
 

 

 

 

 

  

FOLKEHELSEN I ASKER 
TALL OG FAKTA OM ASKER 2020 

TJENESTEOMRÅDE MEDBORGERSKAP 
ASKER KOMMUNE 

       

5. OKTOBER 2020 



1 

 

Innholdsfortegnelse  
FOLKEHELSEN I ASKER – TALL OG FAKTA ................................................................................................. 3 

SENTERSTRUKTUR ........................................................................................................................................ 4 

STATISTIKKOMRÅDER .................................................................................................................................... 4 

HELSEFREMMENDE SAMFUNNSUTVIKLING ER ARBEID FOR BEDRE FOLKEHELSE .................................................. 5 

OVER 90 PROSENT AV TILTAKENE FINNER VI UTENFOR HELSESEKTOREN. ................................................................ 5 

NASJONALE MÅL FOR FOLKEHELSEARBEIDET ...................................................................................................... 5 

HELSEFREMMENDE ARBEID ............................................................................................................................ 6 

MÅLET ER LIKEVERDIGHET, IKKE LIKHET ............................................................................................................ 6 

MEDVIRKNING OG SOSIAL BÆREKRAFT ............................................................................................................. 7 

FAKTORER SOM PÅVIRKER FOLKEHELSEN .......................................................................................................... 8 

ET LOVPÅLAGT FOLKEHELSEARBEID .................................................................................................................. 9 

ET KUNNSKAPSBASERT FOLKEHELSEARBEID ....................................................................................................... 9 

DEMOGRAFI OG BEFOLKNINGSVEKST I ASKER ......................................................................................... 10 

SKOLE- OG BARNEHAGEKAPASITET ...................................................................................................... 13 

UTDANNINGSNIVÅ OG ARBEIDSPLASSER ............................................................................................... 14 

BESØKSATTRAKTIVITET OG BOSTEDSATTRAKTIVITET ................................................................................. 16 

AREALBRUK I ASKER ........................................................................................................................ 17 

GRØNTOMRÅDER ........................................................................................................................... 18 

FYSISK MILJØ- FORTETTING ............................................................................................................... 19 

UNIVERSELL UTFORMING .................................................................................................................. 20 

REISEVANER .................................................................................................................................. 21 

OPPVEKST OG LEVEKÅR .................................................................................................................... 23 

SOSIALE HELSEFORSKJELLER HENGER SAMMEN MED UTDANNING OG INNTEKT ...................................................... 23 

INNTEKTSFORSKJELLER ................................................................................................................................ 24 

LEVEKÅRSFORSKJELLER BLANT BARNEFAMILIER ................................................................................................ 25 

GJENNOMFØRING AV SKOLELØPET ...................................................................................................... 26 

SKOLEMILJØ OG TRIVSEL ................................................................................................................... 28 

PSYKISKE SYMPTOMER OG LIDELSER .................................................................................................... 29 

SOSIAL STØTTE MOT ENSOMHET ......................................................................................................... 30 

VENNER OG FRITID .......................................................................................................................... 31 



2 

 

UFORMELLE MØTEPLASSER ............................................................................................................... 32 

KULTURARENAER OG AKTIVITETSANLEGG .............................................................................................. 34 

FRIVILLIG SEKTOR, SAMARBEID MED KOMMUNE OG NÆRINGSLIV ................................................................ 35 

FAMILIEOMSORG OG ANTALL YRKESAKTIVE PER PENSJONIST ...................................................................... 37 

VALGDELTAKELSE OG ANNEN MEDVIRKNING .......................................................................................... 39 

BARN OG UNGE SKAL SPESIELT BLI HØRT I MEDVIRKNINGSPROSESSER .................................................................. 39 

TJENESTEUTVIKLING MED INNBYGGEREN I SENTRUM ........................................................................................ 40 

HELSERELATERT ADFERD – LEVEVANER ................................................................................................. 41 

RUSMIDLER OG SEKSUELLE KRENKELSER ................................................................................................ 41 

KOSTHOLD OG FYSISK AKTIVITET ......................................................................................................... 42 

SAMMENHENG MELLOM LIVSSTIL OG HELSETILSTAND ............................................................................... 46 

FYSISK AKTIVITET STYRKER KOGNITIV FUNKSJON OG FOREBYGGER DEMENS. .......................................................... 46 

FYSISK AKTIVITET MOTVIRKER FEDME OG FOREBYGGER DIABETES. ....................................................................... 46 

SUNN LIVSSTIL FOREBYGGER HJERTE- OG KARSYKDOMMER ................................................................................ 47 

ØKENDE MUSKEL- OG SKJELETTLIDELSER ......................................................................................................... 47 

FYSISK AKTIVITET OG KREFT .......................................................................................................................... 48 

 

 



3 

 

Folkehelsen i Asker – tall og fakta 
 

I Asker bor det rundt 94 000 innbyggere (2019).  Asker har generelt gode levekår og 

en høyere gjennomsnittlig husholdningsinntekt enn landet som helhet, men det er 

relativt stor ulikhet i inntekt og lokale forskjeller i andelen barn som lever i 

lavinntektshusholdninger.  

 

Vi ser også ulikhet i gjennomføring av videregående opplæring, i skoleresultater, 

deltakelse i fritidsaktiviteter og i sysselsetting. Det kan synes å være en trend at barn 

og unges psykiske helse utvikler seg negativt og det er fremdeles flere barn og unge 

som står utenfor det sosiale fellesskapet. Det er generelt et behov for flere 

møteplasser for egenorganisert aktivitet blant unge.  

 

Andelen eldre vil øke betydelig fremover og befolkningsveksten avta, og det er behov 

for å legge til rette for at eldre kan leve et aktivt og selvstendig liv lengst mulig.  

 

Asker har en stor frivillighet, både innen humanitære, frilufts- og idrettsforeninger, 

men disse har ulike vilkår. Samtidig er en høy andel innbyggere sysselsatt innenfor 

kulturfeltet sammenliknet med landet ellers.   

 

En lang kystlinje, friluftsområder, lokal matproduksjon, kunstnertradisjoner og 

kulturminner danner et godt utgangspunkt for et godt liv i Asker for innbyggere og 

besøkende.      

 

 

 

 

Rapporten har hentet det meste av tallmaterialet fra Kommuneplanens 

Langtidsanalyse 2019-2040, Ungdataundersøkelsen og nasjonale statistikkbanker 

supplert med rapporter og referanser. 

 

 

 

Kontaktperson:  

Folkehelsekoordinator i Asker kommune 

      Heidi Kristine Syrdahl Rustand 
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FIGUR 1 LOKALOMRÅDENE I ASKER. 

Senterstruktur  
Asker sentrum er kommunesenter. De ni 

tettstedene Tofte, Sætre, Spikkestad, Røyken, 

Slemmestad, Vollen, Heggedal, Dikemark og 

Holmen er pekt ut som lokalsentre. I tillegg 

kommer nærsentrene. 

 

Lokalsentrene skal være lokale servicesentre 

og ha møteplasser og tilbud innen kultur, 

underholdning og rekreasjon. De skal også ha et 

mer utvidet kollektivtilbud. 

 

Nærsentrene skal være servicesentre og 

møteplasser hvor innbyggerne i nærområdet får 

dekket et enkelt handels- og servicebehov. De 

skal ligge i tilknytning til kollektivsystemet, ved en 

jernbanestasjon eller ved et busstopp. 

 

Statistikkområder 
Asker kommune er inndelt i 12 geografiske 

statistikkområder. Ut over Asker sentrum og de 

ni lokalområdene med lokalsenter, er 

lokalområdene Nesøya og Klokkarstua (uten 

lokalsenter) med.  

Nesøya er geografisk adskilt fra Holmenområdet 

ellers og har stor nok folkemengde til å være eget lokalområde. Klokkarstua har 

riktignok mindre folketall enn de øvrige lokalområdene, men er et stort geografisk 

område, og derfor definert som eget lokalområde. 

Asker har etablerte tettsteder som kan videreutvikles med boligtilbud, forbedret 

kollektivtilbud, handel, service med tilgang til gode møteplasser, gode opplevelser og 

aktiviteter. Intensjonsavtalen trekker fram at stedsutviklingen skal basere seg på 

dagens kvaliteter, særpreg, natur og kulturhistoriske verdier. Langtidsanalysen til 

kommuneplanen understreker at formålsbygg, som kultur-, idrett-, og fritidsarenaer, 

må etableres i sentrene for å øke tilgjengeligheten og redusere transportbehovet.  
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Helsefremmende samfunnsutvikling er arbeid for bedre 
folkehelse 

Helsefremmende og forebyggende arbeid er viktig innen alle politikkområder 

og omhandler ofte samfunnsfloker som krever samarbeid på tvers av 

tjenesteområder og sektorer. Arbeidet er langsiktig og bygger på føre var-

prinsippet og et ønske om å forsterke de faktorene som bidrar til god helse og 

trivsel. 

 

Over 90 prosent av tiltakene finner vi utenfor helsesektoren.   
Et grunnleggende prinsipp i folkehelseloven er «Helse i alt vi gjør». Dette innebærer 

at ansvaret for folkehelsearbeidet er lagt til kommunen som helhet, og at 

konsekvenser for befolkningens helse og trivsel, og konsekvenser for fordeling, skal 

vurderes i planlegging, tiltaksutvikling og forvaltning.  

 

Kommunene er pålagt og skal iverksette nødvendige tiltak for å møte kommunens 

folkehelseutfordringer, jf. § 5.  

 

Dette kan blant annet omfatte tiltak knyttet til oppvekst- og levekårsforhold som bolig, 

utdanning, arbeid og inntekt, fysiske og sosiale miljøer, fysisk aktivitet, ernæring, 

skader og ulykker, tobakksbruk og alkohol- og annen rusmiddelbruk. Kommunen skal 

også gi informasjon, råd og veiledning om hva den enkelte selv og befolkningen kan 

gjøre for å fremme helse og forebygge sykdom. 

 

 

Nasjonale mål for folkehelsearbeidet:  
1. Norge skal være blant de tre landene i verden med høyest levealder.  

2. Befolkningen skal oppleve flere leveår med god helse og trivsel og redusere 

sosiale helseforskjeller.  

