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FORORD
Folkehelsearbeid er samfunnsutvikling og det må tenkes «helse i alt vi gjør». Å styrke folkehelsen i kommunen
handler om å rette innsatsen der virkningen kan ha størst effekt og gevinst.
Det overordnede målet for folkehelsearbeid er flere leveår med god helse samt å redusere sosiale ulikheter i helse
for kommunens innbyggere. Folkehelse er forebygging og retter seg mot befolkningen som gruppe, ikke enkeltindividet.
Dette dokumentet er en kortversjon av oversiktsdokumenet for folkehelse og gir en overordnet oversikt over
befolkningens helsetilstand og forhold som påvirker folkehelsen i Færder kommune.
De fleste lever gode, lange liv og benytter seg av lokalsamfunnets ressurser i Færder kommune. Innbyggerne trives
generelt godt. Frivillig sektor er variert og er sammen med kommunen en viktig bidragsyter til gode nærmiljø og
tilhørighet. Beliggenheten på øyer i skjærgården med nasjonalparken lett tilgjengelig byr på varierte muligheter
til friluftsliv. Innbyggerne i Færder kommune har tilbud om gode barnehager og skoler og gode helseinstitusjoner.
Færder kommune har en aldrende befolkning og reduserte fødselstall. Innflytning til kommunen sikrer
befolkningsvekst.
Færder kommunes viktigste utfordringer for god helse i befolkningen er sosial ulikhet i helse og psykisk uhelse.
Sosial ulikhet i helse, eller sosiale helseforskjeller, handler om at helsetilstanden systematisk varierer etter
sosioøkonomiske strukturer i samfunnet og gir ulike muligheter og livssjanser.
Psykisk helse er en av de største helse- og samfunnsutfordringene når det måles utbredelse, totale sykdomskostnader, samlet sykdomsbelastning, tapte arbeidsår, kostnader til uføretrygd og sykefravær. Folkehelseprofilen viser
at Færder kommune ligger betydelig dårligere enn landet for psykiske symptomer og lidelser generelt, og spesielt
for unge.
Dette krever et tverrsektorielt og tverrfaglig samarbeid for å fremme helse. Forståelse for årsakssammenhenger
er vesentlig. Helseaspektet bør være synlig i arealplanlegging. En viktig del av kommunens ansvar er å ivareta
innbyggernes helse gjennom tilrettelegging, medvirkning og påvirkning. Færder kommune satser på forebygging
fremfor reparasjon.

Toril Eeg						Laila Rognaldsen
Kommunedirektør 					
Virksomhetsdirektør administrasjon, kultur og levekår
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Folkehelse - Helsetilstanden i en befolkning og hvordan den fordeles i
befolkningen.
Folkehelsearbeid - Samfunnets innsats for å påvirke faktorer som fremmer
befolkningens helse og trivsel, forebygge sykdom, skade eller lidelse, beskytte
mot helsetrusler og arbeid for en jevnere fordeling av påvirkningsfaktorer.
Arbeid skal styrke positive og redusere negative faktorer, og tiltakene skal
rettes mot befolkningen og enkeltgrupper i samfunnet. Kommunen er pålagt å
styrke helsen i befolkningen og redusere sosiale forskjeller i helse og levekår. Kommunen skal også bidra til god helse og trivsel gjennom å legge til rette
for gode sosiale og miljømessige forhold, forebygge sykdom og skade samt
beskytte befolkningen mot faktorer som kan være negative for helsen.
Helse - Handler om fysisk og psykisk helse, så vel som opplevelse av velvære,
trivsel og livskvalitet.

1.0 FOLKEHELSE

FNs 17 mål for bærekraftig utvikling er verdens arbeidsplan for å utrydde fattigdom. Det
handler blant annet om å kjempe mot urettferdig fordeling og å stoppe klimaendringene.
Målene angår norske lokale forhold innen klima og miljø, økonomi og sosiale forhold,
også i kommunene.

ÅRSAKSFORHOLD
Høy utdanning og inntekt gir bedre helse og flere leveår enn lav utdanning. I
dagens samfunn øker forskjellene. Sosiale helseforskjeller skyldes bakenforliggende årsaker: Helsen påvirkes både av personlige levevaner og forhold i
samfunnet som økonomi, arbeid, oppvekst, utdanning, bo- og nærmiljø og
tilgang til helsetjenester. Illustrasjonen under viser bakenforliggende årsaker
i en helsesammenheng.
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GODE HELSEVALG
Det trengs kunnskap, ferdigheter og materielle ressurser for å ta gode helsevalg. Man må skaffe seg, forstå, vurdere og ta i bruk kunnskap. Personer med
gode ferdigheter og kunnskap om helsevalg har sunnere levevaner, mindre
sykelighet og færre sykehusinnleggelser. Om lag halvparten av befolkningen
i utviklede land har relativt lave ferdigheter, og dette gjelder også i Færder
kommune. Gode helsevalg er en utfordring i folkehelsearbeidet.

SOSIAL BÆREKRAFT
Sosial bærekraft handler om å sikre at alle mennesker får et godt og rettferdig grunnlag for et anstendig liv. Menneskerettighetene er det viktigste
utgangspunktet for dette. Utdanning, anstendig arbeid, likestilling, kulturelt
mangfold og et godt helsetilbud er bare noen viktige områder. Rettferdighet
er en sentral grunnpilar i det sosiale bærekraftbegrepet og i politikken for å
redusere sosial ulikhet i helse. Rettferdig fordeling handler også om nytten
for samfunnet som helhet. Jevn fordeling av ressurser øker livskvalitet og
lykke, helse og sosiale relasjoner i befolkningen.
Sosialt bærekraftige lokalsamfunn kjennetegnes ved at innbyggerne har god
tillit til samfunnet og hverandre, har tilgang til arbeid, utdanning og gode
nærmiljø, at de føler tilhørighet, og at de opplever trygghet.
I Færder kommune utvikles inkluderende oppvekst- og bomiljøer for å styrke
tilhørighet og fellesskap. Like viktig er næringsutvikling og levende lokalsamfunn. Deltakelse i frivillige organisasjoner og valgdeltakelse er indikatorer på innbyggernes opplevelse av tilhørighet.
Trygghet er en faktor i livsmestring. En rettferdig fordeling og tilgang på
goder og ressurser bidrar til opplevelse av trygghet. Færder kommune er
sertifisert som Trygt lokalsamfunn. Det systematiske skade- og ulykkesforebyggende arbeidet supplerer kommunens helsefremmende tiltak. Trygghet
spenner fra å gå ute alene på kveldstid, godt naboskap, barns lek i nærområdet, fast inntekt til gode relasjoner.
Alle skal kunne bosette seg og leve et godt liv i Færder kommune. Da trengs
en passende bolig, arbeidsplasser, skoler og barnehager, offentlig transport,
sosiale møteplasser og kommunale tjenester. Alle skal ha tilgang til miljøkvaliteter som ren luft, støyfrie områder og rekreasjon.
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”

Individuelle valg øker
sosiale ulikhet i helse,
og strukturelle tiltak
reduserer sosialt betingede
helseforskjeller.

FOLKETALL
Innbyggere:		
26 808 (1. kvartal 2020)
Netto innflytting: 57 (innflytting: 368 - utflytting: 311)
BEFOLKNINGSSAMMENSETTING PER 5-ÅRSGRUPPER FRA 1990 TIL 2020

									
									(Statistisk sentralbyrå, 2020).

2.0 BEFOLKNINGEN
FNs bærekraftsmål 11 er relevant for dette kapittelet: Gjøre byer og lokalsamfunn
inkluderende, trygge, robuste og bærekraftige.

FOLKEVEKST
Innflytting til kommunen sikrer folkevekst til tross for fødselsunderskudd.
Færder kommune har en overrepresentasjon av personer over 50 år og et
høyt antall personer utenfor yrkesaktiv alder. Dette forsterkes i årene framover: det forventes en nedgang i andelen av befolkningen i yrkesaktiv alder,
en økning i gruppen over 65 år og en nedgang i andelen barn og unge. Kommunens utfordring er å øke fødselstallene og få flere barnefamilier til å flytte
til Færder kommune.

LEVEALDER
Forventet levealder er én måte å angi helsetilstanden i en befolkning. Levealderen i Norge er blant de høyeste i verden. Levealder varierer med utdanning og inntekt. De med høyest utdanning har flere friske leveår og lever
lengre enn de med grunnskoleutdanning. Konsekvensen av sosiale helseforskjeller er tapte leveår med god helse, og at noe av befolkningens totale
potensiale går tapt. Kvinner og menn med kort utdanning er forventet å leve
mellom fem og seks år kortere enn de med lang utdanning.

Aldersfordeling

Forventet levealder er 84 år for kvinner og 81 år for menn, og er omtrent som
på landsbasis. Illustrasjonen under viser aldersfordelingen i Færder
+kommune i årene fra 1990 til 2020. Innen 15 år vil dagens 45 - 65 åringer gå
fra å være yrkesaktive til pensjonister. Samtidig vil dagens 20 – 45 åringer
utgjøre en markert lavere andel av befolkningen. Felleskapet trenger at den
yrkesaktive delen i befolkningen har helse til å være i jobb. Det understrekes
at friske eldre er en viktig ressurs i organisert frivillighet og privat omsorg.

LANDBAKGRUNN
Av Færder kommunes 26 800 innbyggere er 13,5 % innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre som til sammen representerer 101 nasjonaliteter.
De største nasjonalitetgruppene er fra Irak, Polen, Litauen og Syria, Sverige,
Tyskland, Vietnam og Danmark.
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HELSETILSTANDEN I FÆRDER KOMMUNE
Færder kommunes befolkning har generelt god helse og høy trivsel. Imidlertid er
helse og trivsel ulikt fordelt etter sosioøkonomiske forhold, og de med høyest
utdanning har flere friske leveår og lever lengre enn de med grunnskoleutdanning. Denne forskjellen gjelder for nesten alle sykdommer, skader og
plager.
I Færder kommune er forekomsten av de to viktigste dødsårsakene, hjerte- og
karsykdommer og kreft, som i landet for øvrig. Psykisk helse er en av de største
helseutfordringene. I kommunen er det markert flere som bruker primærhelsetjenesten for psykiske helseutfordringer enn i landet generelt.
Sykdom forårsaket av klimaendringer, miljøgifter og antibiotikaresistens utgjør
en liten del av den totale sykdomsbyrden i Norge og Færder kommune.

