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1 Innledning – Et kunnskapsbasert folkehelsearbeid 
God folkehelse skapes gjennom god samfunnsutvikling. Samtidig er god folkehelsen en viktig faktor 

for god utvikling. 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 første 

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. 

Dokumentet inneholder en oversikt over befolkningens helsetilstand og forhold som påvirker 

folkehelsen i Horten. Kunnskap om folkehelseutfordringer og ressurser er kjernen i et systematisk og 

langsiktig folkehelsearbeid. Horten kommune trenger denne kunnskapen som grunnlag for mål og 

strategier og slik at det kan planlegges og gjennomføres effektive folkehelsetiltak. Forskrift til 

folkehelseloven setter krav til at oversiktsdokumentet inneholder følgende temaer: 

- Befolkningssammensetning 

- Oppvekst- og levekårsforhold 

- Fysisk, biologisk, kjemisk og sosialt miljø 

- Skader og ulykker 

- Helserelatert atferd 

- Helsetilstand 

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” (Folkehelseloven § 3).  

1.2 Sammendrag og overordnede vurderinger  
Oversiktsdokumentet viser fire overordnede områder som de fleste folkehelseutfordringene kan 

sammenfattes i: 

- Sosiale forskjeller, inkludert: demografisk utvikling, inntektsulikhet, helseforskjeller, 

utdanning og yrkesdeltagelse, innvandring, funksjonshemming. 

- Psykososialt miljø, inkludert: nettverk, sunn oppvekst, trivsel, psykisk helse, rusmiddelbruk. 

- Fysisk miljø, inkludert: fysisk aktivitet, natur og grøntområder, sikkerhet, ulykker, hygiene. 

- Helsetilbud, inkludert: behandling, pleie, omsorg, vaksinering og annen forebygging. 
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Innbyggertallet øker og demografien i kommunen endrer seg. Dette kan medføre et økende press i 

boligmarkedet som særlig er utfordrende for vanskeligstilte grupper. Befolkningen er sammensatt av 

forskjellige nasjonaliteter og personer med forskjellig funksjonsnivå, og integrering og tilhørighet bør 

være viktige satsingsområder. Lavere andel yrkesaktive personer i fremtiden setter velferdsstaten 

under press.  

Personer med lav utdannelse og lav inntekt har større helseutfordringer enn andre, og årsakene er 

sammensatte. På den ene siden vil dårlig helse kunne medføre problemer i forhold til utdannelse og 

arbeidsinntekt, på den andre siden vil arbeidsløshet eller fattigdom bidra til dårligere helse. 

Kommunen har noe større utfordringer relatert til arbeidsløshet, fattigdom og lav utdannelse enn 

gjennomsnittet.  

Sosialt nettverk og tilhørighet er sammen med god omsorg tidlig i livet, vesentlige 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 store i kommunen. Kommunen jobber også 

aktivt i forhold til 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 sannsynligvis oppleve en vesentlig 

reduksjon i røykerelaterte helseplager. Alkoholforbruket 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.  

Folkehelsearbeid nytter, og mulighetene for å gjøre det er akkurat her.   
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2 Befolkning 
 

Informasjon om befolkningen er viktig for å kunne tolke opplysningene i oversikten og for å påvirke 

strategiske veivalg som inkludere folkehelse. 

2.1 Befolkningsvekst 
Befolkningsveksten har vært ganske konstant stigende i Horten siden år 2000, men noe lavere 

sammenlignet med Vestfold og hele landet. Veksten var lik frem til 2011, deretter dabbet den litt av i 

Horten. 1. januar 2016 hadde Horten kommune 27 178 innbyggere (ssb). 

Den totale nettotilflyttingen1 til kommunen har svinget de siste 10 årene, men hele tiden vært 

positiv, i 2015 var den på +175 personer (ssb). Nettoinnflytting2 mellom norske kommuner og Horten 

har gått ned siden år 2000 (Telemarksforskning, 2015), og den var negativ i 2007, 2009, 2011, 2013 

og 2014 (ssb).  Nettoinnvandringen3 til Horten fra utlandet har på samme tidspunkt har økt (ssb). 

Horten hadde spesielt høy bostedsattraktivitet i 2008 og 2010, det vil si at kommunen trakk til seg 

innflyttere og holdt på dem som allerede bodde der. Dette førte til en bedre befolkningsutvikling enn 

det arbeidsplassveksten tilsa. Derimot har bostedsattraktiviteten i Horten vært ganske sterkt fallende 

de siste tre årene. Dette fordi innflyttingen har vært svakere enn forventet ut i fra kommunens 

beliggenhet og arbeidsplassvekst (Telemarksforskning, 2015).  

Antall levendefødte har holdt seg stabilt i Horten siden år 2000, i 2015 ble det født 257 barn. 

Kommunen har også i hovedsak et positivt fødselsoverskudd4, i 2015 var den på 2, mens 

gjennomsnittet fra 2000 til 2015 er på 19 personer (ssb).  

 

Figur 1 Forklaring av befolkningsveksten i Horten, 2000-2015 

 

                                                           
1 Differansen mellom alle innflyttinger og utflyttinger, både innenlandske og inn/utvandring. 
2 Differansen mellom innflyttinger av personer til Horten fra andre norske kommuner og utflyttinger av personer fra Horten til andre 
norske kommuner. 
3 Differansen mellom innflyttinger fra utlandet til Horten og utflyttinger fra Horten til utlandet 
4 Differansen mellom antall levendefødte og antall dødsfall. 
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Både innvandringen til Horten og fødselsoverskuddet har i de fleste år vært lavere enn på landsbasis. 