3. Vi skal skape et samfunn som fremmer helse i hele befolkningen. 

 

 

Folkehelsemeldinga1, vil skape et trygt samfunn og fremme helsevennlige valg. 

Regjeringen løfter frem områdene: tidlig innsats for barn og unge, forebygging av 

ensomhet og mindre sosiale forskjeller i helse.   

                                                           

1 Meld.St.19 2018-2019 Folkehelsemeldinga 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-29
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-19-20182019/id2639770/sec1
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-19-20182019/id2639770/sec1
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Samlet sett vektlegger intensjonsavtalen2 for Asker kommune og ny 

folkehelsemelding St. meld. 19:  

 Flere leveår med god helse og trivsel  

 Reduserte sosiale helseforskjeller i befolkningen 

 Inkludering, økt deltakelse og forebygging av ensomhet 

 En attraktiv og trygg bostedskommune som fremmer helsevennlige valg  

 Høy livskvalitet og god fysisk og psykisk helse i befolkningen 

 Gode oppvekstvillkår gjennom helhetlig og tidlig innsats for barn og unge. 

Helsefremmende arbeid  
Helsefremmende arbeid handler om å forsterke de påvirkningsfaktorene som holder 

oss friske og som bidrar til god helse og trivsel. Ved å jobbe med generelle tiltak i 

forkant rettet mot en gruppe eller hele befolkningen, oppnår vi mer, enn å 

behandle/reparere enkeltpersoner i etterkant. Kultur, idrett, friluftsliv og frivillighet, 

oppvekstsektoren og arbeidslivet er eksempler på viktige aktører i det 

helsefremmende arbeidet.  

 

I det primærforebyggende arbeidet arbeider man med generelle tiltak for å forebygge 

spesifikk uhelse, som for eksempel spesifikke livsstilssykdommer, utenforskap, rus, 

kriminalitet, ulykker, dårlig tannhelse eller smitte. Tiltak er f.eks innen helsetjenesten, 

miljørettet helsevern, beredskap, frisklivsarbeid, oppvekst og SLT koordinering.  

 

 

Målet er likeverdighet, ikke likhet 
Helsefremmende barnehager, skoler og flerfaglige tjenester bygger opp under sunne 

og inkluderende fellesskap, hvor alle får utfolde seg og oppleve mestring og hvor de 

voksne forsøker å forstå barna og ungdommene og anerkjenner deres perspektiv. 

Tilpasset opplæring og en mestringsorientert pedagogisk praksis er med på å 

fremme barn og unges helse. Dette er viktig for alle barn, uansett om de har 

funksjonsnedsettelser eller ikke. Målet er likeverdighet, ikke likhet. 

                                                           

2 Intensjonsavtalen kap. 10 for nye Asker sier: «Kommunen satser sterkt på folkehelse gjennom tidlig innsats og 

(helsefremmende) og forebyggende helsearbeid.  

 

https://kriminalitetsforebygging.no/slt/slt-modellen/
https://hmts.no/sites/h/hmts.no/files/18871be35af26131cde4d95b969dfc40.pdf
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Medvirkning og sosial bærekraft 
Medvirkning er, sammen med «å utjevne sosiale helseforskjeller», «helse i alt vi 

gjør», «bærekraftig utvikling» og «føre-var», hovedprinsippene i folkehelseloven. 

Opplevelse av kontroll over eget liv, frihet og innflytelse har stor betydning for 

opplevd livskvalitet.3  

 

Medborgerskap blant innbyggerne er avhengig av i hvilken grad lokalsamfunnet har 

sosial bærekraft. Sosial bærekraft handler om å skape et robust samfunn og 

stimulere og styrke de ressursene som ligger i lokalsamfunnet.  

 

Sosial bærekraft er å sikre grunnleggende menneskelige behov, sosial likeverd og 

rettferdig tilgang til og fordeling av samfunnets goder og byrder, samt trygge og 

inkluderende lokalsamfunn preget av samhørighet.4   

Små forskjeller og gode sosiale nettverk, tillit til medmennesker og myndigheter og 

faste normer, som hjelpsomhet og hensyn til svake medborgere, er med på å danne 

sosial kapital og «limet» i samfunnet.5   

 

Et bredt folkehelsearbeid er derfor karakterisert som «det beste inntaket til sosial 

bærekraft i planlegging etter plan- og bygningsloven».6 Samtidig spiller 

helsefremmende og forebyggende arbeid sammen med mål om økonomisk og 

miljømessig bærekraft.  

 

  

                                                           

3 Inglehart, R. m.fl. (2008). Development, freedom, and rising happiness: A global perspective (1981–2007). Perspectives on 

psychological science 3(4), 264-285.  Se også  https://www.ssb.no/levekar-og-livskvalitet/2017 

4 Hofstad/Bergsli NIBR 2017:15 Folkehelse og sosial bærekraft  

5 Putman, Robert (2000) Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community. 

 

6 Tord Bakke, PLAN 2018, Sosial overflatefaktor- metodikk for å oppnå sosialt bærekraftig stedsutvikling. 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-29
https://www.ssb.no/levekar-og-livskvalitet/2017
https://www.fylkesmannen.no/contentassets/39fa0364feca496fa13f95e600525f1e/rapport-nibr---folkehelse-og-sosial-barekraft.pdf
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Faktorer som påvirker folkehelsen 
Befolkningens helse og livskvalitet påvirkes i stor grad av bakenforliggende faktorer i 

samfunnet som oppvekstmiljø- og levekårsforhold: 

 
Figur 2 HELSENS PÅVIRKNINGSFAKTORER, basert på Whitehead og Dahlgren 

(1991)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle har ulike forutsetninger avhengig av våre individuelle livsfaktorer og hvor vi 

vokser opp. Det finnes en rekke påvirkningsfaktorer som kan styrke den enkeltes 

muligheter.  

 

Helsefremmende og primærforebyggende arbeid (folkehelsearbeidet) retter seg mot 

blant annet;  

- et sunt og trygt oppvekstmiljø i hjem, nabolag, barnehage og skole 

- gode bomiljøer med tilgjengelige møteplasser 

- arealer for natur- og kulturopplevelser, sosial og fysisk aktivitet 

(nærmiljøkvaliteter).  

- tilgang på arbeid og gode arbeidsforhold 

- sikre en sammensatt boligsammensetning med god utforming 

- lett tilgang til sunne matvarer, regulering av rusmiddelbruk og tilrettelegging for 

hverdagsaktivitet  
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Et lovpålagt folkehelsearbeid  
Folkehelseloven er koordinert med Plan og bygningsloven for å bidra til en 

helsefremmende samfunnsutvikling. Utfordringer skal drøftes i planstrategien.  

 

Folkehelselovens7 § 1.Formål 

Formålet med denne loven er å bidra til en samfunnsutvikling som fremmer 

folkehelse, herunder utjevner sosiale helseforskjeller.  

Folkehelsearbeidet skal fremme befolkningens helse, trivsel, gode sosiale og 

miljømessige forhold og bidra til å forebygge psykisk og somatisk sykdom, skade 

eller lidelse (…) Loven skal legge til rette for et langsiktig og systematisk 

folkehelsearbeid. 

 

§ 3.Definisjoner: 

I loven her menes med: 

a) folkehelse: befolkningens helsetilstand og hvordan helsen fordeler seg i 

en befolkning 

b) 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 helsen. 

 

§ 4.Kommunens ansvar for folkehelsearbeid 

Kommunen skal fremme befolkningens helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige 

forhold og bidra til å forebygge psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse, bidra 

til utjevning av sosiale helseforskjeller og bidra til å beskytte befolkningen mot 

faktorer som kan ha negativ innvirkning på helsen. 

Kommunen skal fremme folkehelse innen de oppgaver og med de virkemidler 

kommunen er tillagt, herunder ved lokal utvikling og planlegging, forvaltning og 

tjenesteyting. 

Kommunen skal medvirke til at helsemessige hensyn blir ivaretatt av andre 

myndigheter og virksomheter. Medvirkning skal skje blant annet gjennom råd, 

uttalelser, samarbeid og deltagelse i planlegging. Kommunen skal legge til rette for 

samarbeid med frivillig sektor. 

Et kunnskapsbasert folkehelsearbeid innebærer blant annet at kommunen har 

løpende oversikt over positive og negative påvirkningsfaktorer for innbyggernes helse 

                                                           

7 Folkehelseloven: https://lovdata.no/dokument/LTI/lov/2011-06-24-29 

 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-29
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/systematisk-folkehelsearbeid
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/systematisk-folkehelsearbeid
https://lovdata.no/dokument/LTI/lov/2011-06-24-29
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og trivsel, avdekker utfordringer som må løses i samarbeid på tvers og evaluerer 

effekten av tiltak.  

 

 

Demografi og befolkningsvekst i Asker 
 

Det er en utfordring at befolkningen blir eldre. Det er et spørsmål hvordan man 

skal tilrettelegge for et aldersvennlig samfunn. Samtidig må Asker fortsette å 

være en raus og attraktiv kommune å etablere seg i, for de som er oppvokst i 

kommunen og for tilflyttende barnefamilier.  

 

Asker kommune forutsetter i ny kommuneplan en årlig befolkningsvekst i Asker på 

1,1 % fram mot 2040, dvs. en vekst på i overkant av 1000 innbyggere i året. I 2040 vil 

innbyggertallet være rundt 115.000. Befolkningsvekst er bra for kommuneøkonomien 

men vil også stedvis utløse store kommunale investeringer, for eksempel innen 

teknisk infrastruktur, nye skoler, barnehager, fritidsanlegg, og boliger for heldøgns 

omsorg (Langtidsanalysen KP2019). 

 

Mot 2040 vil alderssammensetningen endre seg. Som i Norge for øvrig, blir Askers 

befolkning eldre som følge av bedre helse og de store barnekullene etter krigen. 