3.0 HELSETILSTAND
Helse er en ressurs og en menneskerett. FNs bærekraftsmål nummer 3 er å sikre god
helse og fremme livskvalitet for alle uansett alder.
Dette dokumentet er basert på statistikk fra før koronapandiemien (Covid 19), og det
finnes ingen endelige tall som beskriver kommunens ressurser for å håndtere en epidemi.
Koronapandiemien tydeliggjør at situasjonen kan endre seg raskt.

TRIVSEL OG HELSE
Opplevelse av trivsel, trygghet og sosial støtte, egenvurdert helse og ensomhet følger den sosioøkonomiske stigen. Høyt utdannede har høyere grad av
mestring og sosial støtte enn gruppen med lav utdanning. Ensomhet øker
med alder. De aller fleste menn og kvinner har én eller flere personer som de
kan regne med ved personlige problemer, mens det er færre nærpersoner
hos de aller eldste (80+). Omtrent 3 prosent menn og 1,5 prosent kvinner har
ikke noen å regne med.

PSYKISKE SYKDOMMER
Psykisk lidelse betegner sykdom. Psykiske lidelser debuterer gjerne i ung
alder og har ofte et langvarig forløp. Psykisk plage er noe de fleste opplever
fra tid til annen. I løpet av ett år vil én av fem voksne erfare psykisk uhelse; de fleste med angst og depresjon. Psykiske lidelser og rusbrukslidelser
er utbredt i befolkningen og bidrar til betydelig helsetap. Blant voksne er
angst, depresjon og rusbrukslidelser mest utbredt, mens hos barn og unge
er angst, atferdsforstyrrelser og affektive lidelser vanligst. Innvandrere fra
lav og middelinntektsland har høyere forekomst av psykiske plager enn den
øvrige befolkningen. Innvandrere har mindre kontakt med helsetjenesten for
psykiske plager enn det den øvrige befolkningen har.

Eldre og psykisk helse

Mange eldre lider av depresjon, preges av tristhet, gledes- og interesseløshet
og har nedsatt energi. Depresjon reduserer livskvalitet, og kan føre til andre
helseplager og økt hjelpebehov. Selv om eldre har like god effekt av behandling som den yngre befolkningen, er depresjon hos eldre underdiagnostisert
og underbehandlet. Høyere alder kan medføre rolleendringer, tap, redusert
sosialt nettverk, ensomhet eller fysiske helseutfordringer.
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Psykisk helse og rusmidler

Kombinasjonen ruslidelse og psykisk sykdom påvirker hverandre gjensidig
og krever spesiell oppmerksomhet. Alkoholbrukslidelser er de hyppigste
rusbrukslidelsene i Norge. Om lag åtte prosent menn og tre prosent kvinner
(18 til 35 år) har skadelig bruk eller avhengighet av alkohol. Ofte sees både
rusbrukslidelser, psykiske lidelser og kroppslige sykdommer samtidig. I 2018
ble det i Norge registret 335 alkoholutløste og 286 narkotikautløste dødsfall.

KROPPSLIGE SYKDOMMER
Kreft

Det forventes en økning i antall krefttilfeller, og omtrent hver tredje nordmann vil få en kreftdiagnose innen de fyller 75 år. For de fleste kreftformene
øker risikoen med alderen, og mellom 85 og 90 prosent av krefttilfellene
oppstår etter 50 års alder. Testikkelkreft og livmorhalskreft er blant de få
kreftformene som opptrer hyppigst i yngre aldersgrupper.
De vanligste kreftformene for menn er kreft i prostata, lunge, tykktarm,
blære og urinveier, mens for kvinner er kreft i bryst, tykktarm, lunge og
føflekkreft hyppigst.
De fleste kreftpasienter bor hjemme mesteparten av tiden i forløpet, og flere
lever lenger i et ikke-kurativt forløp. Færder kommunes kreftkoordinator
og palliativt team samarbeider tett med spesialisthelsetjenesten. Med flere
eldre og høyere levealder, forventes det et økt behov for avanserte kommunale tjenester til kreftpasienter i framtiden.

RISIKOFAKTORER FOR KREFTSYKDOM

UV-stråling og solforbrenning – Norske menn har flest nye føflekkrefttilfeller i Norden. Norge har
høyeste dødelighet av føflekkreft i Europa.
Tobakk - En av de viktigste risikofaktorene for kreft i lunge, munnhule, strupe, svelg, spiserør, urinblære, nyre og bukspytt¬kjertel. Røykeslutt: viktigste tiltaket for å redusere risikoen for kreft.
Alkohol - Høyt konsum øker risikoen for kreft i bryst, tykk- og endetarm, lever, munn og svelg, spiserør
og magesekk.
Infeksjoner - Kroniske infeksjoner øker risikoen for flere kreftformer.
Kosthold - Fiberrike frukt og grønnsaker forebygger kreft i tykk- og endetarm, mens rødt kjøtt og kjøttprodukter øker risikoen.
Fedme - Øker risikoen for kreft spiserør, skjoldbruskkjertel, lever, tykk- og endetarm, bryst, eggstokker
og nyre.
Fysisk aktivitet - Reduserer risiko for kreft i tykktarm, har beskyttende effekt på kreft i bryst og livmor
og er en beskytende faktor mot andre kreftformer.
Faktorer i miljøet/omgivelsene - I dag er 120 eksponeringer klassifisert som sikkert kreftfremkallende for mennesker, og 380 andre eksponeringer antas å være kreftfremkallende. Lav eksponering kan gi
liten risiko, og eksponering til flere stoffer i kombinasjon kan gi økt risiko.
Arvelige forhold (genetikk) - 5–10 prosent skyldes arvelig/familiær kreft.
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Det er flere krefttilfeller blant menn i Færder kommune enn på landsbasis,
flere menn i kommunen dør av lungekreft og noen færre av prostatakreft.
Kvinner i Færder kommune har lavere hyppighet av lungekreft enn landet og
fylket, mens flere dør av brystkreft.
Forskjeller mellom innvandrergrupper
Noen innvandrergrupper har lavere risiko for kreft enn norskfødte, mens
menn fra Øst-Europa har flere tilfeller av lungekreft og magekreft, østeuropeiske kvinner har større risiko for magekreft, og innvandrere fra lavinntektsland har mer leverkreft. Kvinner har lavere deltakelse i både livmorhalsscreening og mammografiscreening, og får oppdaget kreft på et senere
tidspunkt enn ikke-innvandrere. Innvandrere fra ikke-vestlige områder har
noe høyere risiko for å få oppdaget brystkreft på et senere stadium enn
norskfødte.

Hjerte- og karsykdommer

Antallet tilfeller av hjerteinfarkt går ned og dødeligheten synker. Med flere
eldre forventes det allikevel en økning i hjerte- og karsykdom. Både fordi
pasientene blir eldre og fordi andre sykdommer øker med alderen, vil hjerteog karsykdomspasienten ha andre helseproblemer. En femtedel av befolkningen har forhøyet risiko for hjerte- og karsykdom. Det er i dag flest menn
(45 – 74 år) med hjerte og karsykdomsdiagnose i Færder kommune.
Sosioøkonomiske forskjeller
Utdanningsforskjellen forklarer en stor del av ulikheten i dødelighet av hjerteinfarktsykdom. Høyt utdannede røyker mindre, er mer fysisk aktive, har
lavere blodtrykk og har sjeldnere fedme sammenlignet med lavt utdannede.
Det er stor variasjon i hjerte-karsykdommer i innvandrergruppene.

Diabetes

Diabetes type 2 kan til en viss grad reguleres med vekttap, fysisk aktivitet og
kosthold. Færder kommune har en lavere andel diabetes type 2 enn Norge.
Risikofaktorer for diabetes type 2: arvelighet, overvekt og mangel på fysisk
aktivitet. For Diabetes type 1 ligger kommunen godt under landsgjennomsnittet med 32,9 per 1000, mens andelen for Norge er 39,5. Det er tegn til at
antall nye tilfeller flater ut.
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Overvekt og fedme

Inaktivitet og høyt energiinntak kan forklare økingen av overvekt og fedme
de siste tiårene. Det er først og fremst fedme som forbindes med økt helserisiko. Kroppsmasseindeks (KMI) fungerer godt som mål for overvekt og
fedme i en befolkning.
Overvekt eller fedme i Norge:
• ett av seks barn.
• en av fire ungdommer, forekomsten øker.
• en av fire menn.
• en av fem kvinner har fedme.
Høy KMI er blant de ti viktigste risikofaktorene for tidlig død, og øker risikoen
for en rekke sykdommer og plager.

Overvekt = KMI mellom 25 og 30 kg/m2.
Fedme = KMI på 30 kg/m2 eller over.
KMI = vekt/høyde x 2

Bakenforliggende årsaker til overvekt hos barn:
• 30 % flere barn med overvekt av mødre med lav utdanning enn av
mødre med høy utdanning.
• 50 % flere barn med overvekt og fedme av skilte foreldre enn barn med
gifte foreldre.

Bukfedme

• Øker risiko for type 2-diabetes og hjerte- og karsykdommer hos barn og
voksne.
• Livvidden er én indikator på bukfett.
• Menn bør måle under 94 cm og kvinner under 80 cm (WHO).
• Livvidde på eller over 102 cm hos menn og 88 cm hos kvinner indikerer
høy risiko for følgesykdommer.

Norge har sluttet seg til WHOs mål om å redusere forekomsten av ikke-smittsomme sykdommer. Tiltak skal rettes mot felles risikofaktorarer, blant annet
overvekt og fedme. Norge skal rapportere til WHO på utviklingen av overvekt
blant ungdom og voksne.
Forebygging av overvekt og fedme krever både befolkningsrettede og
individrettede tiltak. I Norge tilrettelegges det for fysisk aktivitet i skole og
nærmiljø, og enkel tilgang på næringsfattige kaloritette matvarer som for
eksempel sukerholdig drikke ønskes redusert.
Mens forekomsten av fedme i den voksne befolkningen øker, er tallene for
ungdommen i Færder kommune positive. Blant kommunens ungdommer
er 17 % overvektige (over 25 KMI) (Vestfold 22 %, Norge 23 %). Færderungdommen plasserer dermed kommunen blant de ti prosent beste på KMI for
ungdom i Norge.
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Muskel og skjelett

Inaktivitet og høyt energiinntak kan forklare økingen av overvekt og fedme
de siste tiårene. Det er først og fremst fedme som forbindes med økt helserisiko. Kroppsmasseindeks (KMI) fungerer godt som mål for overvekt og
fedme i en befolkning.