Tidligere ble dette kompensert med nettoinnflytting fra andre kommuner. I de siste år har derimot 

innenlands nettoflytting til Horten i hovedsak vært negativ, dette forklarer hvorfor 

befolkningsveksten har vært litt lavere enn på landsbasis de siste årene (Telemarksforskning, 2015). 

Dermed er det i stor grad innvandring og positivt fødselsoverskudd som har skapt befolkningsveksten 

de siste årene.  

2.2 Pendling 
Det er flere personer som pendler ut fra Horten enn inn til Horten, i 2014 var nettopendlingen på 10 

% (1 257 personer). Tønsberg kommune pendles det klart mest til, deretter kommer Oslo, pendlingen 

har vært stabil over årene. I 2014 var det 32 prosent mer utpendling enn innpendling. Det er en 

sterkere økning i antall som pendler inn til Horten enn de som pendler ut, den største andelen 

kommer fra Tønsberg. Det kan se ut som om arbeidsplassveksten i Horten har styrket bosettingene i 

andre deler av Vestfold i større grad enn i egen kommune (Telemarksforskning, 2015). 

2.3 Innvandrerbefolkningen  
Innvandrerbefolkningen i Horten har mer enn doblet seg siden år 2000. De største gruppene kommer 

fra Europa, Asia og Afrika. Andelen innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre var i 2015 

14,1 % (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 fellesskapet (regjeringen). 

Flyktningsituasjonen i Europa, herunder Norge, er og har vært krevende de siste månedene. I løpet 
av 2015 kom det 31 145 flyktninger og asylsøkere til landet. Av disse var 5 297 enslige mindreårige 
(15-18 år). De største gruppene kommer fra Syria, Irak og Afghanistan. Det har aldri noen gang 
kommet så mange flyktninger til Norge. Det er vanskelig å anslå prognosene for 2016, men det 
antydes et sted mellom 5 000 og 60 000 personer (UDI). Dette betyr at kommunen får nye 
utfordringer å løse (regjeringen).  

I Horten ble det opprettet 2 akuttmottak for flyktninger i 2015. Horten Næringspark hadde 190 
plasser for midlertidig overnatting inkludert mat, og Dal går hadde 96 plasser. UDI var ansvarlig for 
mottaket. Akuttmottakene ble avviklet 1. april 2016.  Det ble opprettet et ordinært flyktningmottak i 
Horten, drevet av Fossnes A/S. Dette er desentralisert, asylsøkerne bor i ulike boliger rundt i 
kommunen. Mottaket har 150 plasser og åpnet 1. desember 2015. Samme året mottok de 48 
flyktninger, ca. 50 % av disse var barn. Per mai 2016 har de 130 flyktninger. Noen av flytningen har 
blitt bosatt kommuner, men ingen i Horten kommune 

Det ble opprettet to omsorgssentre for enslige mindreårige flyktninger. Det ene er drevet av LØFT 
A/S og har 7 plasser og det andre er drevet av GEMT A/S og har 6 plasser, BUDFIR er ansvarlig for 
disse mottakene. Noen av disse er bosatt, men ingen i Horen kommune.    

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 fortrolige, 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).  

Personer med nedsatt funksjonsevne er mindre tilfreds med egen tilværelse, sammenlignet med 

resten av befolkningen. Mange strever med helseproblemer og hindringer for livsutfoldelse. Flere 

rapporterer et udekket behov for helsetjenester (ssb).  
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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. Tilrettelegging er avgjørende for at ikke 

uførepensjon blir resultatet for mange. 43 % er sysselsatt og kun 22 % av dem jobber fulltid. Yngre 

funksjonshemmede er oftere i heltidsarbeid og deltidsarbeid er mer utbredt blant personer med 

nedsatt funksjonsevne sammenlignet med den generelle befolkningen. Andelen som ikke er i kontakt 

med verken utdannings- eller yrkesliv er høyere. 

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 husholdninger 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 Befolkningsfremskriving 
 Befolkningsframskrivinger viser at Horten kommune kan ha 30 986 innbyggere i 2030 og 33 928 i 

2040 (ssb, MMMH). Framskrivningene viser at andelen personer i arbeidsfør alder vil synke 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 4,8 % til 8,3 %) (fhi). En slik utvikling i 

alderssammensetning i Horten kan påvirke blant annet utgiftene i helsesektoren og kommunens 

skatteinngang. 

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

 

 

 

2.6 Overordnet utfordringsbilde; befolkning 
I Horten kommune er det en generell vekst i befolkningen. Veksten legger press på boligmarkedet og 

kommunen må sikre at den har nok boliger og en variasjon i boligmassen slik at alle grupper i 

samfunnet blir tilfredsstilt. En risiko ved vekst i befolkningen er at lavere sosioøkonomiske grupper 

kan bli presset ut eller ha vanskeligheter med å etablere seg på boligmarkedet. Arbeidsmarkedet. 

Innvandrerbefolkningen har økt kraftig de siste årene og er en viktig faktor i befolkningsveksten. Det 

er viktig for Hortensamfunnet som helhet og innvandrerfamiliene at kommunen arbeider systematisk 

og målrettet med integrering. På den måten kan innvandrerne og deres barn få brukt siden ressurser 

og bidra til fellesskapet i kommunen. 

Deltagelse i yrke og øvrige samfunnsfunksjoner kan være mer utfordrende for personer med nedsatt 

funksjonsevne 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 forbigående og varige 

funksjonshemminger.   

