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1.1 Folkehelse og folkehelsearbeid
Folkehelseloven definerer folkehelse slik:
Befolkningens helsetilstand og hvordan helsen fordeler seg i en befolkning 
(Folkehelseloven § 3)

Folkehelseloven definerer folkehelsearbeid slik:
Samfunnets innsats for å påvirke faktorer som direkte eller indirekte fremmer 
befolkningens helse og trivsel, forebygger psykisk og somatisk sykdom, skade 
eller lidelse, eller som bestykker mot helsetrusler, samt arbeid for en jevnere 
fordeling av faktorer som direkte eller indirekte påvirker helsen (Folkehelselo-
ven § 3). 

Kommunens ansvar:
Kommunen skal fremme befolkningens helse, trivsel, gode sosiale og miljø-
messige forhold og bidra til å forebygge psykisk og somatisk sykdom, skade 
eller lidelse, bidra til utjevning av sosiale helseforskjeller og bidra til å beskytte 

befolkningen mot faktorer som kan ha negativ innvirkning på helsen.
Kommunen skal fremme folkehelse innen de oppgaver og med de virkemid-

ler kommunen er tillagt, herunder ved lokal utvikling og planlegging, forvalt-
ning og tjenesteyting.

Kommunen skal medvirke til at helsemessige hensyn blir ivaretatt av andre 
myndigheter og virksomheter. Medvirkning skal skje blant annet gjennom råd, 
uttalelser, samarbeid og deltagelse i planlegging. Kommunen skal legge til 
rette for samarbeid med frivillig sektor. (Folkehelseloven §4)

1.2 Sosiale forskjeller i helse
Formålet med folkehelseloven er å bidra til en samfunnsutvikling som frem-
mer folkehelse, herunder utjevner sosiale forskjeller i helse (§1). Når man 
sammenlikner	grupper	i	samfunnet,	finner	man	systematiske	forskjeller	i	hel-
se.	Jo	lengre	utdanning	og	høyere	inntekt	en	gruppe	har,	jo	høyere	andel	av	
gruppens	«medlemmer»	har	god	helse	(Helsedirektoratet,	2016).	Dette	kalles	
sosiale helseforskjeller eller sosial ulikhet i helse. 

God	folkehelse	skapes	gjennom	god	samfunnsutvikling.	Samtidig	er	god	folkehelse	en	viktig	faktor	for	god	utvikling.	Folkehelsearbeid	orienterer	seg	mot	sam-
funnet,	befolkningen	og	grupper,	snarere	enn	enkeltindividet.	

Noen	av	kjernetrekkene	ved	folkehelsearbeidet	er	at	det	er	en	samfunnsoppgave,	at	det	er	befolkningsrettet,	og	at	det	utøves	gjennom	å	påvirke	faktorer	
som	har	positive	eller	negative	effekter	på	helsen	og	fordelingen	av	denne.	En	rekke	forhold	i	samfunnet	vårt	påvirker	folkehelse,	som	bolig,	utdanning,	arbeid	
og	fysisk	og	sosiale	miljøer.

Kommunen	har	ansvar	for	å	fremme	folkehelse	gjennom	sine	virkemidler,	og	folkehelseperspektivet	skal	inngå	i	planlegging	og	lokal	samfunnsutvikling.	Dette	
dokumentet	er	Horten	kommunes	andre	oversiktsdokument	over	helsetilstand	og	påvirkningsfaktorer	i	henhold	til	folkehelseloven	med	tilhørende	forskrift.	

Loven	slår	fast	at	det	skal	lages	et	samlet	oversiktsdokument	hvert	fjerde	år.	Informasjonen	skal	legges	til	grunn	for	beslutninger,	både	for	det	løpende	
folkehelsearbeidet	og	for	det	langsiktige	arbeidet	knyttet	opp	mot	prosessene	i	plan-	og	bygningsloven.	Administrasjonen	vil	ferdigstille	en	oversikt	hver	gang	
nytt	kommunestyre	har	blitt	etablert,	slik	at	dokumentet	kan	brukes	i	det	politiske	planarbeidet.

Et kunnskapsbasert folkehelsearbeid



Score Rank
Attraktivitet 0,3 102

Folkehelse -0,8 395

Natur og miljø 0,4 28

Oppvekst 0,0 217

Trygghet 0,0 191

Totalsum -0,1 287

Kommunen mottok en ståstedsanalyse fra 
Telemarksforskning i mai 2019. Analysen inneholder 
en del aktuelle indikatorer på folkehelse og levekår. 
Indikatorverdiene blir presentert i egne rammer i 
aktuelle kapitler. Overordnet score for kommunen er 
vist i tabellen:

Score er presentert som avvik fra gjennomsnittet 
blant landets kommuner (i standardavvik). En score 

på  0,0 betyr at Horten kommune scorer tilsvarende 
gjennomsnittet. En score på 1,0 betyr at Horten ligger 
ett standardavvik over gjennomsnittet på denne 
scoren. 

Rank er kommunens rangering i forhold til landes 422 
kommuner, hvor rank 1 er best.
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Figur 1: Faktorer som skaper likeverdighet i helse (fhi, 2016)

Andelen	med	god	helse	blir	høyere	for	hvert	trinn	på	den	sosioøkonomiske	
stigen.	Jo	lengre	utdanningen	er,	desto	flere	har	god	helse.	Det	samme	gjelder	
inntekt.	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.

De	sosiale	helseforskjellene	gjelder	for	nesten	alle	sykdommer,	skader	og	pla-
ger.	Vi	ser	forskjellene	i	alle	aldersgrupper,	og	hos	menn	og	kvinner.	De	inne-
bærer mange tapte arbeidsdager og leveår med god helse og livskvalitet.

Hva	som	er	årsaken	til	mønstrene	er	komplekse	årsaksforbindelser	og	er	
gjenstand	for	diskusjon	blant	forskere.	Det	er	nemlig	ikke	gitt	at	helseforskjel-
lene	blir	borte	selv	om	alle	har	like	lang	utdanning.	Det	er	snarere	slik	at	de	
sosioøkonomiske	variablene	er	et	uttrykk	for	en	tilgang	til	en	rekke	ressurser	
–	både	materielle	og	psykososiale	–	som	gir	bedre	helse.

Å	forebygge	sosial	ulikhet	i	helse	innebærer	at	vi	må	ha	fokus	på	hele	år-
sakskjeden	–	årsakene	til	årsakene	–	ikke	bare	risikofylt	helseatferd	som	
røyking	eller	sviktende	mestringsevne.	Slike	forskjeller	skyldes	først	og	fremst	
en	strukturell	forankret	skjevfordeling	av	økonomiske	og	sosiale	ressurser,	
utdanning	og	arbeid	i	befolkningen	(Helsedirektoratet,	2018)

«Sosiale helseforskjeller er urettferdige og representerer et tap for både 
enkeltmennesker, familier og samfunnet. Befolkningens totale helsepotensiale 
utnyttes ikke fullt ut» (Folkehelseinstituttet , 2018)1.

1. Folkehelseinstituttet er i det videre forkortet fhi.

For	å	utjevne	sosiale	helseforskjeller	trenger	vi	ikke	nødvendigvis	nye	tiltak.	
Vel	så	viktig	kan	det	være	å	undersøke	fordelingseffektene	av	det	som	allere-
de	gjøres.	Noen	spørsmål	som	det	kan	være	nyttig	å	reflektere	over,	er:
•	Kan	innsatsen	eller	tiltaket	slå	ulikt	ut	for	ulike	grupper?
•	Er	det	økonomiske,	sosiale	eller	fysiske	barrierer	som	gjør	at	ikke	alle	kan		
nyttiggjøre	seg	tiltaket	eller	tjenesten?
•	Krever	bruk	av	tiltaket	eller	tjenesten	spesielle	kunnskaper	eller	ressurser		
som	er	ulikt	fordelt	i	befolkningen?

Når	man	skal	svare	på	disse	spørsmålene,	er	kunnskap	om	målgruppen	og	
forhold i lokalmiljøet avgjørende. 

1.3  Sammendrag og overordnede vurderinger 
De	aller	fleste	innbyggerne	i	Horten	kommune	lever	gode,	trygge	liv,	trives	i	
lokalmiljøet og har god helse. 

Samtidig	har	befolkningsgrupper	med	lav	utdannelse	og	lav	inntekt	har	
større	helseutfordringer	enn	befolkningsgrupper	med	høy	utdanning	og	høy	
inntekt,	og	årsakene	er	sammensatte.	Kommunen	har	noe	større	utfordringer	
relatert	til	arbeidsløshet,	fattigdom	og	lav	utdannelse	enn	gjennomsnittet.	

Befolkningen	er	sammensatt	av	forskjellige	nasjonaliteter	og	personer	med	
forskjellig	funksjonsnivå,	og	integrering	og	tilhørighet	bør	være	viktige	sat-
singsområder.	Lavere	andel	yrkesaktive	personer	i	fremtiden	setter	velferds-
staten under press. 

Sosialt	nettverk	og	tilhørighet	er	sammen	med	god	omsorg	tidlig	i	livet,	ve-
sentlige	faktorer	for	et	godt	og	sunt	liv.	Politikere,	frivillige,	nærmiljø,	familier,	
kommunens	tjenesteytere	og	næringsliv	er	viktige	premissleverandører	for	en	
kultur	preget	av	åpenhet,	fellesskap	og	identitet.

Fysisk	aktivitet	har	mye	å	si	for	en	god	folkehelse,	og	kommunen	jobber	aktivt	
på	flere	fronter	for	å	stimulere	til	dette.	Mulighetene	for	fysisk	aktivitet	er	
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Folkehelseprofil for Hortenstore	i	kommunen.	Kommunen	jobber	også	aktivt	med	å	tilrettelegge	for	sunt	
kosthold,	særlig	hos	barn	og	unge.	

Statistikk	tyder	på	at	man	klarer	å	forebygge	flere	skader	og	ulykker	nå	enn	
tidligere.	Fallulykker	med	hoftebrudd	blant	eldre	er	likevel	fortsatt	årsak	til	
mye	redusert	helse.	

Rusmiddelbruken	synker	blant	ungdom.	Vi	vil	i	årene	som	kommer	sannsyn-
ligvis	oppleve	en	vesentlig	reduksjon	i	røykerelaterte	helseplager.	Alkohol-
forbruket	øker	bekymringsfullt	blant	den	voksne	delen	av	befolkningen,	og	
medfører	så	vel	fysiske	som	psykiske	helseplager	hos	en	ikke	ubetydelig	andel	
av befolkningen.

Helsetilstanden	i	kommunen	er	generelt	god.	Levealderen	er	litt	kortere	enn	
landsgjennomsnittet,	men	er	generelt	økende.	Fortsatt	er	det	mer	å	hente	på	
forebygging	av	sykdommer.	

Utvikling	av	smittestoffer	som	er	motstandsdyktige	mot	antibiotika	er	en	
utfordring	verden	står	overfor,	og	som	vil	berøre	kommunens	innbyggere	i	
fremtiden	dersom	man	ikke	finner	nye	tiltak.	Et	godt	fungerende	helsetilbud	
er	viktig	for	å	mestre	sykdom	når	den	oppstår.	Fokus	på	livsmestring	er	viktig,	
særlig	ved	sykdom	og	redusert	helse.





Informasjon om befolkningen er viktig for å kunne tolke  
opplysningene i oversikten og som grunnlag for strategiske veivalg 
som inkluderer folkehelse.

2.3 Befolkningssammensetning
Ulike	aldersgrupper	møter	ulike	helseutfordringer,	derfor	er	det	relevant	å	
overvåke	alderssammensetningen	i	et	folkehelseperspektiv.	Fordi	levealderen	
øker	og	fruktbarheten	er	stabil,	forventes	en	stadig	økning	i	aldersgruppen	
over	70	år	i	Norge	(fhi).	

Andelen	barn	og	unge	er	lavere	i	Horten	en	landet	forøvrig,	med	20	%	mot	21	
%.	I	2009	var	andelen	barn	og	unge	i	Horten	23	%.	I	aldersgruppen	67	–	79	år	
har	andelen	økt	fra	9	%	-	13	%	i	samme	periode.	Aldersgruppen	80	+	har	ligget	
stabilt	på	5	%	siden	2005	(ssb).	

I	Horten	kommune	bor	der	17	709	personer	i	arbeidsfør	alder,	her	definert	
som	16	-	66	år.	Det	tilsvarer	64,8	%	av	befolkningen.	Andel	av	befolkningen	
i	arbeidsfør	alder	har	vært	svakt	synkende	de	siste	år,	i	tillegg	til	at	en	større	
andel	tilhører	gruppen	67+	enn	16	-.	

2.1 Befolkningsvekst
Horten	kommune	hadde	27	273	innbyggere	pr	1.1.2019.	Kommunen	har	hatt	
befolkningsvekst	hvert	år	siden	sammenslåingen	i	1988.	Den	årlige	veksten	
har	variert	fra	0,04	%	til	1,49	%.	Antall	innbyggere	i	Horten	kommune	har	økt	
med	ca	5.000	de	siste	25	år.	Tabellen	under	viser	gjennomsnittlig	vekst	for	de	
siste	fem,	ti,	femten	og	tyve	år.	Fra	2009	var	det	fem	år	med	høy	befolknings-
vekst i Horten. 

