julie Kjelvik skriver i en artikkel fra 2013 følgende om selvrapportering generelt, samt sett
opp mot denne vektmålingen på sesjon i 2011: «Hovedtendensen er at vekten generelt er
lavere når den er selvrapportert enn når den senere måles på sesjon…» Hun konkluderer på
samme måte som vi gjør at ut fra «egen rapporterte opplysningene ser det ut til at undervekt
er mer vanlig enn overvekt blant jenter, og omvendt for gutter» Kjelvik (2013). Kjelvik gir
også en mulig forklaring på hvorfor undervekt er underkommunisert, som vi skal se på nå.
I hvilken grad utgjør undervekt et problem for folkehelsen?
Ovenfor har vi undret oss over underkominiseringen av undervekt. Hva er årsaken til det, og i
hvilken grad er undervekt et problem sett i forhold til folkehelse? Både i forskningslitteratur
og media viser mange til overvekt som et økende problem, mens undervekt i mindre grad
debatteres og tallfestes … Kjelvik (2013) oppgir flere mulige forklaringer på hvorfor undervekt
ikke er like fremtredende i debatten som overvekt:
«… det kan skyldes at man omtaler sykdommene i stedet for utfallet av sykdommen,
som kan være at man veier lite».
«Det kan også ha sammenheng med at undervekt ikke fører til helseproblemer i
samme grad som overvekt»
«Av denne fragmenterte informasjonen» (som finnes) «kan man enten slutte at
undervekt blant barn og unge ikke er et problem i Norge, eller at det er vanskelig å
måle og entydig konkludere, siden barns kropp er i vekst og endring».
«En hypotese kan være at det ikke har vært veldig viktig å følge med på denne siden
av utviklingen siden fokus har vært på vektøkningen i befolkningen». Kjelvik, J.
(2013). Undervekt og overvekt blant jenter og gutter. 17-årige ungdommer – hver 10.
jente undervektig? Samfunnsspeilet, 27(1), 13-19.

Velger vi å legge disse betraktningene til grunn, pekes det på flere mulige grunner til at
undervekt er underkommunisert. Det at undervekt ikke fører til helseproblemer i samme grad
som overvekt, er også påpekt av kommuneoverlegene i Tønsberg og Re, og det at undervekt
i mange sammenheng ses som en følge av sykdom, hvor sykdommen kommer i fokus, gir
oss følgende mulige hypotese:


Undervekt får mer oppmerksomhet når den knyttes til sykdom, men mer «indirekte»
gjennom behandlingen av sykdommen, og da samtidig behandling av undervekten.

Tidligere i kapitelet knyttet vi undervekt til et samfunn hvor det å være slank/tynn har høy
sosial status og kobles mot vellykkethet og kontroll over eget liv. I en slik situasjon er det
antagelig samfunnet og statusen til å være vellykket og slank som er «sykdommen», ikke
nødvendigvis spiseforstyrrelse eller annen sykdom. Men presset på vellykkethet gjennom
utseende og vekt og stort kroppspress kan føre til psykiske problemer og spiseforstyrrelser.
Ungdata har dokumentert presset ungdommen føler, særlig jentene som fører til at de sliter
psykisk. I en slik setting gir det mening å også holde fokus på undervekt, særlig i forhold til
unge jenter.
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Oppsummert er overvekt fortsatt det største problemet og skaper fortsatt de største
helseproblemene sammenlignet med undervekt. Det understrekes også av
kommuneoverlegene i Tønsberg og Re. Samtidig har vi sett at undervekt knyttet til sykdom
faktisk får fokus og behandling gjennom behandlingen av sykdommen. Undervekt er likevel
en utfordring, spesielt overfor unge jenter som føler på kroppspress og status om å være
vellykket, slank og pen. Det er her det gir god grunn til å rette fokus på undervekt, sammen
med fokus på psykisk helse, samfunnsutviklingen knyttet til kroppspress, normer og status
knyttet til utseende.
Sykdommer
Diabetes type 2
Diabetes type 2 i et folkehelseperspektiv: Forekomsten av type 2-diabetes er usikker og
behandling av sykdommen varierer. Bruk av midler til behandling av type 2-diabetes kan
brukes som en indikator på forekomst av type 2-diabetes i befolkningen. Overvekt, fysisk
inaktivitet og røyking er viktige risikofaktor for utvikling av type 2-diabetes og forekomst av
type 2-diabetes kan derfor gjenspeile befolkningens levevaner.
Forekomst av diabetes type 2 i Tønsberg og Re: Bruken av blodglukosesenkende
legemidler for diabetes 2 (30-74år) i Tønsberg kommune før kommunesammenslåingen i
2020 ligger lavere enn landsgjennomsnittet. I perioden 2015-2017 hadde Tønsberg 34,4
tilfeller per 1000 innbyggere sammenlignet med 38,1 per 1000 på landsbasis, og 38,5 per
1000 for Vestfold. I Re kommune før kommunesammenslåingen i 2020 ligger bruken av
disse legemidlene høyere enn landsgjennomsnittet og høyere enn snittet i Vestfold for
perioden 2015-2017. Bruk av blodglukosesenkende legemidler i Tønsberg og Re er
gjennomgående høyere hos menn enn for kvinner, og dette er også tilfelle på landsbasis, og
i Vestfold. Tønsberg og Re har hatt en jevn økning i andelen brukere av
blodglukosesenkende legemidler de siste årene, (Kilde: Folkehelseinstituttet, Kommunehelsa
statistikkbank.)
Det knytter seg usikkerheter til forekomsten av diabetes nasjonalt, regionalt og lokalt, da
mange kan leve med diabetes uten å vite det. I tillegg kan diabetes 2 også behandles ved
livsstilsendringer som bedre kosthold og økt fysisk aktivitet.
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Andel per 1000 innbyggere

Brukere av legemidler til behandling av type-2 diabetes (30-74
år) - kjønn samlet, per 1000, standardisert
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Kilde: Folkehelseinstituttet, Kommunehelsa statistikkbank

Hjerte og karsykdommer
Hjerte- og karsykdommer i et folkehelseperspektiv: Utbredelsen av hjerte- og karsykdom
kan gi informasjon om befolkningens levevaner. Røyking, fysisk inaktivitet, diabetes, skadelig
alkoholforbruk, høyt blodtrykk, høyt kolesterolnivå og et ugunstig kosthold er risikofaktorer for
å utvikle hjerte- og karsykdommer.
Forekomst av hjerte- og karsykdom i Tønsberg og Re: Brukere av primærhelsetjenesten
grunnet hjerte- og karsykdom ligger i Tønsberg litt lavere enn landsgjennomsnittet og
vesentlig lavere enn gjennomsnittet for Vestfold. I perioden 2015-2017 hadde Tønsberg
101,7 brukere av primærtjenesten per 1000 innbyggere (begge kjønn samlet). Til
sammenligning er landsgjennomsnittet 104,8 per 1000, og snittet for Vestfold 110,8 per 1000
innbyggere. I Re ligger andelen kvinner og menn som har benyttet primærhelsetjenesten
pga. en hjerte- og karsykdom i perioden 2015-2017 høyere enn landsgjennomsnittet for
begge kjønn. Sammenlignet med Vestfold er det flere kvinner i Re som har benyttet
primærhelsetjenesten pga. en hjerte- og karsykdom, og færre menn. (Kilde:
Folkehelseinstituttet, Kommunehelsa statistikkbank).
Dødelighet av hjerte og karsykdom i Tønsberg: Dødeligheten av hjerte- og karsykdommer
i Tønsberg ligger litt over landsgjennomsnittet og gjennomsnittet for Vestfold for menn, mens
den ligger lavere for kvinner som grafen under viser. Re ligger vesentlig lavere enn både
landsgjennomsnittet og snittet i Vestfold på dødelighet blant menn, noe lavere blant kvinner.
Dødeligheten blant menn i Re og Tønsberg er over dobbelt så høy som for kvinner, og
spesielt høy i Tønsberg (Kilde: Folkehelseinstituttet, Kommunehelsa statistikkbank).
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Andel per 1000 innbyggere

Primærhelsetjenesten, brukere - hjerte- og
karsykdommer 0-74 år, per 1000
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Antall unike personer, 0-74 år i kontakt med fastlege eller legevakt per 1000 innbyggere per år. Dersom en
person har vært i kontakt med fastlege eller legevakt flere ganger i løpet av kalenderåret med samme sykdom/
lidelse, telles vedkommende kun én gang. Statistikken viser 3 års gjennomsnitt (dvs. gjennomsnitt for 3årsperioder) (Kilde: Folkehelseinstituttet, Kommunehelsa statistikkbank)

Dødelighet hjerte- og karsykdom 0-74 år, per 100 000,
standardisert
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Antall døde i aldersgruppen 0-74 år, per 100 000 innbyggere per år, alders- og kjønnsstandardisert. Kilde:
Folkehelseinstituttet, Kommunehelsa statistikkbank)

Demens
I følge Nasjonal kompetansetjeneste for Aldring og helse foreligger den ingen gyldige
estimater for forekomsten av demens i Norge. Det foreligger ulike anslag som varierer fra
70.000 til 104.000 nasjonalt. Aldring og helse gjennomfører på oppdrag fra Helsedirektoratet
en undersøkelse av forekomsten av demens i Norge for perioden 2016-2020
(https://www.aldringoghelse.no/demens/forekomst/).
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I følge Nasjonal kompetansetjenester Aldring og helse vil antallet personer med en
demenssykdom i fremtiden vil øke betydelig, selv om andelen med demens blant eldre går
ned. Det er signalisert mer pålitelige forekomsttall for Norge i løpet av 2020 når resultatene
fra overnevnte undersøkelse på oppdrag fra Helsedirektoratet foreligger.
Helseøkonomisk analyse AS har tidligere (2016) utarbeidet en rapport om demensprevalens
i Vestfold frem mot 2040 på bestilling fra prosjektet Demenslandsby i Vestfold. Rapportens
beregninger baserer seg på internasjonale studier og forskningsresultater og viser en
betydelig økning av antall personer med demens i Vestfold i perioden 2016-2040 (fra rundt
4000 personer i 2016 til rundt 8000 i 2040). Rapporten må imidlertid tolkes med forsiktighet
ettersom det foreligger store usikkerheter til hvorvidt internasjonale studier og
forskningsresultater er representative for Norge.
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Kreft
Kreft i et folkehelseperspektiv: Kreft er en fellesbetegnelse på en rekke sykdommer som
kan ha ulike risikofaktorer og sykdomsforløp. Kosthold, fysisk aktivitet, røyke- og
alkoholvaner er faktorer som har betydning for kreftforekomsten. Det anslås at ett av tre
krefttilfeller henger sammen med levevaner. En endring i befolkningens levevaner har derfor
et stort potensial til å redusere risikoen for å utvikle kreft.
Kreft, nye tilfeller i Tønsberg og Re: Tønsberg ligger over landsgjennomsnittet og snittet
for Vestfold for antall nye krefttilfeller (alle krefttyper totalt). I perioden 2008-2017 hadde
Tønsberg 658 nye krefttilfeller (alle krefttyper) per 100 000 innbyggere. Landsgjennomsnittet
var 614 per 100 000, mens snittet for Vestfold var 659 per 100 000 i samme periode. Re
ligger under landsgjennomsnittet i perioden 2008-2017 med ca. 593 nye tilfeller av kreft, og
vesentlig lavere enn snittet i Vestfold. De fleste nye krefttilfeller er kreft i fordøyelsesorganer,
brystkreft og prostatakreft. Deretter følger tykk- og endetarmskreft, lungekreft og kreft i
lymfatisk og bloddannende vev (Kilde: Folkehelseinstituttet, Kommunehelsa statistikkbank).
Kreft, dødelighet i Tønsberg og Re: Tønsberg ligger over landsgjennomsnittet, men lavere
enn gjennomsnittet for Vestfold når det gjelder dødelighet av kreft (alle krefttyper samlet).
Dødeligheten (0-74 år) samlet for begge kjønn i perioden 2008-2017 i Tønsberg er ca. 125
per 100 000 (10 års glidende gjennomsnitt). Landsgjennomsnittet er ca. 110 per 100 000,
mens snittet for Vestfold ca. 121 per 100 000. Det er noe høyere dødelighet for enn for
kvinner i Tønsberg og Re. Dette er også tilfelle på landsbasis, og i Vestfold (Kilde:
Folkehelseinstituttet, Kommunehelsa statistikkbank).

Figuren under viser antall nye tilfeller av kreft i Re og Tønsberg, og Re og Tønsberg samlet.
Som det fremgår av grafen forekommer flere nyre krefttilfeller blant menn enn blant kvinner.
For begge kjønn øker antallet krefttilfeller i perioden 1999-2008 og i perioden 2008-2017.

Antall nye tilfeller

Nye tilfeller av kreft i Re og Tønsberg 1999-2017
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
1999-2008
2008-2017

Kvinner
Menn
Tønsberg
104,2
117,6
132,7
153,6

Kvinner

Menn
Re

19,4
21,1

20,2
29,4

Kvinner
Menn
Samlet Re/Tønsberg
123,6
137,8
153,8
183

(Kilde: Folkehelseinstituttet, kommunehelsa statistikkbank)
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Grafen nedenfor viser fordelingen av nye tilfeller av kreft i perioden 1999-2017 for begge
kjønn fordelt på ulike krefttyper. Av grafen fremgår det at alle krefttyper har økt i perioden, for
begge kjønn, bortsett fra kategorien brystkreft som er mer eller mindre stabil. For menn
representerer prostatakreft den største kategorien, og denne har også vært gjenstand for en
relativt stor økning når en sammenligner nye tilfeller i perioden 1999-2008 med perioden
2008-2017.

Nye tilfeller av kreft Re og Tønsberg samlet, fordelt
på kreftdiagnoser 1999-2017
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(Kilde: Folkehelseinstituttet, kommunehelsa statistikkbank)

KOLS
KOLS i et folkehelseperspektiv: Om lag 200 000 nordmenn har trolig KOLS, og av disse
har mer enn halvparten diagnosen uten å vite om det. Forekomsten er økende, særlig blant
kvinner. Hovedårsaken er røyking som forklarer to av tre tilfeller, men arbeidsmiljø og
arvelige egenskaper spiller også en rolle. Forekomst av KOLS kan derfor si noe om
befolkningens røykevaner (Kilde: Folkehelseinstituttet, Kommunehelsa statistikkbank).
Forekomst av KOLS i Tønsberg og Re: Det er manglende oversikt over utbredelsen av
KOLS, men legemiddelbruk kan være en indikator på sykdomsforekomst i befolkningen.
Tønsberg ligger litt lavere enn landsgjennomsnittet og gjennomsnittet for Vestfold når det
gjelder antall legemiddelbrukere for KOLS og astma i alderen 45-74 år. Re ligger høyere enn
snittet for landet og snittet i Vestfold (se grafen nedenfor (Kilde: Folkehelseinstituttet,
Kommunehelsa statistikkbank).
Dødelighet av KOLS i Tønsberg og Re: Det er en høyere dødelighet av KOLS i Tønsberg
sammenlignet med landsgjennomsnittet og gjennomsnittet for Vestfold. I perioden 20082017 var gjennomsnittlig dødelighet i Tønsberg 13,2 per 100 000. Sammenligningstall for
Vestfold og Norge var på henholdsvis 12,6 og 12,1 per 100 000 innbyggere. Tall for Re er
ikke publisert offentlig av anonymitetshensyn. (Kilde: Folkehelseinstituttet, Kommunehelsa
statistikkbank).
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Legemiddelbrukere KOLS og astma 45-74 år, begge
kjønn per 1000 innbyggere
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Kilde: Folkehelseinstituttet, Kommunehelsa statistikkbank. Antall legemiddelbrukere KOLS og astma, per 1000
standardisert, kjønn samlet

Kilde: Folkehelseinstituttet, Kommunehelsa statistikkbank. Dødelighet KOLS (J44) , kjønn samlet. Per 100 000,
standardisert.
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Andel per 1000 innbyggere

Muskel og skjelettplager
Tønsberg har en lavere forekomst av muskel og skjelettplager (eks. brudd og skader) målt
ved brukere av primærtjenesten enn landsgjennomsnittet og snittet i Vestfold. Det har vært
en marginal reduksjon i perioden 2015-2017 sammenlignet med perioden 2013-2015. I Re
ligger andelen vesentlig høyere enn både landsgjennomsnittet og snittet i Vestfold.