Trenden viser at fødselsoverskuddet blir stadig mindre. Andelen 80 år vil fordoble 

seg. I 2019 var 23 prosent av innbyggerne under 18 år. Rundt halvparten var 50-66 

år gamle. I 2020-2040 vil andel eldre 67 – 79 år øke med 45 prosent. Andelen barn 

og unge er i dag høyest i Nesøya, Vollen, Heggedal og Røyken lokalområder. For de 

eldre aldersgruppene er det høyest andeler i Sentrum, Sætre, Tofte og Klokkarstua. 

 

TABELL 1 BEFOLKNINGSFREMSKRIVING 

 

(Langtidsanalysen KP 2019)

 
Det er etablert et nasjonalt program for et aldersvennlig Norge. Strategien er opptatt 

av eldres muligheter og ressurser og vektlegger eldres deltakelse i samfunns- og 

arbeidsliv. Når andelen eldre innbyggere øker er det viktig at eldre står lengst mulig i 

jobb og er lengst mulig selvhjulpne. Det er bra for livskvaliteten og gunstig for 

samfunnets bærekraft. 

 

Seks av ti 80-åringer vurderer helsen sin som god på tross av sykdom og plager. 

Mange er aktive i frivillig arbeid og engasjert i lokalsamfunnet. Likevel er det mange 
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med kroniske sykdommer og funksjonssvikt og en del eldre innvandrere som 

opplever isolasjon og ensomhet. Sistnevnte gruppe vil øke nasjonalt til 24 prosent i 

2060.8 

 
TABELL 1 ALDERSFORDELT FOLKEMENGDE ETTER LOKALOMRÅDE. 2019. 

  0 -15 år 16 - 66 år 67 - 79 år 80 år + Folkemengde 

01 Nesøya 23 % 63 % 10 % 4 % 4 583 

02 Holmen 21 % 65 % 9 % 4 % 12 767 

03 Sentrum 20 % 63 % 11 % 5 % 29 416 

04 Vollen 23 % 68 % 7 % 2 % 5 447 

05 Heggedal 22 % 65 % 10 % 3 % 5 447 

06 Dikemark 20 % 70 % 7 % 2 % 4 527 

07 Slemmestad 20 % 66 % 11 % 3 % 8 988 

08 Røyken 22 % 64 % 10 % 3 % 5 427 

09 Spikkestad 21 % 64 % 11 % 4 % 4 654 

10 Sætre 20 % 64 % 13 % 3 % 7 052 

11 Tofte 15 % 65 % 15 % 5 % 3 284 

12 Klokkarstua 17 % 66 % 12 % 5 % 2 087 

Asker 21 % 65 % 10 % 4 % 93 679 

Kilde: Kompas. 

I dag består omtrent en tredjedel av husholdningene i Asker av familier med barn 

under 18 år, en tredjedel av familier uten barn under 18 år, og en tredjedel av 

aleneboende. Det er generelt en svak vridning mot mindre husholdninger.  

 

 

 

Noen fellestrekk for våre kommuner er at mange flytter ut i 20-årene. Dette er en 

naturlig årsak fordi det ikke er høgskoler eller universiteter i nærområdet. 30-åringene 

og barn under skolealder står for den største tilflyttingen, barnefamiliene. Det er 

derfor en merkbar differanse mellom antall fødte barn i kommunen og antall barn 

som begynner i første klasse.  

 

FIGUR 3. PROSENTVIS BEFOLKNINGSVEKST- NETTO FLYTTING, INNVANDRING OG FØDSELSOVERSKUDD. 

                                                           

8 Stefan Leknes mfl.2018. SSB rapport 2018/21 Befolkningsframskrivingene 2018 Modeller, forutsetninger og resultater 

0,0 %

0,5 %

1,0 %

1,5 %

2,0 %

-500

0

500

1000

1500

2000

P
ro

se
n

tv
is

 v
ek

st

A
n

ta
ll 

p
er

so
n

er

År

Netto innenlands flytting Netto innvandring Fødselsoverskudd % vis vekst

https://www.ssb.no/befolkning/artikler-og-publikasjoner/_attachment/354129?_ts=1643ab45088
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Gjennomsnittstall for flytting mellom kommunene 2010-17 viser høyest til flytting fra 

Oslo, dernest Bærum. Utflyttingen viser tilsvarende mønster. Nettoflyttingen fra Oslo 

og Bærum viser et overskudd, men flere flytter fra Asker til Drammen enn motsatt.  

 

Det er 19,6 prosent eller 18 394 innbyggere i nye Asker som er innvandrere eller 

norskfødte med innvandrerforeldre (2019). Dette er personer med bakgrunn fra mer 

enn 130 forskjellige nasjonaliteter, noe som vitner om et bredt kulturelt mangfold i 

kommunen.  

 

Selv om arbeidsinnvandringen har avtatt, utgjør fortsatt innbyggere fra Europa 

unntatt Tyrkia den største andelen innvandrere, deretter Asia med Tyrkia og så Afrika 

(hhv 10 826, 5596 og 1964 innbyggere pr mars 2020).  De fleste kommer altså fra 

Polen og Sverige. En nærmere studie av statistikken viser at innvandrere med 

flyktningebakgrunn bosetter seg mer i sentrumsnære områder, mens 

arbeidsinnvandrere bosetter seg spredt utover i hele kommunen.  

 

 

FIGUR 4. NETTO INNVANDRING PER ÅR. 

 
Kilde: SSB. 1 Dette inkluderer innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre. 
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Skole- og barnehagekapasitet 
 

Skoler og barnehager er meget viktige folkehelsearenaer. Skole- og 

barnehagekapasiteten kan si noe om behovet for lokale tilbud og muligheter 

for å samordne lokaler. Behovet for økt skole- og barnehagekapasitet er 

nedjustert sammenlignet med framskrivinger for noen år tilbake. 

 

I enkelte kretser må likevel kapasiteten utvides uavhengig av hvilken 

utbyggingsretning man velger. For barnehage gjelder dette i kretsene Torstad, 

Landøya, Borgen, Hovedgården, Slemmestad, Røyken og Spikkestad. For 

Slemmestad og Spikkestad vil behovet for mer kapasitet komme rundt 2030. 

Spikkestad har ikke stor underkapasitet, men ligger geografisk slik til at grensene kun 

kan justeres mot nabokretsen Røyken, som har svært stor underkapasitet. Samlet 

sett utgjør disse kretsene et presset område på barnehagekapasitet. 

 

For barneskole har Landøya (Mellom-Nes) underkapasitet i alle 

utbyggingsretningene. Den foreslåtte utvidelsen av Hvalstad skole vil kunne bidra til å 

øke kapasiteten i Landøya.  

For ungdomsskole gjelder det Solvang og Røyken. Det er foreslått å utvide Solvang 

ungdomsskole for å dekke kapasitetsbehovet i kretsen. 

 

Framskrivingene viser at antall barn i barnehagealder vil øke med 850-1000 barn 

fram mot 2040. De fleste ønsker å benytte barnehage i sitt nærmiljø. Ved store 

barnekull i et nærområde, kan det være hensiktsmessig med alternativ plass i en 

barnehage ved kollektivknutepunktene. 

 

Tabellen under viser hvilke barneskoler som sokner til ungdomsskolene, og hvordan 

disse kretsene/ inntaksområdene er koblet mot lokalområdene. Grensene for 

skolekretsene/ inntaksområdene samsvarer med grensene for lokalområdene i noen 

tilfeller, men ikke overalt i kommunen. 

Ungdomsskoler Barneskoler Lokalområde 

Landøya Nesøya, Mellom-Nes Holmen 

Torstad Billingstad, Hvalstad, Hofstad Holmen (Hofstad delvis til Sentrum) 

Solvang Jansløkka, Drengsrud Sentrum 

Borgen Hagaløkka, Vardåsen, Rønningen Sentrum (Vardåsen delvis til Dikemark) 

Risenga Bondi, Vettre Sentrum (Blakstad delvis til Vollen) 

Vollen Arnestad, Blakstad (50%) Vollen (Blakstad delvis til Sentrum) 

Hovedgården Heggedal, Solberg, Blakstad (50%) Dikemark, Heggedal 

Slemmestad Slemmestad, Sydskogen, Torvbråten, Nærsnes Slemmestad 

Røyken Midtbygda, Frydenlund Røyken 

Spikkestad Spikkestad, Hyggen Spikkestad 

Sætre Sætre Sætre 

Tofte Tofte, Folkestad Tofte 
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Utdanningsnivå og arbeidsplasser 

Utdanning og arbeid er viktig for å motvirke sosial ulikhet. Jo lengre utdanning, 

- jo bedre helse. Deltakelse i arbeidslivet er helsefremmende i seg selv, og de 

som er i arbeid har gjennomgående bedre helse enn de som befinner seg 

utenfor arbeidsmarkedet. Askers generelle positive folkehelseprofil har 

bakgrunn i dette. 

 

Innbyggerne i Asker har generelt høy utdanning, men det er lokale forskjeller.  Mange 

pendler ut av kommunen, spesielt fra midtre og søndre del. Det er en utfordring å 

oppnå høy egendekning av arbeidsplasser og få reetablert arbeidsplasser i områder 

hvor nøkkelbedrifter er nedlagt.  

 

49,6 % av innbyggerne i gamle Asker har fullført utdanning på høyskole- eller 

universitetsnivå. Prosentsatsen for Røyken er 34,0 og for Hurum 27,0. For 

fagutdanninger er nivået noe høyere i både Røyken og Hurum enn i gamle Asker.  

 

 
FIGUR 5 HØYESTE UTDANNING PÅ BEFOLKNINGEN OVER 16 ÅR (PROSENT). 

         
Kilde: SSB, 09429 

 

Det er verdt å merke seg at utdanningsnivået for sysselsatte i alle de nevnte 

kommuner er høyere enn de krav som følger av arbeidsplassene.Feil! Fant ikke 

referansekilden.Feil! Fant ikke referansekilden. Dette kan bety at bosatte ikke 

finner relevant arbeid i egen kommune, og velger å jobbe i annen kommune.  

 

Det er mange kunstnere som er bosatt i Asker. Turisme, handle og service er også 

viktige næringer i den nye kommunen. Det er en utfordring å satse mer på tekniske 

yrkesfag og arbeide med rekruttering innen undervisning og helsefag.   

 

Næring anslår et behov for 12 000 nye arbeidsplasser i perioden fram til 2040. 

