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.
Dette oversiktsdokumentet har som formål å kartlegge de viktigste folkehelseutfordringene i
Tønsberg kommune ut fra helsestatistikk, levekårskartlegging og lokale data. 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 Tønsberg kommune. Oversiktsdokumentet er ikke fullstendig, og statistikk
på enkelte temaområder er kun indikatorer på utviklingstrekk for Tønsberg. 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 er utarbeidet av en tverrfaglig analysegruppe i Tønsberg kommune, i
samarbeid med Vestfold fylkeskommune. Analysegruppen har også involvert diverse
fagpersoner i kommunen. 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 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
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 5 sentrale områder som Tønsberg kommune må ha særlig
oppmerksomhet på for etter Rådmannens oppfatning å lykkes med folkehelsearbeidet.
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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
Tønsberg, 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 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.
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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
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
Tønsberg 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.
Folkehelseprofilen for Tønsberg kommune 2016 finner du her: Folkehelseprofilen for
Tønsberg kommune 2016
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Dokumentets oppbygging
Dette oversiktsdokumentet skal belyse helsetilstanden og påvirkningsfaktorer for
innbyggerne i 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).

Dette dokumentet 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 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 (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 (Dahl,
2014; En norsk kunnskapsoversikt). Sosiale ulikheter i helse er urettferdige og representerer
et tap for enkeltmennesker, familier og samfunnet. Regjeringen har utpekt sosial ulikhet i
helse til et nasjonalt satsingsområde med en klar målsetting om å redusere helseforskjellene
(Kilde: Folkehelseinstituttet, Meld. St. 19, 2014-2015, Folkehelsemeldingen).
Livsstilsykdommer
I Norge har det vært en økning i kroniske sykdommer som KOLS, diabetes type 2 og
kreftsykdommer. Risikofaktorer som tobakk, alkohol, kosthold og fysisk inaktivitet påvirker en
rekke av disse livsstilssykdommene ( Meld. St. 19, 2014-2015, Folkehelsemeldingen,
Helsedirektoratet (2014), psykisk helse og trivsel i folkehelsearbeidet).
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 (Meld. St. 19, 2014-2015,
Folkehelsemeldingen).
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Skader og ulykker
For personer under 45 år er ulykker den største dødsårsaken i Norge. Omkring 1800
personer dør årlig som følge av ulykker (Meld. St. 19, 2014-2015, Folkehelsemeldingen). For
mer informasjon om dagens folkehelseutfordringer se: Helsedirektoratets rapport:
”Samfunnsutvikling for god folkehelse. Rapport om status og råd for videreutvikling av
folkehelsearbeidet i Norge 2014”.
Nasjonale mål for folkehelsepolitikken:
•
•
•

Norge skal være blant de tre landene i verden som har høyest levealder.
Befolkningen skal oppleve flere leveår med god helse og trivsel og reduserte
sosiale helseforskjeller.
Vi skal skape et samfunn som fremmer helse i hele befolkningen.
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De 5 viktigste innsatsområdene for å lykkes med
folkehelsearbeidet i Tønsberg kommune
Dette er etter rådmannens vurdering de viktigste innsatsområdene for å lykkes med
folkehelsearbeidet i Tønsberg kommune. Områdene er utarbeidet på bakgrunn av det
foreløpige analysearbeidet om innbyggernes helsetilstand i Tønsberg kommune. Alle
områdene er sett som 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.
Innsatsområdene 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 barnefattigdom være
en form for utenforskap, som igjen kan kobles til bolig, inkludering i arbeidslivet, nærmiljø og
psykisk helse. Det er derfor viktig å se innsatsområdene i sammenheng med hverandre, og
ikke som uavhengige enkeltfaktorer.
1. Psykisk helse
Psykiske helseplager er en av dagens største folkehelseutfordringer, og kan føre til nedsatt
livskvalitet, uførhet og tidlig død. Nesten en firedel av den voksne befolkning har en psykisk
lidelse. De sosiale forskjellene er store. Deler av innvandrerbefolkningen har høyere
forekomst av psykiske lidelser enn befolkningen for øvrig. Personer med psykiske lidelser
har høyere forekomst av somatiske sykdommer og lever kortere enn andre. Mange har både
psykiske lidelser og rusproblemer. Det er noen bekymringsfulle utviklingstrekk som kan tyde
på at det de siste tiårene har vært en økning i psykiske plager blant barn og unge (Kilde:
St.meld 19, Folkehelsemeldingen 2014).
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 viser at kommunen ligger over landsgjennomsnittet for
psykiske symptomer og lidelser (0-74 år, 15-29 år). I tillegg viser Ungdataundersøkelsen
2014 for Tønsberg at depresjon også er en utfordring blant ungdomsskoleelever, hvor 9% av
elevene rapporterer om ”høy grad av depressivt stemningsleie”. Forekomsten er 5 ganger
høyere hos jenter (15%), sammenlignet med gutter (3%).
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
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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.
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
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 der folk kan knytte sosiale relasjoner og
nettverk.
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.
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•

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 kostander for kommunen i
form av økte utgifter til trygd, sosialhjelp og økt behov for helsetjenester. I tillegg kommer tapt
produktivitet og produksjon.
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 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,
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
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

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
Økt satsning på frivillighet, spesielt rettet mot eldre både som mottaker og utøver.

3. Barnefattigdom
Folkehelseprofilen viser at Tønsberg ligger litt over landsgjennomsnittet for antall barn 0-17
år som bor i lavinntektshusholdninger (under 60% av nasjonal medianinntekt). I Tønsberg er
andelen 11%, sammenlignet med landsgjennomsnittet på 10% (tall fra 2012). Forekomsten
av barnefattigdom har økt siden 2007, og man antar at forekomsten i 2015 ligger på rundt
12%. Dette tilsvarer rundt 1040 barn og unge. I Ungdataundersøkelsen oppgir 7% av
ungdomsskoleelevene i Tønsberg å ha dårlig råd stort sett hele tiden. Dette tilsvarer 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 (18% sammenlignet med landsgjennomsnittet på 15%. Videre er Tønsberg en av
Norges 20 kommuner med høyest andel innvandrerbefolkning, i 2015 utgjorde
innvandrerbefolkningen 13,6% av innbyggerbefolkningen. Barn med innvandrerforeldre
utgjør 50% av fattige barn i Norge.
Årsakssammenheng
Barnefattigdom er en form for utenforskap som innebærer færre valgmuligheter, og ofte
lavere levestandard enn jevnaldrende. Som konsekvens kan barnefattigdom føre til sosial
ekskludering, færre materielle goder, mindre kontakt med jevnaldrende, stress, psykiske
helseplager, sykdommer og redusert livskvalitet. Dårlig familieøkonomi kan derfor føre til
dårlig helse, og at barnefattigdom går i arv. Barn av foreldre med lav utdanning og inntekt,
lav eller ingen tilknytning til arbeidsliv, enslige forsørgere, psykiske lidelser og- eller
rusproblematikk har større risiko for å vokse opp i en lavinntektshusholdning.
Det største virkemiddelet for å motvirke fattigdom på kort og lang sikt er å sørge for at flest
mulig er i arbeid. Dette kan gjøres ved å senke terskelen inn i arbeidslivet og styrke
arbeidsrettede tiltak og hindre frafall i utdanning, slik at flere kan komme i arbeid.
Kommunen har flere muligheter til å forebygge fattigdom, og konsekvensene av
barnefattigdom gjennom universelle tiltak, og individ/grupperettede tiltak. Kommunen er nå i
gang med å utarbeide en handlingsplan for å redusere barnefattigdom.
Kommunens påvirkningsmuligheter
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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. Boligbygging og bosetting
”Å tilrettelegge for et variert boligmarked slik at by og tettsteder blir sammensatt av en variert
befolkning” er et av målene i kommuneplanenes samfunnsdel 2014-2026. Likevel viser en
analyse av boligtypologien i Tønsberg at det er nokså liten grad av blandet bebyggelse i
kommunen. Eneboliger dominerer hovedsakelig utenfor sentrum, mens sentrum preges av
store leilighetsprosjekter som med tett bebyggelse. Generelt er disse nye leilighetene store
og relativt dyre. Blokkleiligheter har hatt en prisøkning på 25% siden 2011, og
gjennomsnittsstørrelsen på leiligheter er over 100 kvm (Kilde: Asplan Viak).
Det er dyrere å bo i sentrum, enn i områdene utenfor sentrum, med noen unntak. Den type
boligbygging vi opplever i dag kan føre til en slags «ghettofisering» over tid. Vi ser en
antydning til at de med høyest økonomi samles i de beste områdene, og de med dårlig
økonomi lever i boliger og bomiljøer med dårligere standard utenfor sentrum. Dette kan igjen
forverre helsetilstanden til allerede utsatte grupper på sikt.
Tønsberg har utarbeidet en boligsosial handlingsplan i samarbeid med Husbanken, men
denne tar kun for seg vanskeligstilte grupper i kommunen. For å lykkes i arbeidet med å
utjevne sosiale ulikheter i helse i kommunen bør det utarbeides en strategi som omhandler
alle innbyggerne i sin helhet, ikke kun vanskeligstilte grupper.
Årsakssammenheng
Det er en klar sammenheng mellom bolig, sosial ulikhet og helse. Personer med lavere
sosioøkonomisk status har færre valgmuligheter når det gjelder bolig og boligområder.
Kvaliteter ved boligen og boligområdet har stor betydning for helsen vår, både fysisk og
psykisk.
Nabolag med tilgang på variert bygningsmasser, gang- og sykkelstier, kultur og handel,
sosiale møteplasser, grøntområder og friluftsliv fremmer fysisk aktivitet, trivsel og sosial
kontakt i nabolaget. I tillegg kan nabolag med slike kvaliteter bidra til å fremme integrering,
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samfunnsdeltagelse, sosial støtte og psykisk og fysisk helse. På motsatt side vil nabolag
som mangler slike kvaliteter, og er preget av forurensning, støy, forsøpling og kriminalitet, ha
hemmende effekt på helsen. Dette kan føre til sykdommer som astma, luftveissykdommer,
diabetes og psykiske plager. Barns helse påvirkes mer enn voksne, spesielt i forhold til
skoleprestasjoner og sosial kontakt med venner.
Kommunens påvirkningsmuligheter
•

•

•

•
•
•
•
•

Bygge variert både innenfor og utenfor sentrum. Dette med tanke på boligtilbud,
prisutvikling, kvaliteter ved boligen og nærmiljøet, geografisk fordeling av ulike
boligtyper og innbyggersammensetning.
Ved boligområder, skoler og barnehager skal det være god tilgang på områder for lek
og fysisk aktivitet. Grønnstruktur, lekeplasser, nærmiljøanlegg, idrettsanlegg, gangog sykkeltraseer, samt grøntkorridorer fra boligområder til naturområder skal ivaretas
gjennom kommunens arealplaner.
Ved etablering av nye boligområder skal det ikke være mer enn 500 meters
gangavstand fra hver enkelt bolig til grøntområder, nærturområder eller
grøntkorridorer som leder til disse.
Sette krav til reguleringsplaner og detaljutforming i henhold til Kommuneplanens og
Byplanens bestemmelser og retningslinjer 2014-2026.
Sette krav til utbyggere i forhold til boligbygging, størrelse og pris får å sikre variert
boligbygging.
Kommunen har som grunneier en stor mulighet for å bygge variert i egne prosjekter.
Kommunen kan kjøpe opp leiligheter, boliger av private boligbyggere som tildeles
vanskeligstilte grupper etter kommunens boligsosiale handlingsplan
Kartlegge særlige belastede boligområder og sette inn tiltak for å gjøre lokalområdet
mer helsefremmende og redusere risikofaktorer i lokalmiljøet som kan føre til
helseplager.