De	siste	fem	årene	er	den	gjennomsnittlige	veksten	redusert	til	0,43	%.	I	2018	
var	veksten	bare	0.07	%.		Samtidig	er	også	prognosene	fra	Statistisk	sentral-
byrå	(SSB)	justert	ned.	I	2019	er	innbyggertallet	det	samme	ved	inngangen	av	
året som ved utgangen av 2. kvartal.

Horten	hadde	omtrent	samme	befolkningsvekst	som	landet	fram	til	2013.
De	seks	siste	årene	har	befolkningsveksten	blitt	vesentlig	lavere	enn	ellers	i	

  

Figur 3: Befolkningsutvikling i Horten 2000 - 2019

Figur 2: Befolkning i Horten kommune, etter kjønn og alder, 2019



landet	og	ellers	i	Vestfold.	Innvandringen	bidro	sterkt	til	befolkningsveksten	
mellom	2007	og	2017.	I	2018	var	det	nesten	ikke	netto	innvandring	til	Horten.	

Horten	hadde	fødselsoverskudd	i	de	fleste	periodene	før	2016.	I	de	siste	
to	årene	har	dette	snudd	til	fødselsunderskudd.	Det	betyr	at	Horten	må	ha	et	
ganske	stort	innenlands	flytteoverskudd	for	at	befolkningsveksten	skal	være	
på	landsgjennomsnittet.	(Telemarksforskning,	2019).	

2.2 Befolkningsfremskriving
Befolkningsframskrivinger	viser	at	Horten	kommune	kan	ha	29	374	innbygge-
re	i	2030	og	30	819	i	2040	(ssb,	MMMH).	Framskrivningene	viser	at	andelen	
personer	i	arbeidsfør	alder	vil	synke	ytterligere	frem	mot	2040	i	likhet	med	
andelen	barn	og	unge.	Andelen	eldre	vil	øke,	se	tabell.	

Spesielt	stor	vekst	finner	vi	i	aldersgruppen	80+	som	nærmest	fordobles	
frem	til	2040	(fra	5	%	til	9	%)	(fhi).	En	slik	utvikling	i	alderssammensetning	
i	Horten	kan	påvirke	blant	annet	utgiftene	i	helsesektoren	og	kommunens	
skatteinngang.

2.3 Innvandrerbefolkningen 
Innvandrerbefolkningen	i	Horten	har	mer	enn	doblet	seg	siden	år	2000.	Den	
største	gruppen	kommer	fra	Europa,	i	hovedsak	Polen,	Litauen	og	Sverige.		

2019 2030 2040

Barn	og	unge	(0-19	år) 23% 21% 20%

Arbeidsfør	alder	(20-64	år) 58	% 56	% 53	%

Aldre	(65+	år)	 20	% 23	% 27	%

Tabell 1 Befolkningsfremskriving ulike aldersgrupper, andel av befolkningen. SSB, MMMH



Dernest	kommer	grupper	fra	Asia	og	Afrika.	Andelen	innvandrere	og	norsk-
fødte	med	innvandrerforeldre	er	i	2019	16,1%.	Dette	er	noe	under	landsgjen-
nomsnittet	på	17,7%,	men	høyere	enn	Vestfold	for	øvrig	(SSB).	

Det	er	viktig	for	folkehelsen	i	kommunen	at	vi	har	en	god	integreringsprosess,	
slik at innvandrere og deres barn får brukt sine ressurser og bidra i fellesska-
pet	(regjeringen).	God	helse	for	innvandrere	handler	i	stor	grad	om	å	skape	
inkluderende samfunn der hele befolkningen deltar på lik linje. 
Lokalt	folkehelsearbeid	og	integreringsarbeid	har	mye	til	felles,	og	verktøy	

og	metoder	for	å	integrere	hensynet	til	innvandreres	helse	og	livskvalitet	i	
det	lokale	folkehelsearbeidet	er	viktig.	Ved	å	legge	til	rette	for	koplinger	til	
landbakgrunn i aktuelle helseregistre kan vi få økt kunnskap om innvandreres 
helse	og	livskvalitet	(Helsedirektoratet,	2018).	

2.4 Personer med nedsatt funksjonsevne
Undersøkelse gjennomført av SSB viser at andelen personer som oppgir å 
ha	nedsatt	funksjonsevne	i	mindre	grad	er	gift	eller	samboende,	har	fortro-
lige,	flere	er	ensomme	og	færre	opplever	at	de	har	sosial	og	praktisk	støtte	
i	hverdagen	sammenlignet	med	den	generelle	befolkningen.	De	aller	fleste	
med	nedsatt	funksjonsevne	følger	seg	trygge	i	hverdagen	og	har	en	høy	tillit	
til	andre	(ssb).	

Sammenlignet	med	resten	av	befolkningen	har	færre	videregående	og	høyere	
utdanning.	85	%	av	personene	i	gruppen	med	nedsatt	funksjonsevne	sier	at	
det	er	begrensninger	i	typen	arbeidsoppgaver	og	i	mengden	arbeid	de	kan	
utføre.	

På	nasjonalt	nivå	er	44%	med	funksjonshemming	mellom	15-66	år	er	sys-
selsatt,	sammenlignet	74%	for	hele	aldersgruppen.	Arbeidsledigheten	blant	
funksjonshemmede	er	lik	som	den	hele	aldersgruppen	15-66	år	har	(2,7%),	
noe	som	tyder	på	at	funksjonshemmede	med	arbeidsevne	stort	sett	er	i	jobb	
på lik linje med funksjonsfriske.

Det	er	en	relativ	liten	forskjell	mellom	personer	med	nedsatt	funksjonsevne	
og resten av befolkningen når det gjelder å eie sin egen bolig og bo i hushold-
ninger	med	lavinntekt.	Men	personer	med	nedsatt	funksjonsevne	sier	i	større	
grad	at	de	har	store	vansker	med	å	få	endene	til	å	møtes	(ssb).

2.5 Overordnet utfordringsbilde; befolkning
Befolkningsveksten	kommunen	har	hatt	de	siste	ti-årene	ser	ut	til	å	fla-
te	ut.	Det	pågår	også	en	endring	i	alderssammensetning	i	kommunen,	og	
endringene er ventet å bli større frem mot 2040. 
Vi	blir	flere	eldre	og	færre	i	yrkesaktiv	alder	og	færre	barn	og	unge.	Dette	

kan	bety	at	vi	vil	få	et	økt	press	på	helsetjenestene	i	kommunen,	samt	at	å	
skaffe	tilstrekkelig	med	arbeidskraft	kan	bli	en	utfordring.	
Innvandrerbefolkningen	har	økt	kraftig	de	siste	årene	og	har	vært	en	viktig	
faktor	i	befolkningsveksten.	Det	er	viktig	for	Hortensamfunnet	som	helhet	og	
innvandrerfamiliene	at	kommunen	arbeider	systematisk	og	målrettet	med	in-
tegrering. På den måten kan innvandrerne og deres barn få brukt ressursene 
sine	og	bidra	til	fellesskapet	i	
kommunen.

Deltagelse	i	yrke	og	øvrige	
samfunnsfunksjoner kan 
være	mer	utfordrende	for	
personer	med	nedsatt	funk-
sjonsevne enn andre. Ved å 
utvikle samfunnet slik at vi 
tar	høyde	for	at	mange	ikke	
har	en	optimal	funksjon	livet	
igjennom,	gjør	vi	det	generelt	
lettere	å	leve	med	både	forbi-
gående og varige funksjons-
hemminger.  



  



Oppvekst og levekår er viktige premisser for helse og livskvalitet. 
Levekår defineres i et samspill mellom individuelle faktorer og ressur-
ser og de muligheter en har til å realisere disse på arenaer som skole, 
arbeid og så videre. 

3.1 Økonomiske vilkår
I	Horten	har	inntektsulikheten	mellom	de	10%	rikeste	og	de	10%	fattigste	
husholdningene	økt	svakt	de	siste	årene,	i	likhet	med	Vestfold	og	hele	landet	
(fhi).	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	folke-
helsearbeidet. 

Andelen	barn	(0-17	år)	som	
bor i husholdninger med  
vedvarende lavinntekt har 
vært økende i Horten  
kommune,	med	særlig	sterk	
økning siden 2005.  

I	2017	var	det	i	Horten	en	svak	nedgang,	med	en	andel	på	11%.	Dette	er	en	
positiv	utvikling,	men	fortsatt	er	andelen	høyere	enn	i	både	Vestfold	og	hele	
landet.	Lavinntekt	defineres	som	husholdninger	med	inntekt	under	60%	av	
nasjonal	medianinntekt.	Husholdninger	med	brutto	finanskapital	på	1	G	eller	
mer regnes ikke som lavinntekthusholdninger. 

I	innvandrerfamilier	gruppe	2,	dvs.:	Afrika,	Asia,	Latin-Amerika,	Europa	uten-

om	EU/EFTA	og	Oseania	utenom	Australia	og	New	Zealand,	tilhørte	42.8	%	av	
barna familier med lavinntekt siste år i 2016. Å vokse opp med lav inntekt kan 
gjøre	det	vanskeligere	for	barna	å	bli	integrert	i	Norge,	fordi	mange	sosiale	
aktiviteter	for	barn	koster	penger	(BUFDIR).
Helsetilstand	har	sammenheng	med	inntektsnivå,	og	foreldrenes	inntektsni-
vå	påvirker	også	barns	helse	og	trivsel.	Lav	inntekt	øker	sannsynligheten	for	
dårlig	selvopplevd	helse,	sykdom	og	for	tidlig	død	(fhi).	

I	2017	mottok	20,1%	av	Hortens	befolkning	i	arbeidsfør	alder	(20	–	66	år)	
stønad	til	livsopphold.	Dette	omfatter	mottakere	av	uføretrygd,	arbeidsavkla-
ringspenger,	arbeidsledighetstrygd,	overgangsstønad	for	enslige	forsørgere	og	
tiltaksmottakere.		I	aldersgruppen	20	–	29	år	mottok	11,2%	stønad	til	livs-
opphold.	Horten	har	de	siste	årene	hatt	en	nedgang	i	andel	unge	som	mottar	
stønad	til	livsopphold	og	ligger	nå	likt	som	fylket,	men	noe	høyere	enn	landet	
for øvrig. 

I	Horten	mottar	11.1%	uføretrygd.	Det	er	høyere	enn	fylket	og	landet.	Det	er	
i	hovedsak	aldersgruppen	44+	som	trekker	andelen	opp	i	Horten,	med	en	an-
del	varig	uføre	på	20%,	mot	16,3%	i	landet	forøvrig.	Det	har	vært	en	nedgang	i	
andel	varig	uføre	siden	2011,	hvor	22,3%	mottok	ytelsen.	

I	aldersgruppen	18	–	44	mottar	3,3%	varig	uførepensjon,	hvilket	har	holdt	
seg	stabilt	over	tid.	Dette	er	lavere	enn	Vestfold	med	3,5%,	men	noe	høyere	
enn	landet	med	2,7%.		Gruppen	som	mottar	uføreytelser	er	en	utsatt	gruppe	
helsemessig	(fysisk	og	psykisk)	og	materielt.	Hvor	mange	som	mottar	ufø-
reytelser	er	en	indikator	på	helsetilstand,	men	må	ses	i	sammenheng	med	
næringslivet,	utdanningsnivået	og	jobbtilbudet	i	kommunen	(fhi).

Grupper	som	står	utenfor	arbeidsliv	og	skole	har	oftere	dårligere	psykisk	
helse	og	mer	usunne	levevaner	enn	de	som	er	i	arbeid.	De	siste	ti	årene	har	
andelen	som	får	sykemelding	og	uføretrygd	vært	høyere	i	Norge	enn	i	andre	
OECD-land.	Økte	helseproblemer	i	befolkningen	kan	ikke	forklare	dette.	

Årsakene	til	sykefravær	og	uførepensjon	er	vanskelige	å	fastslå.	Ofte	er	de	
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sammensatte,	og	forhold	som	usikker	arbeidssituasjon,	nedbemanninger	og	
livsstilsfaktorer	kan	påvirke	sykefraværet	og	andelen	som	søker	om	uføreytel-
ser.	Flertallet	av	sykemeldinger	og	langvarige	trygdestønader	gis	for	muskel-	
og	skjelettlidelser	og	psykiske	lidelser	som	angst	og	depresjon	(fhi)
Andelen	sosialmottakere	i	Horten	er	5,4%	prosent	av	innbyggere	18-66	år.	
Det	er	1,5	prosentpoeng	over	gjennomsnittet	i	KOSTRA-gruppe	13.	Andelen	
innbyggere	med	økonomisk	sosialhjelp	har	økt	siden	2015.	Antallet	i	2018	var	
oppe	i	1026	mottakere	og	av	dette	var	218	mellom	18	og	24	år.	Det	er	399	
barn	i	familier	som	mottar	økonomisk	sosialhjelp	(Agenda	Kaupang,	2019).