Astma

Omtrent 25 prosent av barn i skolealder og 30 prosent av unge i puberteten
har allergisk sykdom. Astmatiske barn har ofte også allergiske sykdommer.
Med unntak av yrkesrelatert astma og allergi er det i dag ingen kjente tiltak
som kan forebygge utvikling av astma og allergi. Forekomsten av astma i
Færder kommune er som landet for øvrig.

Kols

Kronisk obstruktiv lungesykdom (kols) er en samlebetegnelse på lungesykdommer som fører til hindret luftstrøm gjennom luftveiene. Kols gir varig
nedsatt lungefunksjon, og var den tredje hyppigst registrerte dødsårsaken i
2016. Det er en lavere andel som dør av kols i Færder kommune enn i landet
for øvrig.
Omtrent seks prosent av befolkningen over 40 år har kols, og fordi de fleste
har milde symptomer, vet mange ikke at de har sykdommen. Med flere eldre
vil antall personer som lever med kols holde seg høyt i årene framover. Kols
øker risikoen for hjerte- og karsykdommer, beinskjørhet, depresjon, lungekreft og overvekt.
Røyking er den viktigste risikofaktoren. Andre faktorer er luftforurensning
i arbeidsmiljøet fra støv, røyk, gass og damp, astma i barnealder, hyppige
luftveisinfeksjoner i ung alder og arvelige faktorer.
Røykestopp er det viktigste forebyggende tiltaket for kols.
Personer med grunnskoleutdanning har tre ganger høyere risiko for kols enn
personer med universitetsutdanning. De underliggende årsakene er ikke
kjent, men forhold gjennom livsløpet som varierer med sosioøkonomisk
status kan ha betydning for utvikling av kols.
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Demens

Demens skyldes sykdom i hjernen. De vanligste symptomene er redusert
hukommelse, problemer med språket, vanskeligheter med daglige gjøremål
og med å orientere seg.
Norge
•
•
•
•

80 000 har demenssykdom
Antatt 160 000 i 2040
4 000 personer med demenssykdom er under 65 år
350 000 er nær pårørende

Færder kommune
•
•
•
•
•

350 personer har demenssykdom
Antatt 650 i 2040
100 bor i institusjon
Mange mottar ulike former for hjemmetjenester
1500 er nær pårørende

Et typisk sykdomsforløp varer mellom åtte og ti år, og avsluttes i de fleste
tilfeller med tre år i sykehjem. Kommunen har tilpassede tiltak og tjenester
i omsorgstrappen. Ambulernde team og demenskoordinator informerer om
tilbud, følger opp pasient og pårørende og kartlegger behov for tjenester
ettersom sykdommen utvikler seg. Demenspoliklinikken foretar sykdomsutredning i samråd med fastlegen.
Færder kommune har en rekke tiltak rettet mot pårørende generelt, og til
pårørende til personer med demens spesielt. Søk ”pårørendetilbud” på
kommunens nettside www.faerder.kommune.no/tjenester/helse-og-omsorg/parorendetilbud/ Her finnes oversikt over både kommunens og andre
aktørers tilbud, samt nyttige lenker.

TANNHELSE
Det er tydelige utdanningsforskjeller i tannhelse. Andelen som rapporterer
svært god eller god tannhelse øker fra 65 prosent i gruppen med lav utdanning til 84 prosent i gruppen med høy utdanning.
Tannhelsen hos barn opp til tolv år er generelt god, og forekomsten av karies
er synkende.
Det sees en urovekkende økning i syreskader. Syreskader er permanente og
kan ikke repareres. Syreskader knyttes til saft, brus, vann med fruktsmak,
koffein- og sportsdrikker. Vann gir ikke skade på tenner eller munnhule.
Færder har god kvalitet på drikkevannet.
En rekke medisiner har bivirkninger som øker risiko for karies. Eldre med
nedsatt funksjon og allmenntilstand har dårligere tann- og munnhelse enn
friske eldre. Tannhelsetjenesten samarbeider med kommunehelsetjenesten
om munn- og tannhygiene hos eldre.
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BRUK AV HELSE- OG
OMSORGSTJENETSER
Færder kommune har 207 heldøgns sykehjemsplasser fordelt på tre
institusjoner:
• Bjønnesåsen bo- og aktivitetssenter
• Tjøme omsorgssenter
• Smidsrød helsehus
56 plasser er avsatt til korttidsformål.
Bruk av fastlege
Det er gjennomsnitlig 2,82 fastlegekonsultasjoner per person i Færder
kommune.
Fastlegeårsverk per 10 000 innbyggere (2018):
Færder:		
10,4
Tønsberg:
11,0
Norge:		
11,2

DØDSÅRSAKER
Kreft, hjerte/
kar, kols

Det er høyere dødlighet for kreftsykdommer og lavere for hjerte- og karsykdommer og kols i Færder
kommune enn i landet.

Voldsomme dødsfall

Seks prosent av alle dødsfall er voldsomme dødsfall; tre av fire skyldes ulykker, de resterende er
hovedsakelig selvmord.

Trafikk

Antall skadde i traffikken i Færder kommune har i perioden 2000 – 2018 gått ned fra 45 til 10, og det
omkom en person i året i trafikken i årene 2001, 2008, 2016 og 2018.

Drukning

Årlig drukner rundet 100 personer i Norge. Alkohol er ofte en medvirkende faktor.

Fall

Nær halvparten av ulykkesdødsfallene skyldes fall. Slike dødsfall øker kraftig med alder, spesielt for
kvinner. Også unge dør i fritidsulykker som fører til fall.

Brann

Aleneboende menn over 75 år har størst risiko for å omkomme i brann.

Forgiftninger

Mer enn 300 dør av forgiftning årlig i Norge, og skyldes feil bruk av rusmidler. Alkoholforgiftning står
for ca. 60% av alle forgiftningsdødsfall.

Arbeidsliv

Det registreres rundt 50 arbeidsskadedødsfall i året i Norge. Utenlandske arbeidstakere utgjør en
økende andel døde i arbeidsulykker.

Selvmord

Rundt 600 personer begår selvmord hvert år i Norge, og halvparten er under 50 år. To av tre er
menn.
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Hvert år blir tolv prosent
av befolkningen
behandlet for skader,
dvs. omtrent 3120
personer i Færder
kommune.

MED UTGANGSPUNKT I STATISTIKK FOR EN TYPISK NORSK KOMMUNE, VIL
DET I FÆRDER KOMMUNE VÆRE:
• 208 personer oppsøke lege pga. skader hver måned.
• 21 bli innlagt på sykehus etter skader hver måned.
• én person dø på grunn av en ulykke hver måned.

4.0 SKADER
OG ULYKKER
FNs bærekraftsmål 3, 11 og 16 er relevante for dette
kapittelet.
Bærekraftsmål 3 - God helse og livskvalitet: Sikre god helse
og fremme livskvalitet for alle, uansett alder.
Bærekraftsmål 11 - Bærekraftige byer og lokalsamfunn:
Gjøre byer og lokalsamfunn inkluderende, trygge, robuste
og bærekraftige.
Bærekraftsmål 16 - Fred, rettferdighet og velfungerende
institusjoner: Fremme fredelige og inkluderende samfunn
for å sikre bærekraftig utvikling, sørge for tilgang til rettsvern
for alle og bygge velfungerende, ansvarlige og inkluderende
institusjoner på alle nivåer.
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VI VET NOE OM HVOR DE
208 ULYKKENE VIL SKJE
65 i hjemmet
39 på veien
36 under sport og idrett
32 i arbeidslivet
13 i skolen
8 i friluftsområder
5 i barnehage og på lekeplass
5 på sykehjemmet
… og de siste 5 vil skje andre steder.
Hvert år blir tolv prosent av befolkningen behandlet for skader, dvs. omtrent
3120 personer i Færder kommune. Hver tiende sykehusinnleggelse gjelder
skadebehandling. Også når det gjelder skader gjentas sosiale helseforskjellene: Lavere sosioøkonomiske grupper er mer utsatt for skader enn høyere
lag. Opphopningen av risikofaktorer for voldsutsatte er ett
eksempel.
Internasjonalt peker Norge seg ut på skadestatistikken med høye tall for
overdoser og hoftebrudd. Det er registret til sammen åtte overdosedødsfall
i Færder kommune i perioden 2015 – 2018 (Tønsberg 15, Sandefjord 14, Horten 5). Antallet hoftebrudd har gått ned.
Skader og ulykker kan forebygges. Strukturelle tiltak har vist seg å være
særlig effektivt. Bruk av bilbelte, svømmeopplæring, sikring av barn i bil og
røykvarsler er gode eksempler.
Det forventes en økning i skader og ulykker hos myke trafikanter som følge
av nasjonale mål om flere syklister og gående.
Færder kommune er godkjent som trygt lokalsamfunn og jobber systematisk forebyggende innen områdene drukning, fall, brann, ungdom og rus,
fritid og trafikksikkerhet.
Som Av-og-til-kommune følger Færder kommune holdningskampanjene om
å bruke alkohol på en slik måte at det ikke går ut over andre eller sikkerheten. Alkovett og sjøliv er et viktig satsningsområde.
Turistnæringen bidrar til at kommunen har flere skjenkesteder enn det
som er vanlig etter befolkningsstørrelsen, og alkoholkonsumet gir
spesielle utfordringer for trygghet og sikkerhet i sommerhalvåret.
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Trafikk
Antall skadde i trafikken i Færder kommune har siden 2000 gått ned fra 45 til
10, og en person omkom i året i trafikken i årene 2001, 2008, 2016 og 2018.
Ungdom og unge voksne er overrepresentert blant trafikkofrene. Trafikkulykker skyldes hovedsakelig menneskelig feil og sjåfører som ikke respekterer
lover eller behersker kjøretøyene. Mange er påvirket av alkohol eller andre
rusmidler, og utgjør en av de største risikofaktorene i trafikken.

Sykkelulykker

Åtte prosent av reiser på landsbasis og 20 prosent av alle reiser i byene skal
foregå med sykkel innen 2023. Dette vil gi helsemessige, miljømessige og
trafikale gevinster. Samtidig forventes en økning i omfanget av skader. Det
mangler en total oversikt over skader og ulykker blant syklister.
• Brudd i arm eller ben er vanligst ved sykkelulykker, en tredjedel får hodeeller ansiktstraume og en av fem pådrar seg skade i mer enn ett organsystem.
• Velt er den viktigste årsaken til eneulykker.
• Ulykker blant voksne skjer ved sykkeltrening eller ritt, ved kollisjon med
bil og ved kollisjon med en annen syklist.
• Rundt en femtedel av voksne skadde syklister på sykehus var klart
påvirket av alkohol og/eller andre rusmidler.
Det sees skadetopper rundt tidspunkt for transportreiser, altså morgen og
ettermiddag. Svært få barn som sykler utsettes for kollisjon med bil. Gode
skiller mellom fotgjengere, syklister og biler i sentrale strøk bidrar til å
redusere forekomsten av ulykker.
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ARBEID
Skaderisikoen er størst hos unge menn, og yrkene med høyest risiko befinner seg i bygg, anlegg og primærnæringene. Skiftarbeid og lange arbeidsuker øker risikoen for å bli skadet. Årlig rapporteres det om lag 23 000
arbeidsskader til NAV. Det er en jevnere kjønnsfordeling for arbeidsskader
enn for arbeidsskadedødsfall.