Muskel og skjelettplager (eksl. brudd og skader) brukere i primærhelsetjenesten - kjønn samlet per
1000 innbyggere
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Psykisk helse
Psykisk helse i et folkehelseperspektiv: Psykiske helseplager er en av dagens største
folkehelseutfordringer, og fører til nedsatt livskvalitet, uførhet og tidlig død for mange. De
vanligste lidelsene blant voksne er angst, depresjon og rusbrukslidelser. Blant barn og unge
er det angst, atferdsforstyrrelser og affektive lidelser som er vanligst. For ikke-dødelig
helsetap er psykiske lidelser og rusbrukslidelser på andreplass etter muskel- og
skjelettlidelser. Det finnes ingen holdepunkter for at andelen med psykiske lidelser øker i den
voksne befolkningen. Derimot observerer vi en økning i andelen unge jenter som rapporterer
et høyt nivå av psykiske plager og som oppsøker helsetjenesten for sine plager.
Forekomsten av psykiske plager er høyere blant innvandrere fra lav og middelinntektsland
enn i den øvrige befolkningen. Dette finner vi for både voksne, barn og unge med
innvandrerbakgrunn.
I løpet av 12 måneder vil rundt 16-22 prosent av den voksne befolkningen ha en psykisk
lidelse.
Befolkningsstudier i Norge har vist at omkring 7 prosent av barn i førskole- og skolealder har
symptomer forenlige med en psykisk lidelse på undersøkelsestidspunktet. Rundt 5 prosent
og av barn og ungdom i alderen 0-17 år behandles hvert år i psykisk helsevern for barn og
unge (BUP).
Gutter har høyest risiko for utviklingsforstyrrelser som debuterer tidlig i livet, som ADHD,
autismespekterforstyrrelser og Tourettes syndrom.
Fra puberteten og oppover er det en overhyppighet av depresjon, angstlidelser,
tilpasningsforstyrrelser og spiseforstyrrelser hos jenter. Blant jenter i alderen 15-17 år har
andelen som får diagnoser i BUP steget i femårsperioden fra 2011 til 2016, fra 5 prosent til 7
prosent per år.
Befolkningsundersøkelser indikerer også en økt belastning av psykiatriske symptomer hos
tenåringsjenter de senere årene.
Barn og ungdom med innvandrerbakgrunn har noe høyere forekomst av psykiske plager enn
barn og ungdom med norsk bakgrunn. Det er imidlertid store forskjeller mellom ulike
landgrupper. (Folkehelserapporten 2018).
Økt dødelighet, sykdomsrisiko, sykemeldinger og uførepensjon er noen av de viktigste
følgene av psykiske sykdommer. Selvmord medfører mange tapte leveår og er en stor
belastning for de etterlatte.
Risikofaktorer
-Individuelle temperamentstrekk som disponerer for psykiske lidelser og problemer (slike
temperamentstrekk er også i stor grad genetisk betinget)
- Uheldige forhold rundt graviditet og fødsel, som alkoholbruk hos mor i svangerskapet,
prematur fødsel og lav fødselsvekt
- Psykiske lidelser, psykiske problemer eller rusmisbruk hos foreldrene
- Samlivsbrudd eller konflikt mellom foreldrene
- Omsorgssvikt, mishandling og overgrep
- Sosial isolasjon og mobbing
- Flyktningebakgrunn og traumatiske erfaringer fra opprinnelseslandet
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- Belastende livshendelser i familien
- Lav sosioøkonomisk status
(Folkehelserapporten 2018)
Forekomst av psykiske lidelser i Tønsberg og Re: Forekomsten av psykiske symptomer
og lidelser i Tønsberg og Re er høyere enn landsgjennomsnittet ifølge folkehelseprofilen
2019. Re har noe høyere forekomst enn Tønsberg. (målt ved brukere av
primærhelsetjenesten og bruk av legemidler mot psykiske lidelser). Dette gjelder både
aldersgruppen 0-74 år og 15-29 år.
I Tønsberg er andelen personer i aldersgruppen 15-29 år som har kontaktet fastlege eller
legevakt grunnet psykiske symptomer eller lidelser er i Tønsberg 163 tilfeller per 1000
innbyggere (3 års glidende gjennomsnitt fra 2012-2014). Til sammenligning er
landsgjennomsnittet 142 tilfeller per 1000 innbyggere, og gjennomsnittet for Vestfold er 169
per 1000. I Ungdataundersøkelsen 2014 rapporterer 9% av ungdommene i Tønsberg om
høy grad av depressivt stemningsleie (Kilde: Ung i Tønsberg 2014).
I aldersgruppen 0-74 år er forekomsten 159 per 1000 innbyggere. For Re er forekomsten
166. Dette er lavere enn gjennomsnittet for Vestfold og hele landet på 171 og tilfeller per
1000 innbyggere, men høyere enn landsgjennomsnittet på 158 per 1000 innbyggere Det ser
ut til å være en økende trend av personer som oppsøker primærtjenesten grunnet psykiske
symptomer og lidelser de siste årene (Kilde: Folkehelseinstituttet, Kommunehelsa
statistikkbank).
Legemiddelbrukere grunnet psykiske lidelser er i Tønsberg 141 per 1000 innbyggere. Dette
er på linje med gjennomsnittet for Vestfold, men høyere enn landsgjennomsnittet på 131 per
1000 innbyggere. Høyest er forbruket av sovemidler og angstdempende midler (Kilde:
Folkehelseinstituttet, Kommunehelsa statistikkbank).

Grafene nedenfor viser andelen innbyggere per 1000 som har vært i kontakt med
primærhelsetjenesten grunnet psykiske symptomer/lidelser, fordelt på 3 ulike aldersspenn i
perioden 2011-2013. Alle grafene er basert på statistikk hentet fra Folkehelseinstituttets
statistikkbank.
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Som det fremgår av grafene ovenfor ligger både Re og Tønsberg over snittet på landsbasis i
alle aldersgrupper og år. I alle tilfeller øker også andelen innbyggere som oppsøker
primærhelsetjenesten grunnet psykiske lidelser og/eller symptomer på dette. Det foreligger
imidlertid ett unntak, der utviklingen går en mer positiv retning enn den mer generelle nevnte
økningen ovenfor. I Re kommune har andelen som har oppsøkt primærhelsetjenesten pga.
psykiske lidelser/symptomer i aldersgruppen 45-75 år gått ned i perioden 2015-1017, for alle
andre som er synliggjort i grafen ovenfor er andelen gått opp, aller mest i Vestfold fylke sett
under ett.
Ungdataundersøkelsen 2017 viser at depressivt stemningsleie er en utfordring blant
ungdomsskoleelever. Totalt rapporterer 14% av ungdomsskoleelevene i Tønsberg om ”høy
grad av depressivt stemningsleie”. Andelen i 2014 var 9%.
I Re var andelen ungdomsskoleelever i 2017 med høy grad av depressive plager 16%.
Dette er 2% høyere enn landsgjennomsnittet på 14%. I 2013 var denne andelen 15%.
Andelen jenter med høy grad av depressive plager er langt høyere enn hos guttene. I
Tønsberg er 21% av jentene samlet på ungdomstrinnet i denne kategorien, 6% av guttene.
Hvis vi ser på utviklingen utover i tenårene ser vi at andelen gutter med psykiske helseplager
er stabil på rundt 6%, men andelen jenter stiger til 28% i tiende klasse og holder seg rundt
denne andelen gjennom tenårene.
Denne utviklingen er lik med Norge som helhet.
I Re er andelene 23% av jentene, og 7% av guttene samlet for ungdomstrinnet. I Re er
forskjellene mellom klassetrinnene forholdsvis stor: For guttene er andelene i hhv 8.9. og
10.trinn: 7%, 0% og 13%. For jentene er andelene 14%, 16% og 37%. Andelen jenter med
stor grad av psykiske utfordringer på tiende trinn i Re i 2017 er altså uvanlig høy.
Andelen gutter på dette trinnet er også dobbelt så høy som snittet i Norge og i Tønsberg,
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men her ser vi at det ikke er noen på 9.trinn, så dermed blir gjennomsnittstallet for guttene
omtrent likt med landet forøvrig.
Vi vet at det er en sammenheng mellom psykisk uhelse og en rekke faktorer som
skolestress, foreldrerelasjon, fattigdom, høy andel timer brukt på sosiale medier og
kroppspress. På alle disse områdene er sammenhengen sterkere for jentene. Under er
gjengitt noen av tabellene som er gjort for Tønsberg kommune av KORUS-sør fra
ungdataresultatene i 2017.
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Arbeidet med å styrke barn og unges psykiske helse er kanskje vårt viktigste
folkehelsearbeid fremover. Ytterligere forskning på sammenhenger rundt utfordringen er
nødvendig. Det er også viktig å finne ut mer om hvorfor andelen jenter med høy grad av
depressive plager er så mye høyere enn gutters, samt hvorfor den øker år for år.
Folkehelseinstituttet sier følgende i sin rapport: Psykisk helse i Norge 2018:
«Vi observerer en bekymringsfull økning i andelen unge jenter med et høyt nivå av psykiske
plager»… «Denne trenden er det viktig å følge de kommende årene. Vi bør også styrke
kunnskapen om årsaken til og konsekvensene av en slik økning, og hvordan de psykisk
plagene kan reduseres.» Psykisk helse i Norge (2018: 170).
Ensomhet
I Ungdataundersøkelsen 2017 oppga 18% av ungdomsskoleelevene i Re at de ofte var
ensomme, 17% i Tønsberg sa det samme. I andel er det ingen økning fra 2014. Hvis vi ser
på forskjellen mellom kjønn er 8% av guttene i Re og 12% av guttene i Tønsberg mye plaget
av ensomhet på ungdomsskolen. Blant jentene i Re er det hele 26% som ofte er plaget av
ensomhet, 23% av jentene i Tønsberg rapporterer det samme. Ensomhet øker for hvert trinn
på ungdomsskolen, spesielt for jentene. Tallene for Norge totalt var at 5% av guttene og 13%
av jentene var mye plaget av ensomhet. Disse tallene er fra 2018.
Det ser altså ut som om både gutte- og jenteandelen i både Tønsberg og Re er over
gjennomsnittet i Norge. Andelen jenter i Tønsberg og Re er hhv 23% og 26%, mens snittet i
Norge var 13%. At også gutteandelen er til dels langt høyere, spesielt i Tønsberg er
alarmerende.
Det må sies å være alvorlig høye tall i våre kommuner når det gjelder andel unge som ofte er
plaget av ensomhet, og en utfordring som nye Tønsberg kommune må arbeide målbevisst
med.
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I Helhetlig rusmiddelpolitisk handlingsplan Re kommune 2018-2020 tolker man Ungdata og
funn herfra på en litt annen måte. Her har man sett på Ungdatas Trendrapport for Re
kommune 2017 hvor ungdata 2017 sammenlignes med ungdata 2013, hvor det står
følgende: «Ungdata viser at Re kommune scorer bedre på områder som har med psykisk
helse og relasjoner mellom voksne og barn når Ungdata 2017 sammenlignes med Ungdata
2013. Det er færre som opplever at «alt er et slit» og antall «ulykkelige og deprimerte»
tenåringer har gått ned. Troen på «framtiden» er økt og det å være «stiv og anspent» har
gått ned. Spesielt har antall ungdommer som opplever at de er «ensomme» gått ned fra 25%
til 18%.»
At man løfter fram en positiv nedgang er bra, men samtidig er det fortsatt høye tall, tross en
positiv nedgang.
I ungdata junior fra 2018 oppgir totalt 5% av barneskoleelevene i 5.6.og 7.trinn i Re at de er
mye plaget av ensomhet. Det samme tallet i Tønsberg er 6%. Gjennomsnittstallet i Norge for
de samme klassetrinnene i 2018 er også 6%.
Også på barnetrinnet er andelen jenter som er mye plaget av ensomhet høyere blant jentene
enn guttene både i Tønsberg og i landet som helhet. I Re er gutteandelen på barnetrinnene
høyere enn jenteandelene.
5.6. og 7.trinn i Re:
Gutter: hhv 10%, 2%, 6%
Jenter: hhv 4%, 2%, 2%
5.6.og 7.trinn Tønsberg:
Gutter: hhv 2%, 2%, 5%
Jenter: hhv 5%, 8%, 12%
5.6.og 7.trinn Norge:
Gutter: hhv 4%, 4%, 5%
Jenter: hhv 6%, 7%, 10%
Vi ser altså at tallene for guttene i Re og jentene i Tønsberg også på barnetrinnet, er høyere
enn landsgjennomsnittet.
Analyser av funnene i Ungdataundersøkelsen viser at det er samvariasjon mellom dårlig
familie økonomi og ensomhet. Det er også stor grad av samvariasjon når det gjelder tid brukt
på sosiale medier og symptomer på psykisk uhelse og ensomhet. Dette gjelder spesielt for
jentene, og spesielt når tiden på nettet brukes på sosiale medier.
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3. Oppvekst og levekårsforhold
Oppvekst og levekår er viktige premisser for helse og livskvalitet. Med oppvekst- og
levekårsforhold menes for eksempel økonomiske vilkår, bo- og arbeidsforhold, og
utdanningsforhold. Økonomiske forhold kan omfatte andel med lavinntekt og
inntektsforskjeller. Arbeid omfatter bl.a. tilknytning til arbeidslivet, sykefravær og
uføretrygding. Utdanningsforhold omfatter f.eks. andel med høyere utdanning og frafall fra
videregående skole. Levekår defineres i et samspill mellom individuelle faktorer og ressurser
og de muligheter en har til å realisere disse på arenaer som skole, arbeid osv. (Kilde:
Helsedirektoratet, 2013, God oversikt – en forutsetning for god folkehelse).
Barnehagedekning og kvalitet.

Indikator
Andel barn 1-5 år med barnehageplass, i forhold
til innbyggere 1-5 år
Andel barnehagelærere i forhold til
grunnbemanning. Viser andelen årsverk av
grunnbemanning med barnehagelærerutdanning.
inkludere pedagogiske ledere samt annen
grunnbemanning.

Tønsberg
(2018)

Re (2018)

93,6 %

Landet
uten Oslo
(2018)
89,2%
92,1%

46,1%

44,8%

40,8%

Kilde: SSB Kostra, C. Barnehager- kvalitet, Reviderte tall per 17.06.2019

Trivsel og mobbing i skolen
Trivsel
89,2% av elevene i Tønsberg og 88 % i Re trives godt eller svært godt på skolen, og ligger
likt med landsgjennomsnittet og snittet for Vestfold. 7,6% av elevene i Tønsberg og 8,7% i
Re oppgir å ”trives litt”. Re ligger likt med landsgjennomsnittet (8.7%), og litt høyere enn
Vestfold (8.2%). Tønsberg ligger litt lavere enn landsgjennomsnittet og lit lavere enn
Vestfold. Andelen av elevene som oppgir ”trives ikke noe særlig”, eller ”trives ikke i det hele
tatt” er 3,8% i Tønsberg og 3,3% i Re. Dette tilsvarer 84 elever i Tønsberg, og 21 elever i
Re. Andelen er snittet for Vestfold (se figur under – Re er ikke tatt med i figur).
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Figur: Trivsel blant elevene i skolen for Tønsberg, Vestfold og Nasjonalt.

Kilde: Conexus Insight; Elevundersøkelsen 2018.

Kilde: Conexus Insight; Elevundersøkelsen 2018.

95,4% av elevene i Tønsberg og 95% i Re oppgir at de alltid eller ofte har noen å være
sammen med i friminuttene. Landsgjennomsnittet ligger på 94,9% og 94,4% for Vestfold.
0,65 % av elevene i Tønsberg og 0,8% i Re oppgir at de sjelden eller aldri har medelever å
være sammen med i friminuttene. Dette tilsvarer 17 elever i Tønsberg. Andelen som oppgir
at de sjelden eller aldri har medelever å være sammen med i friminuttene er litt lavere enn
landsgjennomsnittet (1,06%) og gjennomsnittet for Vestfold (1,04%).
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Figur: Andel av elever som oppgir å ha medelever å være sammen med i friminuttene.
Tønsberg (skole), Vestfold og Nasjonalt.

Kilde: Conexus Insight; Elevundersøkelsen 2018.

Trivsel og motivasjon i skolene i Tønsberg
 51,74 % av elevene i Tønsberg oppgir å ha høy trivsel og motivasjon i skolen.
Andelen som oppgir det samme på landsbasis er 48,81%, og 50,12% i Vestfold.
 9,86 % av elevene i Tønsberg oppgir å ha høy motivasjon, men lavere trivsel.
Andelen er litt høyere enn for landet som helhet (8,74%) og Vestfold (9,84 %).
 20,09% av elevene i Tønsberg oppgir at de trives godt på skolen, samtidig som at
motivasjonen ikke er så høy. For denne gruppen står det sosiale fellesskapet på
skolen i fokus- skolen blir i større grad et sted å være, ikke et sted å lære. Tønsberg
ligger litt bedre enn landsgjennomsnittet på 22,5%, og Vestfold på 20,67%.
 4,67 % av elevene i Tønsberg oppgir at verken trivselen eller motivasjonen er så høy.
Tønsberg har en litt lavere andel i denne kategorien sammenlignet med
landsgjennomsnittet (4,78%) og snittet for Vestfold (4,70%). 13,64% av elevene
oppgir at de er middels motiverte, og synes miljøet er middels godt. Dette er på litt
mindre enn landsgjennomsnittet (15,17%) og snittet for Vestfold (14,67%).
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Kilde: Conexus Insight; Elevundersøkelsen 2018.