5. Stedsutvikling
Helse skapes der folk lever og bor, og lokalsamfunnet er derfor den viktigste arenaen for
folkehelsearbeid. Kommunen kan gjennom god planlegging og bygging av infrastruktur
fremme innbyggernes helse ved å gjøre det lettere å ta helsevennlige valg. Dette kan gjøres
ved å tilrettelegge for sykkelstier, gangveier, grøntområder og sosiale møteplasser. Et godt
utformet nærmiljø kan fremme integrering på tvers av sosiale lag og grupper, og styrke fysisk
og psykisk helse.
Årsakssammenheng
Å tilrettelegge for aktiv transport som gåing, sykling kan bidra til å øke det fysiske
aktivitetsnivået i befolkningen, som igjen kan gi helsegevinster både fysisk og psykisk. For
eksempel kan daglig sykling gi en livsforlengelse på 10 år, hvorav 7 år er produktive år i
arbeidslivet og i lokalsamfunnet. Om innbyggerne velger aktiv transport avhenger av faktorer
som avstander, sikkerhet og kvalitet på sykkelbane og fortau. Å kunne ferdes lett, sikkert og
trygt mellom bopel, jobb, skole og fritidsaktiviteter øker andelen gående og syklende i alle
aldersgrupper, og gir mer sosial kapital og økte helsefremmende effekter.
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Nær tilgang til grøntområder (300 m) øker sannsynligheten for daglig/ukentlig bruk, og
opphold i grøntområder har vist seg å gi helsegevinster, uavhengig av aktivitet.
Grøntområder kan i tillegg bidra til redusert forurensning, økt fysisk aktivitet, sosiale
møteplasser, og generelt velvære. Dersom grøntarealer er geografisk skjevfordelt i
kommunen kan dette påvirke eiendomsprisene, og også den sosiale fordelingen av
helseproblemer.
Kommunens påvirkningsmuligheter
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•

All stedsutvikling og infrastruktur bør ha et helsefremmende fokus i henhold til
Kommuneplanens og Byplanens bestemmelser og retningslinjer 2014-2026.
Tilrettelegge for sykkelstier og gangveier av god kvalitet, og merking av disse i
henhold til Kommuneplanens og Byplanens bestemmelser og retningslinjer 20142026. Spesielt gjelder dette innfartsårene til sentrum, og i sentrum.
Tilrettelegge for at alle boligområder skal ha tilgang nær på et grøntområde. Maks
500 meters gangavstand fra hver bolig til grøntområde.
Tilrettelegge for flere sosiale og spontane møteplasser som er gratis. Dette kan
fremme integrering og sosial kontakt på tvers av grupper.
Redusere biltrafikk i sentrum i henhold til Kommuneplanens og Byplanens
bestemmelser og retningslinjer 2014-2026.
Legge til rette for sykkelstativer og lånesykler slik at man lett kan ta seg til og fra ulike
destinasjoner ved bruk av aktiv transport.
Kartlegge områder som har dårlig tilgang på helsefremmende kvaliteter f.eks mangel
på grøntområder, sykkelstier, for høy trafikk, forurensning, manglende sosiale
møteplasser.
Iverksette tiltak for å eliminere risikofaktorer i nærmiljøet som kan forverre helsen.
Motivere idrettslag, eldresenter, skoler, borettslag, frivillige organisasjoner etc for å
sette fokus på trygghet og sikkerhet i nærmiljøet.
Utarbeide nærmiljøutvalg for å sikre helsefremmende lokalmiljøer og økt
medbestemmelse i kommunale planprossesser.

I forbindelse med kommunen oversiktsarbeid over innbyggernes helsetilstand har Cititek på
oppdrag fra Tønsberg kommune utarbeidet rapporten «10 prinsipper for helsefremmende
faktorer i Tønsberg kommune». Rapporten finner du her:
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Oversikt over helsetilstand og
påvirkningsfaktorer for innbyggere i
Tønsberg
Dette kapittelet ønsker å belyse helsetilstanden til innbyggerne i 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.
Folkehelseprofilen 2016 for Tønsberg viser at kommunen innenfor de fleste temaområder
ligger på linje med landet som helhet. Likevel er det enkelte områder hvor Tønsberg skiller
seg ut:
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Andelen ungdomsskoleelever som oppgir at de er litt eller svært fornøyde med
lokalmiljøet er høyere enn landsnivået.
Andelen med overvekt og fedme (barn og unge) ser ut til å være lavere enn landet
som helhet.
Inaktivitet (andpusten eller svett mindre enn 1 gang i uka) blant
ungdomsskoleelever ser ut til å være lavere enn landsgjennomsnittet.
Andelen som har tilfredsstillende drikkevann er høyere enn landsnivået.
Valgdeltagelsen i kommunen er lavere enn i landet som helhet ved
kommunestyre- og fylkesvalget i 2015. Valgdeltagelse kan si noe om
samfunnsengasjementet i kommunen.
Barn av enslige forsørgere er høyere enn landsgjennomsnittet. Barn av enslige
forsørgere er sett å være en potensielt utsatt gruppe både økonomisk og sosialt.
Forventet levealder for kvinner er lavere enn landsgjennomsnittet.
Utdanningsforskjell i forventet levealder er høyere enn landsgjennomsnittet.
Psykiske symptomer og lidelser er høyere enn landsgjennomsnittet.

Det understrekes at selv om Tønsberg 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.
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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
Per 01.01.2016 bodde det 42 276 personer i Tønsberg. Dette er en økning på 356 fra 2015
og utgjør en befolkningsvekst på 0,85%. Befolkningsveksten i Tønsberg skyldes
hovedsakelig økt netto innflytting til kommunen. Økningen har vært størst for aldersgruppen
45-66 år.
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Andelen eldre over 80 år er derimot høyere i Tønsberg (4,9%) sammenlignet med Vestfold
(4,6%) og landet som helhet (4,3%) (Kilde: Kommunehelsa statistikkbank, 2015).
Kjønnsfordelingen er noenlunde likt fordelt, med unntak av aldersgruppene 70-79 år, og 80
år + hvor det er et overskudd av kvinner, og i aldersgruppen 0-24 år hvor det er et overskudd
av menn.
Befolkningsprognosen for Tønsberg viser at det i år 2040 forventes en befolkningsøkning på
rundt 16300 innbyggere i forhold til 1.1.2012. Størst økning i antall innbyggere forventes i
aldersgruppen 20-66 år (+ 7206), mens den største prosentvise økningen forventes i
aldersgruppen 90 år + med 112,9 % (+ 410). Dette medfører et økt behov for boliger,
arbeidsplasser, utdanningsplasser og helsetjenester. Befolkningsveksten i Tønsberg
forventes å være høyere enn for gjennomsnittet i Vestfold.
Forventet levealder
Forventet levealder ved fødsel for menn i Tønsberg 77,9 år. Dette er på likt nivå med
gjennomsnittet for Vestfold, men litt lavere enn landsgjennomsnittet på 78,2 år. Forventet
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levealder ved fødsel er for kvinner i Tønsberg 82 år. Dette er litt lavere enn gjennomsnittlig
forventet levealder for Vestfold på 82,3 år og nasjonalt nivå på 82,8 år.
Tønsberg ligger på linje med Vestfold og nasjonale tall når det gjelder forventet levealder
basert på ulike utdanningsnivåer. Unntaket er forventet levealder med personer med
grunnskoleutdanning der forventet levealder er lavere enn nasjonalt nivå. (se tabell
nedenfor). Forskjell i forventet levealder mellom utdanningsgrupper er i Tønsberg 5,4 år. Det
vil si at det er 5,4 års forskjell i forventet levealder mellom den delen av befolkningen som
har videregående eller høyere utdanning og den delen av befolkningen som har grunnskole
som høyeste utdanningsnivå. Forskjellen mellom disse to utdanningsgruppene er litt høyere i
Tønsberg sammenlignet med gjennomsnittet for Vestfold og landet som helhet.

Forventet levealder ved fødsel, beregnet ved hjelp av dødelighetstabell. Statistikken viser 15 års
gjennomsnitt (dvs. gjennomsnitt for 15-årsperioder). Forventet levealder etter høyeste fullførte
utdanningsnivå (fire ulike grupper), beregnet ved hjelp av dødelighetstabell. Statistikken viser 15 års
gjennomsnitt (dvs. gjennomsnitt for 15-årsperioder). Forskjell i forventet levealder mellom
utdanningsgrupper. Forventet levealder i gruppene er beregnet ved hjelp av dødelighetstabell.
Statistikken viser 15 års gjennomsnitt (dvs. gjennomsnitt for 15-årsperioder).(Kilde: Kommunehelsa
statistikkbank, Folkehelseinstituttet).

Innvandring og landbakgrunn
Tønsberg er en av 20 kommuner i Norge mest størst andel innvandrerbefolkning. Ved
inngangen av 2015 utgjorde innvandrerbefolkningen i Tønsberg 13,2 %.
Innvandrerbefolkningen i Tønsberg har økt siden 2009, og utgjorde 12,7% av befolkningen i
2014. Økningen i Tønsberg er lavere enn landsgjennomsnittet, men høyere enn
gjennomsnittet for Vestfold. Figuren nedenfor viser utviklingen for innvandrerbefolkningen i
Tønsberg, Vestfold og Norge fra 2009-2014.

Oversiktsdokument- Folkehelse 2016

Prosent av befolkningen

Innvandrere og norskfødte med
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År

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.

Innvandring – etter landbakgrunn
I Tønsberg 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. Slik fordeler de ti største gruppene seg i Tønsberg (SSB: mars
2015):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Polen 768 personer
Litauen 435 personer
Irak 430 personer
Sverige 339 personer
Vietnam 205 personer
Danmark 187 personer
Kosovo 176 personer
Somalia 168 personer
Afghanistan 168 personer
Thailand 167 personer