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	livsopp-
hold. 

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	(fhi).

3.2 Bo - og arbeidsforhold
Både	fysisk	og	psykisk	helse	blir	påvirket	av	kvaliteten	på	boligen	og	boområ-
det.	I	Horten	leide	18,7%	av	husholdningene	sin	bolig	i	2018,	det	nasjonale	
gjennomsnittet	var	på	samme	tidspunkt	17,9%.	17%	av	barn	og	unge	i	Horten	
bor	i	leid	bolig	(ssb).	62,2%	av	barn	og	unge	tilhørende	familier	med	lavinn-
tekt	bodde	i	2016	i	leid	bolig	(BUFDIR).	

Leiemarkedet i Norge har aldri vært stort sammenlignet med mange andre 
land. Leietakere har i all hovedsak dårligere boforhold enn eiere. Personer 
som	bor	i	leiebolig,	bor	oftere	trangt	og	er	mer	utsatt	for	inntektsfattigdom,	

helseproblemer	og	andre	levekårsutfordringer.	Barn	som	vokser	opp	i	leiebo-
lig	har	større	sannsynlighet	for	å	selv	leie	som	voksen,	de	mottar	i	større	grad	
sosialhjelp,	har	høyere	uførerater	og	dårligere	helse	(Nielsen,	2011).	

Et	trygt	bomiljø	og	egnet	bolig	kan	stoppe	marginaliseringsprosesser	hos	
barn	og	unge	og	forbygge	sosiale	problemer	og	dårlig	helse	senere	i	livsløpet.	
Videre	er	en	stabil	bosituasjon	en	forutsetning	for	vellykket	rehabilitering	for	
de	som	allerede	har	rusmiddel-	og/eller	helseproblemer	(Regjeringen,	2014).
Barn	av	eneforsørgere	antas	å	være	en	potensielt	utsatt	gruppe,	både	økono-
misk	og	sosialt.	I	Horten	er	18,1%	av	barn	og	unge	barn	av	eneforsørgere,	mot	
15%	i	landet	for	øvrig.

Personer	som	bor	alene	antas	å	være	en	potensielt	utsatt	gruppe,	både	
økonomisk,	helsemessig	og	sosialt.	I	Horten	bor	26%	av	befolkningen	i	alders-
gruppen	45+	alene,	i	aldersgruppen	75+	gjelder	det	44	%.	Andelen	har	holdt	
seg	stabil	siden	2005	og	er	på	nivå	med	Vestfold	og	hele	landet	(fhi).	Blant	ale-
neboende	i	alle	aldersgrupper	er	det	en	høyere	andel	som	sliter	med	psykiske	
plager sammenlignet med de som ikke bor alene. Aleneboende som gruppe 
har	en	høyere	uføregrad	og	er	oftere	uførepensjonert	enn	de	som	ikke	er	ale-
neboende.	Sammenlignet	med	de	som	bor	sammen	med	noen,	har	de	som	er	
langvarig	aleneboende	hatt	en	mer	uheldig	utvikling	i	dødelighet.	Det	fore-
ligger	en	høyere	grad	av	helseproblemer	blant	kvinner	og	personer	midtveis	i	
livet	som	bor	alene	sammenlignet	med	andre	(ssb).

Andelen	sysselsatte	personer	i	aldersgruppen	15-74	år	i	Horten	var	i	2018	
61%,	noe	som	er	betydelig	lavere	enn	landsgjennomsnittet	på	67,4%.	Syssel-
settingsandelen	i	Horten	i	2008	var	på	ca.	67%,	så	sysselsettingsandelen	har	
gått	ned	de	siste	10	årene.	Nedgangen	følger	trenden	til	landsgjennomsnittet	
som	gikk	ned	fra	73%	til	67%	i	samme	periode.	Gapet	er	dermed	tilnærmet	
konstant.	Sysselsettingsandelen	i	Horten	er	blant	de	laveste	i	Norge	(Plass	nr.	
381	av	422	kommuner).
 



Figur 4: Andelen sysselsatte personer i perioden 2004-2018 (kilde: Telemarkforskning)

Det	var	i	2018	til	sammen	
10788 arbeidsplasser i 
Horten.	Av	disse	var	63%	
private	og	37%	offentlige.	 
Antall	offentlige	arbeidsplas-
ser	har	økt	med	26%	i	perio-
den	2000-2018,	mens	veksten	
i private arbeidsplasser kun 
har	vært	5%.	Det	har	vært	en	
svak	nedgang	i	antall	offentlige	arbeidsplasser	fra	2016-2018,	mens	utviklin-
gen for private arbeidsplasser har vært stabil i samme periode. 

Det	private	næringslivet	kjennetegnes	av	en	høy	andel	(30%)	elektronikk-	og	
maritimt	rettede	industribedrifter	som	opererer	i	et	internasjonalt	marked	
med sterk konkurranse og store konjunktursvingninger. Lønnsomheten er 
dermed	presset	og	utvikling	og	vekst	skjer	først	og	fremst	gjennom	automati-
sering	og	effektivisering	uten	vekst	i	antall	ansatte.	

Sysselsettingsgraden	blant	innvandrerbefolkningen	skiller	seg	ikke	vesentlig	
fra	befolkningen	generelt,	med	en	sysselsettingsgrad	på	59,1	i	2018.	Samti-
dig	er	det	forskjeller	i	sysselsettingsgrad	etter	innvandrernes	landsbakgrunn.	
Som	vist	i	figur	2	har	innvandrere	fra	gruppe	1	høyere	sysselsettingsgrad	enn	
befolkningen	for	øvrig,	mens	gruppe	2	har	lavere	sysselsettingsgrad.	

 Figur 5: Andel sysselsatte innvandrere etter landbakgrunn. 4. kvartal (ssb)
Analyser gjort av Telemarksforskning (2019) viser at den lave sysselsettingsandelen i Horten 
ikke skyldes alder- og kjønnsfordeling i befolkningen. Det er en reell undersysselsetting i 
befolkningen.
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Andelen	helt	arbeidsledige	i	Horten	har	historisk	alltid	ligget	høyere	enn	
resten	av	Vestfold	og	landsgjennomsnittet.	Etter	finanskrisen	i	2008	har	dette	
gapet	økt	og	er	på	i	overkant	av	ett	prosentpoeng.	Årsaken	til	dette	kan	være	
historiske	strukturendringer	med	konkursen	til	Horten	verft	på	slutten	av	
80-tallet og at en stor andel av dagens private arbeidsplasser er svært konkur-
ranseutsatte	og	konjunktur	ømfintlige.	I	tillegg	ansetter	de	primært	personer	
med	høy	utdannelse.

Fordelen	er	at	Horten	har	mange	attraktive	og	fremtidsrettede	teknologiar-
beidsplasser	som	sammen	med	et	sterkt	maritimt	miljø	og	et	stort	universi-
tetsmiljø	i	kommunen,	gir	grunn	til	å	være	optimistisk	når	det	gjelder	å	behol-
de	og	videreutvikle	denne	næringsklyngen.

 

Figur 6: Andel helt arbeidsledige i perioden 1995-2019 (SSB). Deltagelse i arbeid genererer 
ressurser og kvaliteter som er med på å fremme helse og trivsel. Den ikke-yrkesaktive delen 
av befolkningen har gjennomgående dårligere helse enn de som er yrkesaktive (Helsedirek-
toratet). Derfor er høy sysselsetting viktig for folkehelsen i Horten.

3.3 Pendling
Det	er	flere	personer	som	pendler	ut	fra	Horten	enn	inn	til	Horten.	44%	av	de	
som bor i Horten og har arbeid pendler ut av kommunen. Tønsberg kommune 
pendles	det	klart	mest	til,	deretter	kommer	Oslo.	Av	innpendlere	er	det	flest	
fra	Tønsberg,	deretter	kommer	Sandefjord	og	Holmestrand.	Det	er	en	sterkere	
økning	i	antall	som	pendler	ut	fra	Horten	enn	de	som	pendler	inn.	Det	er	altså	
et	underskudd	på	arbeidsplasser	(Telemarksforskning,	2019).		

3.4 Utdanningsforhold
Horten	har	21	godkjente	barnehager;	9	kommunale,	7	private,	4	private	fami-
liebarnehager	og	1	åpen	barnehage	i	2019	(juni).	Pr.	desember	2018	hadde	
kommunens barnehager 422 barn under tre år og 836 barn over tre år. 

Alle	barn	med	rett	til	plass	får	plass,	og	90	%	av	alle	barn	i	alderen	1-5	år	
i	Horten	benytter	seg	av	tilbudet	(kostra	2018).	Pr.	juni	2019	står	det	ca.	50	
barn	på	venteliste.	Blant	innvandrerbefolkningen	gikk	75,2%	av	barna	i	barne-
hage	i	Horten	pr.	desember	2018.	46,7	%	av	de	ansatte	har	godkjent	pedago-
gisk	utdanning	og	21,1	%	er	barne-	og	ungdomsarbeidere	(kostra	2018).	

Fokusområder	i	Hortensbarnehagen	frem	til	2022	er	språkmiljø	og	kommu-
nikasjon,	bærekraftig	utvikling	og	livsmestring	og	helse.	Barnehagen	jobber	
systematisk	med	fysisk	aktivitet	og	ernæring.	Forebygging	og	tidlig	innsats	kan	
bidra	til	bedre	livsvilkår	for	den	enkelte	og	til	å	jevne	ut	sosiale	forskjeller.	Bru-
kerundersøkelse	(nov	2018)	viser	at	87,9%	av	de	foresatte	er	svære	fornøyd	
med	barnehagetilbudet	(Udir	2018).		

I	2019	er	det	i	Horten	7	barneskoler,	3	ungdomsskoler,	1	interkommunal	ung-
domsskole og Horten kommunale voksenopplæring. I 2019 er antall elever i 
grunnskoleopplæring 3.064. Elevtallet har holdt seg mellom 3.000 og 3.300 
fra	1999	til	2019	(Økonomi-	og	handlingsplan	Horten	kommune	2019-22).		

Mestringsnivå	i	lesing	og	regning	måles	i	5.,	8.	og	9.	trinn	basert	på	resultater	
fra	nasjonale	prøver.	For	5.	trinn	deles	resultatene	i	tre	mestringsnivåer,	og	i	



fem	mestringsnivåer	for	8.	og	9.	trinn.	Figurene	viser	gjennomsnittlig	mest-
ringsnivå for de tre siste skoleårene for 5. og 9. trinn. 
   

Gjennomsnitt	av	oppnådde	grunnskolepoeng	de	siste	tre	skoleårene	er	41,7	
for	hele	landet,	41,5	for	Vestfold	og	41,3	for	Horten	kommune	(svakeste	fylke	
scorer	40,1	og	beste	42,5,	Vestfold	oppnår	delt	10.	plass	av	17	fylker).	Grunn-
skoleresultater er avhengig av mange faktorer. For å skille ut faktorer som 
skolen	ikke	rår	over	som	f.eks.	sosial	bakgrunn,	har	utdanningsdirektoratet	
utviklet	en	skolebidragsindikator	for	å	rendyrke	skolens	effekt	på	oppnådde	
karakterer.	Figuren	indikerer	at	skolene	i	Horten	bidrar	til	høyere	karakterer	i	
ungdomsskolen enn man kunne forvente ut fra forhold som sosial bakgrunn 
og	ferdigheter	tidligere	i	livet.	(Kilde:	Skoleporten.udir.no	)

  

Figur 7 Skolebidragsindikator for Horten sammenlignet med landsgjennomsnittet (verdi 0) 
for  8-10.trinn

Frafall i videregående skole i Horten har sunket siden 2007-2009. I perioden 
2015	–	2017	hadde	75%	av	Hortenselevene	gjennomført	og	bestått	videre-
gående	opplæring	i	løpet	av	5	år,	mens	tilsvarende	tall	for	hele	landet	var	
79%.	Ser	man	på	hvor	mange	som	fullfører	videregående	på	normert	tid,	
ligger	Horten	kommune	bedre	an	enn	landsgjennomsnittet.	Sammenlignet	
med resten av landet er det altså noe større forskjeller i gjennomføringsgrad 
mellom de sterkeste og de svakeste elevene i Horten. Frafall i videregående 
opplæring har bl.a. sammenheng med foreldrenes utdanningsnivå. I gruppen 
hvor foreldrene har utdanning på universitets- eller høgskolenivå er andelen 
som	ikke	fullfører	i	løpet	av	5	år	14	%.	I	gruppen	hvor	foreldrene	har	grunn-
skole	som	høyeste	utdanning	er	andelen	44	%.	Samtidig	har	det	vært	en	posi-
tiv	utvikling.	I	perioden	2010	-2012	var	frafallsandelen	i	sistnevnte	gruppe	60	
%.		At	flere	ungdommer	fra	denne	gruppen	fullfører	videregående	opplæring	
vil	kunne	bidra	til	å	utjevne	sosiale	forskjeller.	Ny	videregående	skole	i	Horten	
er	klar	til	2019	–	2020.	Flere	fra	omkringliggende	byer	søker	seg	til	ny	skole	
i	Horten,	hvilket	øker	opptakskravene.	Hvis	de	svakeste	elevene	mister	sin	
lokale	tilhørighet	og	får	lang	reisevei	er	det	en	fare	for	at	det	vil	kunne	påvirke	
andelen	som	ikke	fullfører	videre	opplæring	innen	fem	år.	Det	kan	bidra	til	å	
forsterke sosiale ulikheter.