Kommunen vil da ha totalt 49 000 arbeidsplasser i 2040.  

 

Egendekning (forholdet mellom bosatte som er sysselsatt og arbeidsplasser i en 

kommune) er ulik i de tre gamle kommunene. Lav egendekning betyr at flere 

innbyggere må pendle ut av kommunen for å jobbe. Gamle Asker har høyest 
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egendekning på 89 %, Røyken lavest med 49 % og Hurum 61 %. Samlet har den nye 

kommunen egendekning på 76 %. Over tid har det vært mindre endringer i 

dekningsgraden.  

 

Innbyggerne bruker altså mye tid til arbeidsreisen. Mye pendling gir 

trafikksikkerhetsutfordringer, dårligere fremkommelighet, økt støy- og luftforurensing 

og økte klimagassutslipp. Det er derfor viktig å etablere arbeidsplasser i kommunens 

definerte sentre, noe som gir om god stedsutvikling og trivelige lokalmiljøer. I tillegg 

må man reetablere arbeidsplasser i områder som Tofte og Dikemark, hvor mange 

arbeidsplasser er nedlagt.  

 

Fram mot 2040 vil sentrale Asker med Asker sentrum, Holmen og Billingstad ha en 

stor betydning med sine om lag 24 000 arbeidsplasser som utgjør 70% av Askers 

omtrent 37 000 arbeidsplasser. Områdene er viktige som følge av 

kunnskapsintensive kontorarbeidsplasser med høy verdiskapning (85% av Asker) og 

som inngår i det regionale arbeidsmarkedet.  

 
 

TABELL 3 ARBEIDSPLASSER OG SYSSELSATTE FORDELT ETTER REGISTRERT POSTSTED (2016) 
 

 

 

 
KILDE: SSB, SPESIALUTTREKK. 

Lavkonjunktur, en redusert oljesektor og virkninger av pandemien er faktorer som vil 

påvirke sysselsettingen de nærmeste årene.  

 

Dersom en inkluderende arbeidsplass og effektiv tjenestesamhandling kan forebygge 

og støtte personer med vanlige plager og tilstander, slik at de kan komme i arbeid og 

ivareta sitt forhold i arbeidslivet tross plagene, vil det ha positiv effekt på folkehelsen. 

Dette gjelder f.eks. muskel og skjelettplager og psykiske plager, som er de viktigste 

årsakene til sykefravær og uføretrygd.9  

 

 
  

                                                           

9 Helsedirektoratet 2018. Folkehelse og Bærekraftig samfunnsutvikling. Rapport IS-2748. 

år Sætre Filtvet Tofte Kana Holmsbu Klokkarstua Uspesifisert   sum Hurum

Arbeidsplasser 2016 1 097 241 461 80 203 436 22 2 540

Sysselsatte, 15-74 år 2016 2 007 554 933 130 237 626 33 4 520

Spikkestad Røyken Hyggen Slemmestad Bødalen Åros Båtstø Nærsnes Uspesifisert Sum Røyken

Arbeidsplasser 2016 947 2 147 297 1 195 220 613 65 140 122 5 746

Sysselsatte, 15-74 år 2016 2 113 2 202 611 2 300 1 278 1 171 196 770 597 11 238

Asker Borgen Heggedal Vollen Vettre Nesbru Hvalstad Billingstad Nesøya Uspesifisert Sum Asker

Arbeidsplasser 2016 13 418 601 777 796 1 308 1 921 2 274 4 534 587 420 26 636

Sysselsatte, 15-74 år 2016 12 059 2 027 2 873 2 447 1 632 2 433 2 130 1 965 2 220 319 30 105

https://www.helsedirektoratet.no/rapporter/folkehelse-og-baerekraftig-samfunnsutvikling/Folkehelse%20og%20b%C3%A6rekraftig%20samfunnsutvikling.pdf/_/attachment/inline/3bee41d0-0b38-4957-913e-bedad965e37a:a89f2b8d35a30992c90f2f4c4f872d2ffdd0abaa/Folkehelse%20og%20b%C3%A6rekraftig%20samfunnsutvikling.pdf
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Besøksattraktivitet og bostedsattraktivitet 
 

Askers samlede attraktivitet for næringsutvikling er ikke begrenset til bare 

næringsmessige forhold. Regionens attraktivitet for besøk, slik som kultur- og 

handelstilbud, natur og gode møteplasser, viser seg også å ha betydning for 

næringsutvikling og sysselsetting.  

 

Telemarksforsknings modell bygger på tre faktorer som vil påvirke arbeidsplassvekst: 

næringsattraktivitet, bostedsattraktivitet og besøksattraktivitet.  

 

 
Kilde: Ringeriksregionen. Næringspolitisk strategi.  

 

Det er ikke mulig å skille skarpt mellom næringsattraktivitet, besøksattraktivitet, 

bostedsattraktivitet og kunnskapsattraktivitet. 

 

Høy attraktivitet for bosetting gjennom attraktive boliger, gode kommunale tjenester, 

og gode skoler og barnehager, vil også styrke omdømmet og næringsutviklingen.  

Erfaring viser også at et godt utdanningstilbud og aktive kunnskapsmiljøer er viktig 

for den samlede attraktivitet. Dette er noe Asker i dag mangler. 

 

Et breddetilbud av møteplasser, kultur, opplevelseshandel samt utesteder er 

nødvendig for å være en attraktiv lokasjon (...). Asker skårer høyt på 

bostedsattraktivitet som defineres som nettoinnflytting som ikke kan forklares av 

arbeidsplassvekst eller øvrige strukturelle faktorer. (ref. Telemarkforskning, se 

langtidsanalysen for kommuneplanen) 
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Arealbruk i Asker 
 

Kommunen har flere verdifulle, store og sammenhengende naturområder, 

kulturmiljøer og landbruksområder som må sikres for fremtiden. Disse er blant 

annet viktig for friluftsliv, kulturopplevelser og for turisme. Tilgang til 

naturområder og mulighet for fysisk aktivitet har dokumenterte virkninger på 

folkehelsen. 

 

Av kommunens samlede areal på 376 km2, utgjør landbruk, natur- og 

friluftsområdene til sammen 324 km2, hvorav 41 km2 er dyrket og dyrkbar jord. 

Kilde: SSB 09594 

 

 

 

 

Dyrka jord 

Matsikkerhet er sentralt i et folkehelseperspektiv. I perioden 2009 – 2019 er det i den 

nye kommunen omdisponert ca. 2 km2 dyrket eller dyrkbar jord til annet enn 

landbruk. 1,4 km2 av dette arealet var registrert som dyrket jord, og de øvrige 0,6 km2 

var dyrkbar jord. I nye Asker ble det til sammen i perioden 2009-2018 omdisponert 

1,369 km2 dyrket jord og 0,586 km2 dyrkbar jord.  
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TABELL 5 OMDISPONERING AV DYRKA OG DYRKBAR JORD TIL ANDRE FORMÅL ENN LANDBRUK. 2009-2018. KM2. 

Kommune 

2009-2018 

Dyrka jord Dyrkbar jord 

Hurum 0,707 0,5 

Røyken 0,297 0,003 

Gamle Asker 0,365 0,083 

Asker 1,369 0,586 

Bærum 0,128 0,02 

Drammen 0 0,011 

Lier 0,284 0,016 

Kilde: SSB 07903 

 

Grøntområder  
 

Kort avstand fra bolig til grøntområder gir mindre stress og lavere 

sannsynlighet for fedme.10 I boligområder med god tilgang på grønne arealer 

opplever færre ensomhet og mangel på sosial støtte.11 Trygg og trafikksikker 

vei frem til aktivitetsområdet er viktig.  

 

Ny norsk forskning viser at barn som bor med grøntområder innenfor 800 meter fra 

hjemmet er mer aktive, både sosialt og fysisk.12  

 

Barn som bor nærme grøntområder, skoleområder, lekeplasser og idrettsanlegg 

deltar mer i ulike typer aktiviteter og leker mer med venner og jevnaldrende. Barn i 

friluftsbarnehager har bedre motorikk, koordinasjon og mindre konflikter med andre 

barn, sammenliknet med barn i barnehager med ensformige uterom.13  

 

Sikring av grøntområder ved skoler og barnehager og i boligområder er en del av 

arbeidet med en helsefremmende stedsutvikling. 

TABELL 19. GRØNTOMRÅDER PER 2018. 

                                                           

10 Toftager, M m.fl. (2011) Distance to Green Space and Physical Activity. Journal of Physical Activity and Health, 2011, 8, 741 

-749 © 2011 Human Kinetics, Inc. 

11 Maas m.fl. (2009) Morbidity is related to a green living environment https://jech.bmj.com/content/63/12/967 

12 Nordbø, E.C. m.fl (2018). Neighborhood green spaces and facilities are related to activity participation among 8-year 

olds.  JBI Database of Systematic Reviews and Implementation Reports.  

13 P. Grahn, K. Thoren, NMBU (2002) Barn, unge og livskvalitet, ISSN 0800-1669 

https://jech.bmj.com/content/63/12/967
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Asker har 197 km med kystlinje. Langs denne er det opparbeidet 316 km med kyststi 

i den nye kommunen.   

 

Det er merket 146 km med turstier i gamle Asker, 120 km i Røyken og 50 km i 

Hurum.  

 

Potensialet er stort for videre tilrettelegging for friluftsliv, kulturmiljøer, lokalmat og 

naturbasert reiseliv i ny kommune. 

 

Fysisk miljø- fortetting 
En helsefremmende stedsutvikling er viktig i folkehelsearbeidet. Fysiske og mentale 

helseproblemer henger sammen med byggete omgivelser, og stedene vi lever på påvirker helsen vår 

og muligheten for å leve et helsefremmende liv.14  

 

Strukturelle forhold ved nabolaget knyttet til eieforhold, stabilitet og oppfatning av nabolaget påvirker 

tillit og sosial kapital og dermed selvrapportert helse.15  

En av de viktigste drivkreftene bak fortetting og kompakt arealutvikling er ikke bare at det er 

lønnsomhet for utbygger. Tettere byer og tettsteder er klima- og miljøvennlige. En slik struktur antas å 

redusere utslipp og forurensning fra trafikk, legge til rette for sykkel og gange og skape livlige byer der 

folk lever hverdagslivene sine i attraktive bymessige omgivelser.  

