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Leseveiledning
Del 1: Innledning, oppsummering og anbefalinger
o
o
o
o
o

5 viktige utfordringsområder i Holmestrands systematiske folkehelsearbeid
Begrunnelse og lovgrunnlag
Påvirkningsfaktorer
Kunnskapskilder
Folkehelseprofilen og oppvekstprofilen for Holmestrand 2022

Del 2: Faktagrunnlag
o
o
o
o
o
o
o
o

Befolkningsantall
Befolkningsvekst
Alderssammensetning og utvikling
Yrkesaktiv alder
Framskreven befolkningsvekst
Nettoinnflytting
Innvandrerbefolkningen og Nettoinnvandring
Personer som bor alene (45+)

Helsetilstand
o Overvekt- og fedme
o Forventet levealder
o Type 2-diabetes
o Hjerte- og karsykdom
o KOLS
o Demens
o Muskel- og skjelett
o Søvnproblemer
o Tannhelse
o Psykisk helse
o Kreft
Helserelatert atferd
o Fysisk aktivitet
o Skjermtid
o Kosthold
o Egenvurdert helse
o Tobakk
o Alkohol
o Hasj eller marihuana

Oppvekst og levekårsforhold
o
o
o
o
o
o
o

Medianinntekt
Inntektsulikhet
Barnefattigdom
Sysselsetting
Hva innbyggerne i Holmestrand jobber med og hvor de jobber.
Arbeidsledighet
Mottakere av stønad

3

o
o
o

Gjennomføring i videregående opplæring
Barnehage
Barnevernet

Fysisk, biologisk, kjemisk og sosialt miljø
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Fornøyd med sitt lokalmiljø
Treffsteder for unge, opplever at tilbudet er bra
Deltakelse i organisert fritidsaktiviteter
Konsentrasjon av fint svevestøv
Drikkevann
Radon-aktsomhet
Badevannskvalitet
Støy
Skoletilfredshet
Mobbing
Ensomhet

Skader og ulykker
o
o
o
o
o
o
o

Skader, spesialisthelsetjenesten.
Hoftebrudd
Hodeskader
Trafikkulykker
Branntilfeller
Vold og anmeldte lovbrudd
Selvmord

4

Del 1: Innledning, oppsummering og anbefalinger
Fem viktige utfordringsområder i Holmestrand:
Økende antall eldre
I likhet med resten av landet, blir det stadig flere og flere eldre boende i Holmestrand. I
følge statistikken består lokalbefolkningen av 1 675 flere innbyggere over 65 år eller eldre i
2022 enn i 2011. Den største økningen finner vi i aldersgruppen 70 – 79 år. Samtidig har
antallet innbyggere i aldersgruppen 0-19 år holdt seg relativt stabilt, med 206 flere
innbyggere i 2022 enn i 2011. Basert på nåværende forhold kan vi forvente en kontinuerlig
økning i antallet eldre innbyggere i årene fremover, med et estimat på rundt 8869
innbyggere i aldersgruppen 65 år+ i år 2050. Den største utviklingen antas å skje i
aldersgruppen 80 – 89 år, med en økning fra 900 innbyggere i 2021, til 2584 innbyggere i
2050. Antallet innbyggere i alder 0-19 år vil holde seg stabil i årene fremover. Som et
resultat, vil Holmestrands befolkningssammensetning bestå av flere innbyggere i alder 65+
enn innbyggere i alder 0-19 år om bare noen få år.
Mulig årsakssammenheng


I likhet med hele landet, skyldes den demografiske utviklingen en økning i antall
fødsler etter 2-verdenskrig, etterfulgt av en betydelig nedgang i fødselstallet noen
år senere. I tillegg har levealderen økt som følge av at vi holder oss friskere lengere.

Mulige konsekvenser:
Ulike aldersgrupper møter ulike helseutfordringer. Alderdom sees i sammenheng med
økte tilfeller av bla. hjerte- og karsykdom, demens, hoftebrudd og muskel- og skjellet
lidelser (1). Det antas at det blir et større behov for offentlige helse- og omsorgstjenester
og lavere sysselsetting. Noe som vil kunne legge et press på Holmestrands økonomiske
bærekraft.
Hvordan kan Holmestrand møte utfordringen?:
Holmestrand kan møte utfordringen ved å utvikle et aldersvennlig lokalsamfunn. I praksis
innebærer dette og tilrettelegge for at de eldre kan bo hjemme så lenge de selv ønsker,
omgitt av trygge og tilgjengelige nærmiljøer. Mobilitet vil også være en viktig faktor, samt
det å inkludere de eldre i beslutningsprosesser og videre utvikling av Holmestrands
samfunnsutvikling (2).

5

Frafall fra videregående opplæring
I følge statistikken, ligger Holmestrand signifikant dårligere an enn landet i helhet på
andelen fullførte videregående opplæring (Ikke bestått eller sluttet etter fem år etter
påbegynt opplæring) i perioden 2018 – 2020.
Mulige årsakssammenhenger:


Forskning viser en sammenheng mellom frafall i skolen og psykiske helseproblemer
og rusmiddelbruk hos ungdom (3). Som en mulig årsakssammenheng, ligger
Holmestrand signifikant dårligere an enn landet i helhet på psykiske lidelser og
symptomer, med en spesiell økning i aldersgruppen 15-29 år. Rusmiddelbruk er
også en kjent utfordring i Holmestrand, som sammen kan ha bidratt til frafall i
videregående opplæring.



Gener og miljø spiller også en stor rolle i skolefrafall på videregående opplæring.
Bla. sees det en sammenheng mellom foreldres utdanningsnivå og fullføring i
videregående. Foreldre med lavt utdanningsnivå har en større andel barn som ikke
fullfører videregående opplæring enn foreldre med høyt utdanningsnivå (3). Denne
sammenhengen kan også observeres lokalt i Holmestrand. I følge statistikken
fullførte 44% av ungdommer med foreldre som hadde grunnskole utdanning,
videregående opplæring i 2018-2020. Hos foreldre med videregående og
universitetsutdanning fullførte henholdsvis 71% og 86%. Holmestrand er anerkjent
som en arbeids- og landbrukskommune med et arbeidsmarked som helst har krevd
yrkesfaglig kompetanse. Som et resultat av dette viser statistikken til bla. en
mindre andel 30-39 åringer med høyere utdanning, og en større andel med
videregående opplæring, når sammenlignet med snittet for hele landet. Hvis tilfelle
er at Holmestrand har en høyere andel foreldre med yrkesfaglig utdanning, kan
dette sees som en mulig sammenheng med en lavere andel ungdom som fullfører
videregående opplæring.

Konsekvenser:
Frafall i videregående skole kan minske jobbmuligheten i voksen alder. Frafall i
videregående opplæring kan også øke risikoen for dårligere levekår, fysisk og psykisk
sykdom, samt gi økt risiko for uføretrygd (3).
Hvordan kan Holmestrand møte utfordringen:
Faglig utgangspunkt fra grunnskoleopplæring viser seg å ha størst betydning på
gjennomføring av videregående opplæring. En svært liten andel av elever som går ut av
grunnskole med 30 studiepoeng eller mindre gjennomfører videregående opplæring (4).
En tidlig forebyggende innsats med fokus på å sikre at barnehager og skoler ivaretar barn
og unges opplæringsbehov, i større grad enn i dag, kan dermed bidra til å minske frafallet
på videregående opplæring. Herunder er dialog og samarbeid mellom grunnskole og VGS
om felles tiltak viktig for å sikre fullføring.
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Fysisk inaktivitet
I følge handlingsplanen for fysisk aktivitet 2020 – 2029, er befolkningen allerede for lite
aktive i hverdagslivet og tilbringer for mye tid sittende i ro. Aktivitetsnivået synker i tråd
med alderen, en nedgang som starter allerede i tidlig alder. I Holmestrand rapporterer
17% av ungdomsskoleelever at de er lite fysisk aktive, 30% trener sjeldnere enn ukentlig
(sesjon 1) og kun 21% rapporterte minst 30 minutter moderat fysisk aktivitet, fire dager i
uken eller mer i fylkesundersøkelsen, 2021. Indikatorene viser at innbyggerne i
Holmestrand, som helhet, ikke er fysisk aktive nok i likhet med resten av landet.
Årsakssammenhenger


Det kan være flere årsaker til fysisk inaktivitet i Norge og i Holmestrand. Det antas
at vi bruker stadig mer tid på stillesittende aktiviteter på jobb, i bilen og i hjemmet.
De med høyere utdanning har ofte mer inaktive jobber, samtidig bruker de mer tid
på aktivitet med høyere intensitet på fritiden. På den andre siden har de med kort
utdanning en mer fysisk aktiv jobb, men er ellers lite aktive på fritiden (5).
Skjermbruk har blitt en del av hverdagen for flere i Holmestrand, med en økende
andel ungdomsskoleelever som rapporterer skjermtid på over minst tre timer
daglig.



I Holmestrand er flere avhengig av bil som transportmiddel i hverdagen. Som en
konsekvens av dette kan bruken av bil minske den hverdagslige aktiviteten, ved at
færre benytter aktive transportmetoder som gå- og sykling.

Konsekvenser:
Fysisk inaktivitet og stillesitting er forbundet med økt risiko for livsstilsrelaterte
sykdommer og helseplager som; hjerte- og karsykdommer, type 2-diabetes, overvekt- og
fedme, kreftformer, samt muskel- og skjelettplager og lidelser (5). De statistiske
indikatorene for Holmestrands helsetilstand viser at Holmestrand allerede har en større
andel overvekt- og fedme, flere med hjerte- og karsykdom og flere med type 2-diabetes
enn snittet for hele landet. Muskel- og skjelettlidelser og plager er tilsynelatende også en
utfordring i Holmestrands helsetilstand. En innsats for å minske stillesitting, samt øke
innbyggernes aktivitetsnivå blir derfor et viktig fokusområde lokalt.
Hvordan kan Holmestrand møte utfordringen:
I følge handlingsplanen for fysisk aktivitet 2020-2029, kan kommuner bidra med å fremme
aktivitet i følgende innsatsområder:
- Gå- og aktivitetsvennlige nærmiljøer
- Fritidsarenaer; friluftsliv, idrett mv.
- Hverdagsarenaer; barnehage, skole og arbeidsliv
- Helse- og omsorgstjenester
- Kunnskapsutvikling og innovasjon
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Psykisk uhelse
Et økende antall innbyggere i Holmestrand tar kontakt med primærhelsetjenesten grunnet
psykiske symptomer og lidelser, og Holmestrand ligger signifikant dårligere an enn snittet
for hele landet ifølge kommunens folkehelseprofil, 2022.
Årsakssammenhenger


Miljøfaktorer har mye å si på psykisk helse i et samfunn, sammen med genetikk. Når
det kommer til psykiske lidelser antas ulike miljøfaktorer og genetikk i samspill å
være en større risiko enn hver enkeltfaktor for seg. Samtidig er det vanskelig å
konkludere med en årsakssammenheng ettersom vi ikke vet hvilken vei
sammenhengen går Forskning viser til både samfunnsforhold som sosioøkonomisk
status og mellommenneskelige forhold som opplevelsen av mobbing, traumer,
belastede livshendelser, omsorgssvikt og fysisk eller emosjonelt misbruk som
risikofaktorer for psykiske lidelser. Ensomhet og sosial isolasjon er også faktorer
som kan øke risikoen for psykiske plager (7).

Konsekvenser:


Psykisk plager og lidelser kan ha flere konsekvenser og sees blant annet i
sammenheng med økt skolefrafall, økonomiske vansker, lavere tilknytning til
arbeidsmarkedet, samt en negativ påvirkning på nære relasjoner.