Ulykker i landbruket

Jordbrukssektoren er den næringen der relativt flest omkommer på jobb.
Hvert år utsettes åtte prosent av bøndene for en arbeidsulykke og 16 prosent har en nestenulykke. Bare hver 20. ulykke med personskade meldes til
Arbeidstilsynet.

BRANN
I Færder kommune har Vestfold interkommunale brannvesen (VIB) flest
uttrykninger til kommunale boliger med beboere med rusproblematikk og
psykiske vansker. Eldre menn som bor alene og røyker har høyest risiko for
å omkomme i brann. Eldre og personer med nedsatt funksjonsevne blir i
større grad ofre for brann. Det brenner oftest hos yngre og middelaldrende,
men de klarer oftere å redde seg ut ved brann. Rusmiddelbruk er en farlig
faktor uavhengig av alder. Risikoen for å omkomme i brann er aller størst for
personer over 70 år. En tredel av alle omkomne i brann i Norge er over 70 år.
Gruppen utgjør 15 % av befolkningen.
I Færder kommune har fem personer omkommet i brann i perioden 2000 –
2018.
•
•
•
•
•
•
•

Det er flest barn som behandles for brannskader.
80 prosent av de som omkommer i brann dør i boligen.
Boligbranner oppstår oftest i stue eller kjøkken.
Åpen ild er årsak til nesten halvparten av dødsbrannene.
Røyking er største enkeltårsak.
Tørrkoking er en stor enkeltårsak.
Komfyr/kokeplate er det elektriske apparatet som er involvert i flest
dødsbranner.

Omkomne i boligbranner (2000 – 2018) i Vestfold:
Færder Tønsberg
5

24

16

Sandefjord

Larvik

9

7

Holme- Horten Sande
strand
5

3

3

Re

Svelvik

1

1

”

Røyking er største
enkeltårsak for
boligbranner.

Halvparten av brannene i perioden 2016 -18 rammet risikoutsatte grupper.
Spesielt risikoutsatt for å omkomme i brann:
•
•
•
•
•

Personer over 70 år
Personer med nedsatt funksjonsevne
Personer med demens
Personer med rusproblematikk og psykisk uhelse
Arbeidsinnvandrere og flyktninger

Forebyggende tiltak

Ansatte i helse- og omsorgstjenesten utfører rutinemessig vurdering av
individuell brannrisiko og iverksetter tilpassede tiltak.

Færders visjon

ingen skal omkomme eller bli skadet i brann hindre større materielle skader
som følge av brann.

25

DRUKNING
Årlig drukner rundt 100 personer i Norge. De fleste drukningsulykkene skjer
sommerstid i forbindelse med ulike fritidsaktiviteter - innaskjærs i fint vær
med motorbåt - og det typiske ulykkesoferet er en mann over 40 år som. Alkohol er ofte en medvirkende faktor. Svømmeopplæring og redningsvest er
blant de viktigste tiltakene for å forebygge drukningsulykker. Voksne benytter redningsvest i mindre grad enn barn.
Dårlige svømmeferdigheter er en risikofaktor for å omkomme i drukningsulykker. Kun halvparten av 5. klassinger oppfyller minstekravet for svømmedyktighet om å svømme minst 200 meter.
Innvandrerbarn fra ikke-europeiske land er betydelig dårligere til å svømme enn etnisk norske barn og er mer avhengig av å få svømmeopplæring i
skolen.
Alkohol fører til mange drukningsulykker, spesielt ved bruk av båt. Nesten
halvparten av de involverte i fritidsbåtulykker er ruspåvirket. Obduksjon
viste gjennomsnittlig promille 1,7 (2018). Også fall over bord og båtbranner
ses i sammenheng med bruk av alkohol.
Promille:
• svekker evnen til å redde seg selv og andre.
• halverer overlevelsestiden i vann.

FORGIFTNING
Forgiftningsskader skyldes feil bruk av rusmidler, både narkotika, alkohol og
legemidler. Alkoholforgiftning står for ca. 60% av alle forgiftningsdødsfall,
og rammer særlig yngre voksne. Flest menn omkommer, og forekomsten av
forgiftningsdødsfall er størst for aldersgruppen 40-59 år.

Hvem dør av overdose?

Det var til sammen åtte overdosedødsfall i Færder i perioden 2015-2018.
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Gruppe 1

Gruppe 2

Gruppe 3

Lav sosiøkonomisk status

Ni av ti mottok uførepensjon

I ytterkant av arbeidsmarkedet

15 – 44 år

35 – 64 år

24 – 54 år

Kun grunnskole, uten inntektsgivende arbeid

Lavt utdanningsnivå, inntekt over
minstepensjon, uten arbeid

Høyere utdanningsnivå enn gruppe 1 og 2 og flere år
med inntekt over minstepensjon

En stor andel hadde mottatt
økonomisk sosialhjelp

Enkelte mottok økonomisk
sosialhjelp

Klart seg uten sosialhjelp

Større kvinneandel enn i gruppe 1
og 3

Har vært tilknyttet arbeidslivet, og en stor andel
hadde deltatt i arbeidsmarkedstiltak eller mottat
dagpenger ved arbeidsledighet

FRITID
I Norge skjer nesten 20 % av fritidsskadene på sports- og idrettsområder, og
forekomsten er høyest for ungdom og unge voksne menn. Fritid favner en
rekke aktiviteter. Det er spesielt barn og ungdom som skader seg i forbindelse med idrett, sport og trening i fritiden.

HJEM
Om lag én tredel av alle personskader oppstår i hjemmet. Størst er andelen
for dem som tilbringer mest tid der, altså barn og eldre. Små barn er særlig
utsatt for fallskader, klemskader og brannskader. Fallskader utgjør nesten
halvparten av alle årlige ulykkesdødsfall. Eldre er spesielt utsatt for fallskader – og 75 % av fallulykker (over 75 år) skjer i hjemmet. Dødsfall på grunn av
fallulykker øker kraftig med alder, spesielt for kvinner.

Eldre

• Personer over 65 år står for ca. 60 % av alle ulykkesskader med døden
som følge.
• Fallulykker dominerer.
• En av tre over 65 år og annenhver over 80 år faller hvert år.
• Fallulykker er hovedårsak til hoftebrudd hos personer over 65 år.
• Dødeligheten av ulykker øker med alderen. For eldre over 80 år er risikoen for å dø som følge av en ulykke over 10 ganger høyere enn i de yngre
aldersgruppene.

Hoftebrudd

Fallulykker kan deles i to hovedgrupper: tenåringer som skades i fritidsaktiviteter og eldre som faller i eller ved bolig. Flere menn utsettes for fallrelaterte skader i de yngste aldersgruppene, mens det fra 45-årsalderen er
det flere kvinner som skades.
Diagrammet under viser antall hoftebrudd alle aldre og for personer over
75 år per 1000 innbyggere i Færder kommune. Det sees en nedgang i hoftebrudd hos eldre.
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ALKOHOL
Alkoholrelaterte skader forebygges best gjennom tiltak på befolkningsnivå,
og pris, tilgjengelighet og regulering av promillekjøring er de mest
effektive virkemidlene. Som Av-og-til-kommune og følger Færder kommune
opp nasjonale holdningskampanjer rettet mot ulike målgrupper. Temaene
alkoholbruk i samvær med barn og unge, trafikk og sjø og badeliv vektlegges.

SELVMORD
Over 600 personer begår selvmord hvert år i Norge. To av tre er menn. Det er
svært sjelden at barn begår selvmord.

Vestfold og Telemark

Vestfold og Telemark

2014 2015

2016 2017

2018

Menn

19

17

20

17

22

Kvinner

9

7

6

13

15

Menn

2,02

Kvinner

0,8

Dødelighet av selvmord pr. 100 000, 0-74 år.

Konsekvenser for etterlatte

Selvmord har betydelige konsekvenser for familie, nære personer og samfunnet. Det anslås mellom 5 000-6 000 nye etterlatte i Norge hvert år, noe
som tilsvarer rundt 30 pårørende årlig i Færder kommune. Man finner høy
forekomst av posttraumatiske stressreaksjoner, forlenget sorg, depresjon,
angst og selvmordstanker og/eller -forsøk hos etterlatte etter selvmord.
Etterlatte etter selvmord rapporterer om avvisningsfølelse, skam, stigma og
behov for å skjule det som har skjedd.

VOLD
En rekke faktorer øker risikoen for å bli utsatt for vold, og risikofaktorene
fordeler seg ulikt i befolkningen. En av de sterkeste risikofaktorene er å ha
vært utsatt for vold tidligere. Personer som har opplevd én type vold opplever ofte også andre typer vold. Voldsutsatte barn har høyere risiko både for
seksuelle overgrep og andre former for vold senere i livet. Spesielt utsatt er
personer med rusproblemer, sosiale problemer, psykiske helseproblemer
og dårlig økonomi. Risikoen for partnervold øker med levekårsutfordringer
som arbeidsledighet, dårlig økonomi og avhengighet av ytelser. Innvandrerungdom, ungdom fra familier med dårlig råd og ungdom fra familier der mor
eller far har rusproblemer har høyere risiko for å bli utsatt for fysisk vold fra
foreldrene sammenlignet med andre ungdommer.
Det er en lavere andel anmeldte tilfeller av vold og mishandling i Færder
kommune enn nabokommunene, fylket og landet (alle lovbrudd registrert
av politiet og påtalemyndigheten med gjerningssted i kommune/fylket).
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Om lag 1 av 20 barn
og voksne vokser opp
under forhold preget
av vold.