Det pågår 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.  

  2015 2030 2040 

Barn og unge (0-19 år) 25 % 22 % 22 % 

Arbeidsfør alder (20-66 år) 60 % 59 % 56 % 

Aldre (67+ år) 15 % 19 % 22 % 
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3 Oppvekst- og levekårsforhold 
 

Oppvekst og levekår er viktige premisser for helse og livskvalitet. Levekår defineres i et samspill 

mellom individuelle faktorer og ressurser 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). En økning i inntektsulikhet er en indikasjon 

på økende sosial ulikhet i kommunen.   

Andelen barn (0-17 år) som bor i husholdninger med lav inntekt er økende i Horten kommune, med 

særlig sterkt økning fra 2005. Andelen i Horten var i 2013 på 14 % og har over tid vært høyere enn i 

både Vestfold og hele landet. Helsetilstand har sammenheng med inntektsnivå, og foreldrenes 

inntektsnivå påvirker også barns helse og trivsel. Lav inntekt øker sannsynligheten for dårlig 

selvopplevd helse, sykdom og for tidlig død (fhi).  

3.2 Bo - og arbeidsforhold 
I Horten var det 21 % av husholdningene som leide sin bolig i 2011, det nasjonale gjennomsnittet var 

på samme tidspunkt 23 % (ssb). 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 leiebolig har større sannsynlighet for å selv leie som 

voksen, de mottar i større grad sosialhjelp, har høyere uførerater og dårligere helse (Nielsen, 2011). 

Blir andelen leietakere stor i deler eller hele kommunen kan det være en indikasjon på sosial ulikhet.  

Personer som bor alene antas å være en potensielt utsatt gruppe, både økonomisk, helsemessig og 

sosialt. I Horten er det 26 % (3 134 personer) av befolkningen som bor alene, andelen har holdt seg 

stabil siden 2005 og er på nivå med Vestfold og hele landet (fhi).  

Andelen sysselsatte personer 15-74 år i Horten har holdt seg ganske stabilt fra 2005 til 2014, hvor 

den lå på 62,4 %. Andelen er lavere i Horten sammenlignet med Vestfold og hele landet (ssb). I 2014 

jobbet 37 % av de sysselsatte i offentlig sektor og 63 % i privat sektor (Telemarksforskning 2015). 

Horten har hatt omtrent samme vekst i antall arbeidsplasser som resten av landet i perioden fra 2000 

til 2014 (17,5 %). Det kommer først og fremst av sterk vekst i offentlig sektor (32 %). I næringslivet 

derimot har veksten vært svakere enn ellers i landet (10,5 % Horten, 15,9 % hele landet). 

Næringslivet i Horten ble sterkt rammet av finanskrisen og fikk ganske sterk nedgang i de påfølgende 

år, imidlertid var veksten god igjen i 2014 (Telemarksforskning 2015). Horten har mange 

arbeidsplasser i verkstedindustrien, inkludert elektronikkindustrien, den er mer enn fire ganger så 

stor sammenlignet med landet som helhet.  Det er stor etableringsaktivitet i Horten, lønnsomheten 

er imidlertid ganske lav, og en stor andel av bedriftene har underskudd og negativ egenkapital 

(Telemarksforskning 2015).   

Flere innbyggere i Horten synes at det er attraktive arbeidsplasser i Horten kommune, mange 

teknologibaserte arbeidsplasser er positivt (Dybdeintervju, Drømmen om Horten). 
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Figur 2 Andel sysselsatte i befolkningen per 4. kvartal (prosent). Horten, begge kjønn, 15-74 år. SSB 

 

Andel registrerte arbeidsledige (15-74 år) har svingt både opp og ned i Horten siden 1990, høyest var 

andelen i 1995 (4,5 %) og lavest i 2008 (1,6 %). I januar 2014 var andelen registrerte arbeidsledige i 

aldersgruppen 15-74 år 2,7 % i Horten, dette er høyere enn Vestfold (2,3 %) og hele landet (2,1 %) 

(fhi). Den samme trenden ser vi for andel arbeidsledige under 30 år som i 2014 var på 4,2 %, også 

dette er høyere enn Vestfold (3,2 %) og hele landet (2,7 %) (fhi).  

Antallet uføretrygdede reduseres i Horten og har sunket jevnt siden årtusenskiftet hvor 

gjennomsnittet lå i overkant av 400 personer. For perioden 2012-2014 hadde Horten et årlig 

gjennomsnitt på ca. 300 uføretrygdede. Tidligere var andelen uføretrygdede kvinner høyere enn 

menn, men dette har snudd siden 2012. Horten ligger på nivå med Vestfold, men over hele landet 

(fhi).   

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 

(Helsedirektoratet) derfor er høy sysselsetting viktig for folkehelsen i Horten. 

3.3 Utdanningsforhold 
Horten har 27 godkjente5 barnehager; 11 kommunale, 8 private, 8 private familiebarnehager og 1 

åpen barnehage i 2016 (januar). Pr. august 2015 hadde kommunens barnehager 419 barn under tre 

år og 868 barn over tre år. Alle barn med rett til plass får plass, og 86 % av alle barn i alderen 1-5 år i 

Horten benytter seg av tilbudet. Per august 2015 står det ca. 50 barn på venteliste. 40 % av de 

ansatte har godkjent pedagogisk utdanning og 27 % er barne- og ungdomsarbeidere. Fokusområder i 

Hortensbarnehagen frem til 2018 er relasjonskompetanse, barns danning og bærekraftig utvikling. 