Hvordan kan Holmestrand møte utfordringen?
Sosial støtte er blant en av faktorene som er anerkjent som helsefremmende, og er en
beskyttelsesfaktor som kan begrense belastningen av psykisk uhelse. Helsefremmende og
forebyggende tiltak for psykisk helse må skje der hvor innbyggerne befinner seg. For barn
og unge er familien, fritidsarenaer, skoler og barnehager og lokalsamfunnet viktige
arenaer. Hos voksne og eldre er godt og positivt miljø på arbeidsplassen, eldresentre og i
hjemmet viktige faktorer for psykisk helse (7).
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Sosiale ulikheter i helse
Sosiale ulikheter i helse kan forklares som systematiske forskjeller i helse mellom grupper i
befolkningen, ofte relatert til inntekt og utdanningsnivå. På landsbasis ser man tydelige
forskjeller i helse mellom grupper som har lav utdanning og inntekt, og grupper som har høy
utdanning og inntekt. De med høy utdanning og inntekt har ofte færre helseproblemer og
lengere forventet levealder. I Holmestrand er de med videregående og høyere utdanning
forventet å leve i snitt 5 år lengere enn de med grunnskoleutdanning. Ikke bare er det en
forskjell mellom gruppen med høy og lav utdanning, men det er en gradvis økning i levekår
og helse i tråd med utdanningsnivået. En enklere forklaring av dette er at helsen blir bedre
jo høyere opp, og for hvert enkelt trinn man stiger på den sosioøkonomiske stigen (8).
Årsakssammenhenger:


Det kan være flere årsaker til sosiale ulikheter i helse. Forskning viser til at levevaner
som fysisk aktivitet, røyking og kosthold ofte følger nivået på utdanning og inntekt.
Det vil si at de med lavere utdanning og inntekt ofte har mer usunne levevaner enn
de med høyere utdanning og inntekt, som igjen vil kunne påvirke helsetilstanden (8).

Konsekvenser:
 Sosiale helseforskjeller kan sees som en selvforsterkende utfordring, hvor
konsekvensen er at de med lav sosioøkonomisk forhold ofte også har dårligst helse.
Hvordan kan Holmestrand kommune bidra?:
Samfunnsforhold, boligforhold, lokal miljø og levekår henger tett sammen med helse og
levevaner. Et arbeid mot å redusere ulikhet i bakenforliggende faktorer som sosiale forhold,
levevaner, sosial støtte, fysiske og sosiale miljøfaktorer, samt helsetjenester vil kunne bidra
til å utjevne sosiale helseforskjeller i Norges samfunn og i Holmestrand (8).

Folkehelseinstituttet. Hentet fra: https://www.fhi.no/nettpub/hin/grupper/sosiale-helseforskjeller/
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Folkehelse og folkehelsearbeid

Folkehelse.
«Befolkningens helsetilstand og hvordan helsen fordeler seg i en befolkning»
(Folkehelseloven, 2011)

Folkehelsearbeid.
«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 beskytter mot helsetrusler, samt arbeid for en jevnere fordeling av faktorer som
direkte eller indirekte påvirker helse» (folkehelseloven, 2011).

1.1

Bakgrunn og lovgrunnlag

I følge Folkehelseloven §5- første ledd, skal kommunen ha en skriftlig oversikt over innbyggernes
helsetilstand, samt positive og negative faktorene som kan påvirke innbyggernes helse. I tråd med
folkehelselovens krav, skal kommunen ha opprettet et oversiktsdokument med kunnskap innen
følgende temaer:

-

Befolkningssammensetning
Oppvekst og levekårsforhold,
Fysisk, biologisk, kjemisk og sosialt miljø,
Skader og ulykker
Helserelatert atferd
Helsetilstand.

Formålet til folkehelseloven er å kunne bidra kommunen til en samfunnsutvikling som
fremmer innbyggernes helse i helhet og utjevne sosiale helseforskjeller i kommunen.
Folkehelsearbeidet i kommunen skal bidra med å forebygge somatisk og psykisk sykdom
og skader eller lidelser, fremme helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold
(folkehelseloven, 2011).
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Påvirkningsfaktorer for helse (Den sosiale helsemodellen).
Helse i en befolkning kan påvirkes av faktorer som er knyttet til enkeltindividet og mer
utenforstående betingelser. Den sosiale helsemodellen av Dahlgren & Whiteheads (1991)
er en helsemodell som ofte blir brukt som en illustrasjon av dette.
Modellen viser til generelle sosioøkonomiske, kulturelle og miljømessige betingelser som
det ytterste laget av påvirkningsfaktorer av helse. Et lag inn, finner vi utdanning,
arbeidsmiljø, leve- og arbeidskår, boligforhold, helse og omsorgstjenester, jordbruk og
matproduksjon og vann og sanitære forhold.
Videre inn mot midten, viser modellen sosiale nettverk etterfulgt av individuelle faktorer
og til slutt biologiske faktorer, alder og kjønn.

Kilde: https://www.ks.no/fagomrader/helse-og-omsorg/folkehelse/verktoykasse-for-strategiskfolkehelsearbeid/oversiktsarbeid/
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Kunnskapskilder til bruk i folkehelseoversikten
Oversiktsdokumentet skal inneholde informasjon og opplysninger publisert av statlige
myndigheter, kunnskap fra kommunens helse- og omsorgstjenester og lokalkunnskap om
faktorer og utviklingstrekk som kan virke inn på befolkningens helse (folkehelseloven,
2011). Dette inkluderer, men begrenser seg ikke til, data fra følgende kilder:
Folkehelseprofilen, Kommunehelsa, SSB, KOSTRA, Ungdata, Bufdir, Husbanken og NAV. All
statistikk anvendt i dette dokumentet er oppdatert tilbake i tid for
kommunesammenslåingen av Hof, Sande og Holmestrand. Dette betyr at statistikken viser
tall for Holmestrand kommune i helhet.

UngData-undersøkelsen, 2021 Holmestrand.
UngData-undersøkelsen er et standardisert og kvalitetssikret spørreskjema som er
gjennomført på skoler over hele landet. Resultatene av undersøkelsen kan gi kommunen en
indikator på hvordan barn- og unge i Holmestrand har det, samt en pekepinn på hva de gjør
i fritiden sin. Som en standardisert undersøkelse, kan resultatene sammenlignes mellom
kommuner, fylket og landsgjennomsnittet. Resultatene fra 2021 kan også sammenlignes
med tidligere resultater fra gjennomførelsen i 2013 og 2017.

Folkehelseundersøkelsen – Vestfold og Telemark, 2021.
Høsten 2021 gjennomførte VTFK, i samarbeid med FHI, en folkehelseundersøkelse. I
undersøkelsen ble innbyggere bedt om å besvare spørsmål vedrørende sitt nærområde,
deltakelse i samfunnsliv, helse, tannhelse, psykisk helse, helsevaner, sosial støtte, tobakk,
alkohol, skader, støy og økonomi. I Holmestrand kommune svarte om lag 1 835 personer
over 18 år (svarprosent: 38%) på undersøkelsen.

Folkehelseprofilen og Oppvekstprofilen 2022 – Holmestrand.
Folkehelseinstituttet utgir årlig en folkehelseprofil og en oppvekstprofil, med et barometer
som inneholder valgte statistiske indikatorer på folkehelse og oppvekst i kommunen. Et
utklipp av Folkehelseprofilen 2022 og oppvekstprofilen 2022 for Holmestrand finner du på
de neste sidene.

Holmestrands tverrfaglige folkehelsegruppe.
En tverrfaglig folkehelsegruppe ble etablert i Holmestrand kommune i starten av 2022. Et
første møte ble gjennomført i mars 2022. Hensikten er å få en så helhetlig og tverrfaglig
oversikt over lokale folkehelseutfordringer som mulig, potensielle detaljerte
årsakssammenhenger og konkrete utfordringsområder.
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Kilde: https://www.fhi.no/hn/folkehelse/folkehelseprofil/
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Oppvekstprofil 2021- Holmestrand

Kilde: https://www.fhi.no/hn/folkehelse/folkehelseprofil/

14

Del 2: Faktagrunnlag

Holmestrands befolkning
Per 1. kvartal 2021, var det registrert totalt 25 140 innbyggere i Holmestrand kommune
(50,67% menn og 49,33% kvinner).
Basert på SSBs befolkningstall for Holmestrand 2021 (25 011), fordeler befolkningen i
Holmestrand seg i følgende skolekretser:

1 925 (8%)
942 (4%)

4 785 (19%)
3 183 (13%)
2 498 (10%)

1 611 (6%)

4 853 (19%)
5 214 (21%)

Kart viser befolkningsantallet og andel, fordelt på skolekretser i Holmestrand kommune. Fordelingen ble gjennomført ved
bruk av analyseverktøyet «kompas», basert på statistikk fra SSB.
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Befolkningsvekst (SSB, 2020)
I 2020 så Holmestrand en befolkningsvekst på 1,26%, tilsvarende en vekst på 312 personer,
befolkningsveksten for fylket var 0,59% og 0,44% for hele landet i den samme perioden.
Befolkningsveksten i Holmestrand kan skyldes bla. innvandring, innenlandsk tilflytning og
fødselsoverskudd.

Oppdatering: statistikken for 2021 viser til en folketilvekst på 670 personer i Holmestrand
(SSB).

Linjegraf viser prosentvekts i befolkningen av Holmestrand, hele landet og fylket, i 2015, 2016, 2017, 2018 og 2019.
Hentet fra: Folkehelseinstituttet. Kommunehelsa statistikkbank. Internett: http://khs.fhi.no. Lastet ned
(18.04.2022).
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Alderssammensetning (2021).
Ulike aldersgrupper står ofte ovenfor ulike helseutfordringer. Blant annet sees hjerte- og
karsykdom, muskel- og skjelettsykdom, kreft og demens ofte i sammenheng med økt
alderdom (1).
I Holmestrand, fordelte alderssammensetningen seg, per 1.januar (2021), som følger (Kjønn
samlet):

80-89 år
3%

90-99 år
1%

0-9 år
11 %

70-79 år
10 %

10-19 år
12 %
0-9 år
10-19 år

60-69 år
12 %

20-29 år
30-39 år
40-49 år
50-59 år
60-69 år
20-29 år
11 %

70-79 år
80-89 år
90-99 år
100 år eller eldre

50-59 år
14 %

30-39 år
12 %
40-49 år
14 %
Kakediagrammet viser fordelingen av alderssammensetningen (10 års aldersgrupper) i 2021. Statistikken er hentet fra følgende nettside:
https://www.ssb.no/statbank/table/07459/tableViewLayout1/
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Holmestrands befolkning 2011 – 2022, tredelt aldersgrupper.
Fra 2011 – 2022 har Holmestrand sett en økning i antall innbyggere i aldersgruppen 20 – 64
år og 65 år eller eldre. Antallet yngre i aldersgruppen 0-19 år har holdt seg relativt stabil.

Holmestrands befolkning 2011 - 2022, tredelt aldersgrupper
0-19 år

20-64 år

65 år eller eldre
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10000

8000

6000

4000

2000

0

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

0-19 år

5527

5543

5532

5577

5600

5554

5627

5668

5668

5652

5642

5733

20-64 år

12731
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Linjediagram viser antall innbyggere i aldersgruppen 0-19 år, 20-64 år og 65 år+ fra 2011 – 2021, Holmestrand.
Statistikken er hentet fra SSB, fra følgende side: https://www.ssb.no/statbank/table/07459/tableViewLayout1/
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Holmestrands befolkning fra 2011 – 2022, 10-årige aldersgrupper.
Figuren under viser Holmestrands befolkning fordelt på 10-årige
aldersgrupper. Statistikken viser en stor økning i aldersgruppen 70-79 år. I
2011 hadde Holmestrand 1396 innbyggere i alder 70 – 79, et antall som har
økt til 2518 i 2022.
Holmestrands befolkning 2011 - 2022, 10 årige aldersgrupper
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Linjediagram viser antall innbyggere, fordelt på 10 års intervaller, fra 2011 – 2021, Holmestrand. Statistikken er
hentet fra SSB, fra følgende side: https://www.ssb.no/statbank/table/07459/tableViewLayout1/

19

Befolkning i yrkesaktiv alder
I 2021, var en andel på 64,5% av innbyggerne i Holmestrand i yrkesaktiv alder. Holmestrand
sin andel har holdt seg relativt stabil gjennom årene, med en gradvis nedgang fra 2009
(66,4%) til 2021 (64,5). Holmestrand har en litt lavere andel i yrkesaktiv alder enn snittet for
hele landet i 2021 (66%).

Fremskreven befolkningsvekst (2021 - 2050).
Det totale Innbyggertallet i Holmestrand anslås å øke i årene fremover. Basert på
nåværende tall for dødelighet, fruktbarhet, innvandring, utvandring og flytting, estimeres
det at Holmestrand vil nå et innbyggertall på 26 691 i år 2030, 28 480 i år 2040 og 29 768 i
2050.