Levekår hos innvandrerbefolkningen
Levekårene til innvandrerbefolkningen er ofte dårligere enn majoritetsbefolkningen. Ikkevestlige innvandrere har generelt sett lavere inntekt, lavere sysselsetting, dårligere boforhold,
og lavere utdanningsnivå. Dette medfører økt risiko for ekskludering i samfunnet, og en
rekke risikofaktorer for utvikling av helseplager og sykdommer (Næss, 2011).
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Arbeidsledighet
Arbeidsledigheten blant innvandrere er omtrent tre ganger så høy som blant befolkningen for
øvrig. Dette gjelder særlig innvandrere med lite skolebakgrunn og kort botid i Norge. I
Tønsberg kommune som i landet for øvrig gjelder dette særlig kvinner fra Asia og Afrika
(SSB). I Tønsberg kommune var 293 innvandrere i alderen 15 – 74 år registrert som helt
arbeidsledige eller på tiltak i 1. kvartal 2015 (SSB).
Flyktninger og introduksjonsordningen
Tønsberg kommune hadde ved utgangen av desember 2015 bosatt 90 flyktninger på
anmodning fra iMDI. Av disse er 7 personer enslige mindreårige. Disse er bosatt og følges
opp av Temfa. De resterende 83 flyktningene er bosatt og følges opp av flyktningsteamet
ved NAV Tønsberg. Kommunen har i 2015 også tatt imot 27 personer på familiegjenforening.
For 2016 har kommunen vedtatt å bosette 110 personer i 2016. Av disse er 25 enslige
mindreårige. I tillegg kommer familiegjenforening.
Kommunen har et særlig behov for å forbedre arbeidet med arbeidslivsintegrering av denne
gruppen gjennom Introduksjonsprogrammet. Introduksjonsprogrammet skal fremme
integreringen av flyktninger i kommunen ved å bla. gi grunnleggende ferdigheter i norsk,
samfunnsfag og forberede deltagerne til arbeidslivet. Det er et nasjonalt mål at minst 55
prosent av deltagerne skal gå direkte over i arbeid eller utdanning etter avsluttet program.
I 2013 gikk kun 45 prosent av deltagerne på Introduksjonsprogrammet i Tønsberg rett over i
arbeid eller utdanning/opplæring. Dette er under gjennomsnittet for Vestfoldkommunene og
andre sammenlignbare kommuner. I 2014 gikk 14 prosent av de som gjennomførte
programmet direkte over i arbeid/utdanning. Resultatene viser at få deltagere gjennomfører
Introduksjonsprogrammet på normert tid, og rundt halvparten avbryter programmet hvert år.
(Maximite; Organisering av Innvandrertjenesten i Tønsberg. Rapport fra forprosjekt 2015).
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 mange aktivitetstilbud via
frivillige lag og organisasjoner som bidrar til å fremme integrering og inkludering.
Kommunen har også oppstartet et tverrfaglig ” Integreringsforum” som har til hensikt å
komme med forslag på hvordan kommunen kan fremme integrering og inkludering av
personer med innvandringsbakgrunn.
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2. Helsetilstand
Dette kapittelet ønsker å belyse helsetilstanden til innbyggerne i 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).
Overvekt og fedme
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.
Forekomst av overvekt og fedme hos voksne i Tønsberg: Det finnes per i dag ikke gode
lokale data for overvekt og fedme blant voksne i Tønsberg. Høyde- og vektopplysninger blant
gravide ved første svangerskapskontroll er den eneste tilgjengelige kilden på overvekt og
fedme blant voksne i Tønsberg. Denne kilden må derfor tolkes med forsiktighet da den ikke
er representativ for hele den voksne befolkningen i Tønsberg, men kun en utvalgt gruppe.
Nasjonale tall kan derfor gi et bedre bilde av forekomsten, da denne i stor grad vil samsvare
med lokale forhold. På landsnivå er over halvparten av norske 40-45 åringer er overvektige
når vi legger Verdens helseorganisasjon til grunn (KMI 25-29,9), og 1 av 5 har fedme. (Kilde:
Folkehelseinstituttet – Overvekt og fedme hos voksne, Folkehelserapporten 2014).
Forekomst av overvekt og fedme hos barn i Tønsberg: Gjennomsnittlig andel
3.klassinger med overvekt i 2015 var 9,7%, som tilsvarer 46 elever. Forekomsten av fedme
var 1% som tilsvarer 5 elever. Forekomsten av overvekt blant 3.klassinger i Tønsberg lavere
enn landsgjennomsnittet på 16%. Tønsberg har hatt en nedgang av overvekt blant
3.klassinger på 6,3% siden 2009, da forekomsten var 16%. Det er imidlertid viktig å merke
seg at dette er gjennomsnittstall, og forekomsten av overvekt og fedme mellom skolene
varierer.
Blant 8. klassinger var gjennomsnittlig forekomst av overvekt i 2015 11,6% (58 elever) og
fedme 0,6% (3 elever)
Overvekt og fedme hos ungdom 17 år (i prosent av alle som oppga høyde og vekt (KMI) i
den nettbaserte sesjon 1) er 18,4%. Dette er lavere enn landsgjennomsnittet på 21,4% og
gjennomsnittet for Vestfold på 20,6%.
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.
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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 5 voksne har fedme (Folkehelserapporten 2014). Forekomsten av
overvekt og fedme ser også ut til å være ulikt fordelt etter sosioøkonomisk posisjon, i hvert
fall for fedme (Sosial ulikhet i helse: En norsk kunnskapsoversikt, 2014).
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):

Overvekt og fedme hos voksne i Tønsberg
Overvekt og fedme blant kvinner i Tønsberg ved første svangerskapskontroll ligger lavere
enn landsgjennomsnittet, og gjennomsnittet for Vestfold. Forekomsten i Tønsberg i perioden
2011-2013 var på 32%, sammenlignet med 36% for Vestfold og 35% for landet som helhet
(se tabell 2). Det er imidlertid viktig å merke seg at det har vært en økning i overvekt og
fedme i Tønsberg siden 2008, mens landsgjennomsnittet, og gjennomsnittet for Vestfold har
ligget nokså stabilt. Det er imidlertid viktig å bemerke seg at denne gruppen ikke
nødvendigvis er representativ for alle voksne innbyggere i Tønsberg.
Overvekt og fedme hos barn og unge i Tønsberg
Skolehelsetjenestens høyde og vektmålinger av 3. klassinger i Tønsberg viser en forekomst
av overvekt på 9,7% og fedme på 1%. Dette tilsvarer 46 elever med overvekt og 5 elever
med fedme. Tønsberg har hatt en nedgang i andel 3.klassinger med overvekt og fedme på
6,3% siden 2011 da forekomsten var 16%. Andelen med overvekt og fedme hos 3.
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klassinger i Tønsberg ligger under landsgjennomsnittet. For undervekt er forekomsten 5,9%
(tilsvarer 28 elever). Dette er en økning siden 2014 da forekomsten var 3,4%.

Forekomst av undervekt, overvekt og fedme hos 3.klassinger
Barkåker
Bysko
Eik
Elihu
Granly
Husvik
Jaretei
Presterød
Ringshaug
Sem
Træleb.
Volden

fordelt på skolenivå
8

Andel i prosent %

7
6
5
4
3
2
1
0
overvekt %

fedme %

Undervekt %

Selv om vektmålingene for 3. Klassingene viser en positiv utvikling for overvekt og fedme er
det viktig å bemerke seg at tallene er gjennomsnittstall, og det er store forskjeller på
skolenivå. Eik, Ringshaug og Sem er skolene med høyest forekomst av overvekt. Man bør
imidlertid være oppmerksom på at på Ringshaug skole er forekomsten av undervekt blant
3.klassinger like høy som for overvekt.

Forekomst av undervekt, overvekt og fedme blandt 8.klassinger høsten 2015
fordelt på skolenivå
40

BYS
KEIK
PUS
RUS
Elihu
Jaretei
Granly
Wang

Andel i prosent %

35
30
25
20
15
10
5
0
overvekt %

fedme %

Undervekt %

Blant 8. klassinger høsten 2015 var gjennomsnittlig forekomst av overvekt 11,6% og fedme
0,6%. Andelen 8.klassinger som hadde en KMI som klassifiserer som undervekt var 3,8%.
Det finnes imidlertid klare forskjeller på skolenivå. Presterød ungdomsskole har en klart
høyere forekomst av overvekt og ligger høyere enn landsgjennomsnittet. Byskogen skole har

Oversiktsdokument- Folkehelse 2016

også en høyere forekomst av overvekt sammenlignet med de andre skolene. Presterød og
Byskogen har også høyest andel undervektige 8.klassinger.
Barnevektstudien viser at andelen barn med overvekt og fedme kan knyttes til familiens
sosioøkonomiske status og foreldrenes siviltilstand. Forekomsten av barn med overvekt eller
fedme var høyere hos de som hadde foreldre med lavere utdanning, eller som var skilte. Det
er ingenting som skulle forutsi at dette ikke er gjeldene for Tønsberg.
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: Bruken av blodglukosesenkende legemidler for
diabetes 2 (30-74år) i Tønsberg ligger litt lavere enn landsgjennomsnittet. I perioden 20122014 hadde Tønsberg 31,3 tilfeller per 1000 innbyggere sammenlignet med 34,5 per 1000
på landsbasis, og 34,1 per 1000 for Vestfold. Bruk av blodglukosesenkende legemidler i
Tønsberg er høyere hos menn enn for kvinner, og dette er også tilfelle på landsbasis.
Tønsberg har hatt en økning i andelen brukere av blodglukosesenkende legemidler de siste
årene, selv om økningen har vært lavere enn på landsnivå (Kilde: Folkehelseinstituttet,
Kommunehelsa statistikkbank.)
Vi kan ikke med sikkerhet si at forekomsten i Tønsberg er lavere enn landsgjennomsnittet 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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Kilde: Folkehelseinstituttet, Kommunehelsa statistikkbank *Brukere av legemidler utlevert på resept til
personer 30-74 år. Brukere defineres som personer som har hentet ut minst en resept i kalenderåret.
Dersom en bruker henter ut flere resepter på samme legemiddel telles vedkommende som bruker
bare en gang. Statistikken viser 3 års glidende gjennomsnitt

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: Brukere av primærhelsetjenesten
grunnet hjerte- og karsykdom ligger Tønsberg litt lavere enn landsgjennomsnittet og
gjennomsnittet for Vestfold. I perioden 2012-2014 hadde Tønsberg 102,5 brukere av
primærtjenesten per 1000 innbyggere. Til sammenligning er landsgjennomsnittet 105,8 per
1000, og snittet for Vestfold 110,3 per 1000. Det er flere mannlige brukere av
primærtjenesten i Tønsberg (114 per 1000 innbyggere), enn kvinnelige brukere (91 per 1000
innbyggere). Antall mannlige brukere av primærtjenesten i Tønsberg ligger litt høyere enn
landsgjennomsnittet på 113 per 1000 innbyggere (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. I perioden
2003-2012 var dødeligheten av hjerte- og karsykdom i Tønsberg 62,9 per 100 000
innbyggere. Til sammenligning er dødeligheten 62,2 per 100 000 på landsbasis, og 60,3 per
100 000 for Vestfold. Dødeligheten blant menn i Tønsberg er dobbelt så høy som for kvinner
(84 per 1000 for menn og 41 per 1000 for kvinner) (Kilde: Folkehelseinstituttet,
Kommunehelsa statistikkbank).

Primærtjenestebrukere hjerte-karsykdom 0-74 år 20122014
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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 3-årsperioder) (Kilde: Folkehelseinstituttet, Kommunehelsa statistikkbank)
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Dødelighet hjerte-og karsykdom 0-74 år 2003- 2012
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Antall døde i aldersgruppen 0-74 år, per 100 000 innbyggere per år, alders- og kjønnsstandardisert.
Statistikken viser 10 års glidende gjennomsnitt (dvs. gjennomsnitt for overlappende 10årsperioder).(Kilde: Folkehelseinstituttet, Kommunehelsa statistikkbank)

Demens
Prognosene for Tønsberg viser at det vil være flere kvinner enn menn i befolkningen som
kan forventes å få demenssykdommer. I perioden 2014 til 2026 er det basert på prognosen,
totalt forventet at 139 flere personer i befolkningen er demente fordelt på 71 kvinner og 68
menn. Det er i aldersgruppen 75-84 år som økningen er størst med totalt 77 fordelt på 37
kvinner og 40 menn.
Prognose demensforekomst fordelt kvinner og menn pr alderssegment
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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: Tønsberg ligger over landsgjennomsnittet og snittet for
Vestfold for antall nye krefttilfeller (alle krefttyper totalt). I perioden 2003-2012 hadde
Tønsberg 623 nye krefttilfeller (alle krefttyper) per 100 000 innbyggere. Landsgjennomsnittet
var 574 per 100 000, mens snittet for Vestfold var 620 per 100 000 i samme periode. 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: 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 2003-2012 i Tønsberg er 118 per
100 000 (10 års glidende gjennomsnitt). Landsgjennomsnittet er 113 per 100 000, mens
snittet for Vestfold 123,5 per 100 000. Det er litt høyere dødelighet for menn (129 per 100
000) enn for kvinner (107 per 100 000) i Tønsberg. Dette er også tilfelle på landsbasis
(Kilde: Folkehelseinstituttet, Kommunehelsa statistikkbank).

Tidligere har nye krefttilfeller forekommet hyppigere hos menn enn kvinner i Tønsberg, selv
om begge kjønn ligger over landsgjennomsnittet. Avstanden mellom kvinner og menn har
imidlertid blitt jevnet ut de siste årene. Figuren under viser hyppigheten av nye tilfeller av
kreft i Tønsberg i.f.t. snittet i landet i 10-års intervaller. Snittet i landet vises på X aksen og er
angitt som 100 og så har menn i Tønsberg en hyppighet på 108 og kvinner 109, altså høyere
enn landsnittet for begge kjønn.
Antall krefttilfeller pr år i Tønsberg- gjennomsnitt i 10-årsperioder
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(Kilde: Folkehelseinstituttet, kommunehelsa statistikkbank)
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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: 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 (se tabell 1.) I perioden 2011-2013
hadde Tønsberg 99 brukere av legemidler per 1000 innbyggere. Sammenligningstall for
Vestfold og Norge var henholdsvis 100 og 107 per 1000 innbyggere (Kilde:
Folkehelseinstituttet, Kommunehelsa statistikkbank).
Dødelighet av KOLS i Tønsberg: Det er en høyere dødelighet av KOLS i Tønsberg
sammenlignet med landsgjennomsnittet og gjennomsnittet for Vestfold. I perioden 20032012 var gjennomsnittlig dødelighet i Tønsberg 14,6 per 100 000. Sammenligningstall for
Vestfold og Norge var på henholdsvis 13,5 og 11,2 per 100 000 innbyggere (Kilde:
Folkehelseinstituttet, Kommunehelsa statistikkbank).