I	følge	Ungdata	2017	er	67	%	av	elevene	på	ungdomsskolene	i	Horten	fornøyd	
med	skolen	de	går	på.	Dette	er	likt	med	landet	for	øvrig.	Færre	i	Horten	enn	

landet	for	øvrig	er	misfornøyd	
med	skolen	de	går	på.	92%	av	
ungdomsskoleelevene i Horten 
trives	på	skolen	og	89	%	opple-
ver	at	læreren	bryr	seg	om	dem.	
Av ungdomsskoleelevene opple-
ver	27	%	ofte	eller	svært	ofte	å	
ha mer skolearbeid enn de klarer 
å	gjøre,	48	%	føler	seg	ofte	eller	
svært	ofte	utslitt	på	grunn	av	

skolearbeid.	10	%	oppgir	at	de	mobbes	hver	14.	dag	eller	oftere.	
I	aldersgruppen	30	–	39	år	har	79	%	fullført	videregående	opplæring.	Det	er	
ikke	entydig	forskjellig	fra	landet	som	helhet	(kommunehelsa	statistikkbank/
fhi).

 

Figur 8: Utdanningsnivå til personer 16 år og over (prosent), begge kjønn, Horten, SSB

I	følge	Ungdata	tror	87	%	av	ungdomskoleelevene	i	Horten	at	de	kommer	
til	å	fullføre	videregående	opplæring,	mens	66	%	tror	de	vil	ta	utdanning	på	
universitets- eller høgskolenivå. 

Utdanning	er	viktig	for	folkehelsen	i	Horten.	Det	er	veldokumenterte	sam-
menhenger	mellom	utdanningsnivå,	materielle	levekår	og	helse	(fhi).	
Folkehelsen påvirkes i stor grad av forhold som ligger utenfor helsesekto-
ren	(riksrevisjonen),	og	folkehelsearbeidet	trenger	både	befolkningsrettede	
strategier	–	tiltak	som	når	alle,	og	tiltak	spesifikt	rettet	mot	høyrisikogrupper	
(Helsedirektoratet).	Siden	så	stor	andel	av	barn	og	unge	er	til	stede	i	utdan-
ningssektoren	er	dette	en	god	arena	for	befolkningsrettede	folkehelsestrate-
gier. 
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3.5 Oppvekstforhold
Å	skape	gode	oppvekstsvilkår	for	barn	og	unge	er	blant	de	viktigste	opp-
gavene	i	samfunnet.	Det	er	viktig	i	seg	selv,	samtidig	som	det	er	avgjørende	
for	helsen	senere	i	livet.	En	god	oppvekst	og	et	trygt	oppvekstmiljø	gir	barn	
ressurser	til	å	utfolde	seg	og	delta	i	samfunnet.	En	barndom	som	gir	mulighet	
til	livsutfoldelse,	læring	og	mestring	har	stor	betydning	for	helsen	gjennom	
hele	livet	(Meld.	St.	34,	Folkehelsemeldingen).	

I	tillegg	til	fysisk	vekst	og	modning,	opparbeides	viktige	mellommenneskelige	
funksjoner i de første leveårene. 

God	psykisk	helse	som	følge	
av	god	og	trygg	omsorg	tidlig	i	
livet,	setter	oss	i	stand	til	å	takle	
mange	av	livets	senere	utford- 
ringer på en hensiktsmessig  
måte. 

Kvaliteten på svangerskaps-  
og	nyfødtomsorg	er	derfor	avgjø-
rende	for	folkehelsetilstanden	for	
de	påfølgende	50	til	100	årene.

Gode	muligheter	for	utdanning	og	arbeid	kan	legge	til	rette	for	at	flere	får	et	
godt	helsemessig	utgangspunkt	i	livet,	likevel	ser	det	ut	til	at	dårlige	levefor-
hold	tidlig	i	livet	har	betydning	for	helse	i	voksen	alder	(Heine	Strand,	2006).

De	aller	fleste	barn	og	unge	i	Horten	har	et	godt	forhold	til	foreldrene	sine,	
trives	på	skolen,	er	fornøyd	med	lokalmiljøet,	deltar	i	fritidsaktiviteter	og	har	
venner	de	kan	stole	på	(Ungdata	2017).	

Samtidig	vet	vi	fra	nasjonale	undersøkelser	at	det	er	store	sosiale	forskjel-
ler	(Ungdata	2019)	Andelen	barn	med	barnevernstiltak	har	i	Horten	har	ligget	
høyere	enn	K13	og	landet	for	øvrig,	men	de	siste	tre	årene	har	forskjellen	blitt	
redusert.	I	2016	var	andelen	5,1%	(K13	var	3,9%),	i	2018	4,8%	(K13	var	4.0%).	

Antall	barn	med	undersøkelse	eller	tiltak	fra	barnevernstjenesten	pr.	saks-

behandler	har	vært	stabilt	de	siste	tre	årene,	og	ligger	noe	høyere	enn	K13	og	
landet	for	øvrig.	For	å	få	best	mulig	effekt	av	barnevernstiltak	er	det	viktig	å	
komme	tidlig	inn,	før	problemene	får	tid	til	å	utvikle	seg.	

Vold	og	mishandling	har	et	betydelig	omfang	og	er	et	alvorlig	samfunns-	og	
folkehelseproblem.	Nesten	en	tredjedel	av	befolkningen	(44%	av	menn	og	
22%	av	kvinnene)	har	blitt	utsatt	for	alvorlig	vold	en	eller	annen	gang	i	løpet	
av	livet.	Rundt	fem	prosent	har	blitt	utsatt	for	alvorlig	vold	i	løpet	av	oppvek-
sten.	I	Horten	var	det	i	2017/2018	7,4	anmeldte	tilfeller	av	vold	og	mishand-
ling	pr.	1000	innbyggere	(fhi).	

Ungdom	er	oftere	involvert	i	voldsepisoder	enn	andre	aldersgrupper.	Gjer-
ningspersonene kan være både voksne og jevnaldrende. Selv om hoveddelen 
av	volden	som	forgår	blant	ungdom	ikke	gir	varige	mén,	kan	grov	vold	i	ung-
domstiden	resultere	i	alvorlige	fysiske	og/eller	psykiske	plager.	På	ungdoms-
trinnet	opplyser	13%	at	de	har	blitt	utsatt	for	trusler	om	vold	minst	en	gang	
siste	år.	1%	har	blitt	skadet	av	vold	i	en	slik	grad	at	det	krevde	legebehandling,	
mens	9%	har	blitt	utsatt	for	vold	som	ga	sår	eller	skade,	men	ikke	krevde	lege-
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behandling	(Ungdata,	2017).	6%	opplyser	å	ha	blitt	slått	av	en	voksen	i	famili-
en én gang eller mer siste år. 

Årets	nasjonale	Ungdatarapport	dokumenterer	tendensen	vi	har	sett	
antydning	til	de	siste	årene,	med	økt	vold	og	ungdomskriminalitet,	og	mindre	
fremtidstro.	

3.6 Eldre
Andelen eldre vil øke frem mot 2040. 
Det	er	positivt	at	vi	lever	lenger,	like	
fullt kan en aldrene befolkning bli 
en	utfordring	fremover.	Flere	vil	
være i behov av kommunale hel-
se- og omsorgstjenester og færre 
vil være i arbeidsfør alder. Som 
beskrevet	tidligere	har	alders-
gruppen 67 – 79 år andelen økt 
fra	9%	-	13%	i	løpet	av	ti	år.		

Aldersgruppen	80+	har	ligget	
stabilt	på	5%	siden	2005	(ssb).	End-
ringen i befolkningssammensetning 
fordrer	at	samfunnet	legger	til	rette	for	at	
eldre kan være friske og selvstendige så lenge 
som	mulig.	Det	er	et	mål	å	utvikle	aldersvennlige	
samfunn slik at eldre mennesker kan delta og 
bruke	evnene	sine	slik	de	vil	(St.Meld	19).	

3.7 Overordnet utfordringsbilde;  
oppvekst- og levekårsforhold
Utjevning av sosiale helseforskjeller er et av de 
nasjonale	målene	for	folkehelsepolitikken.	Det	
er	flere	faktorer	som	peker	på	at	sosiale	forskjel-

ler	er	en	utfordring	i	Horten.	Dette	viser	seg	blant	annet	i	økt	inntektsulikhet,	
økende	andel	barn	som	bor	i	husholdninger	med	lav	inntekt,	andelen	regis-
trerte	arbeidsledige	er	høyere	enn	i	Vestfold	og	hele	landet.	Hortensskolen	
ser	ut	til	å	lykkes	bedre	med	å	kompensere	for	ulik	sosial	bakgrunn	enn	lands-
gjennomsnittet	målt	med	skolebidragsindikatoren	for	ungdomsskolen.	

Grunnskolen	og	den	videregående	skolen	har	en	felles	formålsparagraf,	som	
bl.a.	skal	sørge	for	å	fremme	innsikt	og	forståelse	for	menneskerettigheter,	
demokrati,	likestilling	og	etikk,	samt	å	utvikle	kunnskaper	og	ferdigheter	som	
er	nødvendige	for	å	mestre	livet	og	kunne	delta	i	samfunnet.	Sett	i	lys	av	for-
målsparagrafen	er	det	bekymringsfullt	at	ca.	1	av	5	elever	ikke	oppnår	disse	
målene	i	løpet	av	en	skolegang	på	inntil	15	år.	Etter	ungdomsskolen	ser	man	
tegn	til	en	økende	polarisering	i	og	med	at	de	som	fullfører	videregående	på	
normert	tid	gjør	det	bedre	enn	landsgjennomsnittet,	mens	de	som	bruker	len-
gre	tid	gjør	det	dårligere.		

Helse	er	ulikt	fordelt	mellom	sosiale	grupper.	Derfor	er	det	nødvendig	å	styrke	
arbeidet med å motvirke sosiale helseforskjeller. En kombinasjon av målret-
tet	innsats	mot	spesielt	utsatte	grupper,	med	generelle	velferdsordninger	og	
befolkningsrettede	tiltak	er	nødvendig.	

Dagens	ivaretagelse	av	barns	psykiske	og	fysiske	helse	de	første	leveårene	
påvirker	folkehelsa	helt	frem	mot	neste	århundreskifte.		Tett	oppfølging	under	
svangerskap	og	etter	fødsel	er	viktig	for	å	støtte	foreldrenes	viktige	oppgave	
ovenfor barna. Alt man kan bidra med før problemer får utvikle seg er av det 
gode.	Fastleger	og	Helsetjenesten	for	barn	og	unge	er	viktige	kommunale	
aktører	i	dette	arbeidet.	

 





  
  
  



«En rekke miljøforhold har effekt på helsen. Eksempler er drikke-
vannskvalitet, luftkvalitet, grad av støy, sykkelvegnett og kvaliteter 
ved nærmiljøet som tilgang til friområder o.l. Sosialt miljø kan omfat-
te organisasjonsdeltakelse, valgdeltakelse, kulturtilbud, sosiale møte-
plasser osv.» (Helsedirektoratet).

4.1 Miljørettet helsevern
Kommunen	er	omgitt	av	sjø	på	østsiden	og	mye	utmark	og	landbruksarealer	

på	vestsiden,	noe	som	medfø-
rer liten belastning fra regional 
luftforurensing.	Bortsett	fra	

bil-	og	fergetrafikk	har	Horten	
få	kilder	til	luftforurensing	av	
betydning	og	kommunen	har	en	
industri	med	lite	utslipp	til	luft.	

Med unntak av sentrumskjer-
nen	i	Horten	by,	er	bebyggelsen	
frittstående	eller	spredt	og	kom-
munen har store områder med 

natur-	og	kulturterreng.	Kommunen	har	gjennomført	kartlegging	av	trafikkfor-
urensing	i	Horten	by	og	fergeområdet.	

Gjennomsnitlig nivå av NO2 for det mest forurensede målepunktet var 15 
µg/m3,	som	er	langt	under	grenseverdien	på	40	µg/m3.	Drikkevannet	er	av	
god	kvalitet.	Noen	utfordringer	er	knyttet	til	støy	i	begrensede	områder	(ute-
steder/konserter,	fergetrafikk,	midlertidig	anleggsvirksomhet),	men	generelt	
har	kommunen	ikke	store	støyproblemer.	Kjøletårn	og	andre	installasjoner	
som	kan	spre	legionella	er	kartlagt	og	kontrolleres	jevnlig.	Injiserende	stoff-
misbrukere	har	tilgang	på	rent	brukerutstyr	via	feltpleien.