Mobbing
I elevundersøkelsen 2018-19 svarte elever fra 5.-10. trinn i Tønsberg på spørsmålet: «Er du
blitt mobbet på skolen de siste månedene?» 80,4 % svarte «ikke i det hele tatt», 13,9%
svarte «en sjelden gang», - 2,3% elever svarte «2-3 g. i mnd», 1,26 % svarte «omtrent en
gang i uken» og 2,17% svarte «flere ganger i uken». Tønsberg ligger litt bedre an enn
landsgjennomsnittet og snittet for Vestfold på samtlige indikatorer.
Figur: Mobbing på skolen blant 5-10 trinn. i Tønsberg, Vestfold og Nasjonalt.

Kilde: Conexus Insight; Elevundersøkelsen 2018.
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I Re er antall elever som sier de blir mobbet meget lav for 10. trinn, mens det dessverre er
økt for elevene som gikk ut 7.trinn sommeren 2019. 5.5 % i 2016-2017, 6.1% i 2017-2018
og 8.3 % i 2018-2019. Tallene var spesielt høye for en skole. Dette har blitt identifisert og tatt
tak i. Elevene på dette trinnet har nå begynt på Revetal ungdomsskole (Kilde:
Tilstandsrapporte for grunnskolen i Re 2018-2019)
Det er stort fokus på mobbing i alle skolene både i Tønsberg og Re. Skolene har gode rutiner
i forhold til trygt og godt skolemiljø. Det blir fattet aktivitetsplaner, og tiltak blir iverksatt. Selv
om det er grunn til å tro at det alltid vil finnes mobbing i skolen, skal det likevel legges til
grunn en nulltoleranse som utgangspunkt for arbeidet.
Skoleferdigheter
Personer som går ut av grunnskolen uten det faglige grunnlaget på plass, faller ofte ut i løpet
av det videregående opplæringsløpet. Frafallselever har en dramatisk høyere risiko for å
havne utenfor arbeidslivet, og denne gruppen er overrepresentert i alle NAV’s statistikker.
Figuren viser grunnskolepoeng for Tønsberg kommune, Vestfold og landet som helhet.

Resultatene er i hovedsak positive for Tønsberg kommune, og viser at vi er på rett vei.
Kommunebarometeret 2015 rangerer Tønsberg som den nest beste skolekommunen i fylket.
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Utdanning
Utdanning i et folkehelseperspektiv: Helseatferd, eller levevaner som påvirker helsen,
varierer med utdanning. Røyking og fysisk inaktivitet er mer utbredt i grupper med lavere
utdanning, mens alkoholforbruket er noe høyere blant dem som har høy utdanning
(Folkehelseinstituttet 2007). Høyt utdannede har en høyere forventet levealder, og
gjennomgående bedre helse, både fysisk og psykisk, enn personer med kortere utdanning.
Dette gjelder både for barn og voksne. Utdanning er derfor en viktig indikator for sosial
ulikhet i helse, da denne kan ha betydning for helseatferd, valg av yrke og inntekt, og
mestringsevne og handlekraft.
Utdanningsnivå i Tønsberg: Tønsberg kommune har en høyere andel med kortere høyere
utdanning enn gjennomsnittet i Norge, mens vi ligger under i andel med lengre høyere
utdanning. Re kommune ligger under gjennomsnittet i Norge for begge kategorier.

Personer 16 år og over (prosent)
2012

2017

Begge kjønn

25,6

27,6

Re 19.6

Menn

21,7

23,1

Re 14,5

Kvinner

29,2

31,9

Re 25

Begge kjønn

7,4

9,0

Re 4.2

Menn

9,0

10,0 Re 4

Kvinner

5,8

8,0

0704 Tønsberg
Universitets- og høgskolenivå kort

Universitets- og høgskolenivå lang

Re 4.4

Fotnoter
SSB mangler opplysninger om utdanningsnivå for mange innvandrere.
Fra og med 2014 inneholder tall for utdanningsnivå beregnede verdier for denne gruppen.
For mer informasjon se Om statistikken.
Hentet 14.mars 2019 SSB
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Andel elever (prosent)
Som tabellen viser har andel personer over 16 år som har høyere utdanning i Tønsberg økt
fra 2012 til 2017 for både kvinner og menn. 23.1% av menn har kort høyere utdanning (opptil
4 år), 31.9% av kvinnene. I Re er tallene 14.5 for menn og 25 for kvinner. Gjennomsnittet i N
er hhv 19.2% og 28.3% Når vi ser på lengre høyere utdanning (over fire år) har 10% av
mennene i Tønsberg dette, 4 i Re. 8 % av kvinnene i Tønsberg, 4.4 i Re. Gjennomsnittet i N
er hhv 10.4% og 9.1%
Når SSB og andre forskningsinstitusjoner sier at andelen kvinner med høyere utdanning er
høyere enn andelen menn, snakker de om totaltallene. Når vi splitter opp på kortere og
lengre utdanning ser vi at det er den kortere høyere utdanningen andelen kvinner er høyere
enn andelen menn. Det er en høyere andel menn med lengre utdanning; 10% mot 8%
kvinner, i Tønsberg. I Re er andelen menn og kvinner ganske lik.
Totalt har 27.6% kort høyere utdanning i Tønsberg, 19.6% i Re. Totalt 9% har lengere
høyere utdanning i Tønsberg, 4.2% i Re. Gjennomsnittet i Norge er 23.7% kortere høyere
utdanning og 9.7% lengre høyere utdanning. Både kvinne- og mannsandelen i Tønsberg er
høyere enn gjennomsnittet i Norge når det gjelder kortere høyere utdanning, men når det
gjelder lengre høyere utdanning er både kvinne- og mannsandelen lavere enn
gjennomsnittet i Norge.
Tønsberg kommune har altså en høyere andel med kortere høyere utdanning enn
gjennomsnittet i Norge, mens vi ligger under i andel med lengre høyere utdanning. Re
kommune ligger under gjennomsnittet i Norge for begge kategorier.
Gjennomføring videregående opplæring
Frafall fra videregående opplæring i et folkehelseperspektiv: Med frafall menes personer
som startet på grunnkurs i videregående opplæring, men som ikke har oppnådd
studie/yrkeskompetanse etter 5 år, samt elever som startet på studiet samme år, men sluttet
underveis. Frafall er en viktig folkehelseutfordring i hele landet. Dette da det er en klar
sammenheng mellom inntekt, utdanning og helse. Personer med høyere inntekt og
utdanningsnivå har en gjennomgående bedre helse enn personer med lavere inntekt og
utdanning. Personer som ikke gjennomfører videregående utdanning har høyere risiko for å
utvikle helse- og levekårsproblemer senere i livet. Det er videre en klar sammenheng mellom
foreldrenes utdanningsnivå og frafall i videregående skole.
Gjennomføring av videregående utdanning i Re og Tønsberg: I Tønsberg gjennomfører
en høyere andel av ungdommene videregående utdanning på normert tid (64.5%) enn
gjennomsnittet i Norge ( 61.8%). I Re er andelen som gjennomfører på normert tid ganske
mye lavere (54.2%). Når vi tar med de som har gjennomført i løpet av fem år er andelen i Re
nærmere landsgjennomsnittet: Re 74.8, Norge 75.3. I Tønsberg er andelen som
gjennomfører videregående utdanning innen fem år på 78%.
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Andel elever(prosent)
2013-2018
0704 Tønsberg

Gjennomføring vg-skole

Tønsberg

Re

Alle studieretninger/utdanningsprogram
I alt

100,0

100.0

Fullført med studie- eller yrkeskompetanse på normert tid

64,5

54.2

Fullført med studie- eller yrkeskompetanse på mer enn normert tid

13,5

20,6

Fortsatt i videregående opplæring etter fem år

3,1

3,9

Gjennomført vg3, men ikke bestått eksamen/fag- eller svenneprøve

6,0

3,9

Sluttet underveis

12,9

17,4

Andel elever (prosent)
2013-2018
01-99 Alle fylker samlet

Gjennonføring vg-skole

Alle studieretninger/utdanningsprogram
I alt

100,0

Fullført med studie- eller yrkeskompetanse på normert tid

61,8

Fullført med studie- eller yrkeskompetanse på mer enn normert tid

13,5

Fortsatt i videregående opplæring etter fem år

5,6

Gjennomført vg3, men ikke bestått eksamen/fag- eller
svenneprøve

5,7

Sluttet underveis

13,4
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Fotnoter
Fullført: En person regnes som å ha fullført videregående opplæring, når eleven eller lærlingen har oppnådd
vitnemål eller fag- eller svennebrev.
Det er avdekket mangler i Nasjonal utdanningsdatabase ved at noen avlagte og beståtte fagprøver de siste årene
ikke er registrert. Dette gjelder enkelte opplæringsløp innenfor elektrofag og teknikk og industriell produksjon der
læretid følger etter tre år i skole.
Disse manglene, som berørte gjennomføringsårgangene 2009-2014, 2010-2015, 2011-2016 og 2012-2017 er
rettet opp.
Gjennomføring av elever prosentvis fordelt etter fullføringsgrad. Kilde for gjennomføringsstatistikken i
videregående opplæring er SSBs Nasjonale Utdanningsdatabase (NUDB). NUDB oppdateres fortløpende, også
utenom de årlige hoved-oppdateringene. To tabeller som belyser samme tema, men som er basert på uttrekk fra
NUDB på to forskjellige tidspunkter, kan vise mindre uoverensstemmelser. Særlig gjelder dette for eldre årganger.
Tabellene er hentet 2.juli 2019 herfra: https://www.ssb.no/statbank/table/10973/

Som vi ser av statistikken fra SSB gjennomfører 64.5% av vg-elever fra Tønsberg kommune
på normert tid, i Re er andelen 54.2%. Gjennomsnittet for landet er 61.8. Tar vi med dem
som fullfører med noen år ekstra er andelen i Tønsberg 78% og i Re 74.8%. Totalt i Norge er
andelen 75.3%. Andelen Tønsberg ungdommer som fullfører videregående utdanning ligger
altså høyere enn snittet i Norge, og andelen i Re ligger lavere. Re skiller seg ut med en lav
andel som gjennomfører på normert tid (54.2%), men etter fem år nærmer
gjennomføringsgraden seg landsgjennomsnittet.
«Personer som ikke gjennomfører videregående utdanning har høyere risiko for å utvikle
helse- og levekårsproblemer senere i livet. Det er imidlertid viktig å merke seg at
frafallsandelen er en sammensatt gruppe. Noen få personer kan være helt utenfor
utdanningssystemet og arbeidslivet, mens andre har sluttet for å arbeide, eller sluttet for å
starte på andre studier. Allikevel er det fortsatt mange ungdommer som blir meldt til
oppfølgingstjenesten og det bør være et fortsatt fokus på hvordan identifisere risikoelever og
forebygge frafall også på ungdomsskole trinnet. Gode faglige ferdigheter i grunnskolen øker
sjansen for at eleven klarer å gjennomføre videregående skole. Arbeidet med å redusere
frafall i videregående skole bør derfor starte i grunnskolen. Kommunen kan også bidra ved å
tilby flere lærlingplasser, enten direkte som arbeidsgiver, eller indirekte, ved for eksempel å
stille betingelser til bedrifter i anbudskonkurranser».
(Kilde: Folkehelseinstituttet: Folkehelseprofil, Tønsberg 2016).
Inntektsulikhet
Inntektsulikhet i et folkehelseperspektiv: Inntekt og økonomi er grunnleggende
påvirkningsfaktorer for helse. Stor inntektsulikhet i en kommune kan være en pekepinn på at
det også er store sosiale helseforskjeller i kommunen. De siste 30 årene har alle
inntektsgrupper i landet fått bedre helse, men helsegevinsten har vært størst for personer
med lang utdanning og høy inntekt. For eksempel har denne gruppen høyere forventet
levealder enn personer med kortere utdanning og lavere inntekt. Særlig de siste ti årene har
helseforskjellene økt, det gjelder både fysisk og psykisk helse, og både barn og voksne.
Utjevning av sosiale helseforskjeller er en viktig målsetting i folkehelsearbeidet.
Inntektsulikhet i Tønsberg og Re: Tønsberg ligger på samme nivå som landsgjennomsnittet
når det gjelder inntektsulikhet på 2,8 (beskrevet med P90/P10). P90/P10 er forholdet mellom
den som har den 90 % høyeste inntekten i befolkningen sammenlignet med den som har den
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10 % laveste inntekten. Re kommune ligger lavere enn Tønsberg og landet som helhet med
en inntektsulikhet på 2,5.
Statistisk sett blir helsen i befolkningen gradvis bedre med økende inntekt. For eksempel
synker dødeligheten (antall dødsfall per 100.000 innbyggere) med økende inntekt – både
blant menn og kvinner og i de fleste aldersgrupper. Forskjellene er størst nederst i
inntektsfordelingen, og avtar gradvis oppover i inntektsklassene. En liknende sammenheng
finner vi for de fleste andre tilgjengelige helsemål. Kommunens utforming av tjenester og
velferdsordninger kan ha stor betydning for innbyggernes økonomi, og dermed også for
helsen og fordeling av helse i befolkningen. Inntektsforskjellene i Norge viser en økende
tendens over tid, men er fortsatt mindre enn i de fleste andre OECD-land.
Det kurvelineære forholdet mellom inntekt og helse innebærer i teorien at omfordeling av
inntekt fra rike til fattige vil øke befolkningens gjennomsnittshelse.
Omfordeling av økonomiske ressurser har betydning for folkehelsen av flere grunner. For det
første er det, som beskrevet innledningsvis i kapittelet, en avtakende grensenytte av
økonomi for helse. Det innebærer at det er mer helse å hente per krone nederst i
inntektshierarkiet enn øverst. For det andre kan større inntektsforskjeller innebære mer
sosial eksklusjon, sosial uro, stress, kriminalitet osv. – som igjen er lite gunstig for
folkehelsen.
P90/P10 er forholdet mellom den som har den 90 % høyeste inntekten i befolkningen
sammenlignet med den som har den 10 % laveste inntekten. I perioden 2010 -2014 lå
Tønsberg høyere på inntektsulikhet enn resten av landet som helhet. I løpet av denne
perioden steg inntekstuliketen i landet som helhet, som resulterte i at inntektsulikheten i
Tønsberg lå på samme nivå som for landet som helhet i perioden 2014- 2017. En økning i
inntekstulikhet i perioden 2010-2017 ser vi også for Re, men den er fremdeles lavere enn
Tønsberg og landet som helhet. Figuren nedenfor illustrerer inntektsulikheten i Re,
Tønsberg og for landet som helhet over tid.

Kilde: kommunehelsa statistikkbank
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For å måle formues forskjellene mellom alle familiene i befolkningen eller i en gruppe av
familier er det vanlig å bruke den såkalte Gini-koeffisienten. Gini-koeffisienten tar verdien 0
når alle har lik formue og verdien 1 når all formue havner hos én familie. Jo lavere verdi den
har, desto større likhet er det i fordelingen av formuene. Tønsberg ligger på omtrent samme
nivå som landet som helhet i perioden 2010-2017. Slik som i landet som helhet, øker
ulikheten gradvis over tid, med størst økning i perioden 2014-2015. I Re er ulikheten lavere
enn i Tønsberg og landet som helhet, men også her øker ulikheten over tid.
Barn som lever i husholdninger med lavinntekt
Barn i lavinntektsfamilier i et folkehelseperspektiv: Inntekt og økonomi er grunnleggende
påvirkningsfaktorer for helse. Forskning har vist at det er en sammenheng mellom
inntektsnivå og helsetilstand. Lav inntekt øker sannsynligheten for dårlig selvopplevd helse,
sykdom og for tidlig død. Barn i lavinntektsfamilier har større risiko for selv å bli fattige i
voksenlivet. De deltar i mindre grad enn andre barn i sosiale aktiviteter og har økt risiko for
psykiske plager.
Barn i lavinntektsfamilier i Tønsberg og Re: Andelen barn som lever i husholdninger med
lavinntekt er på 9% for Tønsberg og 8,9% for Re. På landsbasis er prosentandelen på 10,3
og begge kommunene ligger da litt under gjennomsnittet (definert fra EU-skala 60% av
medianinntekten). Dette utgjør ca. 700 barn i Tønsberg og 170 barn i Re.