Vold i nære relasjoner

Vold utøves oftest mot barn, ungdom og unge voksne. Det er lite kunnskap
om vold mot små barn. Fysisk vold skjer ofte i sammenheng med psykisk
vold, og omsorgssvikt og starter ofte tidlig i barneårene.
• Om lag en av 20 barn og unge vokser opp under forhold preget av vold.
Mindre alvorlig fysisk vold mot barn og unge har avtatt betydelig og forekommer hos en av fem.
• En av fem jenter og en av 14 gutter oppgir seksuelle overgrep i barne- og
ungdomsårene. Vold, seksuelle overgrep og omsorgssvikt i barndommen
øker risikoen for alvorlige fysiske og psykiske helseplager.
• I voksen alder oppgir en av fire kvinner og nesten annenhver mann at de
har vært utsatt for vold etter 18 års alder. Ni prosent av alle kvinner har
vært utsatt for voldtekt minst én gang i livet.
• Kvinner er oftere utsatt for alvorlige former for partnervold enn menn.
• Vold og overgrep mot eldre personer er et alvorlig og ofte usynlig
samfunnsproblem.
• 7-9 % av hjemmeboende eldre har blitt utsatt for vold og overgrep. Eldre
utsettes både for fysisk vold og trusler. Det handler ofte om penger. Overgriperen er som regel noen som står offeret nær. Alle som som kjenner til
eldre som blir utsatt for vold, har plikt til å melde ifra til rette myndighet,
som regel politiet.
Spesielt risikoutsatt for vold og overgrep: Personer som trenger hjelp for
eksempel på grunn av:
• høy alder
• funksjonsnedsettelse
• rusproblemer
• fysisk eller psykisk sykdom
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Færder kommunes
voldsteam skal hjelpe fagpersoner med å avdekke
og håndtere vold og overgrep mot risikoutsatte
voksne.

Tvangsekteskap, kjønnslemlesting og streng sosial
kontroll

Det pålegges alle med ansvar for barn og unge å ha et særlig blikk for om det
er risiko for tvangsekteskap, kjønnslemlestelse eller annen form for sosial
kontroll.
Det er straffbart å bidra til tvangsekteskap. Kjønnslemlesting er straffbart.
Helsestasjon og skolehelsetjeneste har retningslinjer om oppfølging ved
risiko for kjønnslemlestelse og andre områder det er mistanke om omsorgssvikt.

Tryggest - tverrsektorielt voldsteam

Færder kommunes voldsteam skal hjelpe fagpersoner med å avdekke og
håndtere vold og overgrep mot risikoutsatte voksne.

Vold i utelivet

Unge menn er mest utsatt for vold i utelivet. Volden er koblet til rusbruk og
foregår hyppigst natt til lørdag og natt til søndag. Tønsberg er en viktig utelivsarena for befolkningen i Færder kommune, og i Tønsberg samarbeider
politi, utelivsbransje og kommune for å redusere volden. Antall voldssaker i
utelivet har vært nokså stabilt.

SLT

SLT er en samordningsmodell for lokale, forebyggende tiltak mot rus og
kriminalitet. Kommunen har SLT-koordinator.
Frivillighet er en viktig ressurs i SLT-arbeidet, og Natteravnene og Røde Kors
hjelpekorps sin redningsbåt er gode eksempler på vokse som viser tilstedeværelse der ungdom er. Ungdomsklubber og fritidstilbud til ungdom er
viktig i kriminalitetsforebyggende sammenheng.
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5.0 OPPVEKST
OG LEVEKÅR
FNs bærekraftsmål 4, 5, 8 og 9 er relevante for dette
kapittelet.
Bærekraftsmål 4 - God utdanning: Sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang
læring for alle.
Bærekraftsmål 5 - Likestilling mellom kjønnene: Oppnå
likestilling og styrke jenters og kvinners stilling.
Bærekraftsmål 8 - Anstendig arbeid og økonomisk vekst:
Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk
vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle.
Bærekraftsmål 9 - Industri, innovasjon og infrastruktur:
Bygge robust infrastruktur, fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering og bidra til innovasjon.
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OPPVEKST OG LEVEKÅR
Oppvekst og levekår påvirkes av familiens inntekt, boIig og kvaliteten på barnehage, skole og helsetjenester.
Inntektsulikheten i Færder kommune er noe høyere enn i landet, og antallet barn som lever i husholdninger med
lavinntekt øker. Barnefattigdommen er høyere blant enslige forsørgere, og Færder kommune ligger signifikant over
landsgjennomsnittet for antall barn av enslige.
Samtidig som de fleste i Færder kommune har det veldig bra, er det en økende andel som ikke har denne
velstanden. Det er ikke ikke kun absolutt fattigdom som utgjør en helserisiko. Også det å oppleve egen situasjon
dårligere enn andres utgjør en helserisiko.
Færder kommune har en rekke tiltak rettet mot barnefattigdom. Gratisprisnippet er gjennomgående innen oppvekst og fritid. Redusert betaling i barnehage og SFO bidar til deltakelse for alle. Helsestasjonen har tiltak for å
styrke foreldrerollen og identifisere barn og familier med økt behov for tilrettelegging og støtte.
Ungdomshelsetjenesten bistår ungdom med å finne løsninger på egne utfordringer.

UTDANNING
Utdanningsnivået påvirker helsen i en befolkning, og i Færder kommune er
utdanningsnivået noe høyere enn i landet når man slår sammen all
utdanning fra og med videregående skole og høyere.
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ARBEID, SYSSELSETTING
Egendekningsprosenten av arbeidsplasser i Færder kommune er 61,3 %.
Rundt 2 800 pendler inn i kommunen for å komme på jobb, og omtrent like
mange jobber innen kommunegrensen som antallet som pendler ut på jobb.
De fleste er sysselsatt innen servicenæringer og varehandel. Helse og
sosialtjenester utgjør den nest største gruppen arbeidstakere.

INNTEKT
Linjediagrammet viser økonomien i husholdningene sammenlignet med
middelinntekten (median). Det er en økning i avstanden fra median over tid.
Endringen er mindre i Tønsberg over tid.

Antall lavinntekthusholdninger øker i kommunen. Til tross for en stabil
medianinntekt i kommunen, har en økende andel begrensede økonomiske
levekår. Det er en lavere andel uføretrygdede i Færder kommune enn i
Tønsberg kommune og landet.

Gratisprinsippet i fritid

Frivillige lag og foreninger kan søke kommunen om refusjon av utgifter for
ubetalte kontingenter og andre utgifter for deltakelse i fritidsaktiviteter for
barn og unge i alderen 6-19 år. Også bareverntjenesten tilrettelegger for
deltakelse i fritidsaktiviteter.
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BOLIG
Økonomi og funksjonsnivå har betydning for hvor man bor, og bolig og
nabolag har ulike kvaliteter. Sosial ulikhet fører til ulikheter i boforhold, og
ulikhet i boforhold kan forsterke og opprettholde andre dimensjoner i sosial
ulikhet. Helse er en dimensjon.

Søylediagrammet viser andelen som eier og leier bolig i Færder kommune,
Vestfold og landet. Flere eier bolig i Færder kommune (2017).
Boliger i Færder kommune (2019):
• 12 577 boliger
• 8 427 eneboliger
• 894 leiligheter
• 3 256 fritidsboliger
De fleste bor i romslige eneboliger.

Trangboddhet

Trangboddhet: antall rom i boligen er mindre enn antall personer eller én
person bor på ett rom og at antall kvadratmeter (p-areal) er under 25 kvm
per person.
Det er en lavere andel som bor trangt i Færder kommune enn i Norge. Flest
barn og unge bor trangt. I Færder kommune bor 13 % i alderen 0 – 17 år
trangt, mens seks prosent av alle innbyggerene i kommunen bor trangt. Det
bor i gjennomsnitt 2,18 personer per husholding (2019). Illustrasjonen på
neste side viser husholdningstype og trangboddhet i kommunen.
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Kommunale boliger, trygdeboliger, omsorgsboliger

Kommunen disponerer 516 boliger til utleie, 456 av disse eies av kommunen
og 313 av er tilrettelagt for rullestolbrukere.

Antall sykehjemsplasser

Færder kommune har tre institusjoner med med til sammen 207 heldøgn
sykehjemsplasser:
• Bjønnesåsen bo- og aktivitetssenter
• Tjøme omsorgssenter
• Smidsrød helsehus
Av disse er 56 plasser avsatt til korttidsformål.

BARNEHAGE
Kommunen har full barnehagedekning. Det er 8 kommunale og 10 private
barnehager i Færder kommune.
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SKOLE
Kommunen har 8 barneskoler og 3 ungdomsskoler. I tillegg har Steinerskolen i Vestfold barne- og ungdomsskole. Nøtterøy videregående skole ligger
på Borgheim.

Ungdata 2020

Undersøkelsen ble gjennomført i mars 2020. 620 elever fra åttende til tiende
trinn deltok. Dette gir en svarprosent på 63. Undersøkelsen ble avbrutt da
skolene ble stengt på grunn av Covid 19-pandemien. Under følger et kort
utdrag av funnene:
Livskvalitet: De fleste har det godt, er fornøyde og opplever at livet gir
mening.
Venner: De fleste har venner. Imidlertid mangler hver tiende ungdom en
venn de kan stole på og kan snakke med om alt mulig.
Foreldre: De fleste er fornøyde med foreldrene sine, og foreldrene er de
viktigste støttespillerne.
Skole: Mange synes skolearbeidet er stressende. For noen er det for stort
gap mellom egne ambisjoner og det man får til.
Lokalmiljøet: 70-85 % er fornøyde med lokalmiljøet generelt, samtidig ønskes bedre tilgang på ungdomsklubb og møteplasser. Gutter er mer fornøyde enn jenter. Lokalmiljøet oppleves trygt for de fleste, mens ni prosent er
usikker.
Framtid: Framtidsoptimismen faller. 70 % tror de kommer til å få et godt og
lykkelig liv.
Medier: Flere bruker minst tre timer foran en skjerm. Størst økning blant
jenter. Jenter er på sosiale medier/film/TV, mens gutter spiller. 70 % bruker
mer enn tre timer daglig foran en skjerm.
Organisert fritid, trening og fysisk aktivitet: To av tre ungdomsskoleelever er aktive i en organisert fritidsaktivitet, de fleste i idrett. Mange slutter
med klubbidrett etter ungdomsskolen. Ungdom fra høyere sosiale lag blir
værende lengre i ungdomsidretten.
Helse: 15-åringer er langt mindre fysisk aktive enn 9-åringer. Gutter er mer
aktive enn jenter. Færre ungdommer røyker, flere snuser og det har vært en
nedgang alkoholforbruk. To av tre er fornøyd med helsa si, mens en av fem
er misfornøyd. Gutter er mer fornøyd enn jenter.
Rusmidler: Andelen som har vært beruset øker markant i løpet av ungdomsskoletiden: fra sju prosent på 8.trinn til 35 % på 10. trinn. Ti prosent av
ungdommene i tiende klasse får lov av foreldrene å drikke alkohol. Flere har
blitt tilbudt hasj eller marihuana.
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Regelbrudd: Dagens ungdom er ikke spesielt opptatt av å bryte regler. Flere
gutter enn jenter begår regelbrudd, og det sees en liten økning.
Vold og trakassering: Det mindre mobbing på ungdomstrinnet, samtidig
beskriver ungdommen økende seksualisert trakassering og ryktespredning.