Kommunen	har	hatt	en	del	inneklimautfordringer	i	skole	og	barnehage-
bygg,	men	disse	har	blitt	eller	er	i	ferd	med	å	bli	utbedret.	Det	er	gjennomført	

renovering/nybygg	av	flere	skoler	i	de	siste	årene.	Kommunen	har	modera-
te	radonutfordringer	og	radontiltak	er	nødvendig	i	noen	enkelthus	og	noen	
enkeltrom,	5	%	av	private	målinger	vinteren	2011	lå	høyere	enn	den	anbefal-
te maksimumsgrensen på 200 Bq. Statens strålevern har beregnet at radon 
i	bolighus	forårsaker	rundt	300	dødsfall	av	lungekreft	årlig	i	Norge	(Statens	
strålevern,	WHO)

4.2 Natur og friluftsliv
I	Horten	er	det	rikelig	tilgang	på	natur	og	friluftslivsområder.	Det	er	9	tilret-
telagte	badeplasser,	en	sammenhengende	kyststi	fra	Åsgårdstrand	til	Fal-
kensten,	langstrakt	kyststripe,	kilometervis	med	turstier	og	store	skog-	og	
naturområder.	Kommunen	har	også	mange	store	og	små	parker,	som	består	
av	byparker,	parker	som	ligger	i	større	friområder	og	små	grønne	lunger	inni-
mellom	bebyggelse	(Hortenkommune.no).	Dette	gir	innbyggerne	god	tilgang	
til	rekreasjons-	og	turområder.

I	Kultur-	og	kirkedepartementet	er	nærmiljøanlegg	et	prioritert	tiltak	som	
favner	om	en	viktig	målgruppe,	barn	og	unge	6-19	år.	I	Horten	kommune	er	
det	registrert	70	kvartalslekeplasser,	50	enklere	nærlekeplasser	og	30	bal-
løkker,	dette	er	i	tillegg	til	anlegg	på	skoler	og	barnehager.	På	bakgrunn	av	
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standard på lekeområdene og kommuneøkonomien prioriteres det fremover 
å	gå	ned	på	kvantitet,	men	opp	på	kvalitet	(ref.	kommunedelplan	for	idrett	og	
fysisk	aktivitet).	

Kommunen	eier	og	drifter	13,7	km	med	gang-	og	sykkelveier	og	16,6	km	med	
fortauer,	i	tillegg	kommer	det	som	eies	og	driftes	av	Statens	Vegvesen,	totalt	
er	det	43	km	gang-/sykkelveg	og	38,5	km	fortau	i	Horten	kommune.	Horten	
har	også	en	kyststi	som	går	fra	Åsgårdstrand	i	syd	og	nordover	i	kommunen.
Horten	ble	Sykkelby	i	2016,	et	samarbeid	med	Vestfold	fylkeskommune	og	
Statens	Vegvesen.	Hovedmålet	med	satsningen	er	å	øke	sykkelbruken	i	Horten	
med	25	%	innen	2020.	

4.3 Kultur
Det	er	påvist	tydelige	sammenhenger	mellom	deltagelse	i	kultur	–,	og	orga-
nisasjonslivet	og	folks	helse,	hvor	de	som	deltar	har	gjennomgående	bedre	
helse	(HUNT,	Ungdata	2018).	

Kommunene	har	et	rikt	kulturtilbud	og	består	blant	annet	av	Kulturskolen,	
biblioteket,	Kulturhuset	37,	Bakkenteigen	kulturhus	og	kulturformidling.	I	
tillegg	huser	kommunen	Midgard	historiske	senter,	Gildehallen,	Borrehauge-

ne,	Munchs	hus	og	Munch-parken,	Preus	museum,	Marinemuseet	og	mange	
gallerier	og	festivaler.	Kommunen	har	et	utbredt	foreningsliv	og	en	egen	frivil-
ligsentral	som	eies	av	lag	og	foreninger,	mens	kommunen	har	arbeidsgiveran-
svaret.	Frivillig	sektor	er	en	sterk	bidragsyter	i	kulturlivet	i	Horten.	I	2019	er	
det	registrert	244	lag	og	foreninger	i	Horten	(Brønnøysundregisteret).	

Ungdom	er	i	all	hovedsak	fornøyd	med	kulturtilbudene	i	kommunen,	65%	
mener	at	det	er	bra	eller	svært	bra,	20%	synes	verken	det	er	bra	eller	dårlig	
(Ungdata,	2017).

4.3 Sosialt miljø
Gode lokalsamfunn og nærmiljø er grunnleggende forutsetninger for god 
helse	og	livskvalitet	(St.	Meld	19).

Horten	består	av	adskilte	småsteder,	dette	har	gjort	at	det	har	utviklet	seg	
«små	samfunn»	innenfor	kommunen,	hvor	det	er	et	godt	samhold.	Horten	
oppleves	som	et	godt	sted	å	vokse	opp,	særlig	for	dem	som	er	opptatt	av	
sport	og	idrett	(Drømmen	om	Horten,	Moods	research	2013).

Frivilligheten står sterkt i Horten. Totalt er det 210 frivillige lag og foreninger i 
Horten. Horten ville ikke vært det samme om ikke så mange mennesker had-
de engasjert seg og invitert andre inn i fellesskap.

I	følge	Ungdata	2017	er	68%	av	ungdomskoleelevene	i	Horten	fornøyd	
med	lokalmiljøet	de	bor	i.	Andelen	var	63%	i	2013.	47%	mener	at	tilbudet	
av	lokaler	for	å	treffe	andre	unge	på	fritiden	er	bra	eller	svært	bra,	men	27%	
mener det er dårlig eller svært dårlig. Blant ungdomsskoleelevene opplever 
85%	at	det	er	svært	trygt	eller	ganske	trygt	å	ferdes	i	nærområdet	der	de	bor.	
Ungdom	i	sentrumsnære	områder	opplever	noe	større	grad	av	utrygghet	i	
nærområdet enn ungdom utenfor sentrum. 

Blant	den	voksne	befolkningen	opplyser	79%	å	trives	svært	godt	og	19%	å	
trives	i	noen	grad.	Selv	om	de	aller	fleste	trives,	gjelder	det	i	noe	større	grad	
for	kvinner	enn	menn,	i	tillegg	ser	trivsel	ut	til	å	øke	noe	med	økende	alder	og	
utdanningsnivå.		Opplevelsen	av	sosial	støtte	er	av	stor	betydning	for	trivsel	
og	helse.	Andelen	som	opplever	å	ha	sterk	eller	moderat	grad	av	sosial	støtte	



er	88%.	For	sosial	støtte	ble	det	funnet	en	tydelig	utdanningsgradient,	jo	høy-
ere	utdanning,	jo	høyere	sosial	støtte	(FHUS,	2015).

I	St.Meld	19	Folkehelsemeldinga	–	Eit	godt	liv	i	et	trygt	samfunn	er	fore-
bygging	av	ensomhet	en	av	tre	forsterkede	innsatsområder	i	folkehelsear-
beidet.	Sosial	støtte	fremmer	helse	og	livskvalitet.	Nyere	forskning	har	gitt	et	
langt sterkere grunnlag for å trekke slutninger om sammenhengen mellom 
sosiale	relasjoner	og	helse.	Kvaliteten	og	kvantiteten	på	menneskets	sosiale	
relasjoner	påvirker	deres	psykiske	helse,	helseatferd,	fysiske	helse	og	risiko	for	
død. Hvordan mennesker opplever sine sosiale relasjoner påvirker også hel-
seulikheter.	Sentrale	faktorer	er	hvor	mye	kontroll	folk	har	over	ressurser	og	
avgjørelser	som	tas,	og	hvor	mye	tilgang	folk	har	til	sosiale	ressurser,	inkludert	
sosiale	nettverk	og	felles	evner	og	styrker	(Helsedirektoratet,	2018)

Blant	ungdomsskoleelevene	i	Horten	oppgir	25%	at	de	har	vært	plaget	av	
ensomhet	siste	uke,	på	VGS1	er	andelen	31%.	Det	har	vært	en	økning	i	begge	
aldersgrupper	siden	2013.	Det	har	også	vært	en	nedgang	i	andel	som	oppgir	

å	ha	vært	ute	med	venner	størsteparten	av	kvelden	minst	to	kvelder	sist	uke,	
med	31%	i	2017	mot	42%	i	2013	(Ungdata	2017).	

4.4 Overordnet utfordringsbilde;  
fysisk, biologisk, kjemisk og sosialt miljø
Mulighetene	for	fysisk	aktivitet	og	rekreasjon	er	mange	i	Horten.	Dette	er	
påvirkningsfaktorer	som	er	positive	for	folkehelse	og	det	vil	dermed	være	vik-
tig	for	Horten	også	i	fremtiden	å	sikre	og	videreutvikle	områder	til	slikt	bruk.	
Tilgang	på	grøntområder	og	tilrettelegging	for	aktiv	transport	har	også	vist	seg	
å	bidra	til	å	redusere	sosiale	helseforskjeller.	

Et	godt	sosialt	nettverk	er	en	viktig	ressurs	for	helsen,	det	kan	gi	en	fø-
lelse	av	tilhørighet	og	er	avgjørende	for	livskvaliteten,	selvopplevd	helse	og	
fysisk	funksjon.	Det	er	blant	annet	det	sosiale	miljøet	i	barnehagen,	skolen,	
arbeidsplassen og i nærmiljøet som gir utgangspunkt for å danne gode sosiale 
nettverk.	Et	systematisk	arbeid	med	å	fremme	et	godt	sosialt	miljø	vil	bidra	
til	å	fremme	helsen	i	befolkningen	og	vil	gi	enkeltindivider	styrke	i	møte	med	
eventuelle	utfordringer.		

Radon	er	den	største	bidragsyteren	til	lungekreft	etter	røyking,	og	kontroll	
på	radonnivåer	i	offentlige	og	private	bygg	er	viktige	for	å	forebygge	slik	syk-
dom.
 





Ulykker med personskader er i samme størrelsesorden som kreft, målt 
i tapte leveår. De tar relativt mange unge liv, og er den største døds-
årsaken for personer under 45 år og i. Muligheten for å forebygge er 
gode og effekter av tiltak kan komme raskt. De fleste skade- og døds-
ulykker skjer i hjemmet og fritiden, oversikt over hvor og når ulykker 
inntreffer osv. kan bidra til økt oppmerksomhet mot forebygging og 
mer treffsikkerhet i tiltaksarbeidet (Helsedirektoratet). 

5.1 Skader behandlet i spesialisthelsetjenesten
Antallet	personer	fra	Horten	personer	som	ble	innlagt	på	sykehus	for	skader	
har	hatt	en	nedgang	i	på	5%	fra	perioden	2010-2012	til	perioden	2015-2017.	
Skadetilfeller	beregnet	pr.	1000	innbyggere	ligger	noe	høyere	i	Horten	enn	i	
resten	av	landet,	mens	nedgangen	de	senere	årene	har	vært	noe	sterkere	i	
Horten	enn	for	landet	som	helhet..	(kommunehelsa	–	statistikkbank/fhi).

Tabell 2 Antall personer fra Horten innlagt med skader i somatiske sykehus, tre års 
glidende gjennomsnitt beregnet pr. 1000 innbyggere

1 Ulykkesstrekning: En strekning på maksimalt 1 km med minimum 10 politirapporterte personskadeulykker på fem år; kan omfatte ett eller flere ulykkespunkter, men kan også være 
karakterisert ved et spredt ulykkemønster langs hele strekningen.

5.2 Trafikkulykker med personskade
På	landsbasis	er	årlig	antall	drepte	i	trafikken	omtrent	halvert	de	siste	10	år,	
mens	antall	hardt	skadde	er	redusert	med	10-20%.	Gjennomsnittlige	Vestfold-
tall for årene 2016-2018 viser 5 drepte og 273 hards skadde pr. år. 
Lokale	tall	for	Horten	er	ikke	funnet.	Storgata	(nr.	21-95)	er	definert	som	en	

ulykkesstrekning		(2005-2014)1.	En	stor	del	av	ulykkene	i	Storgata	skjer	ved	
krysningspunkter	og	involverer	fotgjengere	(statens	vegvesen).	Storgata	er	
skolevei for mange barn i Horten. 

5.3 Brudd og fall
Nasjonalt	har	vi	sett	en	nedgang	i	forekomst	av	hoftebrudd	de	siste	15	årene	
(Sogaard,	2016).	Denne	utviklingen	har	vi	også	sett	i	Horten.	Gjennomsnittlig	
årlig	antall	hoftebrudd	i	Horten	var	52	for	årene	2015-2017	(fhi).	Horten	og	
Vestfold	ligger	nå	litt	under	landsgjennomsnittet.	Sju	av	10	hoftebrudd	ram-
mer	kvinner	(Hektoen,	2014).	