Sammenligner vi med andre Vestfoldkommuner i 2016, ser vi at Tønsberg og Re ligger
lavere enn flere andre byer: Larvik: 13,1%, Sandefjord: 13,4%, Nøtterøy: 10,2%.
Prosentandelen kan avvike noe, da målingene er gjort før kommunesammenslåingene for
Sandefjord-Andebu-Stokke og Nøtterøy-Tjøme. (tall fra 2016, Kilde: SSB).
Det foreligger ikke nyere tall som sier noe om barn og unges opplevelse av familiens
økonomi. Siste undersøkelse er NOVAs nøkkeltallsrapport fra Ungdata-undersøkelsen i
2014, hvor det ble stilt direkte spørsmål om økonomiske forhold. I Tønsberg-skolene svarte
75% at de hadde god råd. Snittet i Norge var på 79%. Det var imidlertid store forskjeller
mellom ungdomsskolene. Det var flere elever på Byskogen, Presterød, Kongseik og
Ringshaug ungdomsskole som oppga å ha dårlig råd stort sett hele tiden. Inkludert de private
skolene var det rundt 100 ungdomsskoleelever som opplevde fattigdom i Tønsberg. Dette
tilsvarer at det i hver klasse var to til tre elever som kom fra familier med lavinntekt.
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Tall fra Ungdataundersøkelsen i 2014 fordelt på de ulike ungdomsskolene:

DIAGRAM:
Kilde: Ungdataundersøkelsen for Tønsberg 2014)
Medianinntekt for husholdninger på landsbasis har hatt en svak økning de siste tre årene, fra
kr. 495 000 i 2015 til kr. 510 000 i 2017 (tall fra SSB). For Vestfold ligger medianinntekten
noe under gjennomsnittet og er på kr. 500 000 for 2017. Vestfold har hatt tilnærmet lik
utvikling som på landsbasis. Ser vi på medianinntekten for Tønsberg og Re, er det større
variasjoner. Re ligger på kr. 535 000 som er godt over landsgjennomsnittet, mens Tønsberg
ligger på kr. 490 000.

DIAGRAM Kilde: Statistisk sentralbyrå
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Årsakene til at Tønsberg har lavere medianinntekt enn Re, vites ikke med sikkerhet.
Tønsberg kommune har en del grupper med økt risiko for å oppleve fattigdom. Dette gjelder
spesielt barn av foreldre med lav utdanning, foreldre uten fast jobb og foreldre med ikkevestlig innvandringsbakgrunn. Barn i store husholdninger, med enslig forsørger og barn i
husholdninger som mottar sosialhjelp eller andre stønader er også utsatt.
En av de viktigste faktorene i arbeidet med husholdninger med lavinntekt er å sikre at
foreldrene har tilgang til arbeid og dermed inntekt til å forsørge familien. Om vi går ut fra at
halvparten av gjeldende barn i Tønsberg og Re er fremmedkulturelle, vil språkopplæring i
norsk og kvalifisering til arbeidslivet være spesielt viktig. Videre bør kommunen jobbe
tverrsektorielt og i samarbeid med private og frivillige aktører for å redusere konsekvensene
av å leve i lavinntektsfamilier. Dette i form av universelle tiltak rettet mot hele befolkningen,
supplert med selektive målrettede tiltak på gruppe- og individnivå.
Kommunen har et handlingsrom til å forebygge fattigdom og konsekvenser det kan gi for
barn og unge. Tønsberg kommune har utarbeidet en strategiplan for
barnefattigdomsbekjempelse. Planen er etterfulgt av en statusrapport med satsningsområder
for 2019. Det anbefales å lage en ny felles plan for nye Tønsberg kommune.
Arbeidsledighet
Arbeidsledighet i et folkehelseperspektiv: Arbeidsledige antas å være en utsatt gruppe,
både økonomisk, helsemessig og sosialt. Grupper som står utenfor arbeidsliv og skole har
oftere dårligere psykisk helse og mer usunne levevaner enn de som er i arbeid. Nedsatt
helse er en viktig årsak til at man faller ut av arbeidslivet, men sosiale forskjeller blant de
som støtes ut – målt som forskjeller i utdanningsnivå og/eller etter bransje – tyder på at helse
alene ikke kan forklare utstøtingsmekanismene i arbeidsmarkedet. På individnivå er det
påvist en forverret helsetilstand som en direkte følge av tap av arbeid, for eksempel ved
nedbemanning og permittering. Særlig ser tap av arbeid ut til å påvirke den psykiske helsen
negativt – blant annet i form av depressive plager.
Kilde: https://tidsskriftet.no/en/2015/03/self-rated-health-and-mortality-different-occupationalclasses-and-income-groups-nord
Kilde: https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/28/Arbeid-helse-og-sosialulikhet-IS-1774.pdf
Arbeidsledighet i Tønsberg og Re: Tønsberg ligger over gjennomsnittet for Vestfold for antall
helt arbeidsledige som er registrert i NAV (utgangen av 2018). Andelen helt arbeidsledige
ligger på landsbasis på 2,3 %, mens Vestfold ligger på 2,8 %. Andel arbeidsledige i
Tønsberg ligger på 3,2 %. Re har en arbeidsledighet på 2,2 % som er lavere enn både
Vestfold, Tønsberg og landet som helhet. Tall fra SSB viser at arbeidsledigheten blant unge
voksne (15-29 år) i Tønsberg og Re er på 3,9 % (pr. november 2018).
https://www.ssb.no/statbank/list/regledig/
Antall langtidsledige (over 26 uker) i Tønsberg ligger på fylkesgjennomsnittet. Det samme er
tilfelle for ungdomsgruppen. I Tønsberg per mai 2019 var antall langtidsledige i alderen 1573

29 år 52 personer. Antall langtidsledige i alderen 30-74 år er 137 personer. (Kilde: NAV,
Tønsberg).
Mottakere av arbeidsavklaringspenger (AAP) i Tønsberg var i mars 2019 på 1,7 % som
tilsvarer 800 personer. I Re mottok 339 personer AAP som tilsvarer 3,6 % av befolkningen.
Tallet for Vestfold var i mars 2019 på 3,3 % (Kilde, NAV).

I 2018 gjennomførte NAV flere endringer som har ført til brudd i tidsserien for registrerte
ledige. Tall for registrerte ledige før endringene er derfor ikke direkte sammenlignbare med
tall etter innføringene.
Andelen arbeidsledige er høyere i Tønsberg enn i Re. Tall fra SSB viser at totalt antall
arbeidsledige (15-74 år) i Tønsberg i siste kvartal av 2018 var 3,2 prosent og 2,2 % i Re. I
Tønsberg er det 2,9 prosent arbeidsledige kvinner, og 3,5 prosent arbeidsledige menn. I Re
er det 2,2 prosent arbeidsledige kvinner, og 2,2 prosent arbeidsledige menn.

Arbeidsledighet forekommer oftere hos dem med lavest utdanning. I Vestfold ser vi en stor
forskjell i arbeidsledighet mellom personer med grunnskoleutdanning og Universitets- og
Høyskole utdanning. Av de arbeidsledige har 1422 grunnskoleutdanning, 1239 har
videregående utdanning, 473 har kort universitet eller høyskoleutdanning og 123 har lang
universitet eller høyskoleutdanning. 180 har uoppgitt eller manglende utdanning (Kilde:
SSB).
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SSBs tall viser til personens høyeste avsluttede utdanningsnivå slik dette er registrert i SSBs
utdanningsregister. Dette er i hovedsak basert på det utdanningsinstitusjonene rapporterer inn av
fullførte utdanninger.

Forrige folkehelseoversikt viser at det var flest arbeidsledige med bakgrunn fra ingeniør- og
ikt-fag, ledere, kontorarbeid og akademiske yrker i Tønsberg. Nå ser vi en annen trend. I
2019 er høyest andel arbeidsledige med bakgrunn fra butikk og salgsarbeid, serviceyrker og
reiseliv og transport. Arbeidsledige fra akademiske yrker er i dag 0,08 % mot 0,42 % fra
butikk og salgsarbeid. Dette gjelder for Tønsberg.
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Uførhet
Uførhet i et folkehelseperspektiv: Gruppen som mottar uføreytelser er en utsatt gruppe
helsemessig (fysisk og psykisk) og materielt. Hvor mange som mottar uføreytelser er en
indikator på helsetilstand, men må ses i sammenheng med næringslivet, utdanningsnivået
og jobbtilbudet i kommunen. Grupper som står utenfor arbeidsliv og skole har oftere dårligere
psykisk helse og mer usunne levevaner enn de som er i arbeid.
Per mars 2019 var det i alt 343 400 mottakere av uføretrygd i Norge. Om lag én av ti i
arbeidsfør alder mottar uføretrygd i Norge. Tallene er 12 prosent for kvinner og 8,2 prosent
for menn. Psykiske lidelser er den hyppigste årsaken til uførtrygt hos menn (40 %), mens
hos kvinner er muskel- og skjelettlidelser den hyppigste årsaken til uføretrygd (34 %)
(NAV.no)
Uførhet i Tønsberg og Re: Andel uføretrygdede er i Tønsberg på 6,6 % og 7,9 % i Re.
Dersom man sammenstiller andel uføretrygdede med andel på arbeidsavklaringspenger
(AAP) utgjør dette 8,3 % av befolkningen i Tønsberg og 10 % for Re (NAV Bruker ikke denne
definisjonen når vi viser til uføretrygdende).
Figur: Andel personer som mottar uføreytelser
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Andel personer som mottar uføreytelser samlet*, varig uførepensjon og arbeidsavklaringspenger* i prosent av befolkningen i
alderen 18 - t.o.m. 66 år. Statistikken viser 3 års glidende gjennomsnitt (dvs. gjennomsnitt for overlappende 3-årsperioder).

Forklaringen bak veksten i antall uføretrygdede i 2018 og hittil i 2019 er økt overgang av
personer fra arbeidsavklaringspenger. Denne utviklingen ser vi i sammenheng med
endringene i regelverket på AAP som trådde i kraft 1. januar 2018.
Sosialhjelpsmottakere
Sosialhjelpsmottakere i et folkehelseperspektiv: Mottakerne av sosialhjelp er en utsatt
gruppe psykososialt og materielt. De har ofte en mer marginal tilknytning til arbeidsmarkedet,
kortere utdanning og lavere bostandard enn befolkningen ellers. Det er også vist at det er
langt større innslag av helseproblemer blant sosialhjelpsmottakere enn i befolkningen ellers,
og særlig er det en stor andel med psykiske plager og lidelser.
Utbredelsen av sosialhjelp i totalbefolkningen er et uttrykk for pågangen på det kommunale
hjelpeapparatet fra personer som for kortere eller lengre tid er avhengig av økonomisk støtte
til livsopphold. Lang tids avhengighet av sosialhjelp kan bl.a. gjenspeile et lokalt vanskelig
arbeidsmarked, men også at sosialtjenesten legger ulik vekt på aktivisering av den enkelte
og på tverrfaglig samarbeid.
Sosialhjelpsmottakere i Tønsberg og Re: I 2018 mottok 1526 personer sosialhjelp i
Tønsberg, som tilsvarer 3,3 % av befolkningen. I Re mottok 285 personer sosialhjelp, som
tilsvarer 3 % av befolkningen. I Vestfold mottok 7788 personer sosialhjelp i 2018, som
tilsvarer 3,1 % av befolkningen. I Norge mottok 140 472 personer sosialhjelp i 2018 som
tilsvarer 2,6 % av landets befolkning. I 2018 levde 726 barn i familier som mottok sosialhjelp i
Tønsberg, mens 116 barn i Re.

78

Aleneboende
Aleneboende i et folkehelseperspektiv: Aleneboende er en sammensatt gruppe både når
det gjelder, kjønn, alder, yrkesstatus og økonomi. Likevel er aleneboende sett å ha dårligere
levekår enn for personer som bor sammen med andre på de fleste områder. I følge
Folkehelseinstituttet er aleneboere og enslige forsørgere grupper som oftere enn andre
grupper har økonomiske og sosiale problemer, og er spesielt utsatt for å oppleve ensomhet.
Det er blant de eldste og de yngste vi finner flest aleneboende.
Aleneboende i Tønsberg og Re: I Tønsberg bor 40,3 % av befolkningen over 18 år alene. I
Re er andelen aleneboere over 18 år på 34,9 %. I aldersgruppen 45 + er 27,4 %
aleneboende i Tønsberg, mens 21,1 % i Re.

Med kort nærhet til Høyskolen i Buskerud og Vestfold kan man anta at en del studenter er
bosatte i Tønsberg, mens de i SSBs befolkningsstatistikk er registrert i hjemkommune. Man
kan derfor anta at andelen aleneboende i alderen 20-29 år er høyere enn det statistikken
viser.
Eneforsørgere
Eneforsørgere i et folkehelseperspektiv: Eneforsørgere er en sammensatt gruppe.
Gruppen har imidlertid oftere lav inntekt, og barn av eneforsørgere har økt risiko for å
oppleve barnefattigdom. Dette påvirker levekår og sosial kontakt, og kan påvirke helsen
både fysisk og psykisk.
Eneforsørgere i Tønsberg og Re: Under 45 år: Vestfold fylkeskommune har en høyere
andel eneforsørgere under 45 år enn landet som helhet med en andel på 18,4 % mot
16,2 %. Tønsberg er en av kommunene med høyest andel eneforsørgere i Vestfold med
andel eneforsørgere på 18,7 %. Re representerer kommunen i Vestfold med lavest andel
eneforsørgere med en andel på 13,9 %.
Over 45 år: Vestfold fylkeskommune har en høyere andel eneforsørgere over 45 år enn
landet som helhet med en andel på 28,4 % mot 24,1 %. Tønsberg er en av kommunene i
Vestfold med høyest andel aleneboere over 45 år på 29,3 %, mens Re er en av kommunene
med lavest andel eneforsørgere over 45 år på 27,4 %.

Eneforsørgere er ingen ensartet gruppe. For noen kan det utgjøre en økonomisk belastning
å være eneforsørger, enten dette er et resultat av familieoppløsning eller ikke. Analyser viser
at eneforsørgere oftere har lavere inntekt enn husholdninger med flere voksne medlemmer.
Tap av forsørger gjennom samlivsbrudd eller død fører for mange til økonomiske problemer.
Selv om folketrygden i mange tilfeller dekker inntektstap som følge av tap eller fravær av
forsørger, vil det å være eneforsørger for en del være en viktig årsak til lav inntekt i lengre
eller kortere perioder. Enslige forsørgeres levekårsproblemer kan være av stor betydning
både for deres egen og deres barns psykiske og fysiske helse.
Det er en del risikofaktorer knyttet til det å vokse opp med en eneforsørger. Eneforsørgere
har ofte mindre ressurser i form av dårligere økonomi og mindre tid til barna. Dette kan føre
til at barna ikke kan delta i sosiale aktiviteter og at tiden med tilgang på en voksen er mindre.
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I tillegg er det økt forekomst av psykiske helseproblemer blant eneforsørgere, som videre
kan virke inn på foreldreferdigheter og dermed barna. Forhold mellom foreldre som ikke lever
sammen kan være preget av økt konfliktnivå som kan gå ut over barna og føre til
emosjonelle problemer og atferdsproblemer.
Likevel kan det være vanskelig å skille effekten av det å vokse opp med eneforsørgere fra
andre faktorer som kan henge sammen med dette. For eksempel er eneforsørgere - spesielt
alenemødre - ofte unge og har lavere utdannelsesnivå.
Vestfold fylkeskommune har høyere andel eneforsørgere enn landet som helhet, både over
og under 45 år. Andel eneforsørgere varierer noe fra kommunen til kommune hvor vi ser
større ulikheter mellom kommunene i andel eneforsørgere i aldersgruppen under 45 år enn
over 45 år. Tønsberg kommune har en relativ høy andel eneforsørgere under 45 år i forhold
til andre kommuner i Vestfold, mens Re er blant dem med lavest andel eneforsørgere under
45 år i Vestfold.
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En analyse fra Asplan Viak AS viser at andelen over 80 år som bor alene er forventet å øke.
Samtidig vil en stor del av disse eldre fortsette å bo i eneboliger eller tomannsboliger (Kilde:
Asplan Viak AS- Demografisk utvikling i tre kommuner). Dette medfører utfordringer i forhold
til boligbehovet, men også for de eldres helse, spesielt med tanke på å forebygge ensomhet.
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Bolig og bomiljø
Bolig i et folkehelseperspektiv: Det er en klar sammenheng mellom bolig, sosial ulikhet og
helse. Kvaliteter ved boligen og bomiljø har stor betydning for helsen, både fysisk og psykisk.
Lavinntektshusholdninger har redusert valgmulighet ved leie og kjøp av bolig og bomiljø som
er helsefremmende.
Boliger og bomiljø i Tønsberg og Re: Det har det vært høy prisvekst på boliger i Re og
Tønsberg kommuner, dette bidrar til at mange innbyggere faller utenfor boligmarkedet og at
bomiljøene kan bli mer segregerte. Begge kommuner har utarbeidet boligsosial
handlingsplan for utsatte grupper i boligmarkedet. Disse planene omfatter ikke det ordinære
boligmarkedet og hvordan kommunen kan legge rammer for at flere innbyggere skal ha
mulighet til å eie eller leie en trygg bolig. Dette kan løses gjennom en kommunal boligstrategi
og utforming av en mer målrettet sosial boligpolitikk.