 Datakvalitet: Usikkerhet knyttet til demografiske forutsetninger, offisiell statistikk
og modellspesifikasjon kan føre til avvik mellom framskrevet og registrert folketall
(SSB, 2021).

Antall innbyggere i Holmestrand (hovedalternativet
(MMMM)
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Linjegraf Viser framskrevet folkemengde 2021 – 2050, for Holmestrand kommune. Grafen er hentet fra SSB:
https://www.ssb.no/statbank/table/12882/tableViewLayout1/
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Framskrevet folkemengde, tredelt aldersintervall (2021-2050).
Fordelt på aldersgrupper (tredelt aldersintervall), er det estimert at antall innbyggere i
aldersgruppen 65 år eller eldre vil øke i Holmestrand i årene fremover. I følge statistikken,
kan det forventes et større antall innbyggere i alder 65 år+ enn innbyggere i alder 0-19 år,
om kun noen få år.

Framskrevet befolkning i Holmestrand, tredelt aldersgruppe 2021 2050
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Linjegraf viser framskrevet folkemengde 1.januar, etter tredelt aldersgruppering og år. Statistikk er innhentet
fra SSB: https://www.ssb.no/statbank/table/12882/chartViewLine/
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Framskrevet folkemengde, fordelt på 10 års intervaller (2021-2050).
Framskrivninger viser at antallet eldre (65 år+) vil øke i
Holmestrandsamfunnet i årene fremover. Ved en fordeling på 10 års
intervaller, viser statistikken til en spesielt stor økning i antall innbyggere i
alder 80 – 89 år, etterfulgt av aldersgruppen 70-79 år frem til 2050.
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Linjegraf viser framskreven befolkningssammensetning i Holmestrand, fordelt på 10 års intervaller, fra perioden 2021 –
2050. statistikken er innhentet fra SSB:: https://www.ssb.no/statbank/table/12882/tableViewLayout1/
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Nettoinnflytting (2021).
I 2021 hadde Holmestrand den høyeste nettoinnflyttingen i Vestfold- og Telemark, med 1816
innflyttinger og 1265 utflyttinger, tilsvarende en nettoinnflytting på 551 personer.



Datakvalitet: Det blir overført daglige meldinger fra Det sentrale folkeregister
(DSF) til SSB, som rapporteres som svært gode.

05471: Innenlandsk flytting, etter region, statistikkvariabel og år
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Grafen viser nettoinnflytting i Vestfold og Telemarks kommuner (2020). Statistikken er hentet fra SSB:
https://www.ssb.no/statbank/table/05471/tableViewLayout1/
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Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre (2021)
I 2021 var det registrert totalt 3697 innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre
boende i Holmestrand kommune. Dette tilsvarte en prosentandel på 14,8% av Holmestrand
totale befolkning (12,17% innvandrere og 2,61% norskfødte med innvandrerforeldre).
Andelen innvandrere i Holmestrand er noe lavere enn snittet for fylkes og hele landet (2021),
samtidig har andelen innvandrere i Holmestrand sett en økning, i likhet med landet og fylket
for øvrig. De to største andelene av innvandrere boende i Holmestrand kommune kommer
opprinnelig fra Polen og Litauen.



Datakvalitet: Feil ved innsamling og bearbeiding kan oppstå, samtidig ansees slike
feiltyper til å være relativt ubetydelige.

Linjegrafen viser andel innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i Holmestrand, 2017 – 2021. Kilde:
Folkehelseinstituttet. Kommunehelsa statistikkbank. Internett: http://khs.fhi.no. Lastet ned (18.04.2022).
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Nettoinnvandring (SSB, 2021)
I 2021, var det registrert 195 tilfeller av innvandring til, og 95 tilfeller av utvandring fra
Holmestrand kommune. Dette utgjorde en nettoinnvandring på 100 personer, i 2021.
Nettoinnvandringen i Holmestrand har variert gjennom årene, med en økning fra 2020 til
2021.
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Linjegrafen viser nettoinnvandring for Holmestrand, 2017 – 2020. Statistikken er hentet fra SSB:
https://www.ssb.no/statbank/table/05426/tableViewLayout1/
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Personer som bor alene, +45 år (2021).
Aleneboende antas i større grad å være mer utsatt Økonomisk, Helsemessig og sosialt, når
sammenlignet med personer som bor med noen (10).
I 2021 var 2970 personer over 45 år var registrert som boende alene, tilsvarende 25,1% av
alle innbyggere i alder 45 år+. I følge folkehelseprofilen 2022, ligger Holmestrand signifikant
bedre an enn på andelen personer som bor alene, enn landet i helhet.


Datakvalitet: Kvaliteten på datagrunnlaget fra DSF rapporteres som svært gode for
statistiske formål.

Linjediagrammet viser en tidslinje av andel personer som bodde alene i Holmestrand, Fylket og Hele landet, fra
2017 - 2021. Grafen er hentet fra Folkehelseinstituttet. Kommunehelsa statistikkbank. Internett: http://khs.fhi.no.
Lastet ned (18.04.22).
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Helsetilstand
Overvekt- og fedme
Overvekt og fedme kan øke risikoen for utvikling av diverse livsstilsrelaterte sykdommer og
lidelser, som hjerte- og karsykdommer, type 2-diabetes, høyt blodtrykk og slitasjegikt i
hofter og knær. Overvekt og fedme kan også bidra til å øke risikoen for noen typer
kreftformer og ha en negativ påvirkning på psykiske helse (11).
Oversikten over overvekt og fedme baseres i denne sammenheng på indikatorer fra
selvopplyst KMI (kg/m2) ved sesjon 1 til forsvaret, første svangerskapskontroll, og fra
selvrapportert KMI fra fylkesundersøkelsen 2021.

KMI, sesjon 1.
Et glidende gjennomsnitt fra 2018-2021, viser at ca. 25% av jenter og gutter
rapporterte en KMI som falt innenfor kategorien for overvekt og fedme, ved
sesjon 1. Dette tilsvarte en større andel enn fylkes- og landsgjennomsnittet (22%)
i den samme tidsperioden.

Første svangerskapskontroll.
Ved første svangerskapskontroll, rapporterte et gjennomsnitt på 42% av kvinner
vektopplysninger tilsvarende overvekt og fedme i perioden 2016 – 2018 i
Holmestrand. Det er en høyere andel gjennomsnitt en hva som ble rapportert
som fylkes- og landsgjennomsnitt for den samme perioden (39% og 34%).

Andel med fedme, Holmestrand (Fylkesundersøkelsen, 2021).
21% av deltakerne fra Holmestrand som besvarte folkehelseundersøkelsen
2021, rapporterte en KMI (kroppsmasse indeks) som tilsvarte fedme (KMI over
30kg/m2). Den høyeste andelen i fylket var 29% og den laveste var på 15%, som
setter Holmestrand sin andel i midtsjiktet.
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Forventet levealder
Forventet levealder ansees som en god indikator på helsetilstanden på et nasjonalt nivå. På
kommunenivå kan indikatoren anvendes som en informativ kilde, tatt hensyn til tilfeldige
svingninger og hva dette betyr. I følge FHI har det skjedd en positiv økning i befolkningens
helsetilstand, spesielt de siste 10 årene. Gruppen som har høy utdanning og god lønn er den
gruppen hvor helsen har økt mest (6).
Menn i Holmestrand er forventet til å leve til de er 79,3 år, og kvinner til de er 83,5 år. Menn i
Holmestrand er forventet til å leve litt kortere enn snittet i landet (79,9 år) og fylket (79,5 år).
Kvinner i Holmestrand lever litt lengere enn fylkessnittet (83,4 år), samtidig litt lavere enn
landssnittet (83,8 år). Men uavhengig av dette, har den forventete levealderen i Holmestrand
sett en gradvis økning gjennom årene, i tråd med økningen på lands- og fylkesnivå.

Forventet levealder 2006 – 2020 (15 års gjennomsnitt)
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Folkehelseinstituttet. Kommunehelsa statistikkbank. Internett: http://khs.fhi.no. Lastet ned (18.04.22).

Fordelt på utdanningsnivå, er den forventede levealderen i gjennomsnitt 5 år lengere hos
de som fullført videregående eller høyere utdanning enn de som kun har fullført utdanning
på grunnskolenivå. I følge statistikken har forskjellen mellom utdanningsgruppene i
Holmestrand minsket noe gjennom årene.

Forventet levealder, forskjell mellom to
utdanningsgrupper (B)
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Folkehelseinstituttet. Kommunehelsa statistikkbank. Internett: http://khs.fhi.no. Lastet ned (18.04.22).
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Type 2-Diabetes.
I Norge er det Ca. 190 000 personer diagnostisert med type 2-diabetes. De største
risikofaktorene for utvikling av livsstilssykdommen er røyking og overvekt og fedme. Et sunt
kosthold, økt fysisk aktivitetsnivå og vektnedgang kan i noen tilfeller bidra til å holde
sykdommen under kontroll. Samtidig blir opp mot 70% av pasienter med type 2-diabetes
behandlet med blodsukkersenkende legemidler, som i denne sammenheng kan brukes som
indikator for omfanget av type 2-diabetes i Holmestrand (6).
I perioden 2018 – 2020, ble det rapportert et gjennomsnitt på 45,9 personer i
aldersgruppen 30 – 74 år, per 1000 innbygger, som hentet ut minst en resept til behandling
av type 2-diabetes. Dette er en liten økning fra gjennomsnittet registrert i perioden 20172019 og flere tilfeller per 1000 innbyggere enn hva som var registrert på lands- og
fylkesnivå i 2018 – 2020.

Brukere av legemidler til behandling av type 2-diabetes (30-74 år)
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Linjediagram viser antall brukere av legemidler til behandling av type 2-diabetes (per 1000) i Holmestrand, hele landet og fylket, fra
perioden 2013-2015 til 2018-2020. Kilde: Folkehelseinstituttet. Kommunehelsa statistikkbank. Internett: http://khs.fhi.no. Lastet ned
(18.04.22).
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Hjerte- og Karsykdom.
Hjerte- og karsykdommer en av de mest hyppige årsakene til død i Holmestrand, sammen
med kreftdiagnoser. Sykdomsgruppen skyldes en blanding av arvelige og livsstilsrelaterte
faktorer som høyt blodtrykk, kolesterolnivå, røyking og diabetes. Mange av dødsfallene som
følge av hjerte- og karsykdom skjer i høyere alder. Hjerte- og kardødeligheten er også høyere
i gruppen med lav inntekt og lav utdanningsnivå, sammenlignet med de som har høyere
utdanning (12).
I følge nasjonale tall, har det vært en nedgang hjerte- og karsykdomstilfeller i de siste
tiårene. Samtidig er det fortsatt flere som røyker, er inaktive og har et ugunstig kosthold i
befolkningen. Som risikofaktorer, kan dette tyde på at hjerte og karsykdom vil fortsette å
ramme flere i samfunnet (12).

Brukere av primærhelsetjenesten: hjerte- og karsykdom, i Holmestrand
(2018-2020).
I perioden 2018 – 2020, var i gjennomsnitt 105 personer (per 1000) i kontakt med
primærhelsetjenesten for hjerte- og karsykdom. Dette er et større gjennomsnitt enn hva
som ble rapportert for fylket og hele landet for øvrig. Fordelt på kjønn, var det flere tilfeller
hos menn enn damer. Historisk sett, viser statistikken til en synkende trend i
gjennomsnittet fra årene før, i tråd med hva som observeres i hele fylket og landet.

Primærhelstjenesten, brukere - Hjerte- og
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Linjediagram viser antall brukere av primærhelsetjenesten grunnet hjerte- og karsykdomsdiagnoser (per 1000) i Holmestrand, hele landet
og fylket, fra perioden 2015-2014 til 2018-2020. Kilde: Folkehelseinstituttet. Kommunehelsa statistikkbank. Internett: http://khs.fhi.no. Lastet
ned (18.04.22).
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Legemiddelbruk: Hjerte og karsykdommer i Holmestrand (2018 – 2020).
Et glidende gjennomsnitt fra perioden 2018 – 2020 viser et snitt på 150,5 personer (per
1000), som hentet ut minst en resept på legemidler mot hjerte- og karsykdommer
(ekskludert kolesterolsenkende midler) i Holmestrand. Holmestrand hadde et høyere
gjennomsnitt rapporteres for fylket (142,5) og hele landet (141,9) for den samme perioden.
Historisk sett, har snittet for Holmestrand sett en synkende trend i gjennomsnittet av
antall reseptuttak fra perioden 2014 – 2016 (154) til 2018 – 2020 (150,5).