KOLS og astma, legemiddelbrukere (45-74 år) i Tønsberg, Vestfold og Norge
År
2007-2009
2008-2010
2009-2011
2010-2012
2011-2013
hele landet
Vestfold
Tønsberg

93,3
100
99,3

94,7
100,4
98,5

96,8
102,2
97,7

98,7
104,3
98,4

100,5
107,4
98,8

Kilde: Folkehelseinstituttet, Kommunehelsa statistikkbank. Antall legemiddelbrukere KOLS og astma,
per 1000 standardisert, kjønn samlet. Gjennomsnitt for overlappende 3-årsperioder.

KOLS, dødelighet
År
1998199920002001-2010 2002-2011 2003-2012
2007
2008
2009
Hele
10,7
10,9
10,9
10,9
11
11,2
landet
Vestfold
13,7
14
14,1
13,6
13,5
13,5
Tønsberg
13
13,5
14,5
14,5
15,2
14,6
Kilde: Folkehelseinstituttet, Kommunehelsa statistikkbank. Dødelighet KOLS (J44) , kjønn samlet. Per
100 000, standardisert.
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Muskel og skjelettplager
Tønsberg har en lavere forekomst av muskel og skjelettplager målt ved brukere av primærtjenesten
enn landsgjennomsnittet. I Tønsberg er andelen brukere av primærtjenesten grunnet muskel og
skjelettplager 251 per 1000. Til sammenligning er gjennomsnittet for Vestfold 268 per 1000 og
landsgjennomsnittet 262 per 1000.

Psykisk helse
Psykisk helse i et folkehelseperspektiv: Psykiske helseplager er en av dagens største
folkehelseutfordringer, og kan føre til nedsatt livskvalitet, uførhet og tidlig død. Om lag
halvparten av befolkningen vil i løpet av livet få en psykisk lidelse. 1/3 vil få en psykisk lidelse
hvert år. For barn og unge mellom 3-18 år har 15- 20 prosent psykiske plager som angst,
depresjon og atferdsproblemer, mens 8 prosent oppfyller kravene til en psykisk lidelse
(Folkehelserapporten 2014). Økt dødelighet, sykdomsrisiko, sykemeldinger og uførepensjon
er noen av de viktigste følgene av psykiske sykdommer.
Forekomst av psykiske lidelser i Tønsberg: Forekomsten av psykiske symptomer og
lidelser i Tønsberg er høyere enn landsgjennomsnittet (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 152 per 1000 innbyggere. Dette er litt lavere enn
gjennomsnittet for Vestfold på 153 tilfeller per 1000 innbyggere, men høyere enn
landsgjennomsnittet på 142 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).
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Andel per 1000 innbyggere

Brukere av primærtjenesten grunnet psykiske
symptomer og lidelser 15-29 år
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Psykiske
symptomer og
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År

Tønsberg 15-29 år
Psykiske
symptomer og
lidelser

Antall unike personer 15-29 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 3-årsperioder). (Kilde: Kommunehelsa statistikkbank, Folkehelseinstituttet)

Andel per 1000 innbyggere

Brukere av primærtjenesten grunnet psykiske
symptomer og lidelser 0-74 år
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Tønsberg 0-74 år
Psykiske symptomer
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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 3-årsperioder). (Kilde: Kommunehelsa statistikkbank, Folkehelseinstituttet.

Ungdataundersøkelsen 2014 for Tønsberg viser at depressivt stemningsleie er en utfordring
blant ungdomsskolelever, hvor 9% av ungdomsskoleelever rapporterer om ”høy grad av
depressivt stemningsleie”. Andelen jenter som rapporterer om ” Høy grad av depressivt
stemningsleie” er fem ganger så høy sammenlignet med guttene. 15% av jentene
rapporterer om ”Høy grad av depressivt stemningsleie”, mot 3% av guttene. 15% av jentene
tilsvarer i underkant av 100 unge. 3% av guttene er ca 20 stk. Jenter fra familier med lite
økonomisk kapital er mest utsatt for å oppleve depressivt stemningsleie. Antall som
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rapporterer om høy grad av depressivt stemningsleie øker med alderen og klassetrinn. Blant
8. klasseelever er forekomsten 6%, mens den hos 10. klasse er 14%.

Depressivt stemningsleie ungdomsskolelever
2014
120

Prosent
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lav grad av deprresivt
stemningsleie

40
20

høy grad av deprresivt
stemningsleie

0
lav grad av
høy grad av
deprresivt
deprresivt
stemningsleie
stemningsleie
Aksetittel

Kilde: Ungdata 2014, Tønsberg.

Andelen ungdomsskoleelever i Tønsberg kommune i kategorien høy grad av depressivt
stemningsleie har imidlertid gått ned fra 11 til 9 prosent fra 2011 til 2014. Størrelsen på
denne kategorien i gjennomsnitt hos de 130 kommunene som gjennomførte i 2013 er på
12%. Gjennomsnittet i de store byene er på 14%. Gjennomsnittet i Vestfold i 2013 var på
13%.
Tønsberg ligger under gjennomsnittet i Norge, godt under gjennomsnittet i større byer, og vi
ligger under de andre kommunene i Vestfold. Dette gjelder også om vi ser på tallet fra 2011.
Det er blant jentene vi har en nedgang.
Ensomhet
17 % av ungdomsskoleelevene i Tønsberg svarer at de er plaget av ensomhet, mot 18,1 %
nasjonalt og 19,3 for Vestfold. Andelen som er plaget av ensomhet i Tønsberg er lavere enn
sammenlignbare kommuner som Larvik, Sandefjord og Nøtterøy. Andelen som er plaget av
ensomhet i Tønsberg har gått litt opp fra 2011, fra 16 % til 17 %. Analyser av funnene i
Ungdataundersøkelsen viser at det er stor grad av samvariasjon mellom både dårlig familieøkonomi og tid brukt på sosiale medier og symptomer på psykisk uhelse og ensomhet.
Spiseforstyrrelser hos ungdom i Tønsberg
Funn fra ”Ungdataundersøkelsen 2014” i Tønsberg viser at mange ungdommer har et
komplisert forhold til mat og eget kroppsbilde. 32 % av ungdommene svarer at de ofte eller
alltid er opptatt av å bli tynnere, 29 % trimmer for å gå ned i vekt, 27 % svarer at de føler
ubehag etter å ha spist søtsaker, 20 % forsøker å holde en diett, 17 % mener de bruker for
mye tid til å tenke på mat, 11 % føler at maten kontrollerer livet deres, 3 % kaster ofte eller
alltid opp etter at de har spist og 16 % svarer at det er vanskelig å stoppe og spise når de
først har begynt. Det er en stor overvekt av jenter i disse kategoriene, med unntak av at det
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er omtrent like mange gutter som jenter som svarer at de ofte eller alltid kaster opp etter at
de har spist (ca. 3 %). Det er også en liten overvekt av 10. klassinger i alle kategoriene.

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
Andel barnehager med åpningstid 10 timer +
hver dag
Andel styrere og pedagogiske ledere med
godkjent barnehagelærerutdanning
Leke- og oppholdsareal per barn i barnehage
(m2)

Tønsberg
Kostragruppe 13 Vestfold
(2014)
(2014)
(2014)
90,2%
91,4%
89,5%
11,9%
40,3%
42,0%
98,9%

91,3%

97,3%

5,2 m2

5,3m2

5,7m2

Kilde: SSB Kostra, C. Barnehager- kvalitet, Reviderte tall per 26.06.2015

Trivsel og mobbing i skolen
Trivsel
91,6% av elevene i Tønsberg trives godt eller svært godt på skolen, og andelen er litt høyere
enn landsgjennomsnittet og snittet for Vestfold på 90,2%. 6,6 av elevene i Tønsberg oppgir å
”trives litt”. Dette er litt lavere enn landsgjennomsnittet (7,4%) og snittet for Vestfold (7,7%).
Andelen av elevene som oppgir å ”trives ikke noe særlig” eller ”trives ikke i det hele tatt” er
1,7%. Dette tilsvarer 41 elever. Andelen er litt lavere enn landsgjennomsnittet (2,4%) og
snittet for Vestfold (2%) (se figur 1).
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Figur 1: Trivsel blant elevene i skolen for Tønsberg, Vestfold og Nasjonalt.

Kilde: PULS; Elevundersøkelsen 2015. 5-10 trinn. Svarprosent 96%.

Kilde: PULS, Elevundersøkelsen 2015. 5-10 trinn. *Rangering 1-5 hvor 1 er dårligst, og 5 er best.

96,4% av elevene i Tønsberg oppgir at de alltid eller ofte har noen å være sammen med i
friminuttene. Dette er litt høyere enn landsgjennomsnittet (94,7%) og snittet for Vestfold
(94%). 0,71% av elevene i Tønsberg oppgir at de sjelden eller aldri har medelever å være
sammen med i friminuttene. Dette tilsvarer 17 elever. Andelen som oppgir at de sjelden eller
aldri har medelever å være sammen med i friminuttene er lavere enn landsgjennomsnittet
(1,14%) og gjennomsnittet for Vestfold (1,36%).
Figur 2: Andel av elever som oppgir å ha medelever å være sammen med i friminuttene.
Tønsberg (skole), Vestfold og Nasjonalt.
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Kilde: PULS; Elevundersøkelsen 2015. 5-10 trinn.

Trivsel og motivasjon i skolen
• 59 % av elevene i Tønsberg oppgir å ha høy trivsel og motivasjon i skolen. Andelen
som oppgir det samme på landsbasis er 53,8%, og 53,4% i Vestfold.
• 8,9% av elevene i Tønsberg oppgir å ha høy motivasjon, men lavere trivsel. Andelen
er litt lavere enn for landet som helhet (9,5%) og Vestfold (10 %).
• 17,7% 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 19,1%, og Vestfold på 18,5%.
• 10 % 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 (13%) og snittet for Vestfold (13,3%). 4,4% av elevene oppgir at
de er middels motiverte, og synes miljøet er middels godt. Dette er på linje med
landsgjennomsnittet (4,6%) og snittet for Vestfold (4,7%).

Kilde: PULS; Elevundersøkelsen 2015.
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Mobbing
I elevundersøkelsen 2015-2016 svarte elever fra 5.-10. trinn på spørsmålet: « Er du blitt
mobbet på skolen de siste månedene?» 87% svarte « ikke i det hele tatt», 9,4% svarte «en
sjelden gang», - 1,6% elever svarte «2-3 g. i mnd», 0,4% svarte «omtrent en gang i uken» og
1,4% svarte «flere ganger i uken». Tønsberg ligger litt bedre enn landsgjennomsnittet og
snittet for Vestfold på samtlige indikatorer.
Figur 1: Mobbing på skolen blant 5-10 trinn. i Tønsberg, Vestfold og Nasjonalt.

Kilde: PULS; Elevundersøkelsen 2015. 5-10 trinn.

Også på nasjonalt og fylkesnasjonalt nivå har det vært en positiv trend ift. mobbing i skolen,
jfr. tabellen under. Blå farge er situasjonen i Tønsberg. Vi ser at det er en positiv trend over
tid, og arbeidet for at «Ingen elever i Tønsbergskolen opplever mobbing», er det stort fokus
på i alle skolene. Skolene har gode rutiner ift. elevenes psykososiale arbeidsmiljø. Det blir
fattet enkeltvedtak, 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 nullvisjon som utgangspunkt for
arbeidet.
Figur 2: Mobbing i skolene i Tønsberg. 5-10 trinn. Utvikling over tid.

Kilde: PULS; Elevundersøkelsen 2015. 5-10 trinn.
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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.

Kilde: PULS; Elevundersøkelsen 2015. 5-10 trinn.

Resultatene som 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.
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: Andelen med videregående eller høyere utdanning i Tønsberg
er litt høyere enn landsnivået. I Tønsberg har 84,3 % videregående eller høyere utdanning,
mot 83,1 på landsnivå. Tønsberg ligger også høyere enn gjennomsnittet i Vestfold som er på
81,1 %. I Tønsberg er andelen voksne med høyere utdanning 34,6%. Gjennomsnittet i
Norge er 31% (SSB-tall 1.oktober 2014).