Bolig og bomiljø har betydning for helse, både fysisk og psykisk. Eksempler på
helsefremmendefaktorer er god tilgang på grønne utemiljø, friluftsområder, gang- og
sykkelstier, åpenhet, sosial omgang og trivsel i nabolaget. Dårlig innemiljø, støy,
luftforurensning, kriminalitet, forsøpling og trafikkfarlige veier er eksempler på
helsereduserendefaktorer. Barn er særlig utsatt for negative helsefaktorer i hjemmet og
nærmiljøet. Å skape like forutsetninger for å bo i et godt og trygt nærmiljø, som kan virke
helsefremmende for den enkelte, er et viktig tiltak for å redusere sosiale ulikheter i helse.
Nasjonale målsetning for boligpolitikken er at alle skal bo godt og trygt i Norge, men norsk
boligpolitikk er i all hovedsak overlatt til markedsmekanismer. Valg av bolig og bomiljø har
sammenheng med personens utdanning og inntekt, men også landbakgrunn, alder og kjønn
er utslagsgivende. Særlig innvandrere, enslige forsørgere og eldre kommer dårligere ut enn
andre med hensyn til å kunne velge å bo i boliger og bomiljø som er helsefremmende.
(NIBR- rapport 2014:16)
I Norge eier åtte av ti sin egen bolig. De resterende leier bolig i en leiesektor som, i
motsetning til de fleste andre europeiske land, har en svær lav offentlig kontroll. Den
offentlige hjelpen for å skape mer like forutsetninger for å bo i en god og trygg bolig i et godt
og trygt nærmiljø består i hoved sak i å gi ulike virkemidler som er ment å styrke
lavinntektshusstandenes økonomiske evne til å være del av boligmarkedet.
Å bo i Re og Tønsberg kommuner
Det har vært relativ høy befolkningsvekst i Re og Tønsberg kommuner de senere år og høy
tilflytning. Fordelingen av husstander som eier eller leier bolig i Re og Tønsberg
sammenfaller med nasjonale tall. I 2017 var det 17,7 % (707 stk) av husholdningene i Re
kommune som leide bolig og 21,9 % (4577 stk) husstander i Tønsberg kommune som leide
bolig.

Begge kommuner har målsetninger om at det skal være tilgang på bolig for alle kommunens
innbyggere. Boligsosial handlingsplan er utarbeidet i begge kommuner, for å ivareta
vanskeligstilte grupper som ikke kan ivareta egne interesser i boligmarkedet. Begge
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kommuner disponerer kommunale boliger, Re kommune hadde i 2018 226 boliger og
Tønsberg kommune 1086 boliger.
I slutten av 2018 hadde 8 personer uten fast bopel søkt om, og fått innvilget søknaden om,
kommunal utleiebolig, men antallet uten fast bopel i Tønsberg kommune er vesentlig større.
Dette skyldes at majoriteten av de bostedsløse ikke har søkt om, eller ikke ønsker å søke
om, kommunal utleiebolig. I den boligsosiale handlingsplanens tiltaksdel foreslås det tiltak for
å kartlegge gruppen bostedsløse ytterligere for å øke kommunens kunnskap om gruppen, og
dermed også å rette konkrete tiltak for å redusere antallet uten fast bopel.
Boligtyper og boligpriser
Det mest synlige trekket i boligutviklingen i Tønsberg de siste årene er store sentrumsnære
leilighetsprosjekter, der gamle næringsområder er omgjort til boligområder med høy tetthet.
Fra 2010 til 2018 har den prosentvise andelen leiligheter økt fra 15 % til 18 % av den totale
boligmassen i kommunen. Samtidig er det bygd ut flere nye boligfelt i randsonen av
bysentrum og lokalsentrene, ofte med en kombinasjon av eneboliger, tomannsboliger og
flermannsboliger.
I Re kommune har det vært en tilsvarende utviklingstendens. Tradisjonelt har
boligsammensetningen i Re kommunen vært dominert av eneboliger, men nye tall viser at fra
2010 til 2018 har den prosentvise andelen eneboliger blitt redusert fra 78 % til 71 %, mens
den prosentvise andelen leiligheter, tomanns-, og flermannsboliger har økt noe.
Til tross for høy boligutbygging i begge kommuner har boligprisveksten vært høy. Dette
gjelder særlig for leiligheter. Som det fremkommer av tabellen under har prisøkningen for
leiligheter fra 2010 til 2018 vært på hele 65 % i Tønsberg og 46 % i Re, mens eneboligene
har økt med 39 % i Tønsberg og 31 % i Re i samme periode. Det finnes ikke tilsvarende
statistikk for leiepriser i kommunene.
Gjennomsnittlig
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Figur 1. Gjennomsnittlig kvadratmeterpris for brukte boliger i Tønsberg og Re kommune. Kilde SSB

Bomiljø med mangfold
Det er et nasjonalt og kommunalt mål at bomiljøene våre skal ha mangfold, enten vi snakker
om eldre, mennesker med funksjonsnedsettelser, mennesker med rus- og/eller psykiske
lidelser og økonomisk vanskeligstilte på boligmarkedet. Den kanskje største utfordringen for
å kunne få til spredning versus opphopning av grupper i enkelte bomiljøer er relatert til ulike
prisnivåer i ulike deler av kommunene. Jo mer attraktive områder, jo dyrere og motsatt.
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Et leieforhold i et attraktivt boområde vil for mange kunne være vanskelig å inngå sett i
sammenheng med Navs bidrag til husleie for vanskeligstilte, som er basert på markedsleie. I
de mer attraktive områdene av Tønsberg og Re ligger utleie- og boligkjøpsprisene over
markedspris, og mange vil dermed måtte inngå et leieforhold i de rimeligere boområder i
kommunene. Dette kan bidra til en opphopning av vanskeligstilte i enkelte boområder. Når
det gjelder kjøp av bolig, vil de samme mekanismene gjøre seg gjeldene.
I Tønsberg kommune viser tall fra Ungdataundersøkelsen (5.-7. klasse) i 2018 et bilde av
sosioøkonomiske variasjoner i ulike skolekretser i kommunen. Skolekretsene i Tønsberg
sentrum og Sem skole omfatter bomiljøer med lavere sosioøkonomisk status enn resten av
kommunen.

Fremtidig boligbehov
Framtidens boligbehov påvirkes i hovedsak av størrelsen på befolkningen og dens
alderssammensetning. SSB befolkningsframskriving for Re og Tønsberg kommuner er på
rundt 20 % frem til 2040 (SSBs hovedalternativ). Det vil si en befolkningsvekst på ca. 11 000
personer. Eldre vil utgjøre en betydelig del av befolkningsveksten. Vi kan forvente at det i
fremtiden vil bli flere aleneboende eldre, og flere små husholdninger.
For å skape et inkluderende og helsefremmende bomiljøer bør ny Tønsberg kommune
tilrettelegge for et mangfoldig boligtilbud, både hva gjelder størrelse, pris og beliggenhet.
Både Re og Tønsberg har i samarbeid med Husbanken utarbeidet boligsosial handlingsplan
for grupper som faller utenfor boligmarkedet. Denne bør vurderes fulgt opp av en
boligstrategi for utvikling av alternative boligløsninger som imøtekommer mangfoldet i
husholdningstyper, og da særlig den økende andelen små husholdninger. I tillegg bør
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kommunen vurdere muligheter for selv å ta en aktiv part i utforming av en boligsosial politikk
som fasiliteter leie og salg av trygge og helsefremmende boliger i ulike prisklasser.
Mobilitet
Aktiv transport i et folkehelseperspektiv: Hvis flere reiser på sykkel og til fots vil det gi
store, positive helseeffekter, i tillegg vil det bidra til å redusere trafikkstøy og luftforurensning
fra motorisert transport.
Aktiv transport i Tønsberg og Re: Det ligger svært godt til rette for en høyere gange- og
sykkelandel, spesielt i tilknytning til Tønsberg sentrum med tett bebyggelse, korte avstander
og små høydeforskjeller. Det er behov for opprusting av eksisterende infrastruktur, samt
videreutvikle et helhetlig gang- og sykkelnett i hele kommunen. Det bør også jobbes med
holdningskampanjer for å motivere reisende til i større grad velge aktiv transport.

Økt befolkningsvekst medfører ikke bare økt boligetterspørsel, men også behov for transport
av flere mennesker. Dette gjør at antall reiser som skal avvikles daglig øker betraktelig. Når
reisen gjennomføres med motoriserte kjøretøy, gir dette økt trafikk og kø-utfordringer, mer
trafikkstøy og luftforurensning. Dette bidrar til dårlig bomiljø og bymiljø, og blir således en
miljø- og folkehelseutfordring. Om økt transportbehov løses med utvidelse av veikapasiteten,
vil miljø- og folkehelseutfordringen kunne øke. Nasjonal transportplan 2018-2029 har derfor
påpekt behov for: «… å øke innsatsen for at persontransportveksten i byområdene skal tas
med kollektivtransport, sykkel og gange.»
Samtidig viser nye nasjonale undersøkelser at om lag halvparten av Norges befolkning ikke
når opp til anbefalt minimum daglig fysisk aktivitet. Mindre daglig bevegelse er en av
hovedårsakene til dette. Denne utviklingen er del av en internasjonal trend, og fysisk
inaktivitet er globalt en av de viktigste risikofaktorene for tidlig død av ikke-smittsomme
sykdommer. Å legge til rette for aktiv transport er derfor et svært viktig folkehelsetiltak 2.
Spesielt er det viktig å tilrettelegge for at barn og unge gis anledning til og motiveres til aktive
transportvaner, da de er fremtidens trafikanter. Kollektivtransport er et viktig supplement til
aktiv transport for de som skal forflytte seg langt, har dårlig helse og ekstratilbud ved dårlig
klima.
Aktiv transport – gange og sykkel
Reisevaneundersøkelsen (RVU) fra 2013/2014 viser at gange utgjør 18 % av reisene i
Tønsberg-regionen, og at en gjennomsnittlig gåtur er omkring 1,9 kilometer (ca. 23 minutter).
Det er flest gangturer i tettbebygd strøk.
Det ble satset på sykkel i Tønsberg-området på 1990–tallet. Tønsberg og Nøtterøy fikk sin
hovedplan for sykkelvegnett i 1994. Det ble bygget en del sykkelanlegg i sentrum, men
mange av disse har begynt å forfalle. Reisevaneundersøkelsen (RVU) fra 2013/2014 viser at
sykkelandelen er på 6 % i Vestfoldbyen, mens den er 9 % i Tønsberg/Nøtterøy sentrum. En

2

Fysisk aktivitet har positiv effekt på både fysisk og psykisk helse, og kan også bidra til å forebygge
angst og depresjon.
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gjennomsnittlig sykkeltur er 5,5 km og tar 19 min. Det er flest sykkelturer i tettbebygd strøk.
Sammenlignet med forrige RVU’en fra 2009 har sykkelandelen gått noe ned, mens tall fra
tellepunkt viser at sykkeltrafikken har vært omtrent uendret fra 2012 til 2015.
En del av eksisterende sykkelanlegg har dårlig standard og manglende sammenheng.
Mange steder finnes det ikke eget sykkelanlegg, og man må sykle enten sammen med
gående eller sammen med biltrafikken. Det mangler sammenhengende sykkelanlegg til og
gjennom Tønsberg sentrum. Mange steder er det for smale gate-tverrsnitt til å kunne etabler
gode anlegg for både gående, syklister, kollektivtrafikk og biler. Det er en utfordring å dekke
behovene til både uerfarne, trygghetssøkende syklister og for mer erfarne syklister som vil
raskt fram. El-sykler kan trolig bidra til at «nye syklister» begynner å sykle og undersøkelser
tyder også på at man med el-sykkel sykler både mer og lengre enn før.
Det ligger svært godt til rette for en høyere gange- og sykkelandel, spesielt i tilknytning til
Tønsberg sentrum og de andre lokalsentrene i Tønsberg og Re med tettere bebyggelse,
korte avstander og små høydeforskjeller. Flere reiser på sykkel og til fots vil gi store, positive
helseeffekter, i tillegg til å bidra til å redusere trafikkstøy og luftforurensning fra motorisert
kjøretøy. Det er behov for opprusting av eksisterende infrastruktur, samt videreutvikle et
helhetlig gang- og sykkelnett i hele ny Tønsberg kommune. Det bør også jobbes med
holdningskampanjer for å motivere reisende til i større grad velge aktiv transport.
Kollektivtransport
I Tønsberg-regionen (Tønsberg, Nøtterøy, Tjøme og Stokke) er det i dag ca. 4,8 millioner
påstigende passasjerer i året (tellinger i 2015). Fra 2004 til 2015 har antall bussreiser i
Tønsberg-regionen økt med 32 %, mot 23,5 % vekst i hele Vestfold. Veksten skyldes i stor
grad økt frekvens på de mest trafikkerte linjene, forenkling av takst- og sone-strukturen samt
økt satsing på nye salgs- og informasjonskanaler.
Som del av Bypakke Tønsberg er det utarbeidet og vedtatt en gatebruksplan for Tønsberg
by. Omlegging av kollektivruta gjennom byen er det tyngste tiltaket i gatebruksplanen og
dette kan først gjennomføres når ny fastlandsforbindelse er på plass. Den store omleggingen
av trafikksystemet i Tønsberg er derfor mulig først om noen år. I mellomtiden er det gjort
ruteendringer som skal gi høyere frekvens på hovedtransportårene inn mot byen, slik at
kollektivtrafikken kan ta markedsandeler fra bil som et konkurransedyktig alternativ.
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4 Fysisk, kjemisk og sosialt miljø
Helsefremmende utemiljø: Det er viktig at våre fysiske omgivelser er tilrettelagt for at alle
kan bevege seg, ta del i felleskapet og leve et aktivt liv. Kommunen må sikre at bomiljøene,
nærmiljøene, lokalsentrene og byen har møteplasser som inviterer til opphold, lek og
interaksjon. Helsefremmende utemiljø er god stedsutvikling.
Støy/luftforurensning: Langs trafikkerte veier og i tettbebygde strøk kan befolkningens
helse påvirkes negativt av både støy og luftforurensning. Dette kan gi økte sosiale
helseforskjeller. For å kunne redusere luftforurensning er trafikkreduserende- og
vedfyringstiltak viktig.

En rekke miljøforhold har effekt på helsen. Eksempler er drikkevannskvalitet, radon,
luftkvalitet, støy, og kvaliteter ved nærmiljøet som tilgang til friluftsområder og fysiske
møteplasser. Organisasjonsdeltakelse, valgdeltakelse, kulturtilbud, sosiale møteplasser er
indikatorer som kan brukes til å kartlegge trivsel, psykisk og fysisk helse og sosialt fellesskap
i kommunen (Helsedirektoratet, 2013, God oversikt – en forutsetning for god folkehelse).
Helsefremmende utemiljø
Godt utemiljø er viktig for alle aldersgrupper, det gir bedre bomiljø og helse. Tilgjengelig
uteoppholdsareal gir mulighet for fysisk aktivitet og sosiale møteplasser, samt er viktig for
barns utvikling og læring. Uteoppholdsarealer er også viktig for å skape grønne omgivelser
og gi lys og luft i og mellom bebyggelse.
Høy byggeaktivitet og mange fortettingsprosjekter i Tønsberg kommune de senere år har i
mange tilfeller medført forringelse av bomiljøer, grønnstruktur og økt konfliktnivå. Tønsberg
kommune har på bakgrunn av denne erfaringen utarbeidet en fortettingsstrategi som gir
føringer for hvordan de naturgitte omgivelsene, eksisterende- og nye bokvaliteter skal
hensynstas i nye prosjekter. Det er også utarbeidet «10 prinsipper for helsefremmende
stedsutvikling i Tønsberg kommune» (Cititek, 2015). Rapporten beskriver viktig tiltak for å
tilrettelegge for et helsefremmende fysisk og sosialt miljø – god stedsutvikling – i kommunen.
Støy
På nasjonalt nivå er veitrafikkstøy den største kilden til utendørsstøy, og årsak til nesten 80
prosent av den totale støyplagen hos befolkningen. Både jevn støy fra høytrafikkerte veier og
støytopper ved forbi passeringer kan være årsak til støyplager og kan påvirke både helse og
trivsel3. Det er kjent at støyplager gir redusert trivsel og at det kan medføre stressrelatert
sykdom over tid.
Det er et uttalt mål fra myndighetene at støyproblemer skal forebygges og reduseres slik at
hensynet til menneskers helse og trivsel blir ivaretatt. Samtidig er det nasjonale mål om
stedsutvikling gjennom fortetting. Ønsket om fortetting må balanseres mot hensynet til god
bokvalitet. Langs trafikkerte veier kan befolkningens helse påvirkes negativt av både støy og
luftforurensning. Dette kan gi økte sosiale helseforskjeller.