Forekomst	av	hoftebrudd	øker	med	alderen	(Hektoen,	2014),	og	siden	
vi	blir	stadig	flere	eldre	er	det	antatt	at	antallet	hoftebrudd	vil	øke	i	årene	
som	kommer	(Sogaard,	2016).	Der	er	derfor	særlig	positivt	at	man	nå	ser	en	
nedgang	i	antall	Hoftebrudd	i	Horten.	Hoftebrudd	er	ressurskrevende	sett	i	
et	samfunnsøkonomisk	perspektiv,	blant	annet	sykehusinnleggelse	og	kom-
munehelsetjeneste,	og	meget	utfordrende	for	den	eldre	selv	(Hektoen,	2014).	
Opptil	1	av	4	tidligere	selvhjulpne	pasienter	blir	pleietrengende	og	halvparten	
får	redusert	gangfunksjon.	For	eldre	med	hoftebrudd	er	dødeligheten	etter	
ett	år	ca.	25%	(Norsk	helseinformatikk.no).

Alle	fall	registreres	ved	sykehjemmene	i	Horten	(kommunale	rutiner)	og	
i	2018	ble	det	registrert	til	sammen	138	fall	ved	sykehjemmene	(inkludert	
Braarudåsen)	hvor	innmelder	hadde	klassifiert	fallet	som	alvorlig	eller	meget	
alvorlig.	Vanlige	grunner	til	fall	er	skli/fall	ut	av	seng,	stol	og	toalett,	glemt	å	
bruke rullator og gå uten sko. Innlagte pasienter kartlegges for fall (Nasjonalt 

Skader pr. 1000 innb. 2010-2012 2015-2017 Endring

Alle skader 14,9 14,1 5%

Hodeskader 2,5 2,5 0%

Hoftebrudd 2,0 1,7 -15%

	 Forgiftninger 1,3 0,9 -31%



pasientsikkerhetsprogram)	og	aktuelle	tiltak	settes	inn	ved	behov.	Kommunen	
har	også	et	forebyggende	treningstilbud	for	eldre	kalt	Gla’	Trimmen.	

5.4 Arbeidsulykker
Det	finnes	lite	lokal	informasjon	om	arbeidsulykker,	men	på	nasjonalt	nivå	
finner	vi	de	største	ulykkesratene	i	næringer	som	industri,	elektrisitet,	vann	og	
renovasjon,	bygge-	og	anleggsvirksomhet	og	helse-	og	sosialtjenester	(ssb).	I	
Horten	er	det	en	stor	andel	som	arbeider	innenfor	disse	næringene,	på	bak-
grunn	av	det	kan	vi	anta	at	flere	arbeidstakere	i	Horten	har	et	arbeid	med	økt	
risiko	for	arbeidsulykker.	

Dødsfall	som	følge	av	arbeidsulykker	i	landbasert	arbeidsliv	er	redusert	
med	omtrent	60%	de	siste	10	år,	og	gjennomsnittlig	har	27	personer	omkom-
met	i	arbeidsulykker	på	land	i	løpet	av	de	siste	3	årene.	Utenlandske	arbeids-
takere	ser	ut	til	å	ha	en	større	risiko	for	arbeidsulykker	enn	norske	arbeids-
takere.	Næringene	transport,	landbruk,	bygg	og	anlegg	og	industri	har	flest	
arbeidsskadedødsfall	(SSB/Arbeidstilsynet).	

5.5 Overordnet utfordringsbilde; skader og ulykker
Omfanget	av	skader	og	ulykker	behandlet	i	spesialisthelsetjenesten	går	ned,	
dette	er	en	trend	som	naturligvis	er	positivt	for	folkehelsen	i	Horten.	Skader	
og	ulykker	kan	og	bør	forebygges.		

For	hoftebrudd	ser	vi	at	omfanget	minker	i	Horten	på	tross	av	flere	eldre.	
Beregninger	viser	at	i	Horten	blir	om	lag	13	personer	pleietrengende	etter	et	
hoftebrudd	hvert	år,	og	26	personer	får	redusert	gangfunksjon.	Sammenlig-
ner	vi	antallet	personskader	etter	trafikkulykker	opp	mot	antallet	hoftebrudd,	
berører	alvorlige	konsekvenser	av	hoftebrudd	betydelig	flere	personer.	

Det	kan	se	ut	som	vi	har	lykkes	bedre	med	forebygging	av	trafikkulykker	
enn	fallulykker,	og	at	vi	fortsatt	har	et	potensiale	for	å	bli	bedre	på	dette.	





 



Helserelatert atferd er atferd som har vist seg å ha innvirkning på et 
helseutfall. Dette kan for eksempel være fysisk aktivitet, ernæring, 
bruk av tobakk og rusmidler, seksualatferd og risikoatferd (fhi). 

6.1 Idrett og friluftsliv
I	Horten	er	det	registrert	42	idrettsklubber	(24.09.19),	med	35	forskjellige	gre-
ner.	Det	er	7	854	medlemskap	i	ordinær	idrett,	40	%	av	medlemmene	er	barn	
og	unge	under	20	år.	Flere	gutter	og	menn	er	aktive	sammenlignet	med	jenter	
og	kvinner.		Andel	voksne	med	medlemskap	i	organisert	idrett	er	høyt	sam-
menlignet	med	andre	kommuner.	Golf,	fotball,	håndball,	sykkel,	innebandy	og	
turn	er	de	største	idrettene.	

I	følge	Ungdata	2017	er	64	%	av	ungdomsskoleelevene	med	i	organiserte	
fritidsaktiviteter.	Dette	er	noe	lavere	enn	landet	for	øvrig,	men	en	høyere	
andel	er	med	nå	enn	i	2013.	Andelen	synker	med	høyere	alder.	I	1.	vgs	er	50	
%	med	i	en	organisert	fritidsaktivitet.	De	siste	årene	har	spesielt	deltagelse	i	
barne-	og	ungdomsidretten	vært	preget	av	økende	grad	av	sosiale	forskjeller.	
Flere	unge	fra	familier	med	høy	utdanning	og	høy	inntekt	deltar	og	de	holder	
også	på	med	aktiviteten	lenger	enn	unge	fra	familier	med	lav	utdanning	og	lav	
inntekt	(Bakken,	2019).	Økt	profesjonalisering	av	idretten,	økende	kostnader	
og	økte	krav	om	foreldreinvolvering	er	faktorer	som	kan	bidra	til	en	mer	eks-
kluderende	barne-	og	ungdomsidrett	(Strandbu,	m.fl.,	2017).	Deltagelse	i	lag,	
forening	eller	organisasjon	er	positivt	for	fysisk	og	psykisk	helse.

Ungdom med innvandrerbakgrunn er klart underrepresentert i ungdom-
sidretten,	spesielt	gjelder	det	jentene.	Hovedårsaken	er	at	mange	aldri	har	
vært	med	i	idretten.	Når	de	først	er	med,	er	frafallet	omtrent	på	samme	nivå	
som	ungdom	med	norskfødte	foreldre	(Bakken,	2019).	

I	henhold	til	Fritidserklæringen	(Regjeringen	2016)	skal	det	jobbes	nasjo-
nalt	og	lokalt	for	at	alle	barn	og	unge	skal	ha	mulighet	til	å	delta	på	en	fritids-
aktivitet,	uavhengig	sosial	og	økonomisk	bakgrunn.	

Friluftslivet	er	en	kilde	til	uorganisert	aktivitet.	I	Horten	er	det	rikelig	
tilgang	på	natur	og	friluftsområder,	se	kapittel	3.	Kyststien	og	det	generelle	
sti-	og	løypenettverket	i	kommunen	er	svært	populære	turarealer	og	har	høy	

brukerfrekvens	(Kommunedelplan	for	idrett	og	fysisk	aktivitet	2015-2018).		

En	undersøkelse	viser	at	74	%	av	de	spurte	i	Horten	hadde	syklet	i	løpet	av	
det	siste	året,	dette	var	den	høyeste	andelen	bland	de	8	byene	som	deltok	fra	
Buskerud	og	Vestfold	(Kummeneje	&	Tretvik,	2015).	44	%	i	Horten	oppgir	at	
de	sykler	3-4	dager	i	uken	eller	mer.	Sykkelaktiviteten	er	i	stor	grad	knyttet	til	
tur/ærend	i	fritiden	og	i	mindre	grad	knytte	til	transport	til	og	fra	skole/jobb	
og	trening.	Det	er	en	tendens	til	at	kvinner	benytter	sykkelen	mer	enn	menn,	
bortsett	fra	når	det	gjelder	trening.	Av	de	som	syklet	mindre	enn	3-4	dager	i	
uken	var	det	11	%	i	Horten	som	oppga	at	det	må	bli	flere	egne	sykkelfelt/stier	
for	at	de	skal	sykle	mer,	mens	for	19	%	var	det	ikke	aktuelt	å	sykle	mer	(Kum-
meneje	&	Tretvik,	2015).	

Kommunen	har	gjennomført	en	kvalitativ	undersøkelse	om	faktorer	som	
påvirker	omfanget	av	fysisk	aktivitet	blant	en	del	voksne	innbyggere	i	kommu-
nen	som	ikke	deltar	i	organisert	idrett	eller	er	faste	brukere	av	treningsstudio-
er	(Flere	hjerteslag	for	et	bedre	liv,	Opinion	2015).	

Undersøkelsen	viser	blant	annet	at	livsfase	har	mye	å	si	for	muligheter	og	
motivasjon	for	fysisk	aktivitet.	For	eksempel	vil	tilrettelegging	for	foreldretrim	
parallelt	med	barnas	idrettsaktivitet	passe	foreldre	med	litt	større	barn,	mens	
fysisk	aktivitet	knyttet	til	kulturelle	opplevelser	vil	kunne	appellere	til	enslige	
og	personer	med	voksne	barn.	Rapporten	inneholder	forslag	til	tiltak	innenfor	
områdene:	«lavterskel»,	«friluft	og	nærmiljø»	og	«idrett»	og	organiserte	akti-
viteter”		En	bør	bruke	kunnskapen	fra	undersøkelsen	når	kommunen	tilrette-
legger	for	fysisk	aktivitet.

6.2 Barn og unge
Ved alle barneskolene i Horten kommune ble det høsten 2015 innført 
HOPP-læring,	læring	under	fysisk	aktivitet,	30	minutter	hver	dag.	Sammen	
med	fysisk	aktivitet	i	friminutter	og	i	vanlig	kroppsøvingsundervisning	anser	
kommunen	det	slik	at	alle	barn	i	Horten	kommune,	i	løpet	av	skoledagen,	
oppnår	helsedirektoratets	anbefalinger	om	å	være	minimum	60	minutter	



fysisk	aktive	hver	dag	(HOPP	-	Helsefremmende	oppvekst	i	Horten	kommune).
Horten har siden sommeren 2013 satset på helsefremmende ernæringsar-

beid	i	oppvekstsektoren.	Viktige	gjennomførte	tiltak	er	etablering	av	en	felles	
innkjøpsliste for hele kommunalområder som inneholder matvarer godkjent 
av	rådgiver	i	ernæring	og	barna	selv,	matpakkebrosjyrer,	varm	mat	på	SFO	2	
dager	i	uken,	gratis	skolefrokost	på	ungdomsskolen,	etablert	samarbeid	med	
kantine	på	Horten	videregående	skole,	etablert	samarbeid	med	idrettssekto-
ren	om	sunn	mat	på	idrettsarenaer	og	kostveiledning	til	ulike	grupper.	Både	i	
barnehage	og	skole	er	sunt	kosthold,	økologi	og	bærekraft	viktige	satsnings-
områder.

I følge Ungdata 2017 er det færre unge i Horten som rapporter å være lite 
fysisk	aktive	enn	landet	for	øvrig,	med	10,5%	mot	14%.	I	2013	så	var	andelen	

unge	i	Horten	som	rapporterte	å	være	lite	fysisk	aktive	11,4%.	Andelen	fysisk	
inaktive	har	økt	i	Vestfold	og	lander	for	øvrig,	mens	den	har	minket	i	Horten.
Andelen	overvektige	unge,	målt	på	førstegangssesjon,	har	gått	ned	i	Horten	

i	motsetning	til	Vestfold	og	landet	for	øvrig,	og	andelen	med	BMI>25	ligger	nå	
13%	lavere	sammenlignet	med	hele	landet.	Blant	gravide	kvinner	er	andelen	
overvektige	noe	høyere	enn	landet	for	øvrig,	med	36%	mot	34%,	men	ande-
len	overvektige	kvinner	i	Horten	har	gått	ned	siste	3	år	fra	en	andel	på	39%.	
I	Vestfold	har	det	vært	en	økning,	mens	landet	under	ett	har	ligget	stabilt.	
Overvekt	er	en	risikofaktor	for	flere	sykdommer,	om	enn	ikke	i	like	stor	grad	
som	fysisk	inaktivitet.