Selv om Tønsberg ligger over landsgjennomsnittet i andelen med høyere utdanning, ligger vi
også over landsgjennomsnittet på utdanningsforskjell i forventet levealder. Det vil si antall år
forskjell det er i forventet levealder mellom den delen av befolkningen som har videregående
eller høyere utdanning, og den delen av befolkningen som har grunnskole som høyeste
utdanningsnivå. For Tønsberg er det beregnet at gruppen med høyere utdanning forventes
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en levealder som gjennomsnittlig er 5,3 år lengre enn gruppen med lavere utdanning.
Utdanningsforskjellen på landsnivå er på 4,8 år, og 4,9 for Vestfold. Disse forskjellene i
forventet levealder har økt de siste tiårene, og økningen har vært større enn gjennomsnittet
for Vestfold og landet som helhet. Det kan derfor tyde på det i Tønsberg finnes forholdsvis
store sosiale ulikheter når det gjelder innbyggernes levekår og helsetilstand.
Frafall fra 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. Barn av foreldre med lav
utdanning har færre grunnskolepoeng og et lavere karaktersnitt enn barn av høyt
utdannende foreldre. Dette øker risikoen for frafall i videregående opplæring.
Frafall fra videregående opplæring i Tønsberg: Tønsberg ligger på linje med landsnivået
når det gjelder totalt frafall for alle utdanningsnivåer med 24% frafall. Dette er litt lavere enn
gjennomsnittet for Vestfold på 26%. I Tønsberg er andelen frafall fra videregående skole,
høyskole/universitet og grunnskole litt lavere enn landsgjennomsnittet og gjennomsnittet for
Vestfold. (Se figur nedenfor). (Kilde: Kommunehelsa statistikkbank, Folkehelseinstituttet).
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Kilde: Folkehelseinstituttet, Kommunehelsa statistikkbank. *Frafallet inkluderer personer som startet
på grunnkurs i videregående opplæring for første gang et gitt år og som har gjennomført VKII eller gått
opp til fagprøve, men som ikke har bestått ett eller flere fag og derfor ikke har oppnådd studie- eller
yrkeskompetanse etter 5 år, samt elever som startet opp dette året, men som sluttet underveis.
Andelen blir beregnet ut fra prosent av alle som startet grunnkurs i videregående opplæring det året.
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Personer som etter 5 år fortsatt er i videregående skole, regnes ikke som frafalt. Det er tatt
utgangspunkt i personens bostedskommune det året han eller hun startet på grunnkurs i
videregående opplæring. Statistikken viser 3 års glidende gjennomsnitt.

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 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: Tønsberg ligger litt høyere enn landsgjennomsnittet når det
gjelder inntektsulikhet på 2,8 mot 2,7 på landsbasis (beskrevet med P90/P10 og Ginikoeffisienten). P90/P10 er forholdet mellom den som har den 90 % høyeste inntekten i
befolkningen sammenlignet med den som har den 10 % laveste inntekten.
Tall fra Asplan Viaks kommunediagnose for Tønsberg 2015, viser at andelen innbyggere i
Tønsberg med inntekt over 500 000 kr i 2013 er på cirka 34%. Denne andelen i Norge er på
26% og i Vestfold på 24%. Dette styrker antagelsen om at det er større spredning i økonomi i
Tønsberg kommune enn gjennomsnittet er i andre kommuner (Kilde: Folkehelseinstituttet,
Kommunehelsa statistikkbank).

At Tønsberg har en høyere inntektsulikhet enn landsgjennomsnittet kan bety at det er
betydelige sosiale ulikheter i helse i befolkningen. Kommunen har flere ressurssterke
grupper med høy sosioøkonomisk status (utdanning og inntekt). Samtidig viser
inntektsulikheten i Tønsberg at kommunen også har en del lavere sosioøkonomiske grupper,
som er sett å ha høyere risiko for å utvikle helseproblemer senere i livet. Dersom vi skal
utjevne forskjellene må vi ha hele befolkningen i tankene. Et godt gjennomført tiltak kan
samlet sett gi en betydelig helsegevinst fordi det når frem til mange.
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Barnefattigdom
Barnefattigdom i et folkehelseperspektiv: Inntekt og økonomi er grunnleggende
påvirkningsfaktorer for helse, og 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 av fattige foreldre har selv større risiko for å selv bli fattige
som voksne. De deltar i mindre grad enn andre barn i sosiale aktiviteter og har økt risiko for
psykiske plager.
Barnefattigdom i Tønsberg: Barnefattigdommen i Tønsberg ligger omtrent på
gjennomsnittet i Norge i andel fattige barn (definert fra EU-skala 60%). I 2013 levde 10,6%
av barn i Tønsberg i lavinntektshusholdninger, mot 10,2 % på landsbasis (Kilde: SSB-tabell
0876). I 2015 bor det 8651 unge under 18 år i Tønsberg. Hvis stigningen i andelen fattige
fortsatt er samme betyr det at vi i dag har rundt 12% fattige unge. Dette tilsvarer 1040 barn.
(Kilde: SSB-tabell 0876).

Sammenligner vi med andre Vestfoldkommuner i 2013, ser vi at Tønsberg med 10,6% fattige
ligger lavere enn flere andre byer: Larvik: 14%, Sandefjord: 14%, Nøtterøy: 9,6% (hentet fra
SSB-tabell 08764). Det er altså kun Nøtterøy som har lavere andel fattige enn Tønsberg.
Nøtterøy ligger på 17.plass av landets kommuner i utdanningsnivå med 34.9%.
I NOVAs nøkkeltallsrapport fra Ungdata-undersøkelsen i 2014, er andelen i Tønsberg som
svarer at de har god råd 75%. Snittet i Norge er på 79%. Det er imidlertid stor forskjell
mellom ungdomsskolene. Det er flere elever på Byskogen, Presterød, Kongseik og
Ringshaug ungdomsskole som oppgir å ha dårlig råd stort sett hele tiden. Med de private
skolene er det rundt 100 ungdomsskoleelever som opplever fattigdom i Tønsberg. Om vi
fordeler dette per klasse, vil det si at i hver klasse lever to til tre elever i fattigdom.
Tall fra Ungdataundersøkelsen i 2014 fordelt på de ulike ungdomsskolene:
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(Kilde: Ungdataundersøkelsen for Tønsberg 2014)

Medianinntekt for husholdninger i Tønsberg i 2012 var på kr. 419 000. Dette er noe lavere
enn landsgjennomsnittet på kr. 446 000, og snittet for Vestfold som var på kr 439 000.

Medianinntekt husholdninger 2013
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Kilde: Folkehelseinstituttet, Kommunehelsa Statistikkbank

Årsakene til at Tønsberg ligger dårligere enn landsgjennomsnittet for antall barn og unge i
lavinntektshusholdninger, og medianinntekt vites ikke med sikkerhet. Kommunen har
imidlertid en del grupper som er sett å ha 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 barnefattigdom er å sikre at foreldrene har tilgang
til arbeid og dermed inntekt til å forsørge familien. Om vi går ut fra at halvparten av de fattige
barna i Tønsberg er fremmedkulturelle vil språkopplæring i norsk og kvalifisering til
arbeidslivet være spesielt viktig. Videre kan kommunen bør kommunen jobbe tverrsektorielt
og i samarbeid med private og frivillige aktører for å redusere konsekvensene av
barnefattigdom. Dette i form av tiltak som retter seg mot hele befolkningen, supplert med
tiltak på gruppe- og individnivå.
Kommunen har et handlingsrom til å forebygge barnefattigdom og konsekvenser av
barnefattigdom, og kommunen er nå i gang med å utarbeide en handlingsplan for å
redusere barnefattigdom i Tønsberg. Se sammendrag i kap 4. punkt 3 for mer informasjon
om kommunens handlingsrom.
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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. Statistisk
sentralbyrås levekårsundersøkelse fra 2005 viser at blant personer som står utenfor
arbeidslivet, er det en høyere andel som har betydelige psykiske plager, er dagligrøykere,
overvektige og lite fysisk aktive, sammenliknet med yrkesaktive (Myklestad, m fl 2008).
Arbeidsledighet i Tønsberg: Tønsberg ligger under landsgjennomsnittet og gjennomsnittet
for Vestfold for antall helt arbeidsledige som er registrert hos NAV (utgangen av januar
2016). Andelen helt arbeidsledige ligger på 3,4 prosent på landsbasis, mens Vestfold ligger
på 3,3 prosent og Tønsberg på 3,1 prosent. Tønsberg og Vestfold har hatt en nedgang i
arbeidsledigheten siden 2014, mens arbeidsledigheten på landsbasis har hatt en økning.
(Kilde: NAV Tønsberg).
Tall fra SSB viser at arbeidsledigheten blant unge voksne (15-29 år) i Tønsberg var 3,4
prosent ( pr. november 2015). I aldersgruppen 30-74 år er arbeidsledigheten 2,7 prosent i
Tønsberg (pr. november 2015). Tønsberg har hatt en svak nedgang i arbeidsledigheten for
begge aldersgruppene siden 2014. (Kilde: SSB).
Antall langtidsledige(over 26 uker) i Tønsberg ligger på fylkesgjennomsnittet. Det samme er
tilfelle for ungdomsgruppen. I Tønsberg per november 2015 var andelen langtidsledige i
alderen 15-29 år 19 prosent. Dette tilsvarer 31 personer. Andelen langtidsledige i alderen 3074 år er 26 prosent, som tilsvarer 107 personer (Kilde: NAV, Tønsberg).
Mottakere av arbeidsavklaringspenger (AAP) i Tønsberg var ved utgangen av 2015 5,2
prosent. Dette er høyere enn landsgjennomsnittet på 4,5 prosent, men lavere enn
fylkessnittet på 5,4 prosent. Tønsberg ligger også lavere enn Sandefjord og Larvik (Kilde:
NAV, Tønsberg).
Arbeidsledige i Tønsberg og Nøtterøy har en høyere utdanning enn andre ledige i fylket.
Blant de ledige i Tønsberg er det færre med ikke-OECD bakgrunn enn de andre byene i
fylket (Kilde: NAV, Tønsberg).

Tall fra SSB viser at totalt antall arbeidsledige i Tønsberg i siste kvartal av 2015 2,9 prosent.
Dette tilsvarer 628 personer. Av disse er 212 personer med innvandrerbakgrunn. Dette utgjør
34% av totalt antall arbeidsledige i Tønsberg. Av de registrerte arbeidsledige er 2,3 prosent
kvinner, og 3,4 prosent er menn. Av de arbeidsledige har 36,3 prosent grunnskoleutdanning,
37,2 prosent har videregående utdanning og 19,6 prosent har universitet eller
høyskoleutdanning. 6,9 prosent har oppgitt eller manglende utdanning (Kilde: SSB). SSB
mangler utdanningsnivå for mange innvandrere. Utdanningsnivå blant innvandrere etter 2014
inneholder beregnede verdier for gruppen.
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Arbeidsledige i prosent
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Registrerte arbeidsledige, etter region, utdanningsnivå, tid og statistikkvariabel. (Kilde: SSB
Tabell: 10594: Registrerte arbeidsledige 15-74 år, etter kjønn (K))