Midler mot hjerte- og karsykdommer eksl. kolesterolsenkende
legemidler (C unntatt C10)
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Linjediagram viser antall brukere av midler mot hjerte- og karsykdommer (per 1000) i Holmestrand, hele landet og fylket, fra perioden 20132015 til 2018-2020. Kilde: Folkehelseinstituttet. Kommunehelsa statistikkbank. Internett: http://khs.fhi.no. Lastet ned (18.04.22).

Kolesterolsenkende midler, per 1000 innbygger (2018-2020).
Ser vi på bruken av kolesterolsenkende midler alene, viser statistikken til et gjennomsnitt
på 92,4 personer (per 1000) som tok ut minst en resept i perioden 2018 – 2020. Dette er et
høyere gjennomsnitt enn hva som ble rapportert på fylkes- og landsnivå i den samme
perioden. Historisk sett har snittet for Holmestrand sett en gradvis økning fra 2012 – 2014
(79,9) til 2018 – 2020 (92,4).
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Linjediagram x viser antall som tok ut minst en resept for kolesterolsenkende midler (per 1000) i Holmestrand, hele landet og fylket, fra
perioden 2013-2015 til 2018-2020. Kilde: Folkehelseinstituttet. Kommunehelsa statistikkbank. Internett: http://khs.fhi.no. Lastet ned
(18.04.22)

Sykehusinnleggelser og dødsfall (2018-2020).
I Holmestrand, ble et snitt på 16,1 personer, per 1000, enten lagt inn på sykehus eller døde
som følge av hjerte og karsykdom (15,1 personer innlagt på sykehus, og 1,7 personer døde)
i perioden 2018-2020. Holmestrand hadde et lavere gjennomsnitt enn fylket og hele landet,
med en nedgang i tilfeller per 1000 personer, sett opp mot gjennomsnittet fra årene før.
Gjennomsnittet av antall sykehusinnleggelser har vært høyere blant menn, og snittet for
dødsfall har vært høyere blant kvinner i Holmestrand.
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Linjediagram x viser et 3-årig gjennomsnitt av antall personer, per 1000 innbyggere, som har blitt lagt inn på
sykehus for hjerte- og karsykdom, og dødsfall forårsaket av hjerte-og karsykdom i Holmestrand (samlet), Fylket
og hele landet. Folkehelseinstituttet. Kommunehelsa statistikkbank. Internett: http://khs.fhi.no. Lastet ned
(18.04.22)
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Kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS)
KOLS er en alvorlig lungesykdom som kan gi betydelig funksjonsnedsettelse. Den største
risikofaktoren for sykdomsutvikling er sigarettrøyking. Jo mer og jo lengere du røyker,
desto større er risikoen for KOLS. Personer som allerede har utviklet KOLS står også i større
fare for å utvikle andre sykdommer som hjerte- og karsykdom, beinskjørhet, lungekreft og
depresjon (13).

KOLS, spesialisthelsetjenesten (45 år+) (2015 – 2017).
I følge et 3-årig snitt fra perioden 2015 – 2017, var 3,7 personer i aldersgruppen 45 år+ (per
1000) i Holmestrand innlagt på sykehus som følge av KOLS. Dette var et høyere snitt enn
hva som var registrert for fylket (3.1) og for hele landet (3,3) i den samme perioden.
Historisk sett, har snittet for innleggelser ifb. med KOLS hatt en økning.

Linjediagram viser et glidende gjennomsnitt av antall personer (per 1000 innbygger) som ble innlagt på sykehus, i forbindelse med KOLS, i
perioden 2010 -2012, 2011 – 2013, 2012 – 2014 og 2013 – 2015, 2014 – 2016 og 2015 - 2017, i Holmestrand, Vestfold og Telemark, og Hele
landet. Folkehelseinstituttet. Kommunehelsa statistikkbank. Internett: http://khs.fhi.no. Lastet ned (18.04.22)

Demens
Basert på demensprevalensen utregnet ved bruk av data fra HUNT4 og studien
Ungdemens i Trøndelag (2019), var det for 2020 i Holmestrand estimert et antall på 478
personer med demens (1,94%). Befolkningen i Holmestrand er eldre enn gjennomsnittet i
Norge, og har derfor også en høyere andel med demens. Samtidig estimeres det en noe
lavere andel for Holmestrand, enn for hele fylket (2,15% i 2020).
Tatt i betraktning en økning i innbyggertallet med 20.52% i 2050, antas demensandelen å
øke med 119,7% i 2050. Dette vil tilsvare en andel på 4,25% av befolkningen, når
sammenlignet med andelen i 2020 (14).
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Muskel- og skjelett
I Norge er muskel- og skjelettsykdommer den vanligste årsaken til uførhet og sykefravær.
Tilfeller av muskel og skjelettsykdommer, skader og plager sees ofte i sammenheng med
alderdom, en stillesittende og inaktiv tilværelse, samt overvekt. Samtidig er det ulike
risikofaktorer knyttet til de forskjellige muskel- og skjelettdiagnosene (15).
Muskel- og skjelettsykdommer, skader og plager rapporteres mer hyppig i gruppen med lav
sosioøkonomisk status (15). Som en sosial helseforskjell, er dette en forskjell som
samfunnet må arbeide for å utjevne.
I 2018-2020, var et snitt på 331 personer i kontakt med primærhelsetjenesten grunnet
muskel- og skjelettrelaterte plager og sykdomsdiagnose (brudd og skader ekskludert) (3 års
glidende gjennomsnitt). Holmestrand hadde i denne perioden flere personer i kontakt med
primærhelsetjenesten når sammenlignet med snittet for fylket (316) og signifikant dårligere
an enn snittet for hele landet (316) (folkehelseprofilen, 2022). Statistikken viser til et større
antall kvinner (374) i kontakt med helsetjenesten, enn menn (291) (per 1000 innbygger). Det
var også flere tilfeller i aldersgruppen 45 -74 år (443), enn 0 – 44 år (261), med det største
antallet tilhørende kvinner i aldersgruppen 45 – 74 år (509).

Muskel og skjelett (ekskl. brudd og skader (L01-L29, L70-71 og L8299))*
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Linjediagram viser et glidende gjennomsnitt av antall personer (per 1000 innbygger) som har vært i kontakt med primærhelsetjenesten
grunnet muskel- og skjelett i 2015 -2017, 2016 – 2018, 2017 – 2019 og 2018 – 2020, i Holmestrand, Vestfold og Telemark, og Hele landet. Kilde:
Folkehelseinstituttet. Kommunehelsa statistikkbank. Internett: http://khs.fhi.no. Lastet ned (18.04.22)
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Ser vi kun på antall personer i kontakt med primærhelsetjenesten i forbindelse med
muskel og skjelettplager, ser vi en økning fra 2014 – 2016, til 2017 – 2019.
Samtidig har muskel- og skjelettsykdomsdiagnoser sett en nedgang.
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Linjediagram viser et glidende gjennomsnitt av antall personer (per 1000 innbygger) som har vært i kontakt med primærhelsetjenesten
grunnet muskel- og skjelettplager og sykdomsdiagnoser (indikatorer hver for seg) i 2015 -2017, 2016 – 2018, 2017 – 2019 og 2018 – 2020, i
Holmestrand, Vestfold og Telemark, og Hele landet. Kilde: Folkehelseinstituttet. Kommunehelsa statistikkbank. Internett: http://khs.fhi.no.
Lastet ned (18.04.22)

Søvnproblemer
Som en indikator på søvnproblemer blant innbyggerne i Holmestrand, kan Ungdataundersøkelsen og fylkesundersøkelsen 2021 vise til selvrapportert søvnproblemer.
I Ungdata- undersøkelsen rapporterte 38% ungdommer at de hadde vært «ganske plaget»
eller «veldig plaget» av søvnproblemer i løpet av den siste uken før undersøkelsen. I
fylkesundersøkelsen rapporterte 13% av deltakerne (18+ år) fra Holmestrand at de hadde
søvnproblemer. Den høyeste andelen i fylket var 17% og den laveste var 9%.

Tannhelse
73% av deltakerne (18+ år) fra Holmestrand vurderte sin egen tannhelse som god eller
svært god, i fylkesundersøkelsen 2021. Samtidig rapporterte 13% at det er mer enn to år
siden de var hos tannlege eller tannpleie.
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Psykisk helse
Psykiske plager, depresjon, angstlidelser og personlighetsforstyrrelser ansees å ha en
moderat grad av arvelighet, med miljøfaktorer som en betydelig faktor for lidelsene.
Følelsen av, og troen på det å kunne overkomme og mestre utfordringer i livet, samt en
god selvfølelse, viser seg å kunne ha en stor betydning for god psykisk helse hos
mennesker. Opplevelsen av å ha et trygt og nært sosialt forhold til andre mennesker kan
også akte som en beskyttende faktor for daglige og vedvarende belastninger og
traumatiske hendelser, anerkjent som risikofaktorer for psykiske lidelser (7).

Psykiske symptomer og lidelser (samlet), primærhelsetjenesten
Fra perioden 2018 – 2020 var i gjennomsnitt 180 personer (0-74 år), per 1000 innbygger, i
kontakt med primærhelsetjenesten grunnet psykiske symptomer og lidelser. Dette er flere
enn snittet i fylket (173) og hele landet (160). Historisk sett, i likhet med fylket og hele
landet, har antallet personer i kontakt med primærhelsetjenesten sett en økning. Fordelt
på aldersgruppene, viser statistikken til en spesielt stor økning i tilfeller (per 1000) i
aldersgruppen 15 – 24 år.
Psykiske symptomer og lidelser (P01-29 og P70-99) 0-74 år.
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Linjediagram viser et glidende gjennomsnitt av antall personer (per 1000 innbygger) som har vært i kontakt med primærhelsetjenesten
grunnet psykiske symptomer og lidelser, i perioden 2015 -2017, 2016 – 2018, 2017 – 2019 og 2018 – 2020 i Holmestrand, Vestfold og
Telemark, og Hele landet. Kilde: Folkehelseinstituttet. Kommunehelsa statistikkbank. Internett: http://khs.fhi.no. Lastet ned (18.04.22)
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Psykiske lidelser, primærhelsetjenesten
I følge kommunehelsa, var et snitt på 94 personer (per 1000) fra Holmestrand i kontakt
med primærhelsetjenesten grunnet psykiske lidelser, i perioden 2018 - 2020. Historisk sett,
har spesielt aldersgruppen 15 – 24 år sett en økning i antallet som har vært i kontakt med
primærhelsetjenesten grunnet psykiske lidelser.
Et snitt på 49 personer var i kontakt i forbindelse med affektive og depressive lidelser og 27
grunnet angstlidelser (per 1000 innbygger) i perioden 2018 – 2020. Sett opp mot snittet for
hele landet og fylket, hadde Holmestrand et større antall (per 1000) i kontakt med
primærhelsetjenesten grunnet psykiske lidelser (samlet indikator), affektive og depressive
lidelser, og angstlidelser (indikatorer hver for seg).
Brukere av primærhelsetjenesten: Psykiske lidelser, affektive og depressive lielser,
angstlidelser (0-74 år)
Per 1000, standardisert
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Linjediagram viser et glidende gjennomsnitt av antall personer (per 1000 innbygger) som har vært i kontakt med primærhelsetjenesten
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Psykiske lidelser (P70-99), fordelt på aldersgrupper, Holmestrand
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Linjediagram viser et glidende gjennomsnitt av antall personer (per 1000 innbygger) som har vært i kontakt med primærhelsetjenesten
grunnet psykiske lidelser, fordelt på tredelt aldersgrupper, i perioden 2015 -2017, 2016 – 2018, 2017 – 2019 og 2018 – 2020 i Holmestrand,
Vestfold og Telemark, og Hele landet. Kilde: Folkehelseinstituttet. Kommunehelsa statistikkbank. Internett: http://khs.fhi.no. Lastet ned
(18.04.22)