Barnehagen jobber systematisk med fysisk aktivitet og ernæring gjennom HOPP-prosjektet. 

                                                           
5 Barnehagemyndigheten i Horen kommune skal påse at kravene i barnehageloven §§ 1,2 oppfylles. I tillegg til at andre lov- og regelverk er 

innfridd før endelig godkjenning gis.  
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Brukerundersøkelse (nov 2014) viser at 86 % av de foresatte er svære fornøyd med 

barnehagetilbudet (økonomi- og handlingsplan Horten kommune 2016-19).  

I 2016 er det i Horten 7 barneskoler, 3 ungdomsskoler, 1 interkommunal ungdomsskole og Horten 

kommunale voksenopplæring. I 2014 var antall elever i grunnskoleopplæring 3 052. Elevtallet har 

holdt seg mellom 3 000 og 3 300 fra 1999 til 2014 (økonomi- og handlingsplan Horten kommune 

2016-19).  

Andelen elever i 5. klasse med laveste mestringsnivå i lesing og regning er høyere i Horten 

sammenlignet med Vestfold og hele landet. 85 % av elevene i 10. klasse trives på skolen, dette er 

ikke entydig forskjellig fra landet som helhet. Frafall i videregående skole i Horten har sunket siden 

2007-2009. I perioden 2012-2014 var gjennomsnittlig frafall6 27 %, dette er ikke entydig forskjellig fra 

Vestfold eller landet som helhet (fhi).  

 

Figur 3 Utdanningsnivå til personer 16 år og over (prosent), begge kjønn, Horten, SSB 

 

Utdanning er viktig for folkehelsen i Horten. Det er veldokumenterte 

sammenhenger mellom utdanningsnivå, materielle levekår og helse 

(fhi). Forskjellen i forventet levealder mellom de som har grunnskole 

som høyeste utdanning og de som har videregående eller høyere 

utdanning er 5,5 år i Horten (Statistikken viser 15 års gjennomsnitt, 

1999-2003). Dette er ikke entydig forskjellig fra landsnivået, men 

likevel en indikator på sosiale helseforskjeller i kommunen (fhi). 

 

                                                           
6 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. Personer som etter 5 år fortsatt er i videregående skole, regnes ikke som frafalt. 
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Figur 5 Forventet levealder ved 30 år i Horten etter utdanningsnivå (1999-2013), FHI 

 

Folkehelsen påvirkes i stor grad av forhold som ligger utenfor helsesektoren (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 

utdanningssektoren er dette en god arena for befolkningsrettede folkehelsestrategier.  

3.4 Oppvekstforhold 
Å skape gode oppvekstsvilkår for barn og unge er blant de viktigste oppgavene 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 utfordringer på en hensiktsmessig måte. Kvaliteten på svangerskaps- og 

nyfødtomsorg er derfor avgjørende for folkehelsetilstanden for de påfølgende 50 til 100 årene. 

Gode muligheter for utdanning og arbeid kan legge til rette for at flere mulig får et godt helsemessig 

utgangspunkt i livet, likevel ser det ut til at dårlige leveforhold tidlig i livet har betydning for helse i 

voksen alder (Heine Strand, 2006). 
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Andelen barn med barnevernstiltak i forhold til innbyggere 0-17 år i Horten har ligget høyt over flere 

år, men de siste tre årene har andelen blitt redusert. I 2015 var andelen 5,9 %, som fortsatt er høyere 

enn gjennomsnittet for Norge. Antall barn med undersøkelse eller tiltak fra barnevernstjenesten pr. 

saksbehandler har også blitt redusert i samme periode som følge av en økning i antall stillinger, og 

nærmer seg nå de andre store kommunen i Vestfold (Kvalitetsmelding for kommunalområde 

Oppvekst 2015). For å få best mulig effekt av barnevernstiltak er det viktig å komme tidlig inn, før 

problemene får tid til å utvikle seg. 

Helsetjenesten for barn og unge jobber i stor grad med forebyggende helsearbeid. Horten kommune 

har lavere netto driftsutgifter i helsetjenesten for barn- og unge sammenlignet med Vestfold og K-13 

(økonomi- og handlingsplan Horten kommune 2016-19). En satsing på nye stillinger i 

skolehelsetjenesten i 2016 har forbedret situasjonen. 

3.5 Overordnet utfordringsbilde; oppvekst- og levekårsforhold 
Utjevning av sosiale helseforskjeller er et av de nasjonale målene for folkehelsepolitikken. 

Oversiktsdokumentet viser at det er flere faktorer som peker på at sosiale forskjeller er en utfordring 

i Horten. Dette viser seg blant annet i økt inntektsulikhet, økt andelen barn som bor i husholdninger 

med lav inntekt, andelen registrerte arbeidsledige er høyere enn i Vestfold og hele landet og over en 

fjerdedel faller ut av videregående skole.  

Helse er ulikt fordelt mellom sosiale grupper. Derfor er det nødvendig å styrke arbeidet med å 

motvirke sosiale helseforskjeller. En kombinasjon av målrettet 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, helsestasjoner og familiehus er viktige kommunale aktører i dette 

arbeidet.  
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4 Fysisk, biologisk, 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 og så videre. Sosialt miljø 

kan omfatte organisasjonsdeltakelse, valgdeltakelse, kulturtilbud, sosiale møteplasser og så videre 

(Helsedirektoratet). 