Tønsberg og Vestfold har hatt en nedgang i arbeidsledigheten siden 2013/2014, mens
ledigheten på landsbasis har økt.
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(Kilde: SSB. Tabell:10540: Registrerte arbeidsledige 15-74 år, etter alder (prosent) (K))
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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.
Om lag én av ti i arbeidsfør alder mottar uføretrygd i Norge, tallene er 11 prosent for kvinner
og 8 prosent for menn. Psykiske lidelser, som angst og depresjon, er registrert som
hovedårsak til omtrent en tredel av alle uførepensjoner (Mykletun, 2006).
Uførhet i Tønsberg: Uføretrygdede i Tønsberg: Tønsberg har hatt en nedgang i andelen
uføretrygdede og ligger på et lavere nivå enn både Vestfold og landet som helhet.
(Uføretrygdede er definert som andel personer som mottar uføreytelser, varig uførepensjon
og arbeidsavklaringspenger i prosent av bedolkningen i alderen 18-66 år). I perioden 20122014 var andelen uføretrygdede i Tønsberg i alderen 18-44 år 2,3%. Sammenligningstall for
Vestfold og landet som helhet er 3,1% og 2,6%.
I aldersgruppen 45-66 år var andelen uføretrygdede i perioden 2012-2014 i Tønsberg 17,4%.
Dette er lavere enn landsgjennomsnittet på 18,1% og snittet for Vestfold på 19,3%.
Tønsberg har hatt en nedgang i andelen uføretrygdede siden 2006 da kommunen lå over
landsgjennomsnittet. Nedgangen har vært størst for aldersgruppen 45-66 år. (Kilde:
Kommunehelsa statistikkbank, Folkehelseinstituttet).
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Antall og 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). (Kilde: Kommunehelsa
statistikkbank, Folkehelseinstituttet)
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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: Andelen sosialhjelpsmottakere i Tønsberg i alderen 1824 år er 8,2%. Dette er høyere enn landsgjennomsnittet på 5,8% og gjennomsnittet for
Vestfold på 6,7%. Tønsberg ligger også høyere enn sammenlignbare kommuner som
Drammen, Larvik og Sandefjord i denne aldersgruppen.
Andelen sosialhjelpsmottakere i alderen 26-66 år er i Tønsberg 3,4 %. Dette er litt høyere
enn landsgjennomsnittet på 3,3%, men lavere enn gjennomsnittet for Vestfold på 3,5%.
Larvik har en litt lavere andel sosialhjelpsmottakere enn Tønsberg, men Sandefjord og
Drammen har en høyere andel. (Kilde: Folkehelseinstituttet, kommunehelsa statistikkbank,
tall fra 2010-2012).

Prosent

Sosialhjelpsmottakere 2010-2012
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

8,2

3,4

7,4

7,2

3,8

4,7
3,2

3,8

6,7

3,5

5,8
3,3

18-24 år
25-66 år

Geografi

Antall og andel sosialhjelpsmottakere i løpet av året etter alder, i forhold til folkemengden i de aktuelle
aldersgruppene. Statistikken viser 3 års glidende gjennomsnitt (dvs. gjennomsnitt for overlappende 3årsperioder). (Kilde: Kommunehelsa statistikkbank, Folkehelseinstituttet)
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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: Tønsberg er den byen i Vestfold hvor andelen aleneboende er
høyest. Dette gjelder spesielt unge (20-29 år) og eldre (70+ år). SSBs befolkningsstatistikk
per 1.1.15 viser at Tønsberg har en andel av unge i alderen 20-29 år på 13,3%. Dette er
1,5%-poeng høyere enn Vestfold men på nivå med resten av landet for øvrig. Andelen av
befolkningen som er 70 år eller eldre ligger på 11,8% i Tønsberg. Dette er på nivå med
Vestfold og ett prosentpoeng høyere enn landet som helhet (10,8%). I aldersgruppen 45+
bor 28,6% alene. Dette er høyere enn Vestfold hvor andelen er 25,5 og landsgjennomsnittet
på 25,6% (Kilde: Folkehelseinstituttet, kommunehelsa statistikkbank, tall fra 2014).

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.
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.
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: I Tønsberg er andelen eneforsørgere under 45 år 19,4 % (20122014). Dette er høyere enn landsgjennomsnittet på 17,5%, men litt lavere enn snittet for
Vestfold på 20%. Det har imidlertid vært en nedgang i andelen eneforsørgere under 45 år
over tid. Dette er tilfelle for Tønsberg, Vestfold og landet som helhet. For aldersgruppen 45
år er andelen eneforsørgere I Tønsberg 31,8%. Dette er høyere enn landsgjennomsnittet og
gjennomsnittet for Vestfold på henholdsvis 25% og 29,7% (Kilde: Kommunehelsa
statistikkbank, Folkehelseinstituttet).
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Bolig
Bolig i et folkehelseperspektiv: Det er en klar sammenheng mellom bolig, sosial ulikhet og
helse. Personer med lavere sosioøkonomisk status har dårligere valgmuligheter når det
gjelder bolig og boligområder. Kvaliteter ved boligen og boligområdet har stor betydning for
helsen vår, både fysisk og psykisk.
Boligtypologi i Tønsberg: Eneboliger dominerer hovedsakelig utenfor sentrum, mens
sentrum preges av store leilighetsprosjekter som med tett bebyggelse. Generelt er disse nye
leilighetene store og relativt dyre. Blokkleiligheter har hatt en prisøkning på 25% siden 2011,
og gjennomsnittsstørrelsen på leiligheter er over 100 kvm (Kilde: Asplan Viak). Dette bidrar til
å samle de med høyest økonomi i de beste områdene, og de med dårlig økonomi i boliger og
bomiljøer med dårligere standard utenfor sentrum. Dette kan føre til større sosiale ulikheter i
kommunen.

I Vestfoldsammenheng er Tønsberg en by med høy befolkningsvekst, og dermed høye krav
til å finne gode løsninger på boligbehovet. Hvilke type bolig man lever i, og nabolagets
utforming kan ha en rekke innvirkninger på helsetilstanden, både fysisk og psykisk.
Eksempler på negative påvirkningsfaktorer i en boligsituasjon er støy, luftforurensning,
kriminalitet, forsøpling og trafikkfarlige veier. Eksempler på positive påvirkningsfaktorer er
god tilgang på grønne lunger, friluftsområder, gang- og sykkelstier, åpenhet, sosial omgang
og trivsel i nabolaget. De lokale boligområdene kan være mer og mindre preget av ulikhet i
levekår, enten ved opphoping av gode eller dårlige levekår, eller det kan være en nokså jevn
fordeling.
Valg av bolig, og nabolag en person bor i har sammenheng med personens utdanning og
inntekt, men også landbakgrunn, alder og kjønn er utslagsgivende (NIBR- rapport 2014:16Bolig og folkehelse- hva er sammenhengen?). Innvandrere, enslige forsørgere og eldre
kommer dårligere ut enn andre med hensyn til å bo i et bra, eller et mindre bra boområde.
Barn er mer utsatt for helserisiko enn voksne ved å bo i belastende boligområder. Dette fordi
barn vokser og puster inn mer luft per kilo kroppsmasse enn det voksne gjør.
Boligtyper i Tønsberg
Det mest synlige trekket i boligutviklingen i Tønsberg de siste årene er store sentrumsnære
leilighetsprosjekter, der gamle næringsområder er omgjort til boligområder med tett
bebyggelse. Generelt er disse nye leilighetene store og relativt dyre. Samtidig videreutvikles
tradisjonelle eneboligområder, men gjerne med rekkehus eller flermannsboliger. Hele 12 %
av boligmassen er knyttet til sentrumssonen, og om lag 2/3 – deler er knyttet relativt tett opp
til en definert sentrumssone ( max 1 km). Men disse husholdningene er små, slik at de bare
utgjør 8 % andel av befolkningen i kommunen. Det er et ganske tydelig mønster med
småhusholdninger i sentrum, og økende størrelser på husholdningene jo mer perifert en
beveger seg. Dette reflekteres i boligmassen. En svært høy andel (relativt sett) består av
blokk/leilighetsbygg, samt «Annet»(dvs. boliger i forretningsbygg etc. i sentrum). Vi ser også
at andelen blokk/leilighetsbygg er relativt stor i sekundærsentrene (Kilde: Asplan Viak –
Innspill til folkehelsearbeidet i Vestfold 2015). Med enkelte unntak utenom sentrum, er det
eneboliger som dominerer utenfor Tønsberg sentrum (Se kart 3). Dette gir et bilde av at det i
nokså liten grad er blandet bebyggelse.
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Prisutvikling og boligstørrelse
Leiligheter øker mest i pris. Stolpediagrammet viser prisutvikling pr kvadratmeter for nye
eneboliger, småhus og blokkleiligheter. I Tønsberg har prisøkningen for blokkleiligheter vært
på hele 25% fra 2011 til 2014, langt høyere enn for eksempel for Svelvik og Nøtterøy. For
boligstørrelse i Tønsberg er gjennomsnittlig samlet størrelse omtrent den samme. Når
gjennomsnittstallet likevel er stabilt er det fordi det bygges færre eneboliger. Men størrelsen
på leiligheter øker. Gjennomsnittlig størrelse på leiligheter er over 100 kvm. (Kilde: Asplan
Viak 2015).
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Boligbehov i fremtiden
Framskrivning av befolkningen i Tønsberg fram mot 2040 etter SSBs MMMM alternativ, viser
at eldre vil utgjøre en betydelig del av befolkningsveksten, men tilhørende behov for boliger.
Fra et folkehelseperspektiv er tilnærmingen at boligtilbudet må svare på et mangfold av
boligbehov, og at det utvikles boligmiljøer som er helsefremmende. En stor andel av
eneboligene utenfor sentrum bebos i dag av eldre. Ny leilighetsbygging i sentrum er store
leiligheter med høy prisvekst. Vi kan forvente at det i fremtiden vil bli flere aleneboende eldre,
og flere små husholdninger.
Å skape like forutsetninger for å bo i et godt nærmiljø som kan virke helsefremmende for den
enkelte er et viktig tiltak for å redusere sosiale ulikheter i helse. På motsatt side vil segregert
boligbygging bidra til å samle de med høyest økonomi i de beste områdene, og de med
dårlig økonomi i boliger og bomiljøer med dårligere standard utenfor sentrum. Dette kan føre
til større sosiale ulikheter i kommunen ved at personer med lavere sosioøkonomisk status
opplever dårligere levekår som igjen kan føre til en forverring av helsetilstanden.
For å skape et inkluderende og helsefremmende nærmiljø bør kommunen i planlegging av
ny boligbygging se på muligheten for å legge til rette for at det også bygges flere små
leiligheter også utenfor sentrum, samt tilrettelegge for et mer mangfoldig boligtilbud, både når
det gjelder størrelse, pris og beliggenhet. Kommunen har i samarbeid med Husbanken
utarbeidet en boligsosial handlingsplan. Likevel er det behov for en helhetlig boligstrategi
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som inkluderer hele befolkningen, og ikke kun utsatte grupper på boligmarkedet. Slike tiltak
er sett å være viktige for å redusere sosiale ulikheter i helse (Se sammendraget s.11 punkt 4.
Boligbygging og bosetting for å lese mer om kommunens handlingsrom).