Trivsel i skolen

I Elevundersøkelsen skåres egen oppfatning av læringssituasjon mellom 3,8
og 4,3 (skala fra 1 – 5), omtrent som i landet.
Veilederen «Nærvær og fravær» for skolene og hjelpetjenestene skal styrke
frammøtet i skolen. Det er ikke tall på hvor mange elever som strever med å
komme på skolen eller andre arenaer utenfor hjemmet.
Grunnskolepoeng etter 10.klasse viser at Færder kommune ligger marginalt
over landsgjennomsnittet.

Frafall i videregående skole

Noen ungdommer har forlatt videregående opplæring uten å fullføre, og er
ikke under annen utdanning eller i arbeid. Disse er særlig utsatt for å havne
varig utenfor arbeidslivet. I Vestfold utgjorde denne gruppen 8,8 % av alle
mellom 16 og 25 år i 2018.
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Grafen under viser fylkesvis frafallet i videregående skoler.

Problemstillingen krever samarbeid på tvers av sektorer og forvaltningsnivåer.

SFO
Kvaliteten i SFO har over flere år vært et satsningsområde og kan være en
årsak til høy andel av barn i SFO i Færder kommune. I tillegg kan økonomiske forhold og arbeidsledighet ha betydning for bruk av SFO.
Færder

Landet

2018

74,0

57,9

2018

71,4

57,7

Det gis 30 % søskenmoderasjon i foreldrebetalingen for 2. barn og 50 % for
tre eller flere barn.

TVERRFAGLIG ARBEID FAMILIENS HUS
Færder kommune har organisert tjenester for barn og unge i Familiens hus
som samler tjenestene overfor barn, unge og familier. Brukere skal ha en dør
inn og møte tjenester som samhandler på en god måte.
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FOREBYGGENDE HELSETJENESTER FOR BARN OG UNGE
Målgrupper

Barn og ungdom 0-20 år (ut videregående skole) og deres foresatte, og
gravide (svangerskapskontroll).
Helsestasjon-, skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom
Skal fremme psykisk og fysisk helse, fremme gode sosiale og miljømessige forhold og forebygge sykdommer og skader.
Helsestasjon 0 – 5 år
Tilbud om 13 konsultasjoner fra nyfødt til fireårskontroll. Barnevaksinasjonsprogram. Oppfølging av syn/hørsel og fysisk/motorisk utvikling fra lege.
Jordmortjeneste
Helsekontroll for gravide. Samtaler, barselbesøk, etterkontroll. Besøk av jordmor i
første leveuke. I 2019 valgte 90 % å få sine svangerskapskontroller hos jordmor.
Skolehelsetjeneste
Vaksinasjon. Undervisning om psykisk og fysisk helse. Skolestartsamtale til alle
barn i 1. trinn. Individuell samtale med helsesykepleier på 8.trinn.
Tjenester til barn med psykososiale og lettere psykiske vansker.
Barnevaksinasjonsprogrammet
Vaksiner som beskytter mot åtte forskjellige sykdommer. Vaksinasjonsdekning
93-95 % for toåringer (2019) ca. to prosentpoeng lavere enn i Vestfold og landet
for øvrig.
Ungdomshelsestasjon
Samtaler og rådgiving om psykiske og sosiale problemer, graviditet, prevensjon,
angrepiller, abort, vold, overgrep og rus og mer. Testing og behandling av seksuelt
overførbare infeksjoner. Rustesting og ruskontrakter i samarbeid med politiet.
Ergo- og fysioterapi
Bidrar til at barn og ungdom får mulighet til å være i aktivitet og deltagelse gjennom tilrettelegging og behandling, individuelt og i gruppe i barnehage, skole,
hjem og avlastningsbolig.
Psykisk helseteam barn og unge
Psykisk helsehjelp til barn, unge, familier og gravide i samarbeid med andre
tjenester. Teamet består av psykologer og familieterapeuter. Brukergruppene er
redde/engstelige barn og triste barn, og foreldre som trenger hjelp til samspill der
barn uttrykker mye sinne.
Foreldreveiledning
I gruppe eller individuelt for å bidra til at foreldre forstår barnas behov, og hvordan møte disse behovene på en god måte.
Friskliv ung
Tilbud til barn og unge mellom 12–20 år. Individuelle samtaler, fysisk
trening, kurs innen mestring, ernæring og søvn.
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6.0 FYSISK,
BIOLOGISK, KJEMISK
OG SOSIALT MILJØ
FNs bærekraftsmål 6, 13, 15 og 16 er relevante for dette
kapittelet.
Bærekraftsmål 6 - Rent vann og gode sanitærforhold:
Bærekraftig vannforvaltning og tilgang til vann og gode
sanitærforhold for alle.
Bærekraftsmål 13 - Stoppe klimaendringene: Handle
umiddelbart for å stoppe klimaendringene og bekjempe
konsekvensene av dem.
Bærekraftsmål 15 - Livet på land: Beskytte, gjenopprette og
fremme bærekraftig bruk av økosystemer, sikre bærekraftig
skogforvaltning, bekjempe ørkenspredning, stanse og
reversere landforringelse samt stanse tap av artsmangfold.
Bærekraftsmål 16 - Fred, rettferdighet og velfungerende
institusjoner: Fremme fredelige og inkluderende samfunn
med sikte på bærekraftig utvikling, sørge for tilgang til
rettsvern for alle og bygge velfungerende, ansvarlige og
inkluderende institusjoner på alle nivåer.
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NATUR OG MILJØ
Færder kommune har svært gode muligheter for friluftsliv og rekreasjon.
7900 dekar øyer og holmer er sikret for friluftsliv. Allemannsretten gir tilgang
til strandområder og skogsområder på hovedøyene. 77 kilometer stier er
merket og tilrettelagt. Færder nasjonalpark dekker 340 km2 sjøområder,
øyer, holmer og fastland. Nasjonalparken er et av landets viktigste områder
for kystnært friluftsliv.

MILJØRETTET HELSEVERN
Miljørettet helsevern Vestfold er et samarbeid mellom kommunene Færder,
Holmestrand og Tønsberg. Oppgavene er innen tilsyn og rådgiving etter
folkehelseloven, smittevernloven og røykeloven.

TRAFIKKSTØY OG
LUFTFORURENSNING
Støy er definert som uønsket lyd. De fire viktigste kildene til støy er veitrafikk, fly, jernbane og industri Veitrafikk står for nesten 90 prosent av
støyplagene. 18 % av befolkningen i Færder er plaget av støy, og støy over
65 dB måles langs hovedsferdselsårene i kommunen. Gule områder: 55-65
dB, røde områder viser støynivå fra 65 dB og høyere. Det foreligger ikke data
på luftkvaliteten langs de største veiene. En rekke husstander ligger langs
hovedferdselsårene og eksponeres for støy, støv og avgasser fra trafikken.
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DRIKKEVANNFORSYNING
Drikkevannsforsyningen i kommunen er svært god.

RADON
Radon er en radioaktiv gass uten farge, lukt eller smak. Radon dannes kontinuerlig fra uran som finnes i varierende konsentrasjoner i berggrunn og
jordsmonn, og kan komme ut i luften vi puster inn. Radon er den viktigste
årsaken til lungekreft etter røyking. Risikoen øker med konsentrasjonen og
eksponeringstid. Det finnes ingen nedre grense for når radon gjør skade.
Radonforekomsten er kartfestet: http://geo.ngu.no/kart/radon

TRAFIKKSIKKERHET
Det er et betydelig antall myke trafikanter som skades uten at dette kommer
til syne i statistikken over politirapporterte ulykker, og myke trafikanters
sikkerhet og framkommelighet må bedres.
Det er en nedgang i antall skadde og drepte i trafikken, fra 40 personskadeulykker i 2001 til elleve i 2017.
De fleste ulykkene skjer på fylkesveinettet (74%):
• Det er en økning i antall sykkelulykker.
• Bilulykker utgjør den største andelen.
• Antall ulykker med MC og moped er halvert.
På det kommunale veinettet:
• 60% av ulykkene involverer sykkel/gående.
• 30 % er bilulykker.
• 10 % er ulykker med moped/MC.

Gang- og sykkelveg

Når flere skal gå og sykle må gang- og sykkelvegene sees i sammenheng
med en samlet transportplan. Et sammenhengende sykkelveinettet som
binder sammen boligområder, skoler, arbeidsplasser, kollektivknutepunkter, utfartsområder og andre viktige målområder gjør ferdselen i trafikken
tryggere.
I Færder kommune er det:
• 75 km anlegg for gående og syklende.
• 44 km gjenstår (27 km langs fylkesveier, 17 km langs kommunale veier).
De manglende strekningene er prioritert i tre grupper:
• trafikksikkerhet for skolebarn.
• trafikksikkerhet generelt.
• sammenhengende gang- og sykkelveg.
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MEDVIRKNING
Valgdeltakelse

Kommunestyrevalg september 2019:
Færder kommune:
65,7 %
Nasjonalt:		
64,7 %
Sammen med stortingsvalget i 2017 ble det i Nøtterøy og Tjøme avholdt valg
til Færder kommunes første kommunestyre. 73,4 % av de 21 264 stemmeberettigede gikk til stemmeurnene.

Medvirkning - råd

Færder kommune har følgende lovpålagte råd:
• Ungdomsråd
• Eldreråd
• Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne
• Inkluderingsråd
• Klimaråd

Annen medvirkning

Skole og barnehage: elevråd, FAU: foreldrenes arbeidsutvalg,
SU: samarbeidsutvalg, skolemiljøutvalg (SMU), og Færder kommunale
foreldreutvalg (FKFU).
Barneverntjenesten: barnevernsproffene, foreldregruppe i barneverntjenesten.
Folkehelseprosjektet Mitt Færder: prosjektet baseres i stor grad på medvirkning.
Medvirkningsprosesser gjennomføres i henhold til plan og bygningsloven.
Eksempler er høringer, workshops, dialogmøter og folkemøter.