4.1 Miljørettet helsevern 
Kommunen er omgitt av sjø på østsiden og mye utmark og landbruksarealer på vestsiden, noe som 

medfører liten belastning fra regional luftforurensing. Bortsett fra trafikk knyttet til fergeforbindelsen 

er det generelt lav trafikkforurensing i selve kommunen, og lite industri med utslipp til luft. Med 

unntak av sentrumskjernen i Horten by, er bebyggelsen frittstående eller spredt og kommunen har 

store områder med natur- og kulturterreng.  Drikkevannet er av god kvalitet. Noen utfordringer er 

knyttet til støy i begrensede områder (utesteder/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 stoffmisbrukere 

har tilgang på rent brukerutstyr via feltpleien. 

Kommunen har hatt en del inneklimautfordringer i skole og barnehagebygg, 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 moderate radonutfordringer og radontiltak er nødvendig i noen enkelthus og noen 

enkeltrom, 5 % av private målinger vinteren 2011 lå høyere enn den anbefalte 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 tilrettelagte badeplasser, en 

sammenhengende kyststi fra Åsgårdstrand til Falkensten, 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 innimellom 

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 balløkker, dette er i tillegg til anlegg på skoler og barnehager. På 

bakgrunn av standard på lekeområdene og kommuneøkonomien prioriteres det fremover å gå ned 

på kvantitet, men opp på kvalitet (kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2018).  

 

Kommunen eier og drifter 10 km med gang- og sykkelveier og 42 km med fortauer, i tillegg kommer 

det som eies og driftes av Statens Vegvesen. 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.  
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Tabell 2 Bruk av sykkel i ulike deler av året i kommuner i Vestfold, SINTEF 

  Horten Holmestrand Sandefjord Larvik Tønsberg 

Vår 76 % 68 % 68 % 70 % 73 % 

Sommer 99 % 96 % 97 % 96 % 99 % 

Høst 63 % 52 % 57 % 56 % 62 % 

Vinter 13 % 7 % 12 % 11 % 17 % 

 

4.3 Kultur 
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, Borrehaugene, Munchs hus og Munch-parken, Preus museum, Marinemuseet, Horten 

bilmuseum og mange gallerier og festivaler. Kommunen har et utbredt foreningsliv og en egen 

frivilligsentral som eies av lag og foreninger, mens kommunen har arbeidsgiveransvaret. Frivillig 

sektor er en sterk bidragsyter i kulturlivet i Horten. I 2015 var det registrert 251 lag og foreninger i 

Horten (Kulturplan 2015-2019). 

Det oppleves i befolkningen av det i forhold til kulturtilbud satses mindre på ungdom enn andre 

grupper i befolkningen (Drømmen om Horten, Moods research 2013). Flere av ungdommene under 

20 år opplever at det er få tilbud utenom sportsaktiviteter.  

4.4 Sosialt miljø 
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). 

Hortensere har drømmer og klare referanser til havneområdet i Horten og ønsker seg 

strandpromenade, uterestauranter, boliger, handel, flerbrukshall og caféer (Drømmen om Horten, 

Moods research 2013). 

4.5 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 viktig for Horten også i fremtiden å sikre og 

videreutvikle områder til slikt bruk. Tilgang på grøntområder 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 følelse 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 sykdom 
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5 Skader og ulykker 
 

Ulykker med personskader er i samme størrelsesorden som kreft, målt i tapte leveår. De tar relativt 

mange unge liv, og er den største dødsårsaken for personer under 45 år og i. Muligheten for å 

forebygge er gode og effekter av tiltak kan komme raskt. De fleste skade- og dødsulykker 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 
For alle skader behandlet i spesialisthelsetjenesten har Horten hatt en nedgang i raten per 1000 

innbygger på 10 % fra 2010 til 2014. Gjennomsnittlig årlig rate (2010-14) per 1000 innbygger er noe 

lavere enn i Vestfold, 51 mot 53 (Norsk pasientregister). Når det gjelder nye, alvorlige skadetilfeller7 

er også denne raten synkende. Horten har hatt den tredje største nedgangen i Vestfold i perioden 

2010-2014 (11 %). Nedgangen skyldes hovedsakelig stor reduksjon i kraniebrudd/hjernerystelse, 

alvorlige skadetilfeller i indre organer, kne/leggbrudd og forgiftninger (Norsk pasientregister). I 

Horten er gjennomsnittlig årlig rate (2010-14) 8 nye, alvorlige skadetilfeller per 1000 innbygger8, 

dette er på nivå med Vestfold og hele landet (Norsk pasientregister).  

Tabell 3 Skadetilfeller i Horten behandlet i spesialisthelsetjenesten pr. 1000 av befolkningen for årene 2010 og 2014, 
gjennomsnittet for de frem årene og % -vis nedgang fra gjennomsnittet 2010-11 til gjennomsnittet 2013-14 

  2010 2014 Gj.snitt  % nedgang  

Alle skader 53,0 46,7 51,3 10,5 

Nye, alvorlige skader 8,26 7,48 8,23 11,1 

Kraniebrudd/hjernerystelse 3,35 2,36 3,08 23,1 
Alvorlige skader indre 
organer 0,19 0,11 0,14 13,8 

Kne/leggbrudd 1,17 1,31 1,27 7,4 

Forgiftninger 1,17 1,31 1,45 12,7 

 

5.2 Trafikkulykker med personskade 
Antall trafikkulykker i Horten kommune med personskade har svingt opp og ned i perioden 2005 til 