3

https://www.vegvesen.no/fag/fokusomrader/miljo+og+omgivelser/stoy
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I folkehelseundersøkelsen Helse og Trivsel i Vestfold, Vest-Agder og Aust-Agder (2015)
fremkommer det at i Tønsberg kommune oppga 15 % å være litt plaget og 6,6 % å være
middels plaget eller mye plaget av trafikkstøy. Tilsvarende tall for støy fra andre kilder var
19,2 % (litt plaget) og 10,1 % (middels plaget eller mye plaget). Egne tall for Re fremgår ikke
av rapporten, fordi utvalget var for lite.
Luftforurensning
Et voksent menneske puster inn ca. 11 000 liter luft i løpet av et døgn. Kvaliteten på luften vi
ånder inn har derfor stor betydning for helsa vår. I dag er forurenset uteluft en reell trussel for
helse og trivsel i norske byer og tettsteder. Luftforurensning kan gi og forverre luftveislidelser
og medføre økt dødelighet. Omtrent en tredel av befolkningen er potensielt sårbar for
luftforurensning. Dette er i hovedsak syke personer, astmatikere, fostre, spebarn og eldre.
Beregninger utført som del av utredninger for ny fastlandsforbindelse (Bypakke Tønsbergregionen) viser at store deler av nedre del av Tønsberg sentrum og langs Kanalen er
områder som er særlig utsatt for luftforurensning i form av svevestøv (PM10) og
nitrogendioksid (NO2).
Radon
Ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO) er radon den viktigste årsaken til utvikling av
lungekreft etter aktiv røyking. Risikoen for lungekreft forårsaket av radon er spesielt stor for
røykere og tidligere røykere, men risikoen er heller ikke ubetydelig for personer som aldri har
røykt.
Norges geologiske undersøkelse (NGU) har utarbeidet nasjonalt aktsomhetskart for radon.
Store deler av Re og Tønsberg kommuner har usikker aktsomhetsgrad, mindre områder
moderat til lav og enkeltfelt høy aktsomhetsgrad. Kartet har stor grad av usikkerhet og kan
således ikke benyttes til å forutsi radonkonsentrasjonen i enkeltbygninger. Den eneste måten
å få sikker kunnskap om radon i en bygning, er å gjennomføre en måling. Å måle radon er
både enkelt og rimelig.
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5. Skader og ulykker
Ulykker som fører til personskade er en stor utfordring for folkehelsen. Personskader som
følge av ulykker er nesten i samme størrelsesorden som kreft, målt i tapte leveår. Ulykker
med personskader tar relativt mange unge liv, og er den største dødsårsaken for personer
under 45 år. Muligheten for å forebygge er gode og effekter av tiltak kan komme raskt.
Oversikt over hvor og når ulykker inntreffer osv. kan bidra til økt oppmerksomhet mot
forebygging og mer treffsikkerhet i tiltaksarbeidet (Kilde: Meld. St. 19, 2014-2015,
Folkehelsemeldingen).
Det har vært en betydelig nedgang i dødsfall som følge av ulykker de siste tiårene. På tross
av denne nedgangen er skader og ulykker fremdeles en viktig årsak til uhelse og død i
Norge. Det knytter seg også store samfunnsøkonomiske kostnader til skader. Skadefeltet har
som helhet et stort potensiale for forebygging, der iverksetting av effektive tiltak i mange
tilfeller kan gi umiddelbar virkning. Statistikk fra Dødsårsaksregisteret (DÅR) viser at det
inntreffer om lag 2 500 voldsomme dødsfall hvert år i Norge, tilsvarende 6 prosent av alle
dødsfall. Tre av fire voldsomme dødsfall skyldes ulykker, mens de resterende hovedsakelig
er selvmord. Dødelighet av ulykker øker med alder og er særlig høy for eldre over 80 år. I
samtlige aldersgrupper er det flere menn enn kvinner som dør på grunn av ulykker. Årlig
behandler spesialisthelsetjenesten i overkant av 300 000 pasienter med skade. Flest
skadepasienter finner vi i aldersgruppen 10-24 år, men i forhold til andelen av befolkningen
er også de eldste overrepresentert i skadestatistikken. Det er en klar overvekt av menn som
skades i de yngre aldersgruppene, men med økende alder forekommer skader oftere blant
kvinner. Foruten behandling i spesialisthelsetjenesten registreres det hvert år et betydelig
antall pasienter med skadediagnoser i primærhelsetjenesten (Kilde: Rapport 2019.
Skadebildet i Norge – Fordeling etter utvalgte temaområder)
Lårbensbrudd
Forebygging av lårbensbrudd i et folkehelseperspektiv: Det forekommer omtrent 10.000
hoftebrudd hvert år i Norge, 55% av disse er lårhalsbrudd, 45% er trokanterbrudd.
Gjennomsnittsalder for de med hoftebrudd er 83 år og 75% er kvinner. Hos eldre oppstår de
aller fleste brudd etter fall i hjemmet. Det er to viktige risikofaktorer som gjør eldre ekstra
utsatte for å få hoftebrudd: De har lettere for å falle og de har beinskjørhet som gjør at bein
oftere brekker. Kvinner har som regel mer uttalt beinskjørhet enn menn, og det synes å
forklare hvorfor de er mer utsatte for å få hoftebrudd. Andre forhold som øker risikoen for
hoftebrudd, er en inaktiv livsstil, røyking, bruk av medikamenttypen kortikosteroider, diabetes
og opphopning av beinskjørhet i familien.
Fall hos de eldste er særlig forbundet med hoftebrudd. Fallskader øker med alder og tidligere
fall vil være en indikator på risiko for nye fall. Generell allmenntilstand er medvirkende til økt
risiko for fall (f.eks. demens, hjerneslag, dehydrering). Bruk av flere medikamenter, eller bruk
av beroligende medisiner, øker også risikoen (f.eks. lavt blodtrykk og påfølgende
besvimelse). I tillegg er det egenskaper ved omgivelsene som øker risiko for fallskader, f.eks.
plutselige hendelser som bidrar til å forstyrre konsentrasjonen, uegnet fottøy i forhold til
underlaget, dårlig belysning, hindringer i omgivelsene (f.eks. dørterskler) eller utfordrende
underlag (f.eks. glatte flater, løse tepper) (Kilde: Rapport 2019. Skadebildet i Norge –
Fordeling etter utvalgte temaområder)
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Forekomst av hoftebrudd i Tønsberg: Tønsberg lå over gjennomsnittet for Vestfold og
Norge for andelen personer innlagt på sykehus pga. lårbensbrudd (inkl. Hoftebrudd) i
perioden 2010 til 2013. I denne perioden var forekomsten i Tønsberg mellom 2.1 og 2.0
sykehusopphold per 1000 innbyggere. Sammenligningstall for Vestfold og Norge var 1.9 per
1000 i samme periode.
Samtidig ser vi i årene etter en nedgang i antall hoftebrudd hvor Tønsberg i perioden 20142017 ligger likt med landsgjennomsnittet og Vestfold. Vestfold og landet har holdt seg stabilt
med likt antall hoftebrudd i hele periode.
Re har en varierende tallkurve – fra 1.3 pr 1000 innbyggere i perioden 2010-2012. Deretter
en oppgang som topper seg med 2.1 brudd i perioden 2013-2015 hvor Re ligger over
landsgjennomsnittet. Så kommer en nedgang i antall hoftebrudd til 1.5 brudd pr. 1000 i
perioden 2015-2017. Samlet sett har Re hatt en del færre hoftebrudd sette over hele
perioden enn Tønsberg, og landsgjennomsnittet. Hva er årsaken til det? Det er ikke lett å gi
et fullgodt svar på det. Men én faktor kan ha gitt en positiv effekt i Re, og kan være en del av
forklaringen. I 11 år er det her arrangert utkjøring av strøsand til alle pensjonister i
kommunen. Dette har blitt et meget populært tiltak med stor aktivitet når sesongen med
utkjøring settes i gang. Rundt 10 tonn med sand kjøres ut hvert år for å forebygge mot fall.
Når vi da vet at fall oftest skjer blant eldre, og de faller mest hjemme, er det ikke usannsynlig
at strøsand på trappa og gårdsplassen hos pensjonistene har forebygget noen fall og
hoftebrudd eller annen skade.

Behandling av lårbensbrudd (inkl. hoftebrudd), spesialisthelsetjenesten
År
Geografi

Sykdomsgruppe

Hele

Hoftebrudd (S72.0-

landet

S72.2)

Vestfold

Tønsberg

Re

Hoftebrudd (S72.0S72.2)
Hoftebrudd (S72.0S72.2)
Hoftebrudd (S72.0S72.2)

2010-

2011-

2012-

2013-

2014-

2015-

2012

2013

2014

2015

2016

2017

1,9

1,9

1,8

1,8

1,8

1,8

1,9

1,9

1,8

1,8

1,8

1,7

2,1

2,0

1,9

1,9

1,8

1,8

1,3

1,7

1,8

2,1

1,6

1,5

Antall pasienter innlagt (dag- og døgnopphold) i somatiske sykehus per 1000 innbyggere per år. Tabellen viser
forekomsten for begge kjønn samlet, alle aldre. Statistikken viser 3-års glidende gjennomsnitt (dvs. gjennomsnitt
for overlappende 3-årsperioder). Kilde: kommunehelsa statistikkbank.
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Et lårhalsbrudd koster kommunen i gjennomsnitt ca. 500 000 kr per brudd i sykehusopphold
og rehabilitering (Kilde: Skadeforebyggende forum).

Samfunnskostnad
Kommunens andel
500.000 kr pr hoftebrudd 50 %
Vfk.

237 500 000

Statens
kostnad
38 %

Delt mellom stat
og kommune 12 %

118 750 000

90 250 000

28 500 000

Tønsberg 42 500 000

21 250 000

16 150 000

5 100 000

Re

3 000 000

2 280 000

720 000

6 000 000

Kostnadsoversikt lårhalsbrudd per år 2015-2017 (Kilde: Skadeforebyggende forum)

Skadde og drepte i trafikken
Trafikk er et annet hovedområde hvor skader og dødsulykker skjer. Tall fra Statens
vegvesen viser at antall skadde i trafikken er redusert både i Re og Tønsberg de senere år.

Selvmord
Voldsomme dødsfall, og selvmord spesielt, rammer menn i større grad enn kvinner. I 2017
var det total 593 selvmord, som inkluderte 403 selvmord blant menn og 190 blant kvinner i
Norge. Antallet er litt lavere enn i 2016, men skiller seg ikke mye fra statistikken de siste
årene. Det er to viktige endringer som Nasjonalt senter for selvmordsforskning og –
forebygging bekymrer. Den første er at det var 94 selvmord blant unge under 25 år (67 menn
og 27 kvinner), 37 under 20 år og 57 i aldersgruppen 20-24 – et høyt antall som vi ikke har
sett på mange år. Den andre endringen er en tydelig tendens til at flere velger kvelning og
hengning som metode. Tilgangsbegrensning til metoder som legemidler og hotspots har vært
effektivt i forhold til selvmorsforbygging, men materialer som brukes til hengning og kvelning
er vanskeligere å begrense. Selv om det ikke kan trekkes noen konkrete slutninger, tyder
tallene på at vi bør observere utviklingen nøye for å drive god forebygging i årene som
kommer.
På grunn av personvernhensyn finnes det ikke selvmordsstatistikk tilgjengelig på
kommunenivå, kun på fylkesnivå. Vestfold er blant de fylkene med høyest andel selvmord
per 100 000 innbyggere. I perioden 2016-2017 hadde Vestfold totalt 15,0 selvmord per 100
000 innbyggere. (Kilde: Nasjonalt senter for selvmordsforskning og –forebygging).
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Vold
Familievold inkludert vold mot barn og unge
Generelt er det nedgang i antall voldssaker i samfunnet. Unntaket er antall familievoldssaker
og voldssaker mot barn, som er økende. Per medium november 2015 var det mer enn 120
familievoldssaker ved Tønsberg politistasjon. Det er usikkerhet rundt spørsmålet om det
faktisk blir mer vold i familien og vold mot barn/unge, eller om det er det prioriterte fokuset
som er årsaken til at antall saker blir høyere. Uansett er dette en alvorlig og uønsket utvikling
som krever arbeid i ulike sektorer og økt fokus på samarbeid, for å få til endring.
I ungdataundersøkelsen i 2014, spurte vi alle ungdomsskoleelever i kommunen om hvorvidt
de var blitt slått av en voksen i familien. Fire prosent av guttene og seks prosent av jentene
sier de har blitt slått flere ganger av en voksen i familien. Om lag halvparten er slått av
foreldre, den andre halvparten av en annen voksen i familien. I tall tilsvarer det ca 65
ungdommer mellom 13 og 15 år i Tønsberg . Det betyr at det er minst en elev i hver
ungdomsskoleklasse som lever i fare for å bli utsatt for vold jevnlig.
Familievold er et område det er spesielt viktig å forebygge mot, samt ha et klart fokus på.
Barn som blir utsatt for vold eller er vitne til vold i familien, blir traumatiserte og er ekstra
utsatt for både rusbruk, psykisk uhelse og voldsbruk senere i livet.
Vold i utelivet
Vold i utelivet er et langt mer oversiktlig område. Vi vet at de mest utsatte er unge menn. Vi
vet også at omtrent all volden er koblet til rusbruk og foregår natt til lørdag og natt til søndag.
I Tønsberg har det over flere år vært jobbet i et samarbeid mellom politi, utelivsbransjen og
kommunen med tematikken. Blant annet har prosjektet: Ansvarlig vertskap, vist seg å ha god
effekt. Det samme har kampanjen: Bry deg-uteliv, hatt. Dette siste prosjektet har fokus på
narkotika i utelivet, festdop, og er også et samarbeid mellom politi og utelivsbransjen for å
oppdage folk på byen ruset på annet enn alkohol.
Antall voldssaker i utelivet har vært nokså stabilt. Tønsberg politi/Vestfold politidistrikt
rapporterer om noe nedgang høst 2015 i sammenligning med 2014. Det er nedgang i de
alvorlige beskadigelsene. Politiet rapporterer at det er stabilt i antall prioriterte voldssaker.
Prioriterte Voldssaker
Antall saker her er stabile. Riksadvokaten er tydelig på at behandling av disse sakene skal
ha en makstid som i dag er satt til 90 dager. Dette er for at de alvorlige voldssakene raskt
skal gå videre til soning og behandling av voldspersonene. Ved Tønsberg politistasjon er
behandling av slike saker nå nede i 47 dager. Dette er med på å øke sikkerheten i
kommunen og for den voldsutsatte.
Mer enn 80 prosent av voldssakene gjelder altså folk under 45 år. Totalt sett er det unge
menn som er mest utsatt for vold i samfunnet. Unge under 18 er en spesielt utsatt og sårbar
gruppe, fordi volden de utsettes for ofte begås av foreldre og annen familie.
Kriminalitet
Trenden i ungdomskriminaliteten i Tønsberg er i følge politiet lik den nasjonale. Det er
nedgang i de fleste kategorier, men politiet er bekymret for rus/narkotikabruken som ikke har
hatt så stor nedgang. I 2015 var det totalt 74 kriminalitetssaker i Tønsberg for barn og unge
under 18 år. (Domfelt, mistenkt eller siktet). Antall saker totalt i 2014, med samme indikatorer
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i søket, var 139. Så langt ser det altså ut til at antall kriminalitetssaker blant unge i Tønsberg
under 18 år blir langt lavere i 2015 enn i 2014.
Det er imidlertid grunn til å påpeke at antall anmeldelser gjenspeiler særlig politiets
prioriteringer og fokus.

Antall tilfeller anmeldt

Antall kriminalitetstilfeller barn og unge under 18
år Tønsberg 2015
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Brannulykker
Dødsbranner
I 2018 omkom 39 mennesker i brannrelaterte hendelser i Norge, drøyt 30 av dem i bolig.
Ingen liv gikk tapt i de 68 bygningsbrannene i Vestfold interkommunale brannvesens (VIB)
sitt område i 2018. En kvinne omkom som følge av skadene hun fikk da drivstoff antente i en
fritidsbåt på Vallø, Tønsberg, sommeren 2018.
Fra 2000 til og med 2018 har 49 mennesker omkommet i boligbranner i Vestfold:










Tønsberg 16
Sandefjord 9
Larvik 7
Færder 5
Holmestrand 5
Horten 3
Sande 3
Re 1
Svelvik 1

I tillegg har to personer omkommet i båtbranner i perioden, 1 i Tønsberg og 1 i Horten, samt
at en person har omkommet i campingvognbrann i Larvik. Disse dødsfallene inngår i den
nasjonale brannstikken som omfatter omkomne i brann. Kilde: Vestfold interkommunale
brannvesen.
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Tallet på dødsbranner i Tønsberg er høyt i forhold til andre kommuner det er naturlig å
sammenligne seg med: I Sandefjord har folketallet økt etter sammenslåing i 2017 fra 45.000
til 63.000 innbyggere. Her døde 9 personer i brann i perioden 2000 til og med 2018. I Larvik,
der det bor 47.000 innbyggere, døde 7 personer i løpet av denne tiden. Tønsberg, med sine
46.000 innbyggere, hadde 16 dødsbranner i samme periode. Blant de omkomne er
gjennomsnittsalderen høy, og flere har vært mottakere av omsorgstjenester i Tønsberg
kommune. Likevel forklarer det ikke hvorfor antall dødsbranner er høyere i Tønsberg enn i
andre sammenlignbare kommuner.
Bolig og bygningsbranner
Kommune

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Tønsberg

45

37

31

20

19

35

30

32

Færder

28

18

11

13

14

15

18

9

Holmestrand

9

8

2

11

8

9

8

4

Horten

29

17

12

10

13

14

17

17

Re

8

3

7

4

1

12

6

6

119

83

63

58

55

85

79

68

Totalt

2017 2018

Bygningsbranner i VIBs eierkommuner pr. år 2011-2018

57 av de 68 bygningsbrannene i VIBs eierkommuner (2018) rammet noens bopel, (boligen,
bygget, garasjen eller uthus). 23 av disse hendelsene var i utleieenhet.
Videre var det i 2018 0,55 bygningsbranner pr. 1000 innbygger i VIBs område, landssnittet
var på 0,62. Kilde: Vestfold interkommunale brannvesen.
Når det gjelder brann i bolig ligger Tønsberg og Re på linje med landsgjennomsnittet i Kostra
for antall boligbranner per 1000 innbyggere. 1 2018 var forekomsten av boligbranner 0,39 i
Tønsberg og 0,41 tilfeller i Re per 1000 innbygger. Landsgjennomsnittet var på 0,38. Kilde:
https://www.ssb.no/statbank/sq/10025671
I 2016 t.o.m 2018 var det 232 branner i VIBs område. 113 av disse rammet risikoutsatt
gruppe. Risikogrupper defineres av DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap)
slik:






Eldre over 70 år
Personer med nedsatt funksjonsevne
Demente
Rus og psykisk (u)helse
Arbeidsinnvandrere og flyktninger

Av de 232 brannen i samme periode ser vi av figuren under at kjøkkenet er det stedet i
boligen hvor flest branner starter, dernest i stue.
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Antatt arnested i 232 bygningsbranner 2016 t.o.m.2018.