4. Fysisk, kjemisk og sosialt miljø
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. Dette er viktige indikatorer for å kartlegge trivsel, psykisk og fysisk helse og
sosialt fellesskap i kommunen. (Kilde: Helsedirektoratet, 2013, God oversikt – en forutsetning
for god folkehelse).
I forbindelse med kommunen oversiktsarbeid over innbyggernes helsetilstand har Cititek på
oppdrag fra Tønsberg kommune utarbeidet rapporten «10 prinsipper for helsefremmende
faktorer i Tønsberg kommune». Rapporten finner du her:
Grønnstruktur
Gode leke- og utearealer sikrer god bokvalitet for alle aldersgrupper. Uteoppholdsareal er
viktig i et folkehelseperspektiv for fysisk aktivitet, som sosiale møteplasser og for barns
utvikling og læring. Uteoppholdsarealer er også viktig for å skape grønne omgivelser og gi
lys og luft i mellom bebyggelsen.
De viktigste grønne områdene i det sentrale Tønsberg og områdene rundt Kanalen er i dag
Slottsfjellet, Haugar, Gunnarsbøparken og Teie hovedgård. Spredt treplanting langs Nedre
Langgate og flotte trerekker langs Solveien på Kaldnes bidrar sammen med enkelte mindre
parker og hager til et hyggelig parkmessig preg på byen. Løfter vi blikket litt, ser vi at byen er
omgitt av ytterligere grønne områder av mer naturpreget art. Teieskogen, Frodeåsen og
ramsarområdene Ilene og Presterødkilen er viktige områder for både friluftsliv og biologisk
mangfold og må skånes for inngrep. (Kommunedelplan for sentrum- Byplan 2014-2026,
Planbeskrivelse).
Det er som en del av planarbeidet utarbeidet et temakart for grøntområder innenfor
byplanområdet. Det er for alle grøntområdene utført en registrering som sier noe om innhold,
dagens bruk, historisk betydning, vedlikehold, funksjon i henhold til plan/intensjon og
tilknytning til andre offentlige/private funksjoner. Kartet for grøntområder innenfor
byplanområdet finner du her.
Sykkel og gangveier
Tønsberg kommune, Bydrift drifter 82 km gang- og sykkelveier langs kommunale veier og
gamle fylkesveier. Vestfold fylkeskommune drifter gang- og sykkelveier langs gamle riksveier
og nye fylkesveier som er bygget etter 2010. Kommunen har fokus på å drifte gang- og
sykkelveier både på sommer og vinter. De skal brøytes tidlig før brukerne skal på arbeid om
morgenen. Tønsberg kommune bygger nye gang- og sykkelveier langs kommunale veier ut
fra en prioriteringsliste som er vurdert ut fra behov og farlighetsgrad for de myke trafikanter.
Det bygges gang- og sykkelveier ut fra tilgjengelig økonomi om bevilges av bystyret i
desember for påfølgende år.
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Dersom Bypakke Tønsberg blir vedtatt i nærmeste framtid og en ny bompengeordning blir
innført, så blir det muligheter for å forbedre gang- og sykkeltilbudet vesentlig i Tønsbergområdet. Dette vil gi et meget forbedret og helhetlig tilbud til de myke trafikanter når det
gjennomføres og det kan bidra til at flere vil gå eller sykle til arbeid og fritid.
Kollektivtransport- Vestfold kollektivtransport
Det har vært en positiv utvikling i antall brukere av kollektivtransporten i Tønsberg kommune
de siste årene. Dette skyldes en bevisst satsing fra Vestfold kollektivtrafikk. Gode
transportakser mellom Tønsberg og andre nærliggende byer, nær beliggenhet til
holdeplasser og hyppige avganger på kollektivtrafikk er viktig for brukerne. Dette gjør at flere
kan bosette seg utenfor sentrum, uten å være avhengige av å ha en bil i husholdningen.
Vestfold kollektivtrafikk har styrket de viktigste stamrutene fra 3 avganger i timen til 4
avganger. Det er i også innført nye rabatter på kort både for barn og voksne.
I Bypakke Tønsberg arbeides det med å styrke kollektivtransporten ytterligere. Det blir da
mulighet for å øremerke midler til driften av kollektivtransporten dersom Bypakke Tønsberg
blir vedtatt og en ny bompengeordning blir godkjent av sentrale myndigheter.
Drikkevannskvalitet
Drikkevannskvaliteten med hensyn til renhet for e-coli i Tønsberg er beregnet som god.
100% av drikkevannsforsyningen i Tønsberg har tilfredstillende resultater når det gjelder
hygienisk kvalitet og leveringsstabilitet. Gjennomsnittet for Vestfold er 94%, mens
landsgjennomsnittet er på 92%. (Kilde: Vannverksregisteret). Tønsberg får sitt drikkevann fra
et interkommunalt vannverk. Det er etablert gode kontroll rutiner som sikrer befolkningen god
vannkvalitet. Det er nå mindre enn 5 % av befolkningen som ikke får levert kommunalt vann.
Frivillige organisasjoner
I 2015 hadde Tønsberg ca 400 frivillige organisasjoner. Kommunen har derfor et mangfoldig
tilbud av frivillige organisasjoner som tilbyr folk et sted å være, et sted å høre til enten som
frivillig eller som deltaker. Over halvparten av de frivillige bidrar innen idretten, kultur eller i
velforeninger, men også innen velferdsfeltet, politikk, det humanitære feltet, natur og friluft og
andre områder er frivillige engasjert i ulike aktiviteter. Det å delta i frivillig innsats kan være
forebyggende og helsefremmende i seg selv. Frivillighet gir økt livskvalitet, det gir tilgang til
sosial støtte og nettverk og kan bidra til å utjevne sosiale ulikheter. Frivillighetsbarometer fra
2014 viser at 64% av befolkningen i Norge har gjort en eller annen form for frivillig innsats de
siste 12 månedene.
Medlem i fritidsorganisasjon
I Tønsberg svarte 66% av ungdomsskoleelevene ved Ungdataundersøkelsen at de var
medlem i en fritidsorganisasjon. Dette er høyere enn landsgjennomsnittet og gjennomsnittet
for Vestfold på 63,5%. Andelen ungdomsskoleelever som er med i en fritidsorganisasjon i
Tønsberg er litt høyere enn i Larvik, men lavere enn Sandefjord og Nøtterøy.
Dersom vi legger til de som har vært med tidligere blir andelen 89 %. Dette betyr at de aller
fleste i Tønsberg er eller har vært aktive i organisert fritidsliv i løpet av barne- og
ungdomstiden. Fritidsaktiviteten som har markert høyest tilslutning er deltakelse i idrettslag.
62 %. Deretter følger annen organisasjon, lag eller forening som religiøs forening,
fritidsklubb, kulturskole/musikkskole og korps. Sammenlignet med nasjonale tall er det litt
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flere i Tønsberg (63 %) enn nasjonalt (61 %) som har vært med på fem eller flere
fritidsaktiviteter sist måned.
Fornøyd med lokalmiljøet
I Ungdataundersøkelsen 2014 svarte 75 % av ungdomsskoleelevene at de var fornøyde med
lokalmiljøet. Dette er høyere enn landsgjennomsnittet på 70,3% og gjennomsnittet for
Vestfold på 70,8%.
Valgdeltagelse
Tønsberg ligger litt lavere enn gjennomsnittet for Vestfold og landsgjennomsnittet når det
gjelder valgdeltagelse ved kommunestyrevalget. Tønsberg hadde i 2015 en valgdeltagelse
på 58,2%, mens Vestfold og landet for øvrig lå på hhv 59% og 60%. Valgdeltagelsen ved
kommunestyrevalget i Tønsberg har i hovedtrekk gått jevnlig nedover de siste tyve årene.
Unntaket var i 2011 da hele landet opplevde en mobilisering etter tragedien på Utøya og
regjeringskvartalet. Siden 2007 har Tønsberg ligget noe lavere sammenlignet med Vestfold
og landet for øvrig (data for Vestfold finnes kun fra 2011).
Stortingsvalget har hatt en relativt stabil valgdeltagelse siden 1993. Dette gjelder både for
Tønsberg, Vestfold og landet for øvrig. I motsetning til kommunevalget har Tønsberg ligget
marginalt høyere enn landet og Vestfold siden 2005. 79% stemte ved siste stortingsvalg i
Tønsberg, mot 78,4% i Vestfold og 78,2% i landet for øvrig.
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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.
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.
Forekomst av lårbensbrudd i Tønsberg: Tønsberg ligger over gjennomsnittet for Vestfold
og Norge for andelen personer innlagt på sykehus pga. lårbensbrudd (inkl. Hoftebrudd).I
perioden 2011-2013 var forekomsten i Tønsberg 2,3 sykehusopphold per 1000 innbyggere.
Sammenligningstall for Vestfold og Norge er 2,1 per 1000.
Tønsberg har altså 2 flere lårhalsbrudd pr 10 000 innbyggere enn gjennomsnittet for hele
landet. For Tønsberg kommune vil dette si 8 flere lårhalsbrudd enn landsgjennomsnittet. Et
lårhalsbrudd koster kommunen i gjennomsnitt ca.400 000 kr per brudd i sykehusopphold og
rehabilitering (Kilde: Skadeforebyggende forum).

Behandling av lårbensbrudd (inkl. hoftebrudd), spesialisthelsetjenesten
År
20082009-2011 2010-2012 20112010
2013
Geografi Sykdomsgruppe
Lårbensbrudd (inkl.
2,2
2,2
2,1
2,1
hele
hoftebrudd)
landet
2,1
2,2
2,1
2,1
Vestfold Lårbensbrudd (inkl.
hoftebrudd)
2,2
2,4
2,4
2,3
Tønsberg Lårbensbrudd (inkl.
hoftebrudd)
*Antall pasienter innlagt (dag- og døgnopphold) i somatiske sykehus per 1000 innbyggere per år
.Tabellen viser forekomsten for begge kjønn samlet. Statistikken viser 3 års glidende gjennomsnitt
(dvs. gjennomsnitt for overlappende 3-årsperioder). Kilde: kommunehelsa statistikkbank.

Selvmord
På grunn av personvernhensyn finnes det ikke selvmordsstatistikk tilgjengelig på
kommunenivå, kun på fylkesnivå. Vestfold er fylket med høyest andel selvmord per 100 000
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innbyggere. Vestfold er på topp både blant menn og kvinner, men dette er spesielt
fremtredende for kvinner. I perioden 2008-2012 hadde Vestfold totalt 15,8 selvmord per 100
000 innbyggere. I samme periode ble det begått 21 selvmord per 100 000 menn og 11
selvmord per 100 000 kvinner i Vestfold. (Kilde: Nasjonalt senter for selvmordsforskning og –
forebygging). For mer info om selvmordsstatistikk (nasjonalt og regionalt) trykk her.
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.
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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
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
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Brannulykker
Dødsbranner
Tallet på dødsbranner i Tønsberg er høyt i forhold til andre kommuner det er naturlig å
sammenligne seg med: I Sandefjord, med 45.000 innbyggere, døde fire personer i brann i
perioden 2000 til 2014. I Larvik, der det bor 43.000 innbyggere, døde seks personer i løpet
av denne tiden. Tønsberg, med sine 41.000 innbyggere, hadde 14 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.
Boligbranner
Tønsberg ligger på linje med landsgjennomsnittet når det gjelder antall boligbranner per
1000 innbyggere. I 2014 var antall boligbranner 0,48 per 1000 innbyggere.
Landsgjennomsnittet var på 0,49. Tønsberg har en høyere forekomst av boligbranner
sammenlignet med Kostragruppe 13 og Vestfold hvor forekomsten er henholdsvis 0,42
(Kostragruppe 13) og 0,43 (gj.snitt Vestfold) per 1000 innbyggere.
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Bygningsbranner
Tønsberg ligger på linje med landsgjennomsnittet, men høyere enn sammenlignbare
kommuner i Kostragruppe 13 for antall bygningsbranner per 1000 innbyggere. I 2014 var
forekomsten av bygningsbranner i Tønsberg og 0,8 tilfeller per 1000 innbyggere. Dette er på
linje med landsgjennomsnittet. Gjennomsnittet for Kostragruppe 13, samt Vestfold var 0,6
tilfeller per 1000 innbyggere.