BIBLIOTEK
Tønsberg og Færder bibliotek er Vestfolds mest besøkte bibliotek og ligger i
Tønsberg. Biblioteket har to filialer: Tjøme bibliotek ligger i kommunehuset
på Tjøme og Revetal bibliotek på Revetal. Bibliotekene tilbyr en rekke
arrangement.

FRIVILLIGE ORGANISASJONER
Frivillige lag, foreninger og organisasjoner i kommunen tilbyr ulike aktiviteter innen idrett, friluftsliv og kultur. Kontaktinformasjon til lag og foreninger
finnes på kommunens hjemmeside. De rundt 160 lag og foreninger i
kommunen er fordelt på idrett, kultur, humanitære organisasjoner, religion
og livssyn, veilag, båtforeninger, veteranlag og velforeninger.
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Frivilligsentral

Færder Frivilligsentral er en kommunalt drevet møteplass som formidler
kontakt mellom mennesker i lokalmiljøet. Sentralen har to lokasjoner,
Ekeberg og Tjøme sentrum. Frivilligsentralen samarbeider med kommunens
øvrige tjenester for å tilrettelegge og bidra til at kommunens frivillige arbeid
styrkes. Frivilligsentralen er til for mennesker i alle aldre. Både for deg som
ønsker å bidra frivillig og for deg som har behov for tjenester.

Sjølystsenteret

Sjølystsenteret er et senter for aktiviteter, fellesskap og glede, for personer
over 55 år som er bosatt i Færder kommune.

Fritid Færder

Fritid Færder tilbyr gratis ukentlige aktiviteter og aktivitetskalender for
skoleferiene.
Ukentlige arrangement i skolekalenderen
• Fritidssenter, Kirkerønningen 13, Tjøme
• Juniorklubb 2.-7. trinn. 1 g. pr uke.
• Ungdomsklubb 13-18 år. 1 g pr. uke.
• Fritidssenter på Nøtterøy, Teigar ungdomsskole
• Ungdomsklubb 13-18 år. 2 kvelder i uka + én fredagskveld pr. mnd.
• Bli med! Juniorkveld 5.-7. trinn. 1 kveld i uka.
• Familiebading på Sjølyst 1 kveld i uka.
• Familiekafe hver søndag.
Skoleferier
I skoleferiene arrangerer Fritid Færder turer, opplevelser, workshops og
familierettede arrangementer.

BUA Færder

Bua Færder er en utlånsordningen for sports- og friluftsutstyr. BUA har et
bredt utvalg i fritidsutstyr for alle sesonger til gratis utlån, og holder til i
Kirkeveien 213 på Borgheim.

DELTAKELSE I AKTIVITETER
Flere kvinner enn menn deltar i aktiviteter ukentlig eller oftere, og yngre
deltar oftere enn voksne og eldre. Det er flere med høy utdanning som deltar
én eller flere ganger ukentlig sammenlignet med de med lavere utdanning.
Flere menn driver med fysisk aktivitet som trening. Andelen som holder på
i en halv time eller mer avtar med alderen. Mellom 25 og 30% av voksne
deltar i organiserte aktiviteter ukentlig eller oftere, mens andelen er under
20% blant de eldste.
Det er flere med høy utdanning som trener i en halv time eller mer (88%) enn
blant de med lavere utdanning (78 %). Det blir færre som holder på i en halv
time eller mer med økt alder.
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7.0 HELSERELATERT ADFERD
FNs bærekraftsmål 3, 4, 5 og 10 er relevante for dette
kapittelet.
Bærekraftsmål 3 - God helse og livskvalitet:
Sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder.
Bærekraftsmål 4 - God utdanning: Sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang
læring for alle.
Bærekraftsmål 5 - Likestilling mellom kjønnene: Oppnå
likestilling og styrke jenters og kvinners stilling.
Bærekraftsmål 10 - Mindre ulikhet: Redusere ulikhet i og
mellom land.
Levevaner følger utdannings- og inntektsnivå, og grupper
med lengre utdanning og høyere inntekt har mer gunstige
levevaner og bedre helse enn grupper som har kortere
utdanning og lavere inntekt.
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TOBAKK OG SNUS
Røyking er den livsstilsfaktoren som bidrar til flest tapte leveår. Årlig dør
6000 av røyking, og røykeslutt er ett av de viktigste tiltakene for å redusere
risikoen for kreft. Røyking følger en sosial profil. I tillegg til røyk, brukes snus
av stadig flere. Snusbruk følger ikke sosioøkonomisk status.
Røyking i svangerskapet er blant risikofaktorene det er viktigst å forebygge.
Røyking gir økt risiko for lav fødselsvekt, spontanabort, dødfødsel og for tidlig fødsel. Unge gravide røyker oftest, og det er flere med lav utdanning som
røyker i begynnelsen av svangerskapet (21%), enn med høy utdanning (2%).
Sosiale forskjeller i røyking i svangerskapet bidrar til å opprettholde sosiale
forskjeller i helse fordi røyking er negativ både på mors, fosterets og barnets
helse. Færre gravide røyker nå, og i Færder kommune er nedgangen fra 7 % i
2010 til 4 % 2018.
Forbruket av snus har økt, og snus er den vanligste formen for tobakksbruk
blant unge. E-sigaretter, både med og uten nikotin, omfattes av røykeloven.
Eksponering for damp fra e-sigaretter kan innebære helserisiko.
Flere innvandrere enn etnisk norske røyker. Det er stor variasjon mellom
landene. Innvandrere slutter å røyke i mindre grad enn befolkningen totalt.
Høyest andel dagligrøykere har menn fra Polen og Tyrkia, og lavest andel er
blant menn fra Sri Lanka, Eritrea og Afghanistan.

Tobakk og ungdom

Andelen elever som røyker eller snuser ukentlig eller daglig har gått ned til
fire prosent (Ungdataundersøkelsen i 2020). I 2013 var det 7% av ungdomsskoleelevene som røyke ukentlig.

Tilsynsordning for salg av tobakksvarer og
tobakkssurrogater

Kommunene fører tilsyn med registrerte detaljister, og Helsedirektoratet
skal føre tilsyn med grossistene, samt utvalgte salgssteder. Registreringen i
Tobakkssalgsregisteret er en registreringsordning, ikke en tillatelsesordning,
og kan dermed ikke inndras.

RUSMIDLER
Bruk av rusmidler kan gi helseskade og føre til avhengighet. Rusmisbruk –
uansett rusmiddel – har negative konsekvenser for misbrukeren og omgivelsene.

Alkohol

Alkohol er det mest utbredte rusmiddelet i Norge.
Risikofylt alkoholbruk: øker risikoen for skadelige konsekvenser for brukeren selv eller for andre, og handler både om totalforbruk og drikkemønster.
I Færder kommune har det vært en økning i tilgjengelighet til alkohol ved at
det er etablert flere skjenkesteder. Det er to Vinmonopol i kommunen.
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Helsemessige og samfunnsmessige konsekvenser
Alkohol er en vesentlig risikofaktor for en rekke sykdommer og er direkte
eller indirekte årsak for sosiale skader og skader for tredjepart: barn som
lider under foreldrenes alkoholbruk, fosterskader, ofre for promillekjøring,
alkoholrelatert voldsbruk og negative konsekvenser for arbeidslivet i form av
sykefravær og tapt produktivitet.
Alkohol og vold
Det er en klar sammenheng mellom alkoholkonsum og vold. Jo mer en drikker og jo oftere en er beruset, desto mer sannsynlig er det at en utøver vold
og/eller blir utsatt for vold.
Konsekvenser av foreldrenes alkoholbruk
• Gravide bør ikke drikke alkohol. Skadenes omfang på det nye liv varierer
med tidspunkt, alkoholmengde og andre forhold hos barn og mor.
• Barn: Rusmiddelproblematikk rammer hele familier og spesielt barn. I
Norge har rundt 90 000 barn foreldre som sliter med alkohol.
• Ungdom som har sett foreldrene hyppig beruset, er mer utsatt for fysisk
vold eller trusler om vold, depresjonssymptomer og selvmordstanker og
for en negativ relasjon til foreldrene.
• Rusmidler i barne- og ungdomsfamilier i Færder kommune: Det kom 441
meldinger til barnevernet i 2019, en økning på 65 % fra 2015.
• Barnets rusmisbruk: 23 meldinger i 2019: Gjelder ungdommer mellom
14 og 17 år. Meldingene kom fra foreldre, skole, lege/sykehus/tannlege,
politiet, barnevernvakten, barneverntjenesten.
• Foreldrenes rusmisbruk: 78 meldinger i 2019: Gjelder 0-12 år, og ungdommer 13-17 år. Meldingene er om foreldres rusmisbruk. Meldingene
kom fra: barnet selv, mor/far/foresatt, andre privatpersoner, barnets
nettverk, skole, offentlige tjenester.
• Barnevernet mottok ingen meldinger fra barnehager, PPT eller helsestasjonen knyttet til rusproblemer hos foreldre i 2019.
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Alkohol og arbeidsliv
Arbeidslivet påvirkes av alkoholbruken. 30 % av korttidsfraværet og 15 % av
langtidsfraværet kan være alkoholrelatert.
Alkohol og sosial ulikhet
Forbruk av alkohol øker med utdanning og inntekt. Å drikke seg beruset gjøres i større grad av menn i lavere sosiale lag. Dette mønsteret gjentar seg for
ungdom. Det er en klar sammenheng mellom alkoholrelatert sykdom, dødelighet og lav sosial status. De sosiale forskjellene i alkoholrelatert dødelighet
ser ut til å være sterkere enn den sosiale forskjellen i generell dødelighet.
Skader, ulykker, trafikk, drap
De fleste skader og ulykker relatert til bruk av alkohol skjer som følge av brå
alkoholpåvirkning og rus. Alkohol spiller en rolle i et bredt spekter av vold,
både for vold i samliv og parforhold, vold på eller ved skjenkesteder og i
trafikken.
Det anslås at det daglig ferdes 15 000 sjåfører i trafikken under påvirkning
av alkohol, narkotika eller legemidler. Rusmidler påvises stadig oftere hos
sjåfører som blir drept i trafikkulykker. I 2015 knyttes rus som hovedårsak til
22 % av dødsulykkene i trafikken. Av 46 personer som begikk drap i 2011, var
gjerningspersonen påvirket av rusmidler i 31 av tilfellene.