2014. I 2014 var det 23 trafikkulykker med personskade. Av disse ble 21 lettere skadd og 2 alvorlig 

skadd. I perioden 2005-2014 ble 8 personer drept, 3 meget alvorlig skadd, 34 alvorlig skadd og 224 

lettere skadd i Horten, årlig gjennomsnitt i perioden var 27 trafikkulykker med personskade. Storgata 

(nr. 21-95) er definert som en ulykkesstrekning9 (2005-2014). 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). Horten 

har på sin side hatt en liten oppgang i raten for hoftebrudd fra 2010 til 2014 (5 %) (Norsk 

                                                           
7 kraniebrudd, hjernerystelse, indre organer, hofte-, lårben, kne og leggbrudd og forgiftninger) 
8 årlig gjennomsnittsrate for perioden 2010-2014 
9 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. 
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pasientregister). Gjennomsnittlig årlig antall hoftebrudd i Horten er 62 stykker (2012-2014) (fhi). 

Horten og Vestfold ligger dårligere an enn landsgjennomsnittet på hyppighet i tillegg til at nedgangen 

er svakere (Norsk pasientregister). Forekomst av hoftebrudd øker med alderen (Hektoen, 2014), og 

siden vi blir stadig flere eldre er det sannsynlig at antallet hoftebrudd vil øke i årene som kommer 

(Sogaard, 2016), 7 av 10 hoftebrudd rammer kvinner (Hektoen, 2014). Hoftebrudd er 

ressurskrevende sett i et samfunnsøkonomisk perspektiv, blant annet sykehusinnleggelse og 

kommunehelsetjeneste, 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 2015 ble det registrert 84 

fall ved Indre Havn sykehjem – hvorav 7 var med brudd. Ved Åsgårdstrand sykehjem var det 22 fall i 

2015 – hvorav 1 var med brudd. 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 

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 bakgrunn av det kan vi anta at flere arbeidstakere i Horten har et arbeid med økt 

risiko for arbeidsulykker.  

Arbeidstilsynet har registrert 32 dødsfall som følge av arbeidsulykker i landbasert arbeidsliv i 2015, 

dette er en markant nedgang fra foregående år. I perioden 2011 til 2014 er det i snitt registrert 46 

arbeidsskadedødsfall per år. Utenlandske arbeidstakere ser ut til å ha en større risiko for 

arbeidsulykker enn norske arbeidstakere. Næringene transport, landbruk, bygg og anlegg og industri 

har flest arbeidsskadedødsfall (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 øker i Horten, samtidig som den synker nasjonalt. Resultatene 

viser at i Horten blir årlig om lag 15 personer pleietrengende etter et hoftebrudd, og 30 personer får 

redusert gangfunksjon. Sammenligner vi antallet personskader etter trafikkulykker opp mot antallet 

hoftebrudd berører alvorlige konsekvenser av hoftebrudd betydelig flere personer. I 2014 ble kun 2 

personer alvorlig skadd i trafikkulykke og 21 personer ble lettere skadd i Horten.  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.  
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6 Helserelatert atferd 
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 (31.12.2013), med 35 forskjellige grener. 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 sammenlignet med andre kommuner. Golf, fotball, håndball, sykkel, innebandy og turn 

er de største idrettene. På grunn av mye bruk og høy etterspørsel har kommunen behov for at 

rehabilitering og etablering av nye anlegg ivaretas i kommunal planlegging (Kommunedelplan for 

idrett og fysisk aktivitet 2015-2018).  

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).   

Hortensere elsker naturen i kommunen, og den brukes gjerne alene eller sammen med andre. 

Naturen er en kilde til stolthet i befolkningen når den knyttes til historien og kulturminnene 

(Drømmen om Horten, Moods research 2013) 

En undersøkelse viser at 74 % av de spurte i Horten (603) 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 

(Kummeneje & Tretvik, 2015).  

Kommunen har gjennomført en kvalitativ undersøkelse om faktorer som påvirker omfanget av fysisk 

aktivitet blant en del voksne innbyggere i kommunen som ikke deltar i organisert idrett eller er faste 

brukere av treningsstudioer (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 aktiviteter”  En bør bruke kunnskapen fra undersøkelsen når 

kommunen tilrettelegger for fysisk aktivitet. 
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6.2 Skole og barnehage 
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 

gymnastikkundervisning 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 ernæringsarbeid 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, pilotprosjekt om gratis skolefrokost på ungdomsskolen, etablert samarbeid med 

kantine på Horten videregående skole, etablert samarbeid med idrettssektoren om sunn mat på 

idrettsarenaer, kostveiledning til ulike grupper og fiskesprell (nasjonalt kostholdsprogram for å øke 

sjømatkonsumet blant barn og unge) i alle barnehager (HOPP – helsefremmende oppvekst i Horten 

kommune).  

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. 

02:00. Skjenking kan starte kl. 08:00 for drikk med mindre enn 22 volumprosent alkohol, og kl. 13:00 

for drikk med høyere alkoholprosent. Salg og utlevering av alkoholholdig drikk med høyst 4,7 

volumprosent er tillatt innenfor kl. 08:00 og kl. 20.00 hverdager og dag før Kristi Himmelfartsdag, og 

til kl. 18.00 dager før søn- og helligdager. 

Forekomsten av narkotikarelaterte dødsfall i Norge relatert til befolkningsstørrelsen har gått ned 

siden årtusenskiftet, da forekomsten var spesielt høy (Sirus). 