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. 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: Ungdataundersøkelsen 2014 for Tønsberg viser at
alkoholbruken til ungdommer på ungdomstrinnet i Tønsberg er på linje med
landsgjennomsnittet. 14,6% av ungdommene oppgir å ha drukket seg beruset minst 1 gang i
løpet av de siste 12 månedene mot 14% nasjonalt, og 15,3 % for Vestfold. 5% av jentene
oppgir å ha drukket seg beruset 5 ganger eller mer de siste 6 månedene, sammenlignet med
4% hos guttene.
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Alkoholforbruk blant gravide i Tønsberg
Helsestasjonene i Tønsberg og Nøtterøy har gjennomført en kartleggingsundersøkelse
(KVIK) av alkoholforbruk hos gravide i perioden 2011-2012. Dataene fra undersøkelsen er
ikke ferdig analyserte, men de foreløpige tallene at en stor andel kvinner har et risikopreget
alkoholbruk de siste 12 månedene før graviditet. Dette kan medføre en økt risiko for å utvikle
avhengighet, men også risiko for fremtidige fosterskader hvis overgangen til totalavhold i
svangerskapsperioden blir for stor. Nyere data fra studien vil imidlertid 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. Andelen dagligrøykere i Norge lå i 2014 på
13%.Andelen som røyker av og til er på 9%. Snusbruken har imidlertid holdt seg ganske
stabil, og andelen ungdommer som snuser har økt. Andelen som bruker snus daglig i Norge
er på 9%,mens 5% snuser av og til. Snus er vanligst i aldersgruppen 16-24 år. Én av fire
unge menn snuser daglig, mot én av åtte unge kvinner.
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
gjennomsnitte for Vestfold på 11%. Tallene er gjennomsnittlig for en overlappende 5 års
periode fra 2010-2014 (Kilde: kommunehelsa statistikkbank).
Røyking blant ungdom i Tønsberg: Fra Ungdata 2014 oppgir 3% av ungdommene å
røykeminst ukentlig (1% daglig, 2% minst ukentlig). Dette tilsvarer nasjonale tall, og
Kostragruppe13 på 3%. 87 % har aldri røykt og hvis vi tar med de som har røyket før (i en
periode eller prøvd røyk) men har sluttet, er det 93 % som aldri røyker.
Snusbruk blant ungdom i Tønsberg: 4% av ungdommene i Tønsberg snuser minst
ukentlig (Ungdata 2014). Tønsberg ligger noe lavere enn landsgjennomsnittet på 6 % og 5 %
i Kostragruppe 13). Det er litt flere som snuser noen ganger i 2014 (7 %) enn det var i 2011
(6%). 86 % svarer at de aldri har brukt snus. Hvis vi tar med de som har snust før (i en
periode, eller prøvd) men har sluttet, er det 93 % som aldri snuser.
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Hasj/Cannabis/narkotiske stoffer
Hasj/Cannabis/narkotiske stoffer i et folkehelseperspektiv: Bruk av Cannabis kan være
avhengighetsskapende og kan ved langvarig bruk ha 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 også negativ effekt på den
psykososiale utviklingen og mentale helse. F.eks nedsatt hukommelse, akutte angst- og
depresjonsreaksjoner og nedsatt intellekt.
Hasj/Cannabis/narkotiske stoffer i Tønsberg: 3,2 % av ungdommene i Tønsberg som
svarer at de har brukt hasj eller marihuana en gang eller mer siste 12 måneder (Ungdata
2014). Dette er på nivå med andelen i landet for øvrig, men en liten oppgang fra 2011, hvor
2,1 % oppga å ha prøvd hasj. Det er noe flere elever på ungdomsskolenivå i Tønsberg som
oppgir at de kan skaffe marihuana eller hasj i løpet av to til tre dager enn i landet for øvrig; 25
% i Tønsberg mot 22 % i Norge.13% av ungdommene i Tønsberg oppgir å ha blitt tilbudt hasj
minst en gang det siste året.
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 derfor grunn til å frykte at det også er flere som rekrutteres til et
tyngre misbruk
Basert på svar fra Ungdataundersøkelsen 2014 for Tønsberg er det lite som tyder på at bruk
av cannabis er et utbredt problem i Tønsberg på ungdomsskolene. Det har imidlertid vært en
økning fra 2,1% i 2011 til 3,2% av ungdommene i 2014 som svarer at de har brukt hasj eller
marihuana en gang eller mer siste 12 måneder. Det er likevel ting som tyder på at bruk av
hasj/marihuana øker fra videregående skole. 7 % av kommunens tiendeklassinger sier de
har brukt hasj/marihuana minst en gang de siste tolv månedene. Dette tilsvarer cirka 30
ungdom. Om vi ser på rapporteringen blant tiendeklassingene, er tallene i Tønsberg helt like
tallene for tiendeklassinger i Bærum. I Ung i Vestfold 2013, sier 14% av førsteklasseelevene
på Greveskogen vg, og 17% av førsteklasseelevene på Nøtterøy vgs. at de har brukt
hasj/marihuana minst en gang siste år. Disse tallene er også like med tallene fra Ung i
Bærum 2014. I Bærum rapporterer 32% av 3.klasse vgs. -elevene at de har brukt
hasj/marihuana siste år. Siden tallene for 10.klassinger og første klasse på vgs. er like, må vi
ta i betraktning at tallene for avgangskullet på vgs. i Tønsberg kan være på samme nivå.
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.

Oversiktsdokument- Folkehelse 2016

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 nøytral 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, både på landsbasis og i Tønsberg. Dette fordi
myndighetene faktisk ikke vet hvor mange norske statsborgere som har reist ut for å delta
som fremmedkrigere. Myndighetene har kunnskap om noen, men man antar at det er
mørketall. Videre finnes det ingen samlet oversikt over størrelsen på familie og nettverk som
de etterlater seg og således blir berørt av at personen reiser. Myndighetene har heller ingen
oversikt over omfanget av personer som er radikalisert.
I forhold til Tønsberg så har politiet sine anbefalinger vært entydige i forhold til at man burde
sette fokus på problematikken, innebefattet å lage rutiner for oppfølging og sette i verk
forebyggende tiltak. Tønsberg kommune var en av 23 kommuner som fikk brev av
Regjeringen ved Statsministeren hvor man ble bedt om å løfte problematikken opp og
iverksette tiltak. Det arbeides i forhold til enkeltpersoner og i forhold til et bredere
forebyggende perspektiv om tematikken pr dags dato.
Det er opprettet en arbeidsgruppe som arbeider med enkeltsakene der noen har meldt
bekymring i forhold til radikalisering eller hjemvendte krigere. Disse vil også arbeide med
familien til personen, dersom disse ønsker det. Videre arbeides det med å spre
fenomenkunnskap til de ansatte i kommunen og innbyggerne, mens deltakerne i
arbeidsgruppa skal ha spisskompetanse på problematikken.
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: Vi mangler lokale tall for fysisk aktivitetsnivå hos
innbyggerne i Tønsberg, men det er ingen grunn til å anta at ikke nasjonale tall også skal
være gjeldende for Tønsberg. Ungdataundersøkelsen 2014 gir allikevel et bilde av fysisk
aktivitetsnivå blant ungdommene i Tønsberg. 89% av ungdommene svarer at de er så fysisk
aktive at de blir andpustne og svette minst en gang i uka. Her ligger andelen i
Tønsberg på nivå med nasjonale tall (89 % i Tønsberg mot 88 % nasjonalt). Hele 11 prosent
av ungdommene er inaktive. Med det menes at de aldri, sjelden eller kun et par ganger i
måneden blir andpusten eller svett.

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
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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
Det totale aktivitetsnivået i befolkningen er for lavt, og drøyt 60% av dagen brukes i ro.
Objektivt registrert fysisk aktivitet viser samlet sett at én av tre (32 prosent) oppfyller
Helsedirektoratets minimumsanbefalinger for fysisk aktivitet. Dette er en økning på 4% siden
2008–2009. 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.(Fysisk aktivitet og sedat tid blant voksne og eldre i Norge –
Nasjonal kartlegging 2014–15, Helsedirektoratet (2015)).
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.
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(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 turområder,
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.
Fysisk aktivitetsnivå hos barn og unge
Blant 6-åringene tilfredsstiller 87% av jentene og 95.7% av guttene anbefalingene for fysisk
aktivitet. Andel som tilfredsstiller anbefalingene synker imidlertid med økende alder. Blant 9åringene tilfredsstiller 69.8% av jentene og 86.2% av guttene anbefalingene, mens
tilsvarende tall blant 15-årige jenter og gutter er 43.2% og 58.1%. I alle aldersgrupper er det
flere gutter enn jenter som tilfredsstiller anbefalingene for fysisk aktivitet . I om lag 6.5 timer
per dag er 6-åringer inaktive, mens tilsvarende tall blant 15-åringer er 9.5 timer. (Fysisk
aktivitet blant 6-, 9- og 15 åringer i Norge – Resultater fra en kartlegging i 2011).
Fysisk aktivitet blant ungdom i Tønsberg
Ungdata 2014 for Tønsberg viser at 89% av ungdommene svarer at de er så fysisk aktive at
de blir andpustne og svette minst en gang i uka. Her ligger andelen i Tønsberg på nivå med
nasjonale tall (89 % i Tønsberg mot 88 % nasjonalt). Hele 11 prosent svarer til sammen at de
aldri, sjelden eller kun et par ganger i måneden blir andpusten eller svett.
Treningsformen som er mest utbredt er å trene på egenhånd, og egenorganisert trening på
skolen (utenom skoletiden) viser seg å ha et større omfang enn trening i regi av et idrettslag.
Det er en god del flere gutter (63 %) enn jenter (44 %) som trener i idrettslag. Det er omtrent
like mange jenter som gutter som trener på egen hånd, og på treningssenter, mens det er
flere jenter (35 %) enn gutter (18 %) som driver med annen organisert trening (dans,
kampsport, e.l.).
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Kosthold
Ernæring i et folkehelseperspektiv: Kostholdet har stor betydning for helse og trivsel og
kan bidra til å forebygge en rekke 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.
Ernæringsstatus i Tønsberg: Det finnes ikke lokale data for ernæringsstatus hos
innbyggerne i Tønsberg, derfor presenteres nasjonale funn for utviklingen i norsk kosthold.
Det er imidlertid ingen grunn til å anta at nasjonale tall ikke skal være gjeldende for
innbyggerne i Tønsberg. Fylkeshelseundersøkelsen som kommer i 2016 vil gi oss tilgang på
lokale tall for kostholdet hos innbyggerne i Tønsberg.

Helsedirektoratets rapport: ”Utviklingen i norsk kosthold 2014” viser flere positive
utviklingstrekk i det norske kostholdet. Spesielt har forbruket av grønnsaker og frukt økt med
20 prosent de siste ti årene, og er nå på sitt høyeste, selv om mange enda ikke oppfyller
anbefalingene. Likevel har kostholdet til store deler av befolkningen fortsatt klare
ernæringsmessige svakheter som medvirker til utvikling av sykdommer og helseproblemer.
Vi spiser for mye søtsaker og for lite fisk, og inntaket av mettet fett øker. Helsedirektoratet
anbefaler en større dreining mot magrere meieri- og kjøttprodukter, samt et høyere inntak av
fisk fremfor kjøtt. I tillegg er saltinntaket dobbelt så høyt som det burde være. Usunt kosthold
er ifølge Folkehelserapporten 2014 (fhi.no) den risikofaktoren med høyest bidrag til den
norske sykdomsbyrden, enten man ser på helsetap, dødelighet eller summen av disse.
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.
Mens barn og unge fra familier med lavere sosioøkonomisk status spiser sjeldnere frokost,
mindre frukt og grønt, og mer godteri sammenlignet med barn fra familier med høy
sosioøkonomisk status (HEVAS-undersøkelsen, 2012).
Barn og unge i skolealder
• Stort behov for næringsstoffer i forhold til egen vekt. Kosthold er særlig viktig for
denne gruppen.
• For lavt inntak av frukt, grønnsaker, fisk og sjømat
• Mange får i seg for mye mettet fett, tilsatt sukker og lite fiber.
• Obs på å dekke behovet for vitamin D og jern.
Ernæring voksne
• Få som tilfredsstiller anbefalingene for inntak av grønnsaker, frukt, bær, fullkorn og
fisk
• Kun 15 % som oppnår anbefalt inntak av grønnsaker
• 26 % spiser nok fullkorn
• 22 % som spiser nok fet fisk
• Personer med lang utdanning har sunnere kosthold enn personer med kortere
utdanning. (Kilde: Norkost 3, 2010-2011)
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Ernæring eldre
• Friske eldre i gjennomsnitt har et godt kosthold
• Obs på tilfredsstillende inntak av energi og næringsstoffer
• Kroppslige endringer, sykdommer, og medisiner kan påvirke matinntak, aktivitetsnivå,
matlyst, næringsbehov og ernæringsstatus
• Obs på å få i seg nok væske.
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Vedlegg 1
Kartet viser både Tønsberg og Nøtterøy. Bebyggelsen innenfor det som er definert som
byområde eller tettbebygd område i henhold til data fra Statens Kartverk er vist i ruter på 250
x 250 meter, og klassifisert med farger ut ifra hvilken boligtype som dominerer. Med enkelte
få unntak utenom sentrum av Tønsberg, er det eneboliger som dominerer. Denne
framstillingsmåten kan ikke fortelle noe om eventuell geografisk konsentrasjon av
levekårsutfordringer, men sier heller at det er nokså liten grad av blandet bebyggelse.

Kilde: Asplan Viak (2015).
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