 

Enkelte mener at en del intensive prosjekter, som har til hensikt å skape økologisk bærekraftige og 

klimavennlige områder, kan stå i fare for å svekke den sosiale bærekraften dersom man bygger for tett 

og ensidig og det ikke samtidig investeres i gode sosiale prosjekter, møteplasser og grønne og 

aktivitetsvennlige uterom etc.  

 

Videre kan fortettingen bidra til å skape nærmiljøer hvor ulike funksjoner og tjenester ligger i nærheten 

av hverandre (bolig, jobb, skole, offentlige tjenester, kollektivtransport. Slike nærmiljøer kan dermed 

redusere bilbruk, øke hverdagsaktiviteten, gjøre det enklere for blant annet eldre å bo i egen bolig og 

bidra til effektive tjenester. Imidlertid vet vi fortsatt for lite om de faktiske årsakssammenhengene og 

hvordan dette påvirker helse i ulike grupper av befolkningen.16  

                                                           

14 Tucs, E and Dempster, B (2007). Linking Health and the Built Environment: An annotated bibliography of Canadian and 

other related research. Civics Research Cooperative, Ontario Health Communities Coalition. 

15 Lindèn-Boström, M. m fl (2010). Neighborhood characteristics, social capital and self-rated health – A population-based 

survey in Sweden. I BMC Public Health 2010, 10:628. 

16 Helsedirektoratet (2018). Folkehelse og bærekraftig samfunnsutvikling. Rapport IS-2748 
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Universell utforming 
 

Det er ikke bare sviktende helse alene som har betydning for hvor god 

funksjonsevnen er. Lever man i funksjonsvennlige omgivelser og har god evne til å 

mestre sykdom og funksjonstap, kan man klare seg lenge uten hjelp.  

 

 «Med universell utforming menes utforming eller tilrettelegging av hovedløsningen i 

de fysiske forholdene, inkludert informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT), slik 

at virksomhetens alminnelige funksjoner kan benyttes av flest mulig, uavhengig av 

funksjonsnedsettelse».17  

 

Temaplan for universell utforming i gamle Asker peker på et behov for tilstrekkelig 

kompetanse i alle ledd ved planlegging og anleggelse av nye å bygge, - og 

anleggstiltak, gode rutiner for samarbeid med brukergrupper/kommunalt råd for 

mennesker med nedsatt funksjonsevne samt ansatte med spisskompetanse om 

universell utforming.  

 

Vi har i dag et detaljert regelverk som skal sikre universell utforming ved nye bygge 

og anleggstiltak. Utfordringene med hensyn til å oppfylle regelverket ved nyanlegg er 

tilstrekkelig kunnskap, innsikt og forståelse, gode rutiner og kvalitetssikringssystem, 

inklusive tverrfaglig samarbeid.  

 

For eksisterende bygninger og anlegg som er bygd før de siste større endringene i 

regelverket (Teknisk forskrift 2010) ble gjennomført, er det mange eksempler på 

løsninger som ikke er gode nok. Det er behov for systematisk kartlegging og 

utarbeidelse av prioriteringslister for oppgradering/ ombygging.  

 

  

 

                                                           

17 Likestillings- og diskrimineringsloven § 17, 2. ledd. 

https://www.asker.kommune.no/styringsdokumenter/temaplan-for-universell-utforming-i-asker/sec7
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Reisevaner  
 

Grønn mobilitet er sentralt for folkehelsen. Det er interne forskjeller i 

kommunene for fysiske veianlegg, kollektivtransport og tilrettelegging for 

sykling og gange. Sykkelandelen er lav sammenliknet med landet forøvrig. 

 

I store deler av gamle Asker og til dels Røyken kommune tilbys et godt kollektivtilbud. 

Lenger sør i kommunen avtar kollektivtilbudet, med færre ruter og sjeldnere 

avganger. Dette henger sammen med lavere befolkningsmengde og 

passasjergrunnlag.  

 
 

FIGUR 6 TRANSPORTMIDDELFORDELING PÅ DAGLIGE REISER (PROSENT). N-RVU 2016/17. 

 
Kilde: Urbanet Analyse. Reisevaner i nye Asker kommune: Asker, Røyken og Hurum. Rapport 123/ 2019. 

 

Bare fire prosent sykler på daglige reiser mot åtte prosent på landsbasis. Jo lengre 

sør i kommunen en drar, jo færre sykler. Tilgang til gang- og sykkelveier varierer 

også i kommunen.  

 

Nasjonal reisevaneundersøkelse 2016/2017 har følgende hovedfunn for Asker: 

 Over halvparten har tilgang til mer enn en bil 

 Et flertall av de yrkesaktive kan parkere gratis hos arbeidsgiver 

 Befolkningen i Asker kommune reiser mer miljøvennlig enn i Røyken og 

Hurum 

 Følgereiser er i hovedsak bilbaserte, mens fritidsreiser ofte er til fots 

 30 % av bilreisene er under 3 kilometer 

 3 av 4 reiser foregår innad i egen kommune 
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FIGUR 7 TRANSPORTMIDDELFORDELING FORDELT ETTER REISEFORMÅL. BOSATTE I GAMLE ASKER. RØYKEN OG 

HURUM SAMLET. N-RVU 2016/17 

 
Kilde: Urbanet Analyse. Reisevaner i nye Asker kommune: Asker, Røyken og Hurum. Rapport 123/ 2019. 

Å sykle til stasjonen for å ta tog videre er attraktivt ved Asker stasjon. Per dato er 730 

sykkelparkeringsplasser tilgjengelig, derav 380 i sykkelhus og sykkelhotell, og 350 

plasser utenfor (med og uten tak).  

 

Jevnlige tellinger av parkerte sykler viser en stadig økende bruk, særlig i 

sommerhalvåret. Vintertallene viser ikke tilsvarende trend som sommertallene, 

antakelig som følge av mer krevende værforhold. 

 

 
TABELL 6 PARKERTE SYKLER VED ASKER STASJON. GJENNOMSNITTSTALL. 

År/ sesong 2013 2014 2018 

Sommer 322 386 445 

Vinter 148 200 144 
Kilde: Egen telling, Asker kommune. 

 Av kjente virkemidler kan nevnes:  

- videreutvikling av busstilbudet og lokaltog 

- fremkommelighetstiltak for buss 

- regulering av biltrafikk og parkering 

- sykkel og gange og flere i hver bil. 

 

I fremtiden kan selvkjørende teknologi, sykkel og gange være en viktig del av «dør-til-

dør»-løsningen også i fremtiden. Tilbringertjeneste, busser for eldre, aktiv transport 

(bussing av barn til trening), mobilitetsapp og samkjøring ved fritidskjøring kan spare 

både tid, penger og utslipp. En løsning hvor enheten bygges midt imellom boligfelt, 

slik at alle får like lang reisevei, kan medføre at alle får for lang reisevei til å gå eller 

sykle.  
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Oppvekst og levekår 
 

Oppvekst- og levekår er grunnleggende positive eller negative 

påvirkningsfaktorer for folkehelsen, eksempelvis boligforhold, 

familierelasjoner, utdanningsløp og inntekt.  

 

Levekårsforholdene i nye Asker er generelt gode. Men selv om ulikheter i stor 

grad krever tiltak på samfunnsnivå og nasjonal fordelingspolitikk, viser 

levekårskartleggingen at det er nødvendig for kommunen å iverksette 

ytterligere tiltak for å utjevne sosiale helseforskjeller og tilpasse innsatsen til 

lokale forhold.  

Sosiale helseforskjeller henger sammen med utdanning og inntekt 
Helseforskjellene i Norge er større enn i mange andre europeiske land, og 

forskjellene er økende. Statistikk og studier viser at jo lengre utdanning og høyere 

inntekt en gruppe har, jo høyere andel har god helse. Dette gir utslag i fordelingen av 

de aller fleste sykdommer, skader og plager, og i levevaner og levekår.  

 

Barn og ungdom fra familier med lavere sosioøkonomisk status blir oftere skadet, lagt 

inn på sykehus og flere har kroniske plager som astma, allergi og eksem.18 På 

levevaneområdet er barn og unge mer utsatt for overvekt og rusavhengighet. De har 

også oftere sosiale og psykiske problemer og er mer utsatt for mobbing. 

 

Kvinner og menn med kort utdanning er f.eks. forventet å leve 5-6 år kortere enn de 

med lang utdanning, og forskjellene gjelder alle aldersgrupper.19 I grupper med kort 

utdanning er det høyere spedbarnsdødelighet, lavere fødselsvekt og høyere risiko for 

tidlig fødsel (Dahl, 2014).  

INNSATSEN FOR Å GJØRE NOE MED LEVEKÅRENE, SOM FOR EKSEMPEL ARBEID, UTDANNING OG BOMILJØ, KAN BIDRA 

TIL Å FREMME HELSE. DET VIL OGSÅ JEVNE UT SOSIALE HELSEFORSKJELLER OG ØKE LEVEALDEREN I ALLE GRUPPER.

                                                           

18 Dahl m. fl. 2014. Sosial ulikhet i helse: En norsk kunnskapsoversikt, www.hia.no 

19  Folkehelserapporten 2018, https://www.fhi.no/nettpub/hin/kortversjon/kortversjon-2018/ 

https://www.fhi.no/nettpub/hin/kortversjon/kortversjon-2018/
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I nye Asker er forventet levealder for kvinner 84,3 år og menn 80,6 år, litt over 

nasjonale tall (Kommunehelsas statistikkbank gjennomsnitt 2004-2018).  

 

Askers folkehelseprofil for 2020 viser at det for den nye kommunen er signifikant 

større forskjeller i forventet levealder mellom utdanningsgruppene sammenliknet 

med landet for øvrig.  

 

Det er dokumentert at de systematiske forskjellene er økende. Utdanningsforskjeller i 

røykevaner er fremdeles en av de viktigste årsakene til sosiale forskjeller i levealder. 