Alkoholkonsumet, tobakksbruken og annen rusbruk blant ungdom synker i Norge (fhi) og i Horten 

(Ungdata 2013). Blant ungdomsskoleelevene i Horten kan det se ut som om det er en noe større 

andel som bruker tobakk, alkohol og hasj/marihuana sammenlignet med Vestfold og hele landet, se 

tabell. Den samme tendensen finner vi på videregående skole (VG1), bortsett fra andel som røyker 

ukentlig, se tabell.  

Tabell 4 Andel elever som svarer "ja" på spørsmål om rus og tobakk, Ungdata 2013 

 

  

Drukket seg beruset 
minst én gang siste 12 
mnd. 

Røyker minst 
ukentlig 

Snuser minst 
ukentlig 

Brukt hasj eller marihuana 
minst én gang siste 12 mnd. 

Horten US 19 % 6 % 10 % 6 % 

Vestfold US 16 % 4 % 7 % 4 % 

Norge US 16 % 4 % 6 % 4 % 

Horten VG1 56 % 7 % 24 % 16 % 

Norge VG1 55 % 10 % 19 % 10 % 
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Andel gravide som oppga at de røkte 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 2014 

var det kun 11 % (fhi). Røyking i svangerskapet øker risikoen for lav fødselsvekt og for tidlig fødsel 

(fhi).  

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 forekomsten 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 solrelaterte typer hudkreft. 

6.5 Overordnet utfordringsbilde; helserelatert atferd 
Det finnes lite datamateriale som beskriver Horten befolknings helserelaterte atferd. På bakgrunn av 

nasjonale tall antas det at deler av Hortens befolkning har helseutfordringer knyttet til atferd. Derfor 

vil en fortsatt satsning på ernæring og fysisk aktivitet gjennom prosjektet Helsefremmende oppvekst 

være et viktig forebyggende og helsefremmende tiltak i kommunen. Det samme gjelder sikring og 

videreutvikling av arealer tilrettelagt for fysisk aktivitet og friluftsliv. Tiltak for fysisk aktivitet tilpasset 

forskjellige livsfaser kan rekruttere innbyggere som eller ikke er særlig 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 fremdeles stort på dette området.  

 

 

 

 

 

 

 

  



21 
 

7  Helsetilstand 
Med helsetilstand menes befolkningens helse målt ved ulike mål som for eksempel risikofaktorer, 

forebyggbare sykdommer, dødelighet, forventet levealder, trivsel og mestringsressurser (fhi). 

Helsetilstanden 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.  I 2014 hadde kvinner i Horten 

høyere forventet levealder enn menn, 81,8 år mot 77,4 år, men avstanden minsker. Forventet 

levealder for både kvinner og menn i Horten var lavere enn Vestfold (kvinner 82,3 menn 77,9) og 

Norge (kvinner 82,8 menn 78,2) (fhi). 

7.2 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). Antall 

personer (15-29 år) som er i kontakt med fastlege eller legevakt på grunn av psykiske symptomer og 

lidelser per 1000 innbyggere per år har økt i Horten, i likhet med Vestfold og hele landet. I 2014 var 

raten 168 per 1000 innbyggere10. Horten ligger noe under Vestfold, men høyere enn landsnivået (fhi). 

Brukere av legemidler for psykiske lidelser utlevert på resept til personer mellom 0-74 år er høyere i 

Horten sammenlignet med Vestfold og landet som helhet. Raten har sunket fra 2008 og var i 2014 på 

14611 personer per 1000 innbyggere 0-74 år (fhi).  

På ungdomsskolen i Horten sier 20 % av elevene at de er plaget med ensomhet. I VG1 sier 25 % det 

samme. Horten ligger noe over landsgjennomsnittet (ungdata 2013). Ungdataundersøkelsen viser 

også at 11 % av ungdomsskoleelevene og 23 % i VG1 i Horten sliter med depressivt stemningsleie. 

Ungdomsskolen i Horten er på nivå med Norge, mens andelen i VG1 ligger over landsgjennomsnittet 

(ungdata 2013). Deltagelse i lag, forening eller organisasjon er positivt for fysisk og psykisk helse. I 

følge ungdata deltok 56 % av ungdomsskoleelevene i en organisasjon, andelen er nest lavest i 

Vestfold. 27 % sier de ikke er med nå, men har vært med tidligere og 17 % har aldri vært med. 

Tilsvarende tall for VK1 i Horten er 48 %, 39 %, 14 % (Ungdata 2013). Blant ungdommene i Horten er 

idrettslag, fritidsklubb/ungdomshus og religiøs forening mest populært.   85 % av elevene i 10. klasse 

trives på skolen (fhi). 6 % av ungdomsskoleelevene i Horten sier de blir mobbet, dette er lavere enn 

gjennomsnittet i Vestfold og hele landet. Andelen i VG1 er 5 %, denne er litt høyere enn 

landsgjennomsnittet (ungdata 2013).  

Hvert år tar om lag 550 personer sitt eget liv i Norge, ca. 70% av disse er menn. Vestfold har de siste 

5 vært blant fylkene i landet med flest selvmord pr innbygger. Håpløshet og ensomhet 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 –forebygging, NSSF) 

                                                           
10 Standardisert – dette reduserer påvirkning av ulike alders- og kjønnssammensetning når man sammenligner grupper i tid og rom. 
Statistikken viser 3 års glidende gjennomsnitt. 
11 Standardisert. Statistikken viser 3 års glidende gjennomsnitt.  
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7.3 Somatisk helse 
Antall pasienter som årlig innlegges i somatiske sykehus på grunn av hjerte- karsykdom per 1000 

innbygger synker i Horten. Gjennomsnittlig rate i 2014 var 16 innleggelser per 1000 innbygger12, 

dette er lavere enn landsgjennomsnittet (fhi).  