Kilde: Vestfold interkommunale brannvesen.
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6 Helseatferd
Helseatferd kan beskrives som atferd eller levevaner som har betydning for helsen vår, enten
positivt eller negativt. De viktigste typene helseatferd vi retter søkelyset mot her gjelder:
kosthold, fysisk aktivitet, tobakksbruk og alkoholbruk. Disse fire typene helseatferd regnes
som direkte eller indirekte risikofaktorer for utvikling av en rekke kroniske folkesykdommer
som: hjerte- og karsykdommer, kreft, kroniske lungesykdommer, diabetes, og tidligere død
(Tell.m.fl, 2013). Disse typene helseatferd er ikke jevnt fordelt i befolkningen, men fordeles
ulikt etter sosioøkonomisk status som: utdanning, inntekt og yrke. De med høyest
sosioøkonomisk status har en generell bedre helse med færre andel røykere, bedre
kosthold, og høyere fysisk aktivitetsnivå sammenlignet med grupper med lavere
sosioøkonomisk status.
Helseatferden påvirkes også av strukturelle forhold i kommunen som tilgang på
grøntområder, friluftsområder, lekeplasser, boliger, arbeidsplasser, tilgang på sunn kost og
sosiale møteplasser. Det er derfor viktig at kommunen tilrettelegger for universelle tiltak slik
at hele befolkningen gir like muligheter for å ha en helsefremmende atferd.
Alkohol
Alkohol i et folkehelseperspektiv: Alkoholbruk kan påvirke psykisk og fysisk helse,
familieforhold og andre sosiale relasjoner. Gjentatt og høyt alkoholinntak øker risikoen for flere
sykdommer, psykiske lidelser, skader, ulykker og vold. Høyt alkoholforbruk kan også ha
negative konsekvenser for samfunnet, i form av sykefravær og tapt produktivitet (Meld.St.34
(2012-2013), Folkehelsemeldingen).
Alkoholbruk blant voksne i Tønsberg: Det finnes per dags dato ingen pålitelige tall for
alkoholforbruket blant voksne i Tønsberg. Nasjonale undersøkelser viser likevel at
alkoholforbruket har økt de siste årene, og økningen har vært størst hos kvinner og eldre, men
forbruket er høyest blant menn. Det er ingen grunn til å anta at dette ikke er gjeldene også for
Tønsberg. Det ligger et stort forebyggingspotensial i alkoholpolitikk, og alkoholpolitiske
handlingsplaner bør få et økt fokus på helsefremmende folkehelsearbeid.
Alkoholbruk blant ungdom i Tønsberg og Re: Ungdataundersøkelsen 2017 for Tønsberg
viser at alkoholbruken til ungdommer på ungdomstrinnet i Tønsberg er på linje med
landsgjennomsnittet. 14% av ungdommene oppgir å ha drukket seg beruset minst 1 gang i
løpet av de siste 12 månedene, likt med snittet i Norge. Det er like stor andel jenter og gutter.
Andelen er lik med tallene fra Ungdata i 2014
I Re er andelen noe høyere: 19% av guttene og 23% av jentene oppgir å ha vært beruset minst
en gang siste 12 måneder, i snitt utgir dette 20% av de unge. I 2013 var andelen 18%.

I følge ungdatarapporter drikker unge mindre alkohol enn foreldregenerasjonen gjorde da de
var unge. Stadig større del av de unge drikker ikke i det hele tatt før de er over atten år.
Samtidig knyttes det bekymring til tidlig alkoholdebut, og det å drikke alkohol på
ungdomsskolen er koblet til risikoadferd. Det er også koblet til risiko å være del av noe som
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ikke lenger er «vanlig» eller «gjengs», så alkoholbruk på ungdomstrinnet er noe vi må
forebygge mot.
Det er høyere alkoholbruk blant voksne i øvre samfunnslag. Folk med god økonomi og
lengre, høyere utdannelse drikker oftere enn folk i lavere samfunnslag. Det ser likevel ut som
om drikkemønsteret er annerledes; oftere og i mindre mengder, og dette er trolig grunnene til
at alkoholbruk i øvre samfunnslag ikke er koblet så tett til ulykker og vold. Det å snakke om
bedre bruk av alkohol og alkoholmengde er dermed et tema som trenger fokus og er viktig i
et folkehelseperspektiv.
Alkoholforbruk blant gravide i Tønsberg
Oppdatert av Birgitte
Helsestasjonene i Tønsberg og Nøtterøy har gjennomført en kartleggingsundersøkelse
(KVIK) av alkoholforbruk hos gravide i perioden 2011-2014. Re er ikke med i undersøkelsen.
Dataene fra undersøkelsen er ikke ferdig analyserte, men de foreløpige tallene er:
Risikofylt alkoholbruk før svangerskapet:
Norge 37,6%, Tønsberg 46%, Nøtterøy 45%
Risikofylt alkoholbruk i svangerskapet:
Norge: 10.1%, Tønsberg 15.6%, Nøtterøy 7.5%
Vi ser altså at andelen med høyt forbruk før svangerskapet er større i Tønsberg og Nøtterøy
enn gjennomsnittet i Norge. Dette kan ha sammenheng med at vi har en høyere andel med
høyere utdannelse enn gjennomsnittet i Norge, og alkoholbruken er høyere blant høyt
utdannede. Når det gjelder alkoholbruk i svangerskapet ser vi at Tønsberg har en klart
høyere andel enn både landet i gjennomsnitt og Nøtterøy. Denne andelen er bekymringsfull
og kan føre til alvorlige skader på fosteret og senere være en utfordring for barna som har
mødre med alkoholvaner som altså opprettholdes uansett livssituasjon.
Kommende data fra studien vil gi mer kunnskap om det faktiske alkoholforbruket hos gravide
i Tønsberg.
Tobakk
Tobakksbruk i et folkehelseperspektiv: Røyking er ansett å være en av de viktigste
årsakene til redusert helse og levealder. Røyking medfører økt risiko for tidlig død, og
følgesykdommer som skyldes tobakken. De vanligste følgesykdommene av røyking er hjerteog karsykdommer, Kols og ulike kreftsykdommer. Disse sykdommene fører til vesentlige
helseplager og redusert livskvalitet. Tobakk er en risikofaktor for seks av åtte
ledendedødsårsaker i verden i dag.
Røyking har gått ned de siste tiårene.De siste ti årene har nedgangen i røyking vært større
blant unge enn blant eldre (se Utbredelse av sigarettrøyking i Norge). I aldersgruppen 16-24
år var det 3,5 prosent dagligrøykere i 2017, mens det i aldersgruppen 65-74 år var 12,1
prosent.Totalt 11%
Røyking blant ungdom: I Ungdata 2017 sier 2% av guttene i Tønsberg at de er
dagligrøykere, ingen av jentene. I Re oppgir ingen å røyke daglig, men 3% sier de røyker
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ukentlig. I Ungdata 2014 oppga total 1% av ungdommen at de var dagligrøykere. Andelen er
altså stabilt lav på 1% totalt.
Snusbruk blant ungdom: I Tønsberg oppgir 3% av guttene i ungdata 2017 at de bruker
snus daglig, ingen jenter. I 2014 var andelen 4%, så her er det klar nedgang. I Re oppga 7%
av guttene og 5% av jentene at de brukte snus daglig i ungdata 2017, totalt 6%. I 2013 var
andelen 3%, så her er det en klar økning i daglig snusbruk.
Andelen som bruker snus daglig i Norge er på 12%. Så til tross for nedgangen i
dagligrøyking har den totale andelen i befolkningen som daglig bruker tobakksprodukter økt,
i følge SSB
Røyking blant voksne i Tønsberg: I Tønsberg oppgir 8,1% av kvinnene ved første
svangerskapskontroll at de røyker. Dette er under landsgjennomsnittet på 10%, og
gjennomsnittet for Vestfold på 11%. Tallene er gjennomsnittlig for en overlappende 5 års
periode fra 2010-2014 (Kilde: kommunehelsa statistikkbank).

Hasj/Cannabis/narkotiske stoffer
Hasj/Cannabis/narkotiske stoffer i et folkehelseperspektiv: Bruk av Cannabis kan være
avhengighetsskapende og har ved langvarig bruk negativ effekt på helsa. De mest vanlige
bieffektene, er økt risiko for å bli utsatt for trafikkulykker, hjerte-karsykdommer og nedsatt
lungefunksjon. Ved regelmessig bruk, ser man en negativ effekt på den psykososiale
utviklingen og mentale helse: Nedsatt hukommelse, akutte angst- og depresjonsreaksjoner
og nedsatt intellekt.
I Tønsberg: I ungdata 2017 sa 2 % av jentene og 5% av guttene at de hadde brukt hasj eller
marihuana en gang eller mer siste 12 måneder. I 2014 sa 3.2% av ungdommene totalt det
samme. Det betyr at andelen er helt lik. Dette er på nivå med andelen i landet for øvrig..
I Re: Totalt 3% av ungdomsskoleelevene oppgir å ha brukt hasj siste år. Vi har ikke tall
fordelt på gutter og jenter. I 2013 var andelen 2%, så her har det vært en liten økning, men vi
ligger fremdeles på gjennomsnittet i Norge for ungdata 2017.

De fleste unge som bruker eller prøver ut cannabis, amfetamin, ecstasy eller andre
narkotiske stoffer, utvikler ikke et varig misbruk. Når unge eksperimenterer med lettere
narkotiske stoffer, er det likevel grunn til å frykte at det er flere som rekrutteres til et tyngre
misbruk.
Basert på svar fra Ungdataundersøkelsene i 2014 og 2017 for Tønsberg og Re er det lite
som tyder på at bruk av cannabis er et utbredt problem på ungdomsskolenivå. Det har
imidlertid vært en økning fra 2011. Det er likevel bekymring knyttet til at andelen unge som
sier de har brukt cannabis øker for hvert klassetrinn. På henholdsvis 8., 9.,10.trinn og vg1 i
Tønsberg er andelene slik: 2%, 3%, 6% og 12%. Vi har ikke tall fordelt på klassetrinn i Re.
Vestfold har ikke gjennomført Ungdataundersøkelse i vg2 og vg3.

98

Om vi ser på disse tallene i sammenligning med tall fra Bærum, er andelene like. I Bærum
rapporterer 33% av vg3-elevene at de har brukt hasj/marihuana siste år. Siden tallene for
Tønsberg er ganske like for de nevnte fire trinn, må vi ta i betraktning at tallene for
avgangskullet på vg i Tønsberg kan være på samme nivå. I tilfelle er dette et fenomen vi må
ta alvorlig.
Det ser ut som om ressurssterke unge med bakgrunn fra høyt sosioøkonomisk nivå er i
flertall blant de som har prøvd hasj/marihuana. I motsetning til det å drikke alkohol, er bruken
av hasj eller marihuana noe mer utbredt blant ungdom som vokser opp i store bykommuner
(NOVA-rapport 10/2014). Politiet rapporterer om kjemiske endringer i cannabisen som
fremstilles i dag, som gjør cannabisen mer helsefarlig enn den var tidligere. Cannabis som
dyrkes frem i dag har et høyere innhold av det rusgivende stoffet THC og et lavere innhold
av det psykose- og angstdempende stoffet CBD (Kilde: SIRUS). Dette betyr sannsynligvis at
risikoen for å gå inn i en psykose etter å ha fått i seg cannabis er blitt høyere.
Undersøkelser i Norge det siste året kan tyde på at store deler (30%) av ungdomskullene
rundt 18/19 år har prøvd hasj/marihuana det siste året. Vi trenger bedre tall på forbruket og
omfanget av hasj/marihuanabruk blant unge i slutten av tenårene både på nasjonalt og lokalt
nivå, samt mer debatt og informasjon i media.
Radikalisering
Radikalisering forstås som en prosess der en person i økende grad aksepterer bruk av vold
for å nå politiske, ideologiske eller religiøse mål. Det er vanskelig å si noe konkret om antall
personer og omfang av problematikken i Tønsberg, kommunen har fokus på personer og
grupper fra både høyreekstreme og islamistiske miljøer. Andre ekstreme miljøer, slik som
venstreekstreme, vil få fokus dersom det skulle bli en aktuell problematikk i Tønsberg. Fokus
i forhold til håndtering av hjemvendte fremmedkrigere til kommunen er en problematikk som
man har hatt fokus på og har skaffet seg kompetanse på i forhold til hvordan dette bør
håndteres.
Siden omfanget varierer sterkt har kommunen en beredskap som settes inn dersom
problematikken skulle blomstre opp. Denne gruppen som har spisskompetanse på
problematikken samles av radikaliseringskoordinator ved behov, for øvrig er det utarbeidet
rutiner for hvordan ansatte skal håndtere bekymring for radikalisering av personer de møter i
arbeidet sitt. Re kommune har også utarbeidet rutiner, og har radikaliseringskoordinator som
innkaller etter behov en gruppe med spisskompetanse på tema.
Det er samarbeid mellom Tønsberg kommune og moskeene i Tønsberg, Sandefjord, Larvik
og Skien. Man møtes for å drøfte aktuell problematikk, samt å få kjennskap til hverandres
arbeid.
Det har vært et stort fokus på det forebyggende perspektivet i arbeidet mot radikalisering.
Det har vært gitt fenomenkunnskapsopplæring til alle skoler, SFO, barnehager samt alle
støttetjenestene til barn og unge. Alle ungdomsskolene i Tønsberg bruker et
undervisningsopplegg i forhold til radikalisering på alle trinnene, skolene har deltatt på
demokratiopplæring på Utøya i regi av EWC (Det Europeiske Wergelandsenteret) og alle
ungdomsskolene har blitt DEMBRA skoler (Demokratisk beredskap mot rasisme og
antisemittisme). Re har også hatt fokus på forebygging av radikalisering hvor det er laget en
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egen plan som beskriver rutiner og hva man skal holde fokus på, og hvor en av tiltakene er å
tilby opplæring i fenomenskunnskap for ansatte i barnehage, skoler, SFO og andre som
jobber med barn og unge.
Fysisk aktivitet
Fysisk aktivitet i et folkehelseperspektiv: Fysisk aktivitet fremmer helse, gir overskudd og
er et viktig og veldokumentert virkemiddel i forebygging og behandling av over 30 ulike
diagnoser og tilstander. Fysisk aktivitet er sett å gi helsegevinster både fysisk, psykisk
uansett alder (Helsedirektoratet).
Fysisk aktivitetsnivå i Tønsberg og Re: Vi mangler lokale tall for fysisk aktivitetsnivå hos
voksne innbyggerne i Tønsberg og Re, men det er ingen grunn til å anta at ikke nasjonale tall
også skal være gjeldende for Tønsberg. Ungdataundersøkelsene gir et bilde av fysisk
aktivitetsnivå blant ungdommene i Tønsberg og Re. I Tønsberg sier 89% av ungdommene at
de er så fysisk aktive at de blir andpustne og svette minst en gang i uka. Tallene er like i
undersøkelsene i 2014 og i 2017. Her ligger andelen i Tønsberg på nivå med nasjonale tall
(89 % i Tønsberg, 88 % nasjonalt). 7 prosent av ungdommene sier de aldri, sjelden eller kun
et par ganger i måneden blir andpustne eller svette. I 2014 var denne andelen 11%. I Re er
andelene i de samme kategoriene i 2017 83% og 9.5% .

Den overordnede utviklingstrenden er at flere trener oftere, lengre og med større intensitet
enn tidligere, men dette kompenserer ikke for andelen som er lite aktive. Stillesittende
arbeid, bruk av personbiler, og medie- og kommunikasjonsbruk som medfører økt stillesitting
er eksempler på faktorer som har medvirket til redusert aktivitetsnivå.
Helsedirektoratets anbefalinger for fysisk aktivitet
Barn og unge bør utøve minimum 60 minutter fysisk aktivitet hver dag, intensiteten bør være
både moderat og høy.
Minimumsanbefalingen for voksne og eldre er minst 150 minutter moderat fysisk aktivitet
eller 75 minutter med høy intensitet per uke i uken. I tillegg bør man drive med aktiviteter
som øker muskelstyrken, og motvirke stillesitting.