Psykiske symptomer
I 2018 – 2020, var i snitt 118 personer (pr. 1000) i kontakt med primærhelsetjenesten
grunnet psykiske symptomer. Snittet for fylket var 117 og 109 for hele landet i den samme
perioden. I likhet med tallene for fylket og hele landet, har antallet brukere av
primærhelsetjenesten grunnet psykiske symptomer sett en økning i Holmestrand.
Brukere av primærhelsetjenesten, Psykiske symptomer (0-74 år)
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Linjediagram viser et glidende gjennomsnitt av antall personer (per 1000 innbygger) som har vært i kontakt med primærhelsetjenesten
grunnet psykiske symptomer, i perioden 2015 -2017, 2016 – 2018, 2017 – 2019 og 2018 – 2020 i Holmestrand, Vestfold og Telemark, og Hele
landet. Kilde: Folkehelseinstituttet. Kommunehelsa statistikkbank. Internett: http://khs.fhi.no. Lastet ned (18.04.22)
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Psykisk helseplager, Ungdata 2021.
Selv om Ungdata undersøkelsen ikke egner seg til å fange opp depresjon eller depressive
lidelser ut fra klinisk kriterier, kan undersøkelsen gi informasjon om hverdagsplager som
kan være utfordrende for ungdom. Av ungdomsskoleelevene i Holmestrand, rapporterte
19% å ha opplevd mange psykiske plager de siste syv dagene før undersøkelsen. En større
andel jenter rapporterte psykiske plager enn hos gutter, og en større andel ble rapportert i
2021 når sammenlignet med 2013 og 2017 (13%).
Andelen for fylket var 18% og 16% for hele landet. I følge folkehelseprofilen 2022 (FHI,
2022) er andelen rapportert psykiske helseplager i Holmestrand ikke signifikant forskjellig
fra andelen for hele landet.

Fylkesundersøkelsen – psykiske plager i Holmestrand 2021
Av totalt 1830 deltakere fra Holmestrand, rapporterte 15% psykiske plager (en score på
mer enn to på HSCL-5). Holmestrand sin andel ble rangert som den fjerde høyeste andelen
i fylket, hvor den høyeste andelen var 16% og den laveste 11%.
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Kreft
Kreft er en fellesbetegnelse for flere sykdommer, hvor ett av tre tilfeller sees i
sammenheng med levevaner som sigarettrøyking, alkohol, kosthold og fysisk aktivitet. Et
fokus på befolkningens levevaner kan derfor være med å bidra til å minske forekomsten av
kreft i samfunnet. En større forekomst av kreft og dødelighet sees i befolkningsgruppen
med lavere utdanningsnivå, når sammenlignet med gruppen med universitetsutdanning
(16).

Nye tilfeller av kreft, alle kreftformer totalt. I perioden 2011 – 2020, var det
rapportert et gjennomsnitt på 653 nye tilfeller av kreft (per 100 000) i Holmestrand. Antall
nye tilfeller for hele landet var 638 og 660 for fylket i den samme perioden. I likhet med
fylket- og hele landet, har det for øvrig vært en økende trend av antall nye tilfeller kreft
(alle kreftformer totalt) i Holmestrand. Den største antall nye tilfeller kreft (ekskludert
brystkreft og prostatakreft) ble rapportert for kreft i fordøyelsessystemet (gjennomsnitt på
138 nye tilfeller). Flere nye tilfeller av kreft rapporteres hos menn enn hos kvinner (per
100 000).

Kreft, nye tilfeller, alle aldre
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Linjediagram viser et glidende gjennomsnitt av antall nye tilfeller av kreft (per 100 000) i Holmestrand, Vestfold og Telemark, og Hele landet.
Kilde: Folkehelseinstituttet. Kommunehelsa statistikkbank. Internett: http://khs.fhi.no. Lastet ned (18.04.22)
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Kvinner, nye tilfeller kreft (per 100 000)
I perioden 2011- 2020, var det registrert et gjennomsnitt på 119 nye tilfeller av brystkreft,
118 tilfeller av kreft i fordøyelsesorganer, 63 tilfeller av lungekreft og 70 nye tilfeller av
hudkreft blant kvinner i Holmestrand. Brystkreft var den mest hyppigste kreftformen hos
kvinner i Holmestrand, etterfulgt av kreft i fordøyelsesorganet.
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Grafen viser et glidende gjennomsnitt av antall nye tilfeller av kreft i fordøyelsesorganer, lungekreft, hudkreft og brystkreft hos kvinner (per
100 000) i Holmestrand, Vestfold og Telemark, og Hele landet. Kilde: Folkehelseinstituttet. Kommunehelsa statistikkbank. Internett:
http://khs.fhi.no. Lastet ned (18.04.22)
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Nye tilfeller av kreft: Menn (per 100 000)
Et gjennomsnitt av perioden 2011 – 2020, viser til 185 nye tilfeller av prostatakreft, 108
tilfeller av hudkreft, 62 tilfeller av lungekreft og 103 nye tilfeller av tykk- og endetarmskreft
(per 100 000). Prostatakreft rapporteres som den mest hyppigste kreftformen, etterfulgt av
kreft i fordøyelsesorganer.
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Grafen viser et glidende gjennomsnitt av antall nye tilfeller av kreft i fordøyelsesorganer, lungekreft, hudkreft og brystkreft hos menn (per
100 000) i Holmestrand, Vestfold og Telemark, og Hele landet. Kilde: Folkehelseinstituttet. Kommunehelsa statistikkbank. Internett:
http://khs.fhi.no. Lastet ned (18.04.22)
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Tidlig død forårsaket av kreft (gjennomsnitt: 2011 – 2020)
I Holmestrand var det i perioden 2011-2020, registrert i gjennomsnitt 122,5 tilfeller (per.
100 000) av tidlig død forårsaket av kreft. Dette er flere registrerte tilfeller enn fylkes- og
landsgjennomsnittet i den samme perioden. Statistikken viser også til flere tilfeller av
tidlig død blant menn, enn hos kvinner i kommunen, en kjønnsforskjell som også
observeres i statistikken for hele landet.

Tidlig død, kreft (0-74 år), Holmestrand
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Grafen viser et glidende gjennomsnitt av antall tilfeller av tidlig død grunnet kreft, fordelt på kjønn, (per 100 000) i Holmestrand. Kilde:
Folkehelseinstituttet. Kommunehelsa statistikkbank. Internett: http://khs.fhi.no. Lastet ned (18.04.22)
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Helserelatert atferd
Fysisk aktivitet
Regelmessig fysisk aktivitet kan forebygge utvikling av fedme og overvekt, muskel- og
skjelettplager, type- 2 diabetes, hjerte- og karsykdommer og noen kreftformer. I følge
handlingsplanen for fysisk aktivitet 2020 – 2029, tilbringer vi alt for mye tid sittende i ro og
vi er alt for lite aktive. Aktivitetsnivået synker i tråd med alderen, en nedgang som starter
allerede i tidlig alder (22).
Det er generelt vanskelig å kartlegge fysisk aktivitet i befolkningen, og indikatorene
baseres som oftest på selvrapportert fysisk aktivitet. I dette tilfelle vil resultater fra
Ungdata 2021, sesjon 1 og fra fylkesundersøkelsen 2021 akte som indikatorer for fysisk
aktivitet/inaktivitet i Holmestrand.
I følge nasjonale retningslinjer, burde alle barn og unge være minst 60 minutter fysisk
aktive hver dag, i moderat til høy intensitet. Voksne anbefales å være regelmessig fysisk
aktive i minst 150 – 300 minutter moderat, eller 75 – 150 minutter med høy intensitet i
uken. Uavhengig av alder, anbefales alle å begrense tiden sittende stille (Handlingsplanen
for fysisk aktivitet 2020-2029).

Lite fysisk aktive, barn og unge (UngData 2021).
17% av elevene på ungdomsskolene rapporterte i Ungdata 2021 at de var fysisk aktiv
til punktet hvor de ble andpusten eller svett «aldri», «Sjelden», eller «1-2 ganger i
måneden». Andelen for ungdomsskolene var 13% i 2013 og 2017. Samtidig
rapporterte 77% at de trener minst en gang i uken.

Trener sjeldnere enn ukentlig, oppgitt ved sesjon 1.
I 2020 – 2021 rapporterte et gjennomsnitt på 30% av innbyggere fra Holmestrand at
de trente sjeldnere enn ukentlig, ved sesjon 1. Andelen for fylket var 29% og 27% for
hele landet i den samme perioden.

Fysisk aktivitet, fylkesundersøkelsen 2021:
I folkehelseundersøkelsen 2021, rapporterte 21% av deltakerne fra Holmestrand at
de var minst 30 minutter moderat fysisk aktive fire dager i uken eller mer. Andelen for
fylket var 20%.

Skjermtid (Ungdata, 2021).
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Barn og unge bruker mye av sin tid foran skjermer, en vane som viser seg å øke med
alderen i ungdomsårene. Det er påvist at mye stillesitting har en negativ påvirkning på
barn og unges helse. Med en sammenheng mellom stillesitting og kroppsvekt, kognitiv
utvikling og motoriske ferdigheter. Mye stillesitting vil også kunne gi en økt risiko for
hjerte- og karsykdommer.
I Ungdata undersøkelsen 2021, rapporterte 77% av elevene på ungdomsskolene å bruke
minst tre timer daglig foran en skjerm. 27% rapporterte et forbruk på 4-6 timer og 25%
rapporterte å sitte mer enn 6 timer foran en skjerm, daglig. Andelen for 2021 (77%) er
vesentlig høyere enn andelen for 2017 (63%).

Søylediagram viser andel av elevene på ungdomstrinnet i Holmestrand som rapporterte å bruke mer enn tre timer foran en
skjerm daglig, i 2017 og 2021. Kilde: Ungdata, 2021.

Kosthold.
Et sunt og variert kosthold er viktig for både fysisk og psykisk helse. Det er mange som
spiser et variert kosthold i Norge, men ikke mange nok. I følge FHI, spiser flere av oss for
mye sukker, mettet fett og salt i hverdagen. Vi spiser også for lite grønnsaker, grove
kornprodukter, fisk og frukt (17). Dessverre har vi ikke et godt nok datagrunnlag på
kostholdet i Holmestrand, foruten resultater fra fylkesundersøkelsen 2021, som i denne
sammenheng brukes som en indikator på kostholdet i Holmestrand.
Sukkerholdige drikke (fylkesundersøkelsen 2021)
- 28% fra Holmestrand svarte at de vanligvis drakk sukkerholdig drikke 2-3 ganger i
uken eller oftere.
Frukt og bær (fylkesundersøkelsen 2021)
- 33% fra Holmestrand svarte at de spiste frukt eller bær daglig eller oftere.
Grønnsaker (fylkesundersøkelsen 2021)
- 48% fra Holmestrand rapporterte at de spiste grønnsaker daglig eller oftere.
Fisk (fylkesundersøkelsen 2021)
- 50% av deltakerne i fylkesundersøkelsen fra Holmestrand rapporterte at de spiste
fisk 2-3 ganger i uken eller oftere.

Egenvurdert helse
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Egenvurdert helse er ansett som en viktig indikator for sykelighet i befolkningen, i likhet
med andre indikatorer på helse.
71% fra Holmestrand vurderte sin egen helse god eller svært god. I rangeringen av
kommunene i fylket, ligger andelen for Holmestrand i midten. Holmestrands andel er lik
som andelen for Vestfold og Telemark (71%).
62% av ungdomsskoleelevene fra Holmestrand rapporterte at de var fornøyd med sin egen
helse. Ved sammenligning, har Holmestrand en mindre andel ungdomsskoleelever som er
fornøyd med sin egen helse enn snittet for hele landet (70%). Historisk sett, rapporteres
det en mindre andel i ungdomsskolene som er fornøyde med sin egen helse i 2021, når
sammenlignet med 2013 og 2017.

Søylediagrammet viser andelen elever fra ungdomsskolene i Holmestrand som rapporterte å være fornøyd med sin egen
helse, i Ungdata 2021, 2017 og 2013.