Antall brukere av legemidler til behandling av type 2-diabetes per 1000 innbygger (30-74 år) i Horten 

øker og raten var i 2014 på 35 personer per 1000 innbygger13. Horten er på nivå med Norge og følger 

den nasjonale økende trenden (fhi).  

Raten for nye tilfeller av kreft (alle krefttyper) øker i Horten, i likhet med Vestfold og hele landet. I 

2013 var raten på 661 nye krefttilfeller per 100 000 innbyggere per år, dette er høyere enn både 

Vestfold (627) og hele landet (581) (fhi). Raten for nye tilfeller av lungekreft øker i Horten og var i 

2013 på 65 nye lungekrefttilfeller per 100 000 innbygger per år. Dette er høyere enn i Vestfold og i 

landet som helhet14. Flere menn rammes av denne krefttypen i Horten sammenlignet med kvinner 

(fhi). Raten for nye tilfeller av prostatakreft øker i Horten og var i 2013 på 206 nye 

prostatakrefttilfeller per 100 000 innbyggere per år. Horten ligger over gjennomsnittet i Vestfold og 

hele landet (fhi).  Raten for nye tilfeller av brystkreft hos kvinner økte i Horten frem til 2011, men har 

deretter sunket. I 2013 var raten 146 nye brystkrefttilfeller per 100 000 kvinner per år, dette er 

høyere enn raten i Vestfold og hele landet (fhi).   

Antall personer 0-74 år i kontakt med fastlege eller legevakt på grunn av muskel og skjelettplager per 

1000 innbygger per år var stabilt i Horten i perioden 2010 til 2014, raten har i samme periode økt i 

Vestfold og hele landet. I 2014 var raten i Horten 264 per 1000 innbygger, dette er på nivå med 

landet som helhet og lavere enn Vestfold (fhi).  

Årlig antall brukere av legemidler utlevert på resept for KOLS og astma til personer 45-74 år per 1000 

innbygger i Horten øker og raten var i 2014 på 113. I Horten er andelen kvinner som bruker slike 

legemidler høyere enn menn. Horten har en høyere rate enn Vestfold og hele landet (fhi).   

 

Figur 6 Utvikling av ulike sykdomsgrupper i Horten per 1000 innbygger, standardisert 

                                                           
12 Statistikken viser et tre års glidende gjennomsnitt. Standardisert 
13 3 års glidende gjennomsnitt, standardisert 
14 Signifikant høyere enn landsnivået. 
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Figur 7 Nye krefttilfeller, alle krefttyper, Horten, Vestfold og hele landet, per 100 000 innbygger, standardisert 

  

Infeksjonssykdommer som dødsårsak har i Norge hatt en 95% reduksjon fra 1930 til 1970 (ssb). 

Forbedringer i generell hygiene og ernæring, matsikkerhet, 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 utfordringer (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 

antibiotikaresistens. Kommunens tilbud om reisevaksinering og tuberkulosekontroll har i 2015 

gjennomført 935 konsultasjoner med rådgiving og vaksinering. I tillegg er drikkevaksiner mot kolera 

og turistdiaré distribuert og 150 russ er vaksinert mot smittsom hjernehinnebetennelse. 

Influensavaksiner settes i hovedsak av fastleger. 

 Vaksinasjonsdekningen i barnevaksinasjonsprogrammet målt ved antallet 9-åringer som er vaksinert 

mot meslinger var i perioden 2010-2014 lavere i Horten (92,2%) sammenlignet med Vestfold og hele 

landet (94,7%) (fhi). Når en høy andel av befolkningen er vaksinert oppnås det en flokkbeskyttelse, 

som gjør det mulig å holde sykdommen 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 vaksinasjonsdekning slik at sykdommer vi har kontroll over i dag ikke kommer 

tilbake. 

 

Figur 8 Norske standardiserte dødsrater pr 100 000 for infeksiøse sykdommer 1970 - 2014 
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7.4 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 dødelighet enn de som vurderer den som dårlig 

(Schou, Krokstad og Westin, 2006). Av ungdomsskoleelevene i Horten sier 72 % at de er fornøyd med 

helsa, dette er på nivå med landsgjennomsnittet. For elever i VG1 er det 59 % som sier de er fornøyd 

med helsa, dette er under landsgjennomsnittet (ungdata 2013).  

Mestring og resiliens15 er viktige personlighetstrekk som påvirker livskvaliteten vår (fhi). Kommunen 

har ikke direkte målinger av mestringsnivået i befolkningen, men indirekte målinger gjennom sosial 

deltakelse gir oss noe informasjon. Horten har en høy andel voksne som er medlem i en 

idrettsorganisasjon (kommunedelplan idrett og fysisk aktivitet 2015-2018) og valgdeltakelsen i 

kommunen var høyere enn i landet som helhet ved kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2015 (fhi).  

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).  

7.5 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 sykdommer (psykiske plager, hjerte- kar sykdommer, 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. Vaksinasjonsdekning, infeksjonskontroll og restriktiv bruk av 

antibiotika er viktig for å håndtere 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 sykdom, belastning for den enkelte, pårørende og samfunnet og øke sjansen for at personen 

blir frisk eller opprettholder en god funksjon på tross av sykdommen. 

  

                                                           
15 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 problemer eller avvik (Borge, 2010) 
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