6.3 Rusmidler 
Alkoholforbruket	nasjonalt	har	økt	med	40%	de	siste	20	årene,	det	er	en	
økning	i	både	antall	stordrikkere	og	et	høyere	alkoholforbruk	i	den	generelle	
befolkning.	Menn	drikker	fremdeles	mest,	mens	alkoholkonsumet	øker	mest	
for	kvinner	og	eldre	(fhi).	Mellom	6000	og	7000	innleggelser	i	Norske	sykehus	
er	direkte	knyttet	til	bruk	av	alkohol	(fhi).	

Horten	kommune	er	skjenking	tillatt	til	kl.	03:00	sommerhalvåret	og	02:00	
resten	av	året.	Skjenking	kan	starte	kl.	08:00	for	drikk	med	mindre	enn	22	vo-
lumprosent	alkohol,	og	kl.	13:00	for	drikk	med	høyere	alkoholprosent.	Salg	og	
utlevering	av	alkoholholdig	drikk	med	høyst	4,7	volumprosent	er	tillatt	innen-
for	kl.	08:00	og	kl.	20.00	hverdager	og	dag	før	Kristi	Himmelfartsdag,	og	til	kl.	
18.00 dager før søn- og helligdager.

Tall	fra	alkohol	omsatt	i	dagligvare	og	vinmonopol	viser	at	gjennomsnittskon-
sumet	i	Horten	er	høyere	enn	Vestfold	og	landet	for	øvrig.	Figur	1	viser	at	hver	
innbygger	over	15	år	i	snitt	drikker	5.5	liter	ren	alkohol	per	år.	Landsgjennom-
snittet	og	gjennomsnitt	for	Vestfold	forøvrig	er	5	liter	(fhi).		

Mens	voksne	drikker	mer,	har	det	siden	begynnelsen	av	2000-tallet	vært	
en nedgang i ungdoms alkoholbruk. Ifølge Ungdataundersøkelsen 2017 oppgir 
13%	av	ungdomsskoleelevene	å	ha	drukket	så	mye	at	de	har	følt	seg	tydelig	
beruset.	Dette	er	ikke	signifikant	forskjellig	fra	landet	for	øvrig	med	12%.	



Derimot	er	det	en	lavere	andel	enn	landet	for	øvrig	blant	elever	i	vgs.	1.	
klasse	som	har	drukket	seg	beruset	siste	år,	med	43%	mot	46%.	Hyppigheten	
av	alkoholinntak	øker	med	alder	helt	frem	til	80	år	i	Vestfold,	mens	antall	
enheter	pr.	drikkesituasjon	går	ned	med	økende	alder	(FHUS,	2015).	Flest	
enheter pr. situasjon ser man i gruppen 18 – 24 år. Befolkningsgrupper med 
høy	utdanning	og	inntekt	drikker	oftest	og	samlet	sett	mest,	men	har	færre	
alkoholrelaterte problemer og skader enn gruppen med lav utdanning og lav 
inntekt. 

Jo	høyere	alkoholforbruket	er	i	befolkningen,	desto	flere	er	det	som	har	risi-
kofylt	alkoholbruk.	Totalforbruket	er	derfor	en	god	indikator	på	hvor	mange	

som	har	et	svært	høyt	alkoholinntak,	og	dermed	økt	risiko	for	helsemessige	
og	sosiale	skader	(fhi).		

Andel	gravide	som	oppgir	at	de	røyker	i	begynnelsen	av	svangerskapet	har	
sunket	drastisk	i	Horten,	i	likhet	med	Vestfold	og	hele	landet.	I	1999	var	det	
25%	i	Horten	som	oppga	at	de	røkte,	mens	i	2018	var	det	6%	(fhi).	Røyking	i	
svangerskapet	øker	risikoen	for	lav	fødselsvekt	og	for	tidlig	fødsel	(fhi).	

I	befolkningen	generelt	oppgir	17%	at	de	røyker	daglig,	mens	5%	røyker	av	
og	til.		Andel	dagligrøykere	har	en	tydelig	sosial	gradient.	Som	figur	11	viser	er	
andelen	dagligrøykere	langt	høyere	i	gruppen	med	lav	utdanning	enn	i	grup-
pen	med	høy	utdanning.
         
Årets	nasjonale	Ungdatarapport	(2019)	forsterker	dokumentasjonen	på	
utviklingstrekk	vi	har	sett	de	siste	årene	med	økt	cannabisbruk	blant	ungdom-
mer.	I	følge	Ungdata	2017	hadde	4%	av	ungdomsskoleelevene	i	Horten	brukt	
cannabis	siste	år.	På	VGS1	gjaldt	det	11%.	

Dette	var	høyere	enn	landet	for	øvrig	med	henholdsvis	2,6	og	8%.	De	

Figur 10: Alkohol kjøpt i dagligvarebutikker i kommunen og på vinmonopol i regionen, om-
regnet til liter ren alkohol per innbygger per år for aldersgruppen 15 år og eldre (fhi, 2018)

Figur 11: Andel dagligrøykere etter kjønn og utdanning, aldersjustert(FHUS, 2015)



nasjonale	tallene	fra	2019	viser	at	4%	av	ungdomsskoleelevene	og	14%	av	
VGS-elevene	har	brukt	cannabis	siste	år.	Den	høyeste	andelen	finner	man	
blant	gutter	i	VGS3	hvor	andelen	er	25%.	Vi	har	ikke	lokale	tall	for	samme	
perioden,	men	det	er	en	tendens	vi	bør	vie	oppmerksomhet	også	lokalt.

6.4 Soleksponering 
Horten	ligger	sammen	med	Vestfold	i	en	solrik	og	lun	del	av	landet.	Dette	
antas	å	påvirke	solingsvaner	og	bidrar	til	at	Vestfold	har	den	høyeste	forekom-
sten	av	føflekkreft	av	fylkene	i	Norge	(Kreftregisteret).	

Særlig	har	hyppig	solbrenthet	en	risikofaktor	for	slik	kreft.	Fornuftige	
solingsvaner	og	bruk	av	solkrem	med	faktor,	forebygger	denne	og	flere	solre-
laterte	typer	hudkreft.

6.5 Overordnet utfordringsbilde; helserelatert atferd
Deltagelse	i	lag	og	organisasjonsliv	er	høy	i	kommunen.	Blant	barn	og	unge	i	
Horten	kommune	har	det	de	siste	årene	vært	en	positiv	utvikling	hvor	flere	er	
fysisk	aktive	og	med	en	nedgang	i	andel	overvektige.	

En	fortsatt	satsning	på	ernæring	og	fysisk	aktivitet	gjennom	Helsefrem-
mende	oppvekst	være	et	viktig	forebyggende	og	helsefremmende	tiltak	i	
kommunen.	Det	samme	gjelder	sikring	og	videreutvikling	av	arealer	tilrette-
lagt	for	aktiv	transport,	fysisk	aktivitet	og	friluftsliv.	Tiltak	for	fysisk	aktivitet	
tilpasset	forskjellige	livsfaser	kan	rekruttere	innbyggere	som	eller	ikke	er	sær-
lig	fysisk	aktive.	Dette	er	ressurser	som	fremmer	folkehelsen	i	kommunen.	

Bruken	av	alkohol,	tobakk	og	annen	rusbruk	synker	blant	ungdom,	dette	er	
positivt	for	individets	helse	og	for	folkehelsen.	Likevel	er	problemer	knyttet	til	
rusmidler	viktige	folkehelseutfordringer	og	potensialet	for	forebygging	frem-
deles	stort	på	dette	området.	Ungdata	og	annen	forskning	viser	også	at	det	
er	en	vridning	i	ungdomsmiljøene,	spesielt	i	de	større	byene,	med	mer	vold,	
kriminalitet og rusbruk. 





  



Med helsetilstand menes befolkningens helse målt ved ulike mål som 
for eksempel risikofaktorer, forebyggbare sykdommer, dødelighet, 
forventet levealder, trivsel og mestringsressurser (fhi). Helsetilstan-
den i Norge er svært god. Vi har en høy levealder som stadig øker, og 
vi rangeres på topp i internasjonale sammenligninger om trivsel og 
velferd. Likevel har vi sett en økende sosial ulikhet i dødelighet siden 
1960. Det kan se ut til at disse forskjellene er i ferd med å avta, men 
etter hvert som mange vil leve lenge med sykdom og plager som gir 
helsetap, kan nye former for ulikhet oppstå (fhi).

7.1 Levealder
Levealderen	i	Horten	øker	stadig,	i	likhet	med	Vestfold	og	hele	landet.		For-
ventet	levealder	i	Horten	er	77,9	år	for	menn	og	82,1	år	for	kvinner.	Dette	
er	lavere	enn	landet	som	helhet	med	henholdsvis	79,1	og	83,3	år.	Forventet	

levealder	kan	gi	informasjon	om	helsetilstanden	i	befolkningen.	
De	siste	30	årene	har	alle	grupper	i	landet	fått	bedre	helse,	men	helse-

gevinsten	har	vært	størst	for	gruppen	med	lang	utdanning	og	høy	inntekt.	
Sistnevnte	gruppe	har	høyere	forventet	levealder,	lavere	forekomst	av	psykisk	
og	somatisk	sykdom	og	utsettes	i	mindre	grad	for	ulykker	enn	gruppen	med	
kortere utdanning og lavere inntekt. Utjevning av sosiale helseforskjeller er en 
viktig	målsetting	i	folkehelsearbeidet.	

I	Horten	kommune	er	det	en	forskjell	i	forventet	levealder	på	6,4	år	mellom	
gruppen	som	har	grunnskole	som	høyeste	utdanning	og	gruppen	som	har	
fullført utdanning på høgskole- eller universitetsnivå. Forskjellen en større for 
menn enn for kvinner.
 
7.2 Generelt sykdomsbyrde
I	tillegg	til	levealder,	kan	andelen	personer	med	behov	for	kommunale	om-
sorgstjenester	brukes	som	et	mål	på	sykdomsbyrde.	Det	samlede	omsorgsbe-
hovet	er	et	resultat	av	sykdomsforekomst,	sykdomsvarighet	og	sykdommens	
konsekvenser	i	hverdagen.	Fordelt	pr.	1000	innbyggere,	mottar	75,2	innbygge-
re	omsorgstjenester	i	Horten.	Andelen	for	hele	Norge	68,4	pr.	1000	innbygge-
re,	og	Horten	ligger	dermed	9,9%	høyere	enn	landsgjennomsnittet.	Figur	12	
viser	bistandsbehov	og	omfanget	av	dette	(lite/avgrenset,	middels/stort	eller	
omfattende).	
Tabellen	deler	også	mellom	innbygger	over	og	under	67	år,	for	å	skille	

bistandsbehov	som	typisk	har	med	alderdom	å	gjøre,	fra	bistandsbehov	som	
skyldes	andre	forhold.	Det	er	blant	innbyggere	under	67	år	at	Horten	kommu-
ne	skiller	seg	tydelig	fra	landsgjennomsnittet.	
I	praksis	betyr	det	at	kommunen	har	en	større	sykdomsbyrde	enn	gjennom-

snittlig	for	landet,	og	at	dette	ikke	kan	forklares	ut	fra	en	noe	høyere	andel	
eldre enn landet for øvrig. 
 
 

  
Score Rank

Forventet	levealder,	kvinner -1,1 369

Forventet	levealder,	menn -0,6 335

Brukere	av	primærhelsetjenesten	grunnet	muskel	og	skjelett 0,5 124

Brukere	av	primærhelsetjenesten	psykisk -1,1 366

Hjerte-	og	karsykdom -0,4 124

Fornøyd	med	egen	helse 0,1 56

Tall fra ståstedsanalysen



7.3 Psykisk helse
Psykiske	plager	og	lidelser	vil	ramme	en	stor	del	av	befolkningen	i	løpet	av	

livet	(fhi).	Flere	kvinner	enn	menn	rammes,	men	kjønnsforskjellene	varierer	
mellom	de	ulike	typene	lidelser	(fhi).	
Andelen	av	innbyggerne	som	har	kontaktet	fastlege	eller	legevakt	på	grunn	

av	psykiske	symptomer	og	lidelser	har	økt	i	Horten,	i	likhet	med	Vestfold	og	
hele	landet	(fhi,	kommunehelsa	statistikkbank).	Det	er	usikker	om	dette	skyl-
des	økt	psykisk	belastning,	eller	økt	åpenhet	om	psykiske	lidelser	slik	at	flere	
søker	hjelp.	I	2016-18	var	raten	176	pr.	1000	innbyggere	for	aldersgruppen	
0-74 år og 193/1000 når man kun ser på aldergruppen 15-29 år. Horten ligger 
omtrent	2%	høyere	i	andel	enn	Vestfold	og	omtrent	15%	høyere	enn	lands-
gjennomsnittet	på	denne	indikatoren.	

Andelen	brukere	av	legemidler	for	psykiske	lidelser	er	også	høyere	i	Horten	
sammenlignet	med	Vestfold	og	landet	som	helhet.	Her	er	det	også	vanskelig	å	
si	om	dette	skyldes	flere	psykiske	utfordringer	eller	bedre	behandlingstilbud.