Tobakk
Spesielt sigarettrøyking er anerkjent som en enkeltfaktor for utvikling av sykdom, tap av
friske leveår og for tidlig død i befolkningen. Det er stadig en del av befolkningen som
røyker, samtidig som at det har blitt færre og færre igjennom årene (6).
Røyk og snusbruk hos ungdom (Ungdata,2021)
3% av elevene på ungdomstrinnet rapporterte å røyke og 5% rapporterte å snuse ukentlig
eller daglig.
Sigarettrøyking og snusing, voksne (Fylkesundersøkelsen 2021)
9% av deltakerne fra Holmestrand rapporterte i folkehelseundersøkelsen å være dagligrøykere og 11% rapporterte at de snuste daglig. I forhold til andelen for resten av
kommunene i fylket, ligger Holmestrand forholdsvis lavt ned på rangeringen.
Røyking, første svangerskapskontroll (2016-2020).
Basert på et 5 års overlappende gjennomsnitt fra 2016 - 2020, viser statistikken til en andel
på 4,3% av kvinner som rapporterte at de røyket ved første svangerskapskontroll, et snitt
som var 28% høyere enn tallet for hele landet. Sett tilbake til andelen for perioden 2010 –
2014, har andelen sunket vesentlig frem til 2016-2020, i tråd med nedgangen for fylket- og
hele landet.
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Linjediagrammet viser andel (prosent) kvinner fra Holmestrand (glidende gjennomsnitt) som rapporterte å røyke ved første
svangerskapskontroll. Folkehelseinstituttet. Kommunehelsa statistikkbank. Internett: http://khs.fhi.no. Lastet ned (18.04.22)

Alkoholforbruk
Det er generelt lite statistikk på kommunenivå, som indikator for alkoholforbruk i
Holmestrand. I denne sammenheng vil resultater fra Ungdata- og fylkesundersøkelsen 2021
som en indikator på alkoholforbruket i Holmestrand kommune.
Alkoholforbruk, Ungdom (Ungdata 2021).
I Ungdata 2021, rapporterte 18% av elevene på ungdomsskolene å ha vært beruset på
alkohol i løpet av året. Sammenlignet med gjennomsnittet i fylket- og hele landet (13%),
hadde Holmestrand en større andel ungdomsskoleelever som rapporterer å ha vært beruset
det siste året. Andelen rapportert i 2021, var også høyere enn hva som var rapportert i
tidligere undersøkelser blant ungdomsskoleelever.
Alkoholforbruk, voksne (Fylkesundersøkelsen 2021).
I folkehelseundersøkelsen 2021, rapporterte 23% av deltakerne fra Holmestrand, at de
drakk alkohol to ganger i uken eller oftere. Den laveste andelen i fylket var på 14% og den
høyeste 36%.
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Bruk av hasj eller marihuana, ungdata(2021).
I 2021, rapporterte 4% av elevene på ungdomsskolene at de hadde brukt hasj eller
marihuana det siste året. Den laveste andelen ble rapportert på 8.trinn, med en gradvis
økning i 9 og 10. trinn. Sammenlignet med resultatene fra undersøkelsen i 2013 og 2017, ble
det i 2021 rapportert en større andel av elever på ungdomsskolen som har tatt bruk av hasj
eller marihuana i løpet av det siste året. I tillegg, rapporterte 19% å ha blitt tilbudt hasj eller
marihuana i løpet av det siste året, en andel som er 11 prosentpoeng høyere enn
undersøkelsen i 2017.
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Oppvekst og levekårsforhold
Inntekt, arbeid og stønad
Økonomi og inntekt er en faktor som er grunnleggende i påvirkningen av befolkningens
helse. Det er det tydelige helseforskjeller mellom de med god økonomi og de med dårlig
økonomi. Som et eksempel viser forskning til at den gruppen med lav inntekt har større
sannsynlighet for dårlig selvopplevd helse, sykdom og tidlig død, når sammenlignet med
gruppen som har høy inntekt (6)

Medianinntekt per husholdning, etter skatt (2019)
Per 2019, hadde husholdningene i Holmestrand en medianinntekt på 558 000, etter skatt.
Dette utgjorde en medianinntekt som var 36 000 kr høyere enn fylkessnittet og 18 000
høyere enn landssnittet. Fra 2015 til 2019, har medianinntekten i Holmestrand økt med
50 000kr.


Datakvalitet: Noen feil ifb. med innsamling og bearbeiding av dataen er vanskelig å
unngå, slike feiltyper ansees å være relativt ubetydelige.

Linjediagrammet viser media inntekten per husholdning (etter skatt) i 2015 - 2019, for Holmestrand, Fylket og hele landet. Kilde:
Folkehelseinstituttet. Kommunehelsa statistikkbank. Internett: http://khs.fhi.no. Lastet ned (18.04.22).
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Inntektsulikhet, Gini (2019)
Statistikken viser en litt lavere inntektsulikhet blant innbyggerne i Holmestrand, når
sammenlignet med fylkes- og landssnittet i 2019 (Gini-koeffisient: 0,22). Koeffisient for
fylket- og hele landet var henholdsvis 0,24 og 0,25, i 2019. En Gini-koeffisient brukes for å
indikere graden av inntekstulikhet. Tallene tydes i en skalering fra 0-1, hvor 1 representerer
en stor grad av inntektsulikhet og 0 en liten grad av ulikhet.
Historisk sett, har inntektsulikheten i Holmestrand holdt seg stabil fra perioden 2015 – 2019,
med unntak av en nedgang fra 0,23 i 2016, til koeffisient på 0,22 i 2019.


Datakvalitet: Feil ved innsamling og bearbeiding av dataen kan ha oppstått. I følge
SSB, er disse feiltypene ansett som relativt ubetydelige.

Linjediagrammet viser en tidslinje av inntektsulikhet (Gini-koeffisent) i Holmestrand, fylket og hele landet fra
2015 – 2019. Kilde: Folkehelseinstituttet. Kommunehelsa statistikkbank. Internett: http://khs.fhi.no. Lastet ned
(18.04.22).
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Barnefattigdom (Bufdir, 2019).
I 2019 var det registrert 422 barn i alder 0-17 år boende i husholdninger med vedvarende
lavinntekt, tilsvarende 9,2% av alle barn og unge mellom 0-17 år i Holmestrand. Andelen
for fylket var 13,8% og hele landet var 11,7% for den samme perioden.
Frem til 2019, har andel barn i husholdninger med vedvarende lavinntekt sett en økning,
med unntak av en nedgang i 2016, etterfulgt av en gradvis økning frem til 2019.

 Datakvalitet: Indikatoren for barnefattigdom burde ikke tolkes alene, og burde
sees i sammenheng med lokale forhold (Bufdir, 2021).

Barn i husholdninger med vedvarende lavinntekt (Bufdir, 2013
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Linjediagrammet viser andel barn i Holmestrand som bor i husholdninger med vedvarende lavinntekt, i perioden 2013 –
2019. Grafen er hentet fra: https://bufdir.no/Statistikk_og_analyse/Barnefattigdom/#/3802/omfang#barn-i-husholdningermed-vedvarende-lavinntekt-(2019)
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Sysselsetting i Holmestrand (SSB, 2021).
I følge SSB (2021), var 66,5% av Holmestrands befolkning i aldersgruppen 15 – 74 år
sysselsatt i 2021. Fordelt på kjønn, var 69,8% av menn sysselsatt og 63,2% kvinner sysselsatt
i 2021. Holmestrand hadde i 2021 en større andel sysselsatte enn flere nærliggende
kommuner, med unntak av Tønsberg.

Andel sysselsatte i befolkningen per 4.kvartal (2021)
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Søylediagram viser andel sysselsatte fordelt på 6 aldersgrupper, i Holmestrand, per 2020. Kilde:
https://www.ssb.no/statbank/table/06445/tableViewLayout1/

Hva innbyggerne i Holmestrand jobber med, 2020
I 2020 jobbet flest antall innbyggere i Holmestrand i yrker innen varehandel, hotell og
restaurant, samferdsel, finanstjeneste, forretningsmessig tjenester og eiendom (4258
innbyggere). Sekundærnæringer (3073 innbyggere) og helse- og sosialtjenester (2498
innbyggere) lå på en andre og tredjeplass.

52

Hva innbyggerne i Holmestrand jobber med, 2020
Varehandel, hotell og restaurant,
samferdsel, finanstjen.,
forretningsmessig tjen., eiendom

442 253
723

Sekundærnæringer
789
4258
Helse- og sosialtjenester

Undervisning
2498
Off.adm., forsvar, sosialforsikring

Personlig tjenesteyting

Jordbruk, skogbruk og fiske

3073

Kilde: SSB: 13122: Sysselsatte per 4. kvartal, etter næring (SN2007), statistikkvariabel, år og region

Hvor innbyggerne i Holmestrand jobber, 2021.
I 2021, jobbet størst antall innbyggere i Holmestrand, i Holmestrand (5135 innbyggere), etterfulgt
av Drammen (2226 innbyggere), Oslo kommune (1157 innbyggere) og Tønsberg (1020 innbyggere).

Arbeidsstedskommune

Hvor jobber innbyggerne i Holmestrand, 2021
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Kilde: 03321: Sysselsatte (15-74 år) per 4. kvartal. Pendlingsstrømmer, etter bostedskommune, statistikkvariabel,
år og arbeidsstedskommune
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Arbeidsledighet, per Januar måned (2016 – 2020, kommunehelsa).
Andel arbeidsledighet i Holmestrand har sett en nedgang fra 2017 og til 2020. Statistikken
fra 2020 viser til en arbeidsledighet på 1,9% (aldersgruppen 15 -74 år).
I likhet med snittet i fylket (1,9%), hadde Holmestrand en litt større andel arbeidsledighet
enn snittet for landet (1,7%) i 2020. Indikatoren omfatter alle personer som er oppført i NAVs
arbeidssøkerregister per januar måned, som enten helt arbeidsledig eller som deltagende i
et arbeidsmarkedstiltak.


Datakvalitet: Tallene over registrerte arbeidsledige regnes som sikre.

ar

Linjediagram viser en tidslinje av andel arbeidsledige innbyggere i Holmestrand, Fylket og hele landet, for perioden 2016-2020. Grafen er
hentet fra Folkehelseinstituttet. Kommunehelsa statistikkbank. Internett: http://khs.fhi.no. Lastet ned (dato).
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Registrert som helt arbeidsledige, prosent av Holmestrands arbeidsstyrke
(Januar 2020 – Februar 2022, Nav).
Holmestrand hadde en stor økning i andel helt arbeidsledige i starten av år 2020 (9,6% i
Mars 2020), som følge av nedstengingen av Norge grunnet Korona. Ifølge Nav, har andelen
innbyggere fra Holmestrand som har registrert seg som helt arbeidsledige i Nav, sett en
gradvis nedgang frem til februar 2022 (2,8% tilsvarende 350 personer)

Prosent av arbeidsstyrken registrert helt ledige, Januar 2020 - Februar 2022
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Kilde: https://www.nav.no/no/nav-og-samfunn/statistikk/arbeidssokere-og-stillinger-statistikk/relatertinformasjon/arkiv-helt-ledige.2020
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Mottakere av stønad til livsopphold (20 – 66 år) (2019).
I 2019, mottok en andel på 18% av Holmestrands befolkning, i aldersgruppen 20 – 66 år,
stønad til livsopphold. I følge Folkehelseprofilen 2021, ligger Holmestrand signifikant
dårligere an enn landet som helhet. Andelen har holdt seg relativt stabilt fra 2014-2019, med
unntak av en prosentnedgang i 2017 fra 19% til 18% i 2019. Andel mottakere av stønad var
høyere hos kvinner, enn hos menn i Holmestrand.


Datakvalitet: Data baseres på individregistreringer i NAV og er i prinsippet
komplette

Søylediagram viser andel mottakere av stønad til livsopphold, andel kvinner og andel menn hver for seg, i Holmestrand, Vestfold og
Telemark og Hele landet. Grafen er hentet fra Folkehelseinstituttet. Kommunehelsa statistikkbank. Internett: http://khs.fhi.no. Lastet ned
(dato).