 
 

Inntektsforskjeller 
Inntektsnivået og fattigdom påvirker helse, og helse påvirker posisjon i 

inntektsfordelingen. Ved å øke lavinntektene kan det forventes at inntektsrelaterte 

ulikheter i helse reduseres. Nedskjæring i eller manglende oppjustering av flere av 

ytelsene til barnefamilier er en årsak til økt fattigdom i barnefamilier.  

Sosial dumping i konkurranseutsatte yrker og bransjer og svart arbeid er en annen 

mekanisme som presser ned lønningene.  

Målet er å sørge for et helsebringende arbeidsliv, høy sysselsetting og redusere 

helsemessige årsaker til at noen faller ut av arbeidsmarkedet, og tilstrekkelig sosial 

og økonomisk trygghet blant dem som står utenfor arbeidsmarkedet. (Anbefalte tiltak 

mot sosial ulikhet i helse, Helsedirektoratet 2014)  

 

TABELL 7 INNTEKSTULIKHET P90/P10. 

 
Kilde: Kommunehelsa statistikkbank 

 

Gamle Asker har store inntektsforskjeller, av de høyeste i Norge, og den har økt de 

siste årene. Hurum og Røyken har mindre forskjeller. Slår vi sammen data fra de 

gamle kommunene er inntektsulikheten fortsatt høyere enn landet for øvrig (3,1 mot 

2,8 nasjonalt, 2018).   

 
Inkludering av alle sosioøkonomiske grupper er en utfordring for kommunen og for 

sivilsamfunnet forøvrig. Spesielt ungdom (og foreldre) opplever et stort kjøpepress.  

Likevel, det er færre familier som er direkte fattige i Asker sammenliknet med landet 

forøvrig. Vi snakker ofte om en relativ fattigdom grunnet blant annet høyt forbruksnivå 

og høye boligpriser.  

Barn av eneforsørgere og i store innvandrerfamilier regnes som spesielt utsatt. Det 

utbetales utvidet barnetrygd for rundt 2990 barn (av eneforsørgere) i nye Asker. 

(Kommunehelsas statistikkbank glidende gj. Snitt 2016-2018). 

https://khp.fhi.no/PDFVindu.aspx?Nr=3025&sp=1&PDFAar=2020
https://www.fhi.no/nettpub/hin/grupper/sosiale-helseforskjeller/
https://www.helsedirektoratet.no/rapporter/anbefalte-tiltak-mot-sosial-ulikhet-i-helse/Anbefalte%20tiltak%20mot%20sosial%20ulikhet%20i%20helse.pdf/_/attachment/inline/61dc43e0-cdc6-43a7-97aa-033087123180:16c32d7c42b3ed5a8fbfafc35742e986133a0749/Anbefalte%20tiltak%20mot%20sosial%20ulikhet%20i%20helse.pdf
https://www.helsedirektoratet.no/rapporter/anbefalte-tiltak-mot-sosial-ulikhet-i-helse/Anbefalte%20tiltak%20mot%20sosial%20ulikhet%20i%20helse.pdf/_/attachment/inline/61dc43e0-cdc6-43a7-97aa-033087123180:16c32d7c42b3ed5a8fbfafc35742e986133a0749/Anbefalte%20tiltak%20mot%20sosial%20ulikhet%20i%20helse.pdf
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Ser vi på personer som bor i husholdninger med lavinntekt etter kommunale grenser 

for lavinntekt (EU60, 2018), har nye Asker en andel på 8,4%, Norge 9,3% Bærum 

7,8%, Nordre Follo 7,7 og Drammen 11,6 prosent. I nye Asker utgjør gruppen 1819 

personer.  

 

En titt på de gamle kommunene viser at Hurum har høyest andel 

lavinntektshusholdninger, men likevel lavere andel enn Norge generelt.  
 

TABELL 8 ANDEL PERSONER/ BARN I LAVINNTEKTSHUSHOLDNINGER (EU-60). 

 
Kilde: Kommunehelsa statistikkbank 

 

Levekårsforskjeller blant barnefamilier  
Det er store geografiske levekårsforskjeller i Asker. En egen bestilling fra SSB for nye 

Asker viser at andelen barn som lever i lavinntektsfamilier (EU50) varierer 

mellom 2,2 prosent og 25,7 prosent mellom de ulike statistiske sonene.  

 

Dette utgjør 1209 barn. Bruker vi målet EU 60 blir antallet 2120 barn. Forskjellene 

innebærer at kommunen bør fortsette å arbeide målrettet med utsatte områder.  

 

I organisasjonslivet er barn fra familier med dårlig råd i mindre grad deltagende i 

ferdighetsintensive fritidsaktiviteter som idretts- og kulturaktiviteter. 20 

 

Rapporten Idrettens posisjon i ungdomstida viser at sammenliknet med ungdom fra 

høyere sosiale lag, er det fem ganger så mange fra lavere sosiale lag som aldri har 

vært med i organisert idrett, og dobbelt så mange som har sluttet før de begynner 

med ungdomsidrett. 

 

Analyse av Ungdata fra folkehelseoversikten 2014 i gamle Asker viser også en 

gjennomgående systematisk sammenheng mellom sosioøkonomisk status og 

deltakelse i organiserte fritidsaktiviteter, fysisk aktivitet og psykisk helse.  

 

Ulike livssjanser og livsstil resulterer i sosiale helseforskjeller. Oppvekstbetingelser i 

fosterlivet, i spebarnstiden og i barndommen har betydning for den sosioøkonomiske 

statusen vi får som voksne og for vårt potensial for helse gjennom livsløpet. Målet er 

å forebygge og redusere negative ytre påvirkninger i livets tidlige fase. Det vil gi et 

godt grunnlag, også for helsa gjennom hele oppveksten og senere i livet. 

                                                           

20 Ungdata 2017. 

http://www.hioa.no/Om-OsloMet/Senter-for-velferds-og-arbeidslivsforskning/NOVA/Publikasjonar/Rapporter/Idrettens-posisjon-i-ungdomstida
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Gjennomføring av skoleløpet 
 

Arbeidet mot frafall i skolen og å skape inkluderende læringsmiljøer er særlig 

viktige faktorer for å legge til rette for god helse hele livet. Andelen som ikke 

har det særlig godt på skolen, er omtrent dobbelt så stor i de laveste 

sosioøkonomiske sjiktene sammenliknet med i de høyeste.21  

 

Skoleresultater og gjennomføring av skoleløpet er ulikt fordelt i den nye kommunen 

og varierer med foreldrenes utdanningsbakgrunn.  

 

FIGUR 8 FULLFØRT VGS ELLER HØYERE UTDANNING (30-39 ÅR). 2017. 

Psykiske plager og lidelser i barne- og ungdomsårene øker risikoen for frafall i 

skolen, løsere tilknytning til arbeidsmarkedet, økonomiske vansker og vansker i nære 

relasjoner22. Det kan medføre en opphopning av negative faktorer eller prosesser, 

som til sammen gjør barn og ungdom ekstra utsatt for å bli marginalisert, og som 

igjen får en negativ betydning for deres helse og livskvalitet. 

 

I en norsk panelstudie om barns levekår hadde lavinntektsutvalget nesten dobbelt så 

stort skolefravær på grunn av sykdom som kontrollutvalget.23 Det er en utfordring at 

disse barna har en økt risiko for psykisk uhelse og dårlige relasjoner til venner, 

familie og skole, også når man ser det i lys av et sosialt bærekraftperspektiv.24 

 

                                                           

21 Bakken m. fl. 2016. Sosiale forskjeller i unges liv (Ungdata) NOVA rapport 3/16 

22 Odgers m. fl 2008; Livskvalitet og psykiske lidelser hos barn og unge. FHI 2015. 

23 Jon Ivar Elstad m.fl 2010. Barns levekår- betydningen av familiens økonomi for barns hverdag. NOVA  

24 Dæhlen og Andersen 2017. NOVA-rapport 8/17 Sosiale relasjoner i ungdomstida (OsloMet) 
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FIGUR 9 HVOR MANGE GANGER HAR DU SKULKET SKOLEN SISTE ÅR? PROSENTANDEL AV ELEVER PÅ VIDEREGÅENDE 

SKOLE I ASKER OG RØYKEN OG I NORGE.  

Kilde: Ungdata 2019 

 
Det er generelt lav arbeidsledighet i Asker. Sysselsettingen er i snitt lavere blant 

innvandrere enn i befolkningen, men det er store variasjoner mellom grupper. NAV 

melder om en bekymring rundt ungdom generelt som ikke kommer inn i arbeid eller 

utdanning.  

Den nye kommunen ligger under nasjonalt nivå for arbeidsledige 15-29 år. Personer 

med lite eller ingen skolebakgrunn møter de største utfordringene med å få arbeid.  

 

Den livslange kostnaden for hver unge person som marginaliseres og ikke 

kommer inn i arbeidslivet kan beregnes til ca. 14. millioner kroner per person. 

Da er kun direkte kostnader tilknyttet oppfølging, sosiale stønader og produksjonstap 

beregnet inn. Kostnader ved eventuelle tilleggsproblemer og personlige kostnader er 

ikke tatt med.25 

 

I 2013 ble samfunnskostnadene ved sykdom og ulykke i Norge beregnet til å utgjøre 

rundt 1860 milliarder kroner.  

 

Økning i sykefravær, andelen på uføretrygd og tidlig pensjonering grunnet dårlig 

helse eller funksjonsnedsettelse, er eksempler på utviklingstrekk som svekker 

sysselsettingsgraden og som undergraver velferdsstaten. Med tidlig innsats og 

gjennom å flytte en del av ressursbruken over til helsefremmende og forebyggende 

arbeid, vil kostnadene til spesialisert hjelp kunne dempes eller utsettes i tid.  
 

                                                           

25 Nilsson og Wadeskog SEE AB 2012, Asker Kommunedelplan for Folkehelse 2015-2026. 

https://www.asker.kommune.no/samfunnsutvikling/strategiske-planer/planer-for-samfunnsutvikling/folkehelseplan-2015-2026/
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Skolemiljø og trivsel 
 

Et trygt og godt leke- og læringsmiljø, hvor alle barn opplever å være inkludert 

er avgjørende for å skape likeverdig oppvekst for barn og unge i Asker. 