POLITIETS SITUASJONSBESKRIVELSE
I norsk kultur er det tette bånd mellom rus, hygge og det gode liv. For politiet fører dette til flere oppdrag, spesielt i
sommerhalvåret. Politiet ønsker at voksenbefolkningen reflekterer over de alvorlige konsekvensen av vår hyggekultur,
og spesielt i Færder om sommeren: hva lærer barn og ungdom om bruk av alkohol og beruselse fra voksne? Salget ved
vinmonopolene her er markert høyere enn i landet, og understreker dette poenget. Alkoholkulturen bør være gjenstand
for debatt.
Med mange ferierende gjester er tallet på skjenkesteder høyere enn det som er vanlig i en befolkning av Færder kommunes størrelse. Allikevel er utelivet i størst grad knyttet til Tønsberg. Politiet ser en tendens til aksept for brudd på lovverket
jo lengre fra sentrum man er. Eksempler er ruspåvirket kjøring, brudd på håndhevelse av alkoholloven og vold i familier i
ruspåvirket tilstand. Dette gjelder fastboende på øy og fastboende med lang avstand til Tønsberg sentrum.
Politiets tall viser en økning i rusmiddelbruk blant unge. Mange flere debuterer tidlig med alkohol og andre rusmidler.
Politiet observerer en økt villighet og manglende kritisk holdning til å bruke andre rusmidler enn alkohol. Hasj, syntetisk
hasj, amfetamin, extasy og Fentanyl er blant stoffene ungdommene bruker. I tillegg bruker ungdom legemidler eller
rusmidler for regulering av uro, sorg, stress, angst, sinne og prestasjon. Ungdom rekrutteres av voksne som ønsker å
skaffe seg ungdom som distributører. Også eldre ungdom rekrutterer yngre. Det er klar sammenheng mellom rusdebut,
rusmiddelbruk og regler fra foreldrene. Barn med klare og tydelige rammer og regler debuterer senere og bruker færre
rusmidler eller kun alkohol. Det sees en sammenheng mellom manglende evne til å regulere adferd og rusbruk.
Politiet understreker utfordringen i sitt forebyggende arbeid: Ungdom og voksne som er avhengige av rusmidler har i
liten grad nytte av motiverende endringsarbeid uten helsehjelp til den fysiologiske avvenningen. Politiet understreker at
tiltak rettet mot ungdom og rusmidler må bygges på samarbeid med kommunen.
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Alkoholkonsum og drikkemønster
Ungdom
Mens trenden har vært mindre alkoholbruk fram til 2017, sees nå en økning.
I løpet av ungdomsskolen øker andlen elever som har vært beruset fra sju
til 35 %. Ti prosent av tiendeklassingene oppgir at de får lov av foreldrene
å drikke alkohol. Høyere forbruk knyttes til aksept fra foreldre og liberale
holdninger i samfunnet.
Voksne
De yngste voksne drikker mest. Aldersgruppen 40-60 år drikker ofte og
gjerne daglig. Mest utbredt er alkoholbruken etter 65 år. Ser man bort fra de
yngre voksne som drikker mest, så er alkoholforbruket høyest i gruppen 50
til 70 år, både når det gjelder andel som drikker ofte og andel som drikker
mye.
Eldre
I gruppen 67 – 79 år finner man den høyeste andelen som drikker alkohol en
gang i uken eller mer. Negative helsekonsekvenser av alkoholbruk forsterkes
ved økende alder. Flere eldre har sykdommer som behandles med medisiner, og mange medikamenter er uheldige i kombinasjon med alkohol.
Salg og skjenkebevillinger
Kommunens rusmiddelpolitisk handlingsplan beskriver krav til regulering
av salg og skjenking. Formannskapet er bevillingsmyndighet, mens ambulerende bevillinger og bevillinger for en enkelt anledning delegeres til
kommunedirektøren.

Narkotika

All bruk av narkotika er å anse som misbruk. Hyppig og langvarig narkotikabruk medfører risiko for helseskader og tidlig død. Bruk av illegale rusmidler
er lite utbredt i befolkningen. Cannabis er det mest utbredte illegale rusmiddelet og andelen brukere er relativt stabilt. De fleste oppgir cannabisbruk
1-5 ganger i løpet av livet.
av sentralstimulerende stoffer – kokain, amfetaminer og ecstasy/MDMA – er
stabil. Stoffene er mest utbredt blant menn og i de yngste aldersgruppene.
Det flere narkotikadødsfall blant menn enn kvinner.
Ungdom og narkotika
Stadig flere unge tilbys stoffer som hasj eller marihuana og prøver cannabis.
På ungdomstrinnet brukte 5% hasj eller marihuana, og 19% ble tilbudt disse
stoffene. 39% av ungdommene på videregående skole ble tilbudt hasj eller
marihuana.
Fagmiljøene observerer ungdom ned i 13 års alder som begynner å ruse
seg; de yngste mest på cannabis, mens de eldre også bruker MDMA. Disse
rusmidlene er billigere enn alkohol og er lettere å få tak i. Det er vanskelig
å avdekke rusmiddelbruk. Det er penger å tjene om man selger narkotiske
stoffer, og omsettingen skjer raskt. I Færder kommune foregår det sannsynligvis salg både på ungdomsskolene og på videregående skole. Tidlig informasjon om rusmidler til foresatte, allerede på barneskoletrinnet, er viktig.
Det gis informasjon om rusmidler på foreldremøter på ungdomsskolene.
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Dopingmidler

Mange er misfornøyd med egen kropp. Enkel tilgang på ulovlige stoffer og
mangelfull kunnskap om konsekvensene, bidrar til at dopingpreparater brukes som en snarvei til drømmekroppen. Anabole androgene steroider, AAS,
er de mest brukte, og kjente psykiske bivirkninger er aggresjon og nedsatt
empati. Bruken av AAS øker innen fitness/kroppsbygging og mosjonsbasert
styrketrening på treningssentrene. Stoffene benyttes primært for å oppnå en
slankere og mer muskuløs kropp. Antidoping Norge ser på AAS-bruk som et
folkehelseproblem. Det er forbudt å bruke dopingmidler i Norge.

Kosttilskudd

Kosttilskudd er konsentrerte kilder av næringsstoffer eller andre stoffer med
ernæringsmessig eller fysiologisk effekt. Kosttilskudd for trening klassifiseres i fire kategorier:
• Sportsprodukter: designet for bruk før, under og etter trening
• Medisinske kosttilskudd: for å imøtekomme daglig næringsstoffbehov.
eller behandle mangeltilstander.
• Kosttilskudd med ergogene stoffer: gir, eller påstås å gi, prestasjonsfremmende effekt i trening.
• Naturpreparater: tilskudd med ingredienser fra naturen som ikke er
næringsstoffer (røtter, urter, alger) som påstås å ha en prestasjonsfremmende, oppkvikkende eller slankende effekt.
Det har vært flere funn av helseskadelige stoffer i kosttilskudd, blant annet
de stimulerende stoffene synefrin og yohimbine som er forbudt i Norge.
Innholdsdeklarasjonen kan være mangelfull, og kosttilskudd kan ha dopingmidler eller inneholde stoff som forbruker ikke vet står på dopinglisten. Ett
eksempel er energidrikker med metylheksanamin som er funnet i preworkout-tilskudd, energidrikker og kosttilskudd som markedsføres med
økt energi og fettforbrenning, og selges lovlig i noen land. Kosttilskudd som
markedsføres med påstander om oppkvikkende effekt, økt fettforbrenning
og slankende effekt, stimulering av muskelvekst og byggende effekt samt
hormonregulerende effekt har høyest forekomst av forbudte stoffer, og
frarådes på det sterkeste. Verken WADA eller Antidoping Norge godkjenner
kosttilskudd.
Kosttilskudd selges lovlig over disk i matvarebutikker, helsekostbutikker,
på treningssentre og på nett. I regi av Antidoping Norges folkehelsesatsning
er det innledet et samarbeid med arbeidsgiverorganisasjonen Virke for å
bevisstgjøre treningssentrene om deres rolle i bruk av kosttilskudd.
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LEGEMIDLER
Misbruk og avhengighet av vanedannende og narkotiske legemidler er et
økende problem. Kvinner dominerer bruken. Det er mangelfull kunnskap om
omfanget, skader og sosiale kostnader knyttet til misbruket. Det er en økning
i bruk av smertestillende legemidler på resept.

Antibiotika

Antibiotikaresistens er en helseutfordring, og det viktigste tiltaket er å
begrense bruken av antibiotika. Færder har hatt en større nedgang i bruk av
antibiotika enn landet og fylket.

KOSTHOLD
Ungdataundersøkelsen 2020:
• 55 % - 75 % spiser frokost før skolestart
• 70 % - 86 % har matpakke på skolen
Ingen skoler i Færder kommune har frukt- og grøntordning, eller skolemelk.
Ordningene har vært drøftet i FAU på flere skoler. To begrunnelser trekkes
fram for at det ikke er frukt/grønt eller skolemelk i Færder-skolene: (1) sosioøkonomi: barn fra lavinntektsfamilier ikke deltar i ordningene, og (2) system:
skolene har ikke egnede lokaler til oppbevaring og distribusjon av melk samt
at det tar mye tid i en travel skoledag.
Frukt, grønt og melk i skoledagen er anbefalte tiltak for å utjevne helseforskjeller (jf. Helsedirektoratet).
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Actis, rusfeltets samarbeidsorgan
Antidoping.no
Av-og-til
Bufdir.no
Diabetesforbundet
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Dødsårsaksregisteret
FN-sambandet
Folkehelseinstituttet
Folkehelseprofil Færder 2020, FFI
Færder kommune
Helsedirektoratet
Kommunehelsa statistikkbank
Kreftregisteret
Landbruk
LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
Meld. St. 19 (2018–2019), Folkehelsemeldinga — Gode liv i eit trygt samfunn
Miljørettet helsevern
Nasjonalforeningen for folkehelsen,
Nasjonalt senter for selvmordsforebygging
Næringslivsindeks
Oversiktsdokument folkehelse 2019. Nye Tønsberg kommune
Politiet
Radon: https://dibk.no/byggereglene/byggteknisk-forskrift-tek17/13/iii/13-5
Regjeringen.no
Sammen om aktive liv. Handlingsplan for fysisk aktivitet 2020-2029
Skadeforebyggende forum
Skoleporten, elevundersøkelsen, videregående opplæring
Statistisk sentralbyrå
Tannhelsetjenesten i Vestfold og Telemark
Trafikkstøy og luftforurensning
Ungdata 2017, ikke publisert juni 2020,
Vestfold fylkeskommune, Folkehelseundersøkelsen 2015
Vestfold interkommunale brannvesen
Vestfold og Telemark fylkeskommune, Slik lever vi i Vestfold og Telemark Vestfold og
Telemark fylkeskommune, videregående opplæring
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