Fysisk aktivitetsnivå hos voksne
Objektivt registrert fysisk aktivitet viser samlet sett at én av tre (32 prosent) oppfyller
Helsedirektoratets minimumsanbefalinger for fysisk aktivitet om minst 150 minutter moderat
fysisk aktivitet per uke eller 75 minutter med høy intensitet. Dette er en økning av andelen
som oppfyller anbefalingene med fire prosentpoeng siden 2008–2009. Samlet sett har
sammenhengende tid, 10 minutters bolker, i moderat og høy intensitet økt med 10 prosent.
Fysisk aktivitet registrert med aktivitetsmålere viser at kvinner har et høyere aktivitetsnivå
enn menn. I aldersgruppen 20–64 år ser man at 34 prosent av kvinnene og 29 prosent av
mennene oppfyller Helsedirektoratets minimumsanbefaling for fysisk aktivitet. Aktivitetsnivået
holder seg stabilt i aldersgruppen 20–69 år, men synker etter dette.
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Kartleggingen viser også tydelige sosiale forskjeller. Det kommer tydeligst til uttrykk når man
sammenlikner menn med kun grunnskoleutdanning med menn med høyere utdanning. Av
menn i den høyeste utdanningsgruppen oppfyller nær dobbelt så mange anbefalingene.

(Kilde: Helsedirektoratet)

De mest populære aktivitetene blant voksne er gåing og turgåing. Andre populære aktiviteter
blant voksne er jogging, sykling og skiturer, styrketrening og aktivitet i treningsstudio.
Seneste reisevaneundersøkelse viste videre at drøyt hver fjerde reise er gjennomført enten
til fots eller på sykkel. Dette understreker hvor viktig det er å tilrettelegge for turområde,
grøntområder og gang- og sykkelveier som fremmer fysisk aktivitet i kommunen.
Kun 18 prosent av kvinnene og 20 prosent av mennene oppfyller anbefalingene om
muskelstyrkende aktivitet minst to dager i uken.
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Eldre
Eldre er en heterogen gruppe og det er store forskjeller i aktivitetsnivået mellom ulike
grupper eldre med ulik funksjonsnivå. I aldersgruppen over 65 år oppfyller 34 prosent av
kvinnene og 29 prosent av mennene anbefalingene.
I aldersgruppen 67–79 år var de vanligste aktivitetene blant dem som har vært fysisk aktive
siste året var raske turer, skiturer, jogging og svømming.
I aldersgruppen over 65 år er det 15 prosent som oppfyller anbefalingene om
muskelstyrkende aktivitet. Andelen av dagen som brukes i ro er uforandret blant eldre fra
2008–2009 til 2014–2015. De nasjonale anbefalingene om redusert stillesitting er dermed
ikke oppfylt. Det finnes ingen data om andelen eldre som oppfyller anbefalingene relatert til
fallforebygging.
Fysisk aktivitetsnivå hos barn og unge
Fysisk aktivitet registrert med aktivitetsmåler viser at gutter har et høyere aktivitetsnivå enn
jenter. Aktivitetsnivået til 6-åringene er henholdsvis 20 % og 53 % høyere enn aktivitetsnivået
til 9- og 15-åringene. Videre har 9-åringene et gjennomsnittlig aktivitetsnivå som er 28 %
høyere enn aktivitetsnivået til 15-åringene. Fra 2005 til 2018 har fysiske aktivitetsnivået vært
stabilt blant 6-, 9- og 15-åringer. Med unntak for 9-årige gutter der fysisk aktivitetsnivået er
redusert. 9-årige gutter bruker i gjennomsnitt 10 minutter mindre i moderat-til-hard fysisk
aktivitet per dag i dag sammenlignet med i 2005.(
https://www.helsedirektoratet.no/tema/fysisk-aktivitet/statistikk-om-fysisk-aktivitetsniva-ogstillesitting)

Fysisk aktivitet blant ungdom i Tønsberg og Re
Tønsberg: I Ungdata 2017 oppga 90% av jentene i Tønsberg og 88% av guttene at de
trente så de ble andpustne og svette minst en gang i uken. 65% sa de gjorde dette minst tre
ganger per uke. 7% sa de sjelden eller aldri trente. I Ungdata 2014 oppga 89% totalt at de
var så fysisk aktive minst en gang i uka. Andelene er altså helt like i 2014 og 2017. I 2014 sa
11% at de sjelden eller kun et par ganger i måneden ble andpustne eller svette.
Re: I Re oppga 84% av jentene og 82% av guttene at de trente seg svette minst en gang per
uke. 58% av guttene og 46% av jentene gjorde dette minst tre ganger per uke. 8% av
jentene og 11% av guttene sa de sjelden eller aldri trente.
Andelen som trener i et idrettslag går ned hvert år utover på ungdomsskolen og
videregående. Samtidig øker andelen som trener på helsestudio.
Tabell fra Tønsberg 2017:
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Kosthold
Kosthold i et folkehelseperspektiv: Kostholdet har stor betydning for helse og trivsel og
kan bidra til å forebygge en rekke fysiske og psykiske sykdommer. Et balansert og fullverdig
kosthold i tråd med Helsedirektoratets anbefalinger kan redusere risikoen for utvikling av
ikke-smittsomme sykdommer, som hjerte- og karsykdommer, kreft, og type 2-diabetes, samt
overvekt, forstoppelse, tannråte og jernmangel. Kostholdsmønster har implikasjoner for bruk
av begrensede ressurser, biologisk mangfold og produksjon av avfall, inkludert
klimagassutslipp. Disse miljøpåvirkningene påvirker mengden, kvaliteten, sikkerheten og
mangfoldet av matforsyningen, mat og ernæringssikkerhet og dermed folkehelsen.
Kosthold i Re og Tønsberg: Det finnes ikke lokale data for ernæringsstatus hos
innbyggerne i Re og Tønsberg, derfor presenteres nasjonale funn for utviklingen i norsk
kosthold. Disse viser at en stor andel av befolkningen ikke følger de nasjonale kostrådene fra
Helsedirektoratet. For eksempel er det bare om lag 14 prosent voksne som spiser anbefalt
mengde grønnsaker. Mange spiser også for lite av matvarer som grove kornprodukter, frukt
og fisk. I tillegg er inntaket av mettet fett, sukker og salt for høyt. Det er utfordringer med
over- og undervekt i viktige grupper av befolkningen og det er fortsatt store sosiale forskjeller
i kostholdet (Nasjonal handlingsplan for bedre kosthold 2017-2021). Det er ingen grunn til å
anta at nasjonale tall ikke er mer eller mindre representative også for innbyggerne i Re og
Tønsberg.
Satsning: Mat, måltid og ernæring er viktige fagområde som må være en del av kommunens
helsefremmende arbeid og arbeidet med å forebygge, behandle, habilitere og rehabilitere
fysiske og psykiske sykdommer. Skal kommunen lykkes i dette arbeidet forutsette dette økt
103

kunnskap og kompetanse om mat, måltid og helse blant innbyggere og fagpersonell i
kommunen, innsats på tvers av de kommunale sektorene og samarbeid mellom offentlig,
privat og frivillig sektor.

Folkehelserapporten 2018 viser at inntaket av grove kornprodukter, grønnsaker, frukt og fisk
er ofte for lavt, og inntak av mettet fett, salt og sukker for høyt. Lavt jodinntak ser ut til å være
vanlig blant unge kvinner, gravide og ammende.
Det er store sosiale ulikheter i levevaner, og dette gjelder også kosthold. Befolkningen med
lengst utdanning spiser mer grønnsaker, frukt, bær og fisk enn de med kortere utdanning.
Familier med lavere sosioøkonomisk status spiser mindre frukt og grønt, og mer
sukkerholdig drikke og salt mat sammenlignet med familier med høy sosioøkonomisk status.
Ernæring barn og unge
Helsedirektoratets kostråd egner seg også for barn og unge. NORKOST 3 undersøkelsen
2015 viser at kostholdet blant 9- og 13-åringer i Norge stort sett er i tråd med
helsemyndighetenes anbefalinger for kostens innhold av næringsstoffer. Samtidig viser
tallene i undersøkelsen at kostholdet inneholder for mye mettet fett og det er fremdeles for
mye tilsatt sukker i kostholdet. I forhold til anbefalingene for mikronæringsstoffer var det også
for lavt inntak av vitamin D.
Folkehelserapporten 2018 fremlegger at inntaket av frukt, grønnsaker, grove kornprodukter
og fisk for lavt hos barn. Folkehelserapporten fremlegger også at sukker og salt i barns
kosthold er en utfordring. Flere barn får for lite D-vitamin og jern og i noen tilfeller også
kalsium. Behovet for jern og D-vitamin er spesielt høyt gjennom den store vekstperioden i de
første leveårene
Ernæring voksne
Flertallet har et variert kosthold, men ofte er inntaket av frukt, grønnsaker, grove
kornprodukter og fisk for lavt. Flere menn enn kvinner drikker sukkerholdig drikke hver dag.
Kjøttforbruket øker, mens fiskeforbruket er redusert (jamfør grafen nedenfor)
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Ernæring eldre
Friske eldre i gjennomsnitt har et godt kosthold, men vi ser også en utfordring hos syke eldre
som er feil- eller underernært (Meld. St. 15 Leve hele livet). Stortinget har vedtatt en
kvalitetsreform for eldre (Meld. St. 15 Leve hele livet) som blant mye annet også tar for seg
utfordringene rundt feil- og/eller underernæring av syke eldre i befolkningen. Nye Tønsberg
kommune skal utarbeide en egen strategiplan i løpet av 2020 som tar inn over seg
stortingsmeldingens innsatsområder med tilhørende forslag til tiltak.
Kosthold og psykisk helse
De fleste sykdommer og helseplager, også psykiske blir påvirket av levevaner. Mulige
sammenhenger mellom kosthold og psykisk helse og lidelser, inkludert kostholdets rolle i
forebygging av psykiske lidelser, har blitt studert i mindre omfang enn andre levevaner, som
for eksempel fysisk aktivitet og alkoholbruk. Men de siste årene har det blitt økt interesse for
å undersøke relasjonen mellom enkelte næringsstoffer, kosthold og psykisk helse. Foreløpig
sier studiene lite om årsakssammenhenger, men en vurdering av tilgjengelig forskning på
området presiserer at kosthold og psykiske lidelser høyst sannsynlig er under gjensidig
påvirkning.
Folkehelsedirektoratet lanserte rapporten «Kostholdets betydning for fysisk og psykisk
helse» i 2017. Rapporten inkluderer en oversikt over de senere årenes forskning av studier
på sammenhenger mellom kosthold og angst og depresjon, og kosthold og demens. En lang
rekke enkeltnæringsstoffer og kombinasjoner av næringsstoffer har vært studert i forhold til
helse generelt, og i økende grad også i forhold til forebygging og behandling av psykiske
lidelser. Det vitenskapelige kunnskapsgrunnlaget for kostrådene av 2011 inkluderte ett
kapittel om «Kosthold og forebygging av nevrodegenerative sykdommer og mental helse» I
kapitlet ble enkeltstudier og oversiktsartikler med vekt på fisk og langkjedede omega-3
fettsyrer i sammenheng med psykisk helse gjennomgått og vurdert. Det ble referert til studier
som indikerte at inntak av fisk og omega-3 fettsyrer kan beskytte mot nevrodegenerering og
enkelte psykiske sykdommer. Fisk er den viktigste kilden til omega-3 fettsyrer, og råd om
inntak dekkes av råd 5 anbefalingen. To tverrsnittsstudier fra 2010 og 2011 viste at personer
som hadde dårlig kvalitet på kosten (lite grønnsaker og fisk, og mye sukker- og fettholdig
mat, såkalt «vestlig kosthold») hadde høyere forekomst av angst og depresjon, mens
personer med god kvalitet på kosten (mye grønnsaker, frukt, fisk og helkorn) hadde lavere
forekomst av disse tilstandene. Nedenfor er en oversikt over et utvalg av studier som har sett
på sammenhengen mellom kosthold og psykiske lidelser.
Tabell. Oversiktsartikler av sammenhengen mellom kosthold som helhet og angst, depresjon og eller psykisk helse. Flere av
enkeltartiklene går igjen i flere av oversiktsartiklene.
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Kilde: Kostholdets betydning for fysisk og psykisk helse, ny kunnskap. FHI 2017.

Resultatene fra oppsummeringsartiklene peker i retning av et kosthold i tråd med gjeldende
anbefalinger (blant annet rikelig inntak av grønnsaker, frukt, bær og grove kornprodukter)
viser sammenheng med lavere forekomst av angst, depresjon og demenssykdommer
sammenlignet med det som inngår i samlebetegnelsen «vestlig» kosthold med høyt innhold
av raffinerte og bearbeidede matvarer med mye sukker, fett og salt.
Mat- og måltidsglede
Mat og kosthold er mer enn energi og næringsstoffer som kroppen trenger. Sunt kosthold i
tråd med kostrådene forebygger sykdom og fremmer helse på sikt, men den gode
opplevelsen rundt måltidet har også en viktig helseeffekt. Mat- og måltidsglede har stor
betydning for mennesker i alle livsfaser, for friske mennesker og for mennesker med sykdom
eller helseplager. Måltider og matlaging kan også brukes i terapeutisk sammenheng – som et
mestringselement, i integreringsarbeid eller som del av språkopplæring.
Bærekraftig kosthold
Kostholdsvalg har betydning for bærekraftig matproduksjon og folkehelsa. Nasjonal
handlingsplan for bedre kosthold (2017–2021) skal, gjennom å påvirke kostholdet, bidra til å
fremme en bærekraftig utvikling. Kostholdsmønster har implikasjoner for bruk av begrensede
ressurser, biologisk mangfold og produksjon av avfall, inkludert klimagassutslipp. Disse
miljøpåvirkningene påvirker mengden, kvaliteten, sikkerheten og mangfoldet av
matforsyningen, mat og ernæringssikkerhet og dermed folkehelsen. FN har definert et
bærekraftig kosthold slik: Kosthold som har lav miljøpåvirkning, som bidrar til mat- og
ernæringssikkerhet og til et sunt liv for nåtid og fremtidige generasjoner.
I Tønsberg og Re mangler vi lokal kunnskap om befolkningens kostholdsvaner. Det finnes
dessverre heller ingen lokale undersøkelser som viser innbyggernes kostholdmønstre koplet
opp mot miljøfotavtrykk. Dette gjelder også til dels nasjonalt. På oppdrag av
Helsedirektoratet lanserte Nasjonalt råd for ernæring en rapport i 2015 som vurderte
Helsedirektoratets kostråd i et bærekraftperspektiv. Rapporten konkluderer med at dersom vi
får flere til å følge kostrådene vil vi oppnå en miljøgevinst.
Tønsberg kommune har utarbeidet en klima-, miljø- og energiplan (2017-2026). Visjonen er
at Tønsberg skal være ledende i klimaarbeidet, grønn, ren og bærekraftig. Planen
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spesifiserer enkelte sektormål, strategier og tiltak innenfor jordbruk, matproduksjon, samt
informasjon og holdningsarbeid rettet mot innbyggerne. Blant annet så er målet at kantinene
skal ha fokus på kortreist mat, minst 20 % skal være økologisk. Klimagassutslipp fra
produksjon av mat og skogsvirke i Tønsberg kommune skal reduseres med 25 % innen
2026. Kommunen skal også legge til rette for og stimulere til dyrking av mat i byen og
tettstedene. Innen 2026 skal mengden husholdningsavfall per innbygger per år reduseres
med 5 % i forhold til 2016 nivå, men matavfallssvinnet skal reduseres med 5 % innen 2021 i
forhold til 2016 nivå. Det foreslås også at det skal utarbeides en matstrategi for kommunen
for å minke kjøttforbruket og øke andelen kortreist miljøvennlig mat i kommunale
virksomheter og hos innbyggerne i kommunen.
Helsedirektoratet anbefaler et variert kosthold med mye grønnsaker, frukt og bær, grove
kornprodukter og fisk, og begrensede mengder bearbeidet kjøtt, rødt kjøtt, salt og sukker. En
stor andel av befolkningen følger ikke de nasjonale kostrådene fra Helsedirektoratet.
For å bidra i en bærekraftig retning, er det viktig at flere følger Helsedirektoratets kostråd. I
Folkehelsemeldingen påpekes det at et plantebasert kosthold samt økt inntak av fisk og
mindre kjøtt, vil bidra til å nå både helsepolitiske og klimapolitiske mål.
I tillegg til å vektlegge kostrådene, vil arbeidet for å redusere matsvinn være viktig.
Helsedirektoratet presiserer i sine rapporter at dersom enda flere nordmenn følger
kostrådene vil dette føre til bedre folkehelse, bedre miljø, samt gi store samfunnsøkonomiske
gevinster.
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