Skolemiljø og forebygging av mobbing på skole og fritid er en utfordring som 

kommunen og frivilligheten må arbeide kontinuerlig med. Dette er faktorer som 

er avgjørende for barns helse og livskvalitet.  

 

Er barn og ungdom trygge i barnehage, skole og fritid, vil forutsetningene for å lykkes 

i sin utvikling være større enn om de opplever utrygghet på de arenaene de er til 

daglig. Dette er viktig for livsmestring og helse. Barn og unge som opplever mobbing 

har betydelig økt risiko for å få psykiske problemer, søvnvansker og kroppslige plager 

som hodepine og magesmerter. Det finnes en rekke verktøy og programmer som kan 

forebygge mobbing og fremme god samhandling mellom barn og unge. Når det 

gjelder digital mobbing, er det flere grunner til å være bekymret for konsekvensene: 

Det er vanskeligere å skjerme seg fra digital mobbing enn fra annen mobbing. 

Anonymiteten gjør at naturlige grenser for hvordan man oppfører seg mot andre, 

opphører. For den som blir mobbet er det vanskelig å stoppe eller begrense 

spredningen av digitalt innhold, og dette gjør situasjonen mer uforutsigbar og 

skremmende. Mobbingen kan nå ut til et stort publikum, noe som gjør at den som blir 

mobbet kan kjenne seg utrygg i alle sosiale situasjoner. 

 

Den nye kommunen opplever at mobbing er et problem. Tall fra elevundersøkelsen 

2018 viser stor variasjon i resultatene ved skoler i kommunen. Resultatene varierer 

også fra år til år. Samtidig viser tallene at skoler som har jobbet meget målrettet med 

å forebygge mobbing, ikke opplever problemet i like stor grad. Elevenes arbeidsmiljø 

er derfor en sentral utfordring. 

 

 
FIGUR 10 GJENNOMSNITT ELEVUNDERSØKELSEN 7. OG 10. TRINN 2017-2019 - ANDEL ELEVER SOM OPPLEVER Å BLI 

MOBBET  2-3 GANGER I MÅNEDEN ELLER OFTERE (PROSENT). 

  
Kilde: Elevundersøkelsen 

 

 

Elevundersøkelsen for 2019 (elever på 7. trinn) viser at forekomsten av mobbing er 

generelt høyere på barnetrinnet enn på ungdomsskoletrinnet.  
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I barnehager, skoler og i de flerfaglige tjenestene skal barna 

møte voksne som har forståelse for hva det vil si å ha en 

inkluderende praksis og kunne praktisere dette - både med 

tanke på faglig, pedagogisk og sosial inkludering. Det fysiske 

miljøet må også bygge oppunder dette gjennom universell 

utforming. (Langtidsanalysen KPL) 

 

 

 

 

Psykiske symptomer og lidelser  
 

Asker kommunes kartlegging konkluderer med at psykiske problemer spiller 

«en vesentlig rolle for både ungdom og voksne». Nasjonale tall viser at de 

lettere psykiske lidelser er økende. (Langtidsanalysen KPL)1 

 

Et sosialt bærekraftig lokalsamfunn fremmer befolkningens psykiske helse. 

Miljøforhold samlet er noe viktigere enn gener for lidelser som psykiske plager, 

depresjon, angstlidelser og personlighetsforstyrrelser. Stort sett er det enighet om at 

en trygg tilknytning til omsorgspersoner i barndommen har betydning for senere 

psykisk helse. Sosial isolasjon og ensomhet gir økt risiko, mens sosial støtte og 

nærhet til andre mennesker beskytter. En god selvfølelse, og spesielt følelsen av å 

kunne mestre utfordringer og problemer, har stor betydning for god psykisk helse.  

 

Årlig dør mellom 550 og 600 nordmenn av selvmord, om lag halvparten før 50 års 

alder. Sammenliknet med andre land er det forholdsvis mange som dør av 

narkotikautløste dødsfall, i gjennomsnitt 260 per år. Dødsfall som følge av 

trafikkulykker har falt betydelig. 

 
 

TABELL 9 ANDEL PERSONER I KONTAKT MED FASTLEGETJENESTEN/ LEGEVAKT GRUNNET PSYKISKE SYMPTOMER OG 

LIDELSER ÅRLIG. PER 1000. 2014-16. (15-29 ÅR) 
Hurum Røyken Gamle Asker Norge 

172 173 140 152 

Kilde: Kommunehelsa statistikkbank. 

Andelen i aldersgruppen 15-29 år som har psykiske symptomer og lidelser, er høyere 

enn i landet som helhet, både i Røyken og Hurum, vurdert etter data fra fastlege og 

legevakt. Asker ligger under landsgjennomsnittet. I likhet med resten av landet har 

det vært en økning i antall brukere fra 2010 til 2018. For perioden 2016-2018 er 

tallene slått sammen for alle tre kommuner. Her ser vi at nye Asker har 161 brukere 

mellom 15-29 år, mot Bærum 141, Drammen 176 og Norge 166.(Kommunehelsas 

statistikkbank). 
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I Ungdata måles psykiske helseplager gjennom flere spørsmål som skal fange opp 

ulike former for depressive symptomer. Ungdommer som rapporterer om at de er 

mye plaget av flere slike symptomer regnes som å ha et «høyt nivå». På landsbasis 

er det rundt 20 prosent av elevene som tilfredsstiller dette kriteriet. Det er flere jenter 

enn gutter som er mye plaget. (Ungdata 2019)  

 

FIGUR 11. PROSENTANDEL SOM ER MYE PLAGET AV DEPRESSIVE SYMPTOMER BLANT JENTER OG GUTTER PÅ ULIKE 

KLASSETRINN I VGS. 

 

Sosial støtte mot ensomhet 
Tiltak som gir en sterkere følelse av å ha sosial støtte er helsefremmende og kan 

redusere forekomsten av både psykiske og somatiske lidelser.26 Mangel på sosial 

støtte og sosiale relasjoner kan føre til ensomhet, og det har vist seg at det kan være 

en risikofaktor for sykelighet og dødelighet. Å forebygge ensomhet er en av 

hovedinnsatsområdene i den nye folkehelsemeldingen. 

 

Det er flest eldre og unge som forteller at de er ensomme. Flere ungdom forteller at 

de opplever ensomhet og isolasjon og det er nasjonalt en tendens til at færre trives 

på skolen og opplever stress og press rundt skoleprestasjoner, bli sett og utseende, 

blant annet. Sosioøkonomisk bakgrunn har sammenheng med opplevelsen av 

ensomhet. Innsatsen bør derfor være tverrfaglig og sektorovergripende. 

 

 
TABELL 10.  ANDEL AV UNGDOMSSKOLEELEVER SOM OPPGIR AT DE ER PLAGET AV ENSOMHET. PROSENT. 

Norge Akershus Hurum Røyken Gamle Asker Asker 

22 23 26 24 21 22 

Kilde: Ungdata 2019 (ungdata.no) 

 

 

                                                           

26 Helsedirektoratet. Folkehelse og bærekraftig samfunnsutvikling. 2018. IS-2748 

https://www.helsedirektoratet.no/rapporter/folkehelse-og-baerekraftig-samfunnsutvikling/Folkehelse%20og%20b%C3%A6rekraftig%20samfunnsutvikling.pdf/_/attachment/inline/3bee41d0-0b38-4957-913e-bedad965e37a:a89f2b8d35a30992c90f2f4c4f872d2ffdd0abaa/Folkehelse%20og%20b%C3%A6rekraftig%20samfunnsutvikling.pdf
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Venner og fritid 
Når barn blir eldre, får venner og skolen stadig større betydning. Gode vennskap kan 

fremme god psykisk helse og livskvalitet og beskytte mot negative virkninger av 

mobbing og utestenging.  
 

FIGUR 12. HAR DU MINST EN VENN SOM DU KAN STOLE FULLSTENDIG PÅ OG KAN BETRO DEG TIL OM ALT MULIG? 

ANDELEN UNGDOMSSKOLEELEVER I NYE ASKER OG I NORGE  

 

Sosiale medier er i dag en viktig arena for barn og unge. Sosiale medier kan gjøre 

det lettere å ha kontakt med venner, finne nye venner og følge med på hva som skjer 

i lokalmiljøet og ute i verden. Noen bruker imidlertid så mye tid på sosiale medier og 

dataspill at det går utover søvn, skole og vennskap. Det er en betydelig andel 

ungdom i nye Asker som bruker mer enn fire timer foran skjermen hver dag. 

Skolearbeidet har også blitt digitalt i stor grad. Det er færre som møtes ute enn 

tidligere. 

 
 
TABELL 11 ANDEL AV UNGDOMSSKOLEELEVER SOM DAGLIG BRUKER MER ENN FIRE TIMER PÅ SKJERMAKTIVITETER 

UTENOM SKOLETIDEN. PROSENT. 
Norge Akershus Hurum Røyken Gamle Asker Asker 

34 35 44 35 30 32 

Kilde: Ungdata 2019 (ungdata.no) 
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FIGUR 13. NYE ASKER; TIDSBRUK I LØPET AV EN VANLIG DAG, ELEVER I VIDEREGÅENDE SKOLE (ASKER OG RØYKEN)  

Undersøkelser av barn og unges opplevelse av oppvekstvillkår i Asker viser press på 

barn og unges psykiske helse, noe større rusutfordringer enn i landet for øvrig, samt 

behov for gode og åpne møteplasser på fritiden (ungdata.no, SSB, 2019).  
 

 

 

Uformelle møteplasser  
 

God livskvalitet og helse skapes både gjennom arenaer og livsområder som 

skole, arbeid, bolig, nærmiljø og foreldre. Opplevelser som ensomhet, stress 

og lite sosial støtte har betydning for barn og unges livskvalitet. Fire av ti 

elever på videregående skole i Asker opplever at det er et dårlig tilbud av 

steder å møte andre ungdom på fritiden.  