56

Mottakere av uføretrygd (2021)
I september 2021, mottok 13,8% av Holmestrands befolkning, i alder 18 – 67år, uføretrygd
ifølge (NAV 2021). Andelen mottakere av uføretrygd har økt med 0,2 prosentpoeng fra
september 2020 og til sept. 2021.
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Kilde: NAV, PST220 Mottakere av uføretrygd. Fylke og kommune. Antall og andel. Geografi 2020
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Gjennomføring i videregående opplæring totalt (2018-2020).
Utdanning har en vesentlig betydning for livskvalitet i befolkningen og frafall i videregående
utdanning kan påvirke ens muligheter i arbeidslivet negativt (3).
Holmestrands folkehelseprofil (2022) viser til at kommunen ligger signifikant dårligere an
enn landet som helhet i andelen som fullfører videregående opplæring. I følge statistikken
for Holmestrand, fullførte 75% videregående opplæring i perioden 2018 -2020 (3 års
glidende gjennomsnitt), med en større andel jenter (79%) enn gutter (70%) som
gjennomførte. Snittet for både fylket var og hele landet lå på 78% i den samme perioden.
Datakvalitet: Brukt med varsomhet og i kombinasjon med lokalkunnskap kan indikatorene
antyde noe om risikoen for vedvarende levekårs- og helseproblem i en del lokalsamfunn.

Linjegraf viser andel gjennomføring i videregående opplæring totalt, i Holmestrand, fylket og hele landet, for
perioden 2012 – 2019. Grafen er hentet fra Folkehelseinstituttet. Kommunehelsa statistikkbank. Internett:
http://khs.fhi.no. Lastet ned (18.04.22).
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Fullført videregående eller høyere utdanningsnivå, 30 -39 år
(2021).
I følge folkehelseprofilen 2022, ligger Holmestrand signifikant dårligere an enn landet i
helhet i andelen personer i alder 30 – 39 år som har fullført videregående eller høyere
utdanningsnivå (78%). Av disse hadde 39% gjennomført videregående og 39% høyere
utdanning.

Søylediagram viser andelen av befolkningen i alder 30 – 39 år, som har fullført videregående og andelen som har fullført høyere utdanning, i
Holmestrand, fylket og hele landet. Grafen er hentet fra Folkehelseinstituttet. Kommunehelsa statistikkbank. Internett: http://khs.fhi.no.
Lastet ned (18.04.22).

Andel barn 1-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-5 år, i
Holmestrand (SSB, 2021).
I 2021, gikk 94,7% av alle barn i aldersgruppen 1-5 år i Holmestrand, i barnehage. Andelen
for hele landet, uten Oslo, var 93,6% i den samme perioden. 43,2% av alle barna med
barnehageplass i Holmestrand hadde plass kommunal barnehage.
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Bemanning i barnehager (2021)
I følge oppvekstprofilen 2022, ligger Holmestrand signifikant dårligere an enn lande i
helhet i andel barn som går i barnehager som oppfyller normene for bemanning og
pedagogtetthet, av alle barn som går i barnehage (55%). I 2021 gikk 87% av barn (alle barn
som går i barnehage i Holmestrand kommune) i barnehager som oppfyller normene for
bemanning, og 55% gikk i barnehage som oppfylte normene for pedagogtetthet. Både
indikatoren for bemanning og pedagogtetthet har sunket fra andelen i 2020.
Datakvalitet: Opplysningene leveres og godkjennes av hver barnehage. Kommunen
kontrollerer og godkjenner rapporteringen. Fylkesmannen utfører ytterligere
kvalitetskontroller og godkjenner skjemaene. Utdanningsdirektoratet har det overordnede
ansvaret og utfører også egne kontroller av rapporterte opplysninger.

Søylediagram viser andel barn av alle barn som går i barnehage, som går i barnehager som oppfyller normer for pedagogtetthet og
bemanning i Holmestrand, Fylket og hele landet i 2020. Kilde Folkehelseinstituttet. Kommunehelsa statistikkbank. Internett:
http://khs.fhi.no. Lastet ned (18.04.22).
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Barn med undersøkelse av barnevernet, Holmestrand (SSB, 2019).
I 2019, ble 5,2% av alle barn i alder 0-17år undersøkt av barnevernet. Andelen for
Holmestrand var litt høyere enn snittet for fylket (4,8%) og hele landet (4,7) for øvrig.
Historisk sett, var det betydelig nedgang av andel barn med undersøkelse av barnevernet
fra 2016 – 2018, etterfulgt av en økning i 2019.

Søylediagram x, viser andel barn i alder 0-17 år som ble undersøkt av barnevernet i 2015 – 2019, i Holmestrand, Vestfold og Telemark og
hele landet. Kilde: Folkehelseinstituttet. Kommunehelsa statistikkbank. Internett: http://khs.fhi.no. Lastet ned (dato).

Barn med barnevernstiltak (2020).
I 2020, hadde 4,5% av alle barn mellom 0-17 år i Holmestrand, barnevernstiltak. Snittet for
fylket var 4,3 og 4,1% for hele landet i den samme perioden. Andelen barn med
barnevernstiltak i Holmestrand har sett en nedgang fra 2017 frem til 2020.

Linjediagram viser andel barn i alder 0-7 år med barnevernstiltak fra 2014 - 2019, i Holmestrand, Vestfold og Telemark og hele
landet. Kilde: Folkehelseinstituttet. Kommunehelsa statistikkbank. Internett: http://khs.fhi.no. Lastet ned (dato).
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Fysisk, kjemisk og sosialt miljø
Trivsel i nærmiljøet/fornøyd med lokalmiljøet (2021).
Som indikatorer, kan resultater fra Ungdata-undersøkelsen 2021 og fylkesundersøkelsen si
noe om hvor fornøyde barn- og unge og voksne er med sitt lokalmiljø i Holmestrand.
I Ungdata-undersøkelsen, svarte 60% av ungdomsskoleelever at de var fornøyde med sitt
lokalmiljø, en andel som var signifikant dårligere enn landet i helhet. Hos voksne (18 år +)
rapporterte 75% fra holmestrand at de trivdes i stor grad i sitt nærmiljø, hvorav andelen for
hele fylket var 77%, i fylkesundersøkelsen 2021.

Treffsteder for unge, opplever at tilbudet er bra, 2021.
Holmestrand hadde i 2021, en vesentlig mindre andel av ungdomsskoleelever som
rapporterte at de opplevde at tilbudet for treffsteder i kommune var bra, enn snittet for
fylket og hele landet. I følge folkehelseprofilen 2022, ligger Holmestrand signifikant
dårligere an hele landet på denne indikatoren.
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Deltagelse i organiserte fritidsaktiviteter (2021).
I Holmestrand rapporterte 58% av ungdomsskoleelever å ha deltatt i organiserte
fritidsaktiviteter. I likhet med snittet for fylket (59%), ble det rapportert en lavere andel
deltakelse i Holmestrand når sammenlignet med snittet for hele landet (64%). I 2013 og
2017 var andelen 62% og 66% for øvrig. I den voksne befolkningen, rapporterte 25% i
fylkesundersøkelsen å ha deltatt i organisert aktivitet eller frivillig arbeid i 2021. Andelen for
fylket var 26%.
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Konsentrasjon av fint svevestøv (2020).
Fint svevestøv kan forårsake både sykdom og tidlig død, med en påvist økt risiko for
mennesker med KOLS, astma, lungebetennelse, hjerte- og karsykdommer, diabetes, samt
for barn, eldre og gravide (6).
Fint svevestøv blir målt ved en befolkningsvektet konsentrasjon av finfraksjonen av
svevestøv (PM2,5), med enhet mikrogram per kubikkmeter luft (µg/m3) over ett år (6). I følge
FHI (2020), er luftkvalitetskriteriet og nasjonalt mål for konsentrasjon av fint svevestøv 8
µg/m3 for årsmidlet eksponering.
I 2020 ble det det estimert en gjennomsnittskonsentrasjon på 4,0 finfraksjon av svevestøv i
mikrogram per kubikkmeter luft, for Holmestrand. Snittet for hele landet var 4,0 og 4,9 for
fylket. Tallene for Holmestrand har variert regelmessig fra 2016 til 2020.

Linjegraf x, viser

konsentrasjon av finfraksjon av svevestøv i mikrogram per kubikkmeter luft, estimert for 2016, 2017, 2018 og 2019, for Holmestrand, fylket og
hele landet. Folkehelseinstituttet. Kommunehelsa statistikkbank. Internett: http://khs.fhi.no. Lastet ned (dato).

Hygienisk og stabil Drikkevannsforsyningen (2020).
Tilgang til rent drikkevann som er fritt for smittsomme stoffer er nødvendig for god helse i
befolkningen. E.Coli er den mest sentrale parameteren for smittestoff målt i drikkevann, en
tarmbakterie som indikerer fersk fekal forurensing (6).
I 2020, hadde 96,6% av innbyggerne i Holmestrand tilknyttet vannverk som forsyner minst
50 personer, tilfredsstillende resultater for hygienisk kvalitet og leveringsstabilitet. Andelen
for hele landet var 90,4% og 96,6% for fylket i den samme perioden.
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Kilde: Folkehelseinstituttet. Kommunehelsa statistikkbank. Internett: http://khs.fhi.no. Lastet ned (dato).

Andel av Holmestrands befolkning tilknyttet vannverk (SSB, 2020).
Tall fra SSB, viser til at 86% av Holmestrand innbyggere var tilknyttet enten privat eller
kommunalt vannverk, i 2020. Dette var en lavere andel enn fylket (89%) - og hele landet
(88%). 74,3% av innbyggere i Holmestrand var tilknyttet kommunal vannforsyning i 2020
(SSB, 2020). Drikkevannet i Holmestrand leveres fra Farrisvannet, Eikeren og Blindevann.
Vannbehandlingen Vestfold vann IKS og Blindvannsverket IKS.

Radon- aktsomhet
Det nasjonale aktsomhetskartet kan gi en indikator på områder i Norge som kan være i
høyere grad utsatt for radon enn andre. kartet gi kommuner informasjon som et videre
grunnlag for første vurdering av radon, men kan ikke si noen om konsentrasjon om radon
for enkeltbygninger (Norges geologiske undersøkelse, NGU).

Kart er et utklipp av det
nasjonale
aktsomhetskartet for
radon av Holmestrand.
Aktsomhetskartet er
utklipt fra:
http://geo.ngu.no/kart/radon/
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Badevannskvalitet (Juni – Juli 2021).
Badevannskvalitet i Holmestrand blir gjennomført av miljørettet helsevern i Vestfold
(gjennomført 2-3 prøver fra hver badeplass i løpet av sommersesongen), og vurderes i
hovedsak ut fra innhold av tarmbakterier (TBK). Følgende tre tilstandsgrader er gjengitt
som mål på badevannskvalitet: «God» (< 100 TBK/100 ml), «Mindre god» (100 – 1000
TBK/100 ml) og «Ikke akseptabel» (> 1000 TBK/100 ml).
I følge måletabellen for sommersesong 2021, klassifiserte Hillestad vannet som en «ikke
akseptabel» tilstandsgrad ved prøveuttaket den 21.06.21 og påfølgende 19., 20., og 21 juli
2021. Prøveuttak av Dulpen, Hagemann, Skjervika og Hagasand resulterte i «mindre god»
tilstandsgrad ved første måling. Ved senere prøveuttak 19., 20., og 21 juli 2021, rapporteres
tilstandsgraden som «god».

Tabell viser resultater fra prøveuttak av badevannskvalitet for badeplasser i Holmestrand, i sommersesong 2021. Tabellen er kopiert fra:
https://static1.squarespace.com/static/5dd3f7c249df6213355dc902/t/60faae2a35291f33a7ee9fc7/1632206939068/Badevannsresultater+F%C3%A6rder%2C+Ho
lmestrand+og+T%C3%B8nsberg+juli+2021.pdf

65

Støy (Støyvarselkart veg etter T-1442)
Støy klassifiseres som forurensing etter forurensningsloven og defineres som uønsket lyd,
samtidig reagerer personer forskjellig på støy og følsomheten varierer i en befolkning. Støy
kan forårsake hørselskader, ha en negativ påvirkning på søvn og øke stress hos noen (18).
Veitrafikk er den aller største kilden til støy. Mange er utsatt for trafikkstøy over 55 dBA
(grenseverdien for støy fra veitrafikk) i Norge (18). I fylkesundersøkelsen 2021, rapporterte
14% fra Holmestrand at de var plaget med støy fra trafikk hjemme. Holmestrand hadde
den høyeste andelen som rapporterte seg plaget av støy fra trafikk hjemme, av alle
kommunene i fylket.
I følge Støyvarselkart (veg etter T-1442), Ansees e18 å være den største kilden til
trafikkrelatert støy i Holmestrand (Rødt: Støynivå Lden 65 dB og høyere).