Blant	ungdomsskoleelever	i	Horten	opplyser	19%	å	ha	vært	mye	plaget	av	
depressive	symptomer,	blant	elevene	på	VGS	1	gjelder	det	26%.	Det	har	vært	

1	Statistikken	viser	et	tre	års	glidende	gjennomsnitt.	Standardisert

en økning i begge grupper 
siden	2013	(Ungdata	2017).	

Andelen	er	høyere	i	
Horten	enn	landet	for	øvrig,	
men	tendensen	til	økte	psy-
kiske	plager,	spesielt	blant	
jentene ser vi både nasjonalt 
og internasjonalt.

Hvert år tar om lag 550 
personer	sitt	eget	liv	i	
Norge,	ca.	70%	av	disse	er	
menn.	Selvmordsratene	for	de	siste	10	årene	er	nesten	dobbelt	så	høye	i	
Horten	sammenlignet	med	resten	av	landet	(Horten:	20,4/100.000,	Vestfold:	
14,8/100.000,	Norge	11,1/100.000,	-	FHI	statistikkbank).	Håpløshet	og	en-
somhet	er	i	tillegg	til	sykdommer	og	rusmiddelbruk	viktige	årsaker.	

Samfunnet	kan	forebygge	selvmord	gjennom	et	godt	psykisk	helsetilbud,	
et	inkluderende	samfunn,	åpenhet	om	psykisk	helse	og	begrensinger	i	tilgang	
på	selvmordsmidler.	(Nasjonalt	senter	for	selvmordsforskning	og	–forebyg-
ging,	NSSF)

7.4 Somatisk helse
Antall	pasienter	som	årlig	innlegges	i	somatiske	sykehus	på	grunn	av	hjerte-	
karsykdom	per	1000	innbygger	øker	noe	i	Horten	i	motsetning	til	resten	av	
landet.	Gjennomsnittlig	rate	for	Horten	i	2016-2018	var	17	innleggelser	per	
1000	innbygger1,	noe	høyere	enn	landsgjennomsnittet	(16/1000).	
Både	sykdomsforekomst	og	avstand	til	sykehus	kan	påvirke	innleggelsesraten	
(fhi).	
Antall	brukere	av	legemidler	til	behandling	av	type	2-diabetes	per	1000	

innbygger	(30-74	år)	i	Horten	øker	og	raten	var	i	perioden	2016-2018	på	41	

Figur 12: Forskjell i bistandsbehov (Helsedirektoratet statistikk)
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Alle	krefttyper 3% 13%

Tarmkreft 3% 9	%
Lungekreft 2% 9%
Hudhreft -5% 28%

Blod/lymfekreft 16% 24%
Prostatakreft 2% 6%
Alle	krefttyper 10% 15%
Tarmkreft 2% 2%
Lungekreft -2% 7%
Hudkreft -8% 7%

Blod/lymfekreft 36% 43%
Brystkreft 6% 8%



personer	per	1000	innbygger2. Horten er på nivå med Norge og følger den 
nasjonale	økende	trenden	(fhi).	

Adelen	nye	årlige	tilfeller	av	kreft	pr.	100.000	innbyggere	har	økt	for	hele	
landet,	Vestfold	og	Horten,	når	man	sammenligner	10-årene	2003-2012	med	
2008-2017.	Økningen	for	alle	krefttyper	samlet	har	vært	noe	lavere	i	Horten	
(+6%)	sammenlignet	med	både	Vestfold	og	Norge	(+7%).	For	de	store	grup-
pene	av	kreft	(tarmkreft,	lungekreft,	hudkreft,	blod/lymfekreft,	brystkreft	og	

prostatakreft)	har	økningen	vært	større	i	Horten	enn	Vestfold	og	Norge	for	
tarmkreft	og	blod/lymfekreft,	mens	økningen	har	vært	lavere	for	lungekreft	
og	hudkreft	(begge	kjønn).	I	motsetning	til	resten	av	landet	har	noen	kreft-
2 Tre	års	glidende	gjennomsnitt,	standardisert

former	blitt	sjeldnere	i	Horten	i	den	samme	perioden;	lungekreft	blant	menn	
(-10%),	prostatakreft	(-3%)	og	brystkreft	(-10%).	

Som	det	fremgår	av	tabell	3	har	Horten	med	noen	få	unntak	en	høyere	
forekomst	av	nye	krefttilfeller	enn	gjennomsnittet	for	Norge.	Samtidig	har	
Horten	en	noe	bedre	utvikling	i	forhold	til	nye	krefttilfeller	enn	generelt	for	
Norge	og	nærmer	seg	derfor	gradvis	landsgjennomsnittet.	
Andelen	av	Hortens	innbyggere	som	har	vært	i	kontakt	med	fastlege,	lege-
vakt,	fysioterapeut	eller	kiropraktor	på	grunn	av	muskel-	og	skjelettplager	
har	falt	svakt	siste	fem	år,	mens	Vestfold	og	landet	under	ett	har	hatt	en	svak	
økning	av	slike	henvendelser.	I	Horten	har	314	personer	pr.	1000	årlig	hatt	
slik	kontakt	siste	3	år,	noe	som	er	ca.	2	%	lavere	enn	Vestfold	og	Norge	som	
helhet.	(fhi).	

Andelen	av	innbyggere	i	Horten	mellom	45	og	74	år	som	får	medisiner	for	
astma	eller	KOLS	(kronisk	obstruktiv	lungesykdom)	ligger	høyere	enn	i	Vest-
fold	(5%	høyere)	og	landet	(11%	høyere).		Årlig	andel	i	Horten	er	nå	125/1000	
innbyggere	og	har	økt	jevt	de	siste	årene	i	samme	takt	som	Vestfold	og	landet	
for	øvrig.	(fhi).		

Infeksjonssykdommer	som	dødsårsak	har	i	Norge	hatt	en	95%	reduksjon	fra	
1930	til	1970	(ssb).	Forbedringer	i	generell	hygiene	og	ernæring,	matsikker-
het,	infeksjonskontroll,	vaksinering	og	utviklingen	av	antibiotika	har	sammen	
bidratt	til	dette.	Dødsrater	pga.	infeksjoner	har	likevel	hatt	en	dobling	i	Norge	
i	løpet	av	de	siste	30	årene.	Økt	reisevirksomhet	og	smittestoffer	som	utvikler	
motstandskraft	mot	antibiotika	(antibiotikaresistens)	er	nåtidens	store	utfor-
dringer	(fhi).	Omfattende	antibiotikaresistens	vil	være	en	alvorlig	trussel	mot	
folkehelsen,	og	blant	annet	øke	risikoene	ved	all	kirurgi	dramatisk.	

Nøktern	bruk	av	antibiotika	er	viktigste	virkemiddel	for	motvirke	antibio-
tikaresistens.	Horten	med	sine	311	antibiotikaresepter	pr.	1000	innbyggere/
år	(2018)	ligger	noe	bedre	ann	enn	Vestfold	(316/1000),	men	noe	dårligere	
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Tabell 3 (kommunehelsa statistikkbank/fhi) 



ann	enn	hele	landet	(306/1000).	Hortenslegene	velger	oftere	smalspektrede	
antibiotika	for	sine	pasienter	(52%)	av	antibiotikareseptene)	enn	sine	kolleger	
i	Vestfold	(50%)	og	landet	sett	under	ett	(51%).	

Bruken	av	antibiotika	er	siste	5	år	generelt	synkende	(ca.	-30%)	og	andelen	
smalspektret	antibiotika	generelt	økende	(+15	til	20%)		i	både	Horten,	Vest-
fold og Norge.
 
Vaksinasjonsdekningen i barnevaksinasjonsprogrammet målt ved antallet 
9-åringer som er vaksinert mot meslinger var i perioden 2014-2018 lavere i 
Horten	(94,4%)	sammenlignet	med	Vestfold	(95,5%)	og	hele	landet	(95,7%).	
Vaksinasjonsdekningen	har	økt	med	ca	2%	siste	fire	år	i	både	Horten	og	Norge	
(fhi).	Ettervaksinering	mot	HPV	for	å	forebygge	livmorhalskreft	for	kvinner	
(født	1991-1996)	har	reslutert	i	en	vaksinasjonsdekning	blant	målgruppen	på	
51,6%	i	Horten	sammenlignet	med	47,7%	i	Vestfold	og	53,0%	i	Norge.	

Kommunen	har	et	eget	tilbud	om	reisevaksinering	og	vaksinering	av	russ	
mot	smittsom	hjernehinnebetennelse.	Når	en	høy	andel	av	befolkningen	er	
vaksinert	oppnås	det	en	flokkbeskyttelse,	som	gjør	det	mulig	å	holde	syk-
dommen	borte	(helsenorge).	For	å	få	en	sykdom	under	kontroll	kreves	det	en	
vaksinasjonsdekning	i	befolkningen	på	80-95	%.		

Det	er	viktig	for	folkehelsen	i	Horten	at	vi	etterstreber	høy	vaksinasjons-
dekning	slik	at	sykdommer	vi	har	kontroll	over	i	dag	ikke	kommer	tilbake.
3 Resiliens	er	prosesser	som	gjør	at	utviklingen	når	et	tilfredsstillende	resultat,	til	tross	for	at	barn	har	hatt	erfaringer	med	situasjoner	som	innebærer	en	relativt	stor	risiko	for	å	utvikle	pro-
blemer	eller	avvik	(Borge,	2010)

7.5 Selvopplevd helse og mestring
Selvopplevd	helse	er	et	svært	viktig	helsemål	i	befolkningsundersøkelser,	det	
viser seg at de som vurderer sin helse som god har som gruppe lavere døde-
lighet	enn	de	som	vurderer	den	som	dårlig	(Schou,	Krokstad	og	Westin,	2006).	
Av	ungdomsskoleelevene	i	Horten	opplyser	70%	at	de	er	fornøyd	med	helsa,	
dette	er	på	nivå	med	landsgjennomsnittet.	For	elever	i	VG1	er	det	60%	som	
oppgir	å	være	fornøyd	med	helsa,	dette	er	under	landsgjennomsnittet	(Ung-
data	2017).	

Mestring og resiliens3	er	viktige	personlighetstrekk	som	påvirker	livskvaliteten	
vår	(fhi).	Kommunen	har	ikke	direkte	målinger	av	mestringsnivået	i	befolknin-

Figur 13 Norske standardiserte dødsrater pr 100 000 for infeksiøse sykdommer 1970 – 2014



gen,	men	indirekte	målinger	gjennom	sosial	deltakelse	gir	oss	noe	informa-
sjon.	Horten	har	en	høy	andel	voksne	som	er	medlem	i	en	idrettsorganisasjon	
(kommunedelplan	idrett	og	fysisk	aktivitet	2015-2018)	Valgdeltakelsen	i	
kommunen	var	ved	kommunevalget	2019	63,3%,	hvilket	er	rett	under	lands-
gjennomsnittet,	men	betraktelig	bedre	enn	ved	forrige	kommunevalg	(valgre-
sultat.no).	

Gjennom	dybdeintervju	med	befolkningen	kommer	det	frem	at	dugnadsånd	
og	foreningsliv	er	viktige	stikkord	som	beskriver	byen	og	dens	innbyggere	
(Drømmen	om	Horten,	Moods	research	2013).	Mange	er	imponert	over	hva	
frivillige	i	Horten	får	til	av	festivaler	og	arrangementer	på	egenhånd	ved	hjelp	
av	egne	penger	og	dugnadsarbeid	(Drømmen	om	Horten,	Moods	research	
2013).	

7.6 Overordnet utfordringsbilde; helsetilstand
Helsen	i	Horten	en	generelt	god,	slik	den	er	i	landet	som	helhet.	Likevel	er	
det	utfordringer	innenfor	noen	sykdomsgrupper.	Mange	av	sykdommene	som	
preger	utfordringsbildet	i	Horten	er	mer	eller	mindre	forebyggbare	sykdom-
mer	(psykiske	plager,	hjerte/karsykdommer,	diabetes	type	2,	kreft	og	KOLS).	
Viktig	for	befolkningens	helse	i	Horten	blir	derfor	fokus	på	forebyggende	og	
helsefremmende	arbeid	for	å	unngå	eller	utsette	sykdom.	Vaksinasjonsdek-
ning,	infeksjonskontroll	og	restriktiv	bruk	av	antibiotika	er	viktig	for	å	håndte-
re	infeksjonssykdommene.	

Et	godt	helsetilbud	er	også	viktig	for	dem	som	blir	syke,	hvor	det	fokuseres	på	
tidlig	intervensjon	og	rask	behandling	for	å	minimere	risiko	for	alvorlig	syk-
dom,	belastning	for	den	enkelte,	pårørende	og	samfunnet	og	øke	sjansen	for	
at	personen	blir	frisk	eller	opprettholder	en	god	funksjon	på	tross	av	sykdom-
men.	Evnen	til	å	takle	sykdom	og	helseplager	har	også	betydning	for	opplevd	
helse.	Kommunens	satsing	på	kampanjen	«Hva	er	viktig	for	deg?»	og	fokus	på	
habilitering	og	recovery,	vil	derfor	være	viktige	tiltak	fremover.
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