Kart x viser kartdata for støyvarsel for nordre del av Holmestrand kommune; Sande og Eidsfoss. Kartet er et utklip fra:
https://kartkatalog.geonorge.no/kart?lat=7197860&lon=396722&zoom=4
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Kart x viser kartdata for støyvarsel for vestre del av Holmestrand kommune; Hof. Kartet er et utklipp fra:
https://kartkatalog.geonorge.no/kart?lat=7197860&lon=396722&zoom=4

Kart x viser kartdata for støyvarsel for del sør av Holmestrand kommune: Holmestrand sentrum. Kartet er et utklipp fra:
https://kartkatalog.geonorge.no/kart?lat=7197860&lon=396722&zoom=4
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Skolemiljø- opplevelse av trivsel og mobbing.
Barn og unge tilbringer mye av dagen sin på skolen, en viktig sosial arena hvor en kan møte
venner og medelever. Mobbing og opplevelsen av trivsel på skolearenaen blir derfor to
viktige faktorer i barn og unges livskvalitet (6).

Skoletilfredshet (2021).
I UngData undersøkelsen 2021, rapporterte 53% av elevene på ungdomsskolene at de var
fornøyde med skolene de går på. Dette er en lavere andel enn snittet for fylket og hele landet
for øvrig. En vesentlig mindre andel rapporterte skoletilfredshet i undersøkelsen i 2021, når
sammenlignet med andelen for 2017 (72%) og 2013 (69%)

Ungdata,2021, nøkkelrapport Holmestrand.

Mobbing.
Mobbing ansees som en stor risikofaktor for utvikling av psykiske lidelser og plager hos
barn og unge. Barn som opplever mobbing har en større risiko for å utvikle angst og
depresjon, noe som understreker viktigheten av forebyggende tiltak mot mobbing i
samfunnet (7).
I Ungdata-undersøkelsen, rapporterte 9% av elevene å ha blitt mobbet minst hver 14 dag.
Andelen for Holmestrand var litt større en andelen for fylket- og landet i 2021. Det ble også
rapportert en større andel i 2021, sammenlignet med undersøkelsen i 2013 og 2017.
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Mobbing, 7 og 10. klasse (2018/2019 – 2020/2021).
I perioden 2018/2019 – 2020/2021, rapporterte 6,9% av elever på 10. trinn, og 5,2% på 7.
trinn å ha opplevd mobbing fra andre elever de siste månedene, i den årlige
elevundersøkelsen. Statistikken viser til en økende trend blant 10.trinn og en synkende
trend for 7. trinn.
I følge forholdstallet mellom Holmestrand og hele landet, er Holmestrands andel for 10.
trinn 61% høyere enn andelen for hele landet. For 7.trinn var andelen 12% lavere enn
landssnittet.

Kilde: Folkehelseinstituttet. Kommunehelsa statistikkbank. Internett: http://khs.fhi.no. Lastet ned (dato).

Plaget av ensomhet (ungdata, 2021).
I 2021 svarte 26% av ungdomsskoleelevene fra Holmestrand at de var «ganske mye
plaget», eller «veldig mye plaget» av ensomhet i løpet av den siste uken. Holmestrand
hadde en litt høyere andel enn fylket (25%) og hele landet (24%) i 2021. andelen
ungdomsskoleelever som rapporterer å være plaget av ensomhet var betydelig større i
2021, når sammenlignet med undersøkelsen i 2017 og 2013 (19%).
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Plaget av ensomhet, ungdomsskoleelever 2021
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Kilde: Ungdata, 2021, nøkkelrapport Holmestrand.

70

Skader og ulykker
Det er registrert færre og færre dødsårsaker knyttet til ulykker de siste 40-50 årene, i
Norge. Trafikkulykker, fall og forgiftningsulykker er ulykkene som oftest er knyttet til
dødsfall. På tross av en synkende trend, er skader og ulykker en vesentlig årsak til uhelse
og død i Norges befolkning, og ansees derfor som et folkehelseproblem. I følge
statistikken, er det barn og unge, samt eldre som rammes oftest av skader og ulykker i
samfunnet (19; 6).
Historisk sett har antall innleggelser på sykehus grunnet personskader for Holmestrand, i
likhet med snittet for hele landet, ligget noe under snittet for fylket, med 13,6 registrerte
pasient innleggelser i perioden 2015 – 2017 (per 1000). Med personskader, menes det
hodeskader, hoftebrudd/lårbensbrudd og forgiftninger.

Skader, spesialisthelsetjenesten
15,5

Antall (per 1000, standardisert)
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Hele landet
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Vestfold og Telemark
Holmestrand

13,5
2015-2017; 13,6
13
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2010-2012 2011-2013 2012-2014 2013-2015 2014-2016 2015-2017

Linjediagram viser antall (3årig gjennomsnitt) innleggelser på sykehus grunnet skader (per 1000) i Holmestrand, Hele landet og fylket, for
perioden 2010-2012 – 2015-2017. Kilde: Folkehelseinstituttet. Kommunehelsa statistikkbank. Internett: http://khs.fhi.no. Lastet ned (dato).
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Hoftebrudd
Hoftebrudd kan forårsake redusert funksjonsevne, som igjen kan påvirke hverdagen til ,
som igjen kan ha en negativ påvirkning på livskvalitet. Tilfeller av hoftebrudd sees hyppigere
hos eldre, grunnet redusert beinmasse i kombinasjon med fall (19).
Holmestrand et noe lavere gjennomsnitt av hoftebrudd enn både fylket og hele landet i
perioden 2015 -2017. Antallet innleggelser grunnet hoftebrudd (3-årig gjennomsnitt, per
1000) har sunket fra 2,1 personer i 2012-2014 og 2013-2015, til et gjennomsnitt på 1,7
personer i perioden 2014 – 2016 og 2015 – 2017. Basert på snittet fra 2015 – 2017, har
Holmestrand et gjennomsnitt på 42 hoftebrudd per år.
-

I 2021 registrerte kommunen 48 tilfeller av hoftebrudd, rapportert i forbindelse
med fysioterapitjenester.

Hoftebrudd, spesialisthelsetjenesten.
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Linjediagram viser antall (3årig gjennomsnitt) innleggelser på sykehus grunnet lårbeinsbrudd/hoftebrudd for Holmestrand, Hele landet og
fylket, for perioden 2012-2014 til 2015-2017. Kilde: Folkehelseinstituttet. Kommunehelsa statistikkbank. Internett: http://khs.fhi.no. Lastet ned
(dato).

Flere eldre blir innlagt på sykehus grunnet hoftebrudd, enn yngre. I følge gjennomsnittet fra
2015 – 2017, ble totalt 15,3 personer i alder 75+ år (per 1000) innlagt. Det var også Flere
kvinner enn menn som ble innlagt grunnet hoftebrudd.
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Hodeskader.
I 2015 – 2017, var det registrert i snitt 2,6 tilfeller av pasient innleggelser fra Holmestrand,
per 1000 innbygger, grunnet hodeskader. Snittet for fylket var 2,7 og 2,4 for hele landet i den
samme perioden. Historisk sett, har snittet for hodeskader holdt seg relativt stabilt, med en
liten økning fra perioden 2010 – 2012 til 2012 – 2014, og fra 2014 – 2016 til 2015 – 2017.

Hodeskader, spesialisthelsetjenesten
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Linjediagram viser antall (3årig gjennomsnitt) innleggelser på sykehus grunnet lårbeinsbrudd/hoftebrudd for Holmestrand, Hele landet og
fylket, for perioden 2012-2014 til 2015-2017. Kilde: Folkehelseinstituttet. Kommunehelsa statistikkbank. Internett: http://khs.fhi.no. Lastet ned
(dato).

Trafikkulykker i Holmestrand (2020).
I følge SSB, var det i Holmestrand registrert totalt 19 ulykker i 2020. 3 av disse var
dødsulykker, med 3 dødsfall. 14 personer har blitt lettere skadet og 5 personer har blitt
hardt skadet som følge av veitrafikkulykker i 2020.

Ulykker
Dødsulykker
Drepte
Skadde i alt
Hardt
skadde
Lettere
skadde

2016

2017

2018

2019

2020

24

27

13

24

19

0

0

0

1

3

0

0

0

1

3

35

40

21

26

19

4

3

1

3

5

31

37

20

22

14

Tabellen viser en oversikt over antall ulykker, dødsulykker, drepte, skadde i alt, hardt skadde og lettere skadde i som følge av
trafikkulykker i Holmestrand, fra 2016 – 2020. Statistikken er hentet fra SSB tabell 12044.

73

Branntilfeller 2021
I 2021, var det rapportert totalt 62 godkjente brannoppdrag gjennomført i Holmestrand. Det
ble gjennomført flest antall oppdrag i forbindelse med brann i bygning (13 oppdrag),
etterfulgt av brann i skorstein (12 oppdrag).

Oppdragstype, Brann i Holmestrand 2021
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Kilde: https://www.brannstatistikk.no/brus-ui/search

Vold
Vold og mishandling refereres ikke bare til fysisk vold, men også seksuelle overgrep,
psykisk overgrep og omsorgssvikt. Konsekvenser av vold og mishandling kan påvirke både
fysisk og psykisk helse, og er ansett som et alvorlig samfunnsproblem (6).

Vold og mishandling, anmeldte tilfeller (2019 – 2020).
I 2019 – 2020 (2års gjennomsnitt), var det registrert 4,7 anmeldte tilfeller av vold og
mishandling (per 1000 innbyggere) i Holmestrand kommune. Snittet for fylket var 7,0 og 6,9
for hele landet (per 1000) i den samme perioden. Antall anmeldelser av vold og mishandling
i Holmestrand har variert noe gjennom årene.
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Linjediagram viser antall
anmeldelser av vold og
mishandling (per 1000) i
Holmestrand, hele landet og
fylket, fra perioden 20132014 til 2017-2018 (2 års
gjennomsnitt). Kilde:
Folkehelseinstituttet.
Kommunehelsa
statistikkbank. Internett:
http://khs.fhi.no. Lastet ned
(dato).

Vold fra jevnaldrende (Ungdata 2021)
30% av ungdomsskoleelevene å ha opplevd vold fra en jevnaldrende en eller flere ganger, i
form av slag, spark, ristet en hardt, lugget eller lignende. På spørsmålet: «har en ungdom
med gjenstander eller våpen truet, angrepet eller ranet deg?», svarte 6% på
ungdomsskolene at dette har vært tilfellet en eller flere ganger.

Anmeldte lovbrudd (2019-2020)
Et årlig gjennomsnitt viser til et snitt på 993 anmeldte lovbrudd for perioden 2019-2020, i
Holmestrand. Fordelt på lovbruddsgruppene var det: 321 trafikkovertredelse, 210
eiendomstyveri, 152 annet lovbrudd, 118 rusmiddellovbrudd, 116 vold og mishandling og
77 ordens- og integritetskrenkelse.

antall anmeldte lovbrudd
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3802 Holmestrand
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Kilde: 08487: Anmeldte lovbrudd. Årlig gjennomsnitt, etter lovbruddstype, statistikkvariabel, intervall (år) og gjerningssted
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Selvmord, Holmestrand 2011-2020
Snittet for perioden 2011 – 2020, viser et antall på 11,1 tilfeller av selvmord, per 100 000, i
Holmestrand. Flertallet av tidlig død grunet selvmord tilhører menn, med et antall på 15,6
(per 100 000) i 2011-2020. Et snitt på 6,5 tilfeller hos kvinner er registrert i den samme
perioden.
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Linjediagram viser antall anmeldelser av vold og mishandling (per 1000) i Holmestrand, hele landet og fylket, fra perioden 2013-2014 til
2017-2018 (2 års gjennomsnitt). Kilde: Folkehelseinstituttet. Kommunehelsa statistikkbank. Internett: http://khs.fhi.no. Lastet ned (dato).
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