 

I arbeidet med sosial bærekraft er barn og unges livsvilkår særlig viktig. Disse har 

mindre muligheter for selv å påvirke omgivelsene, mindre aksjonsradius, og rammes 

oftere hardere når forholdene i omgivelsene ikke er gode. Barn er morgendagens 

voksne i en formbar og påvirkelig form. Å legge forholdene til rette for at barn utvikler 

seg til trygge, empatiske og sosialt engasjerte voksne, er en av de beste 

investeringene vi kan gjøre for å skape bærekraftige samfunn.»27  

 

Å vokse opp i et nabolag og lokalsamfunn preget av fellesskap, sosial samhandling 

og varierte fritidsaktiviteter fremmer trivsel og helse blant barn og unge. I 

arealplanleggingen kan kommunen legge til rette for trygge og aktivitetsfremmende 

omgivelser der barn og unge får varierte muligheter for sosialt samvær, og for å leke 

                                                           

27 Tord Bakke, PLAN 2018, Sosial overflatefaktor- metodikk for å oppnå sosialt bærekraftig stedsutvikling. 

https://khp.fhi.no/PDFVindu.aspx?Nr=3025&sp=1&PDFAar=2020


33 

 

og utfolde seg sammen med andre. Likeverdighetsprinsippet er viktig. De fleste 

ungdommene i Asker sider de er fornøyd med lokalmiljøet sitt, men de savner et sted 

å være utenfor hjemmet. 

 
TABELL 12 ANDEL UNGDOMSSKOLEELEVER SOM ER FORNØYD MED TREFFSTEDER OG MØTEPLASSER I LOKALMILJØET. 
PROSENT. 

Norge Akershus Hurum Røyken Gamle Asker Asker 

50 45 30 30 42 38 

Kilde: Ungdata 2019 (ungdata.no)  

 

Vi kan se av tabellen at andelen ungdom i nye Asker som er fornøyd med treffsteder 

og møteplasser for uorganiserte aktiviteter, er lavere sammenlignet med landet for 

øvrig. Vi ser også relativt store forskjeller mellom de tre tidligere kommunene. 

 

Fritidstilbud som utformes på en slik måte at de er tilgjengelige for alle, kan bidra til å 

utjevne sosiale forskjeller. Tilgang på utstyr og aktiviteter der du bor, uavhengig av 

økonomi, er viktig. For unge med mindre nettverk og for flyktninger og unge utenfor 

skole og arbeidsliv, kan slike tiltak bidra til å styrke tilhørigheten til lokalmiljøet.  

 

Tema for folkehelseprofilene i gamle Asker, Røyken og Hurum for 2019 hadde fokus 

på trygghet og trivsel. Det er generell god kvalitet på de kommunale tjenestene, noe 

som gir barn og unge gode muligheter for læring og utvikling. Men Asker kommune 

har som nevnt en lavere andel ungdom som er fornøyd med treffsteder og 

møteplasser for uorganisert aktivitet eller uformelle treffsteder, enn landet for øvrig. 

Bare seks prosent mener tilbudet av idrettsanlegg er dårlig. Se tabellene under. 
 

FIGUR 14. HVORDAN OPPLEVER UNGDOMSSKOLELEVER I NYE ASKER TILBUDET DER DE BOR? 

 

35 prosent av ungdomsskoleelevene og 41 prosent av elvene i videregående skole i nye Asker 

kommune opplever at tilbudet av lokaler for å treffe andre unge på fritiden (uorganisert) er svært eller 

nokså dårlig. 

 

FIGUR15 HVORDAN OPPLEVER ELEVER I VIDEREGÅENDE TILBUDET I NYE ASKER?  

https://khp.fhi.no/PDFVindu.aspx?Nr=0220&sp=1&PDFAar=2019
https://khp.fhi.no/PDFVindu.aspx?Nr=0627&sp=1&PDFAar=2019
https://khp.fhi.no/PDFVindu.aspx?Nr=0628&sp=1&PDFAar=2019
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Kulturarenaer og aktivitetsanlegg  
 

Bibliotekene har en viktig funksjon innen kunnskapsformidling, læring og informasjon 

til innbyggerne og er en åpen møteplass uten krav til medlemskap, brukerbetaling 

eller aktiv deltakelse. Biblioteket har blitt en sentral kulturarena og er en viktig 

inkluderende virksomhet. Det kan være utfordringer med å møte behovet til alle, også 

utsatte grupper.  

 

Innbyggertorgene og frivillighetssentralene er også viktige kulturarenaer. Det samme 

gjelder ungdomsklubbene og nærmiljøsentralene  i kommunen.  

 

Både for kultur og idretter er egnede lokaler for øving, opplæring, skaping, 

fremføring, arrangement og konkurranser avgjørende for lagenes oppslutning og 

mulighet til å tilby god kvalitet. Sambruk av formålsbygg er en strategi for dette. 

 

For hverdagsaktivitet og egenorganisert aktivitet er tiltgang på nærmiljøanlegg, som 

balløkker, sandvolleyballbaner, skøytebaner og akebakker av stor betydning.  Asker 

har flere kommunalt eide idrettsanlegg enn Røyken og Hurum. Når det gjelder 

nærmiljøanlegg er fordelingen jevnere mellom kommunene.  
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Det er noen ulikheter mellom de tre kommunene i hvilket omfang det gis undervisning 

i de ulike fagene. I tillegg finnes varierende omfang av private opplæringstilbud innen 

musikk og dans i alle tre kommuner. Kulturskolene samarbeider med skolene om den 

kulturelle skolesekken og kultur-SFO. Det arbeides med å rekruttere bredt. 

Frivillig sektor, samarbeid med kommune og næringsliv 
 

Frivillige organisasjoner og private aktører er viktige aktører i 

folkehelsearbeidet og nødvendige samarbeidspartnere for kommunen.  

 

 

Frivillighetsmeldingen Meld. St. 10 (2018-2019), understreker behovet for bred 

deltakelse i frivillig arbeid. Folkehelseloven §4, sier at kommunene skal legge til rette 

for samarbeid med frivillig sektor. Den frivillige innsatsen i Norge tilsvarer rundt 

148.000 årsverk i året.28   

 

Frivillighet Norge understreker at kommunene ikke bør lage egne opplegg, men 

heller går via organisasjonene og legge til rette for et samarbeid der virksomheter 

kanaliserer frivillige videre til lag og foreninger, som igjen samarbeider med 

virksomhetene og tilrettelegger tilbud. Eksempelvis Røde Kors besøksvennsordning 

på omsorgssenteret eller DNTs friluftsgrupper på innbyggertorget.   

 

Frivillighetsbarometeret 2018 viser at Asker er den kommunen i Norge der flest 

frivillige organisasjoner samarbeider med kommunen (84%). Andelen er noe lavere i 

Røyken og Hurum. Dette skyldes i stor grad at organisasjonslivet her i større grad 

driver egne anlegg og tilrettelegger for aktivitet uten støtte.  

 

Organisasjonene i nye Asker ønsker å samarbeide om blant annet folkehelse, gode 

nærmiljø og inkludering, - men på sine premisser, med utgangspunkt i egne 

interesser og kompetanse, og samtidig beholde sin egenart. Frivillighet kan ikke 

«bestilles».  

                                                           

28 Finstad J.A (2018). Nesten hver fjerde frivillige årsverk er for idretten. SSB 2018 Nasjonalregnskap og konjunkturer. 
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Tabellen viser totalt antall lag og foreninger registrert i Brønnøysundregisteret. Det 

understrekes at en del lag og foreninger ikke er registrert her.  

 
TABELL 16. ANTALL LAG OG FORENINGER SOM ER REGISTRERT I BRØNNØYSUNDREGISTERET. 2018. 

 Hurum Røyken Gamle Asker 

Innbyggere 9413 21492 60106 

Frivillige organisasjoner 90 144 341 

Kultur og kunst 19 28 65 

Rekreasjon og sosiale foreninger 27 37 78 

Barne -og ungdomsforeninger 12 28 42 

Medlemskap i idrettsorganisasjoner 2912 6510 26406 

 

Tall for frivillig sektor, arenaer osv. vil bli oppdatert etter hvert som kunnskapsgrunnlaget til 

temaplanene utarbeides.   
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Familieomsorg og antall yrkesaktive per pensjonist 
 

Mange pårørende yter omsorg overfor sine nærmeste, og familieomsorgen 

utgjør en vesentlig del av total omsorgsgiving. Fram mot 2040 forventes det en 

gradvis nedgang i familieomsorg.  

 

Endringer i befolkningens alderssammensetning har betydning for hvor mange 

familieomsorgsgivere de aller eldste kan støtte seg på.  

 

Både FN og nasjonale myndigheter benytter familieomsorgskoeffisient, forholdet 

mellom antall personer over 85 år og antall personer i alderen 50–66 år, som et 

demografisk uttrykk for potensiell omsorgsevne. Grunnen til at de to aldersgruppene 

inngår i dette målet er at eldre over 85 år har de største omsorgsbehovene i 

befolkningen, og aldersgruppen 50–66 er de som i størst grad yter omsorg til eldre i 

familien. 

 

For kommunen viser beregninger at familieomsorgskoeffisienten faller fra 11,4 i år 

2019 til 5,6 i 2040. Det er rimelig å anta at nedgangen kan forventes å påvirke 

etterspørselen etter offentlige tjenester. Figuren som illustrerer framskrevet 

familieomsorg, og viser at familieomsorgskoeffisienten holder seg relativt stabil de 

førstkommende årene. Dette på grunn av en høyere befolkningsvekst i 

aldersgruppen 50 – 66 år, enn vekst i potensielle omsorgsmottakere (aldersgruppen 

85 år og over). Deretter vil vekst i antall eldre føre til at dette forholdstallet synker til 

5,6 i 2040. 
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Framskreven aldersbæreevne - yrkesaktiv per pensjonist  

Aldersbæreevnen viser forholdet mellom den yrkesaktive befolkningen og eldre 67 år 

og over av befolkningen. Den er viktig for framtidens økonomiske bæreevne og for 

velferdstilbud og helse- og omsorgstjenester. I 2019 er 4,5 personer i yrkesaktiv alder 

per pensjonist, mens koeffisienten for aldersbæreevne reduseres til 3,7 i 2030 og 3,1 

i 2040.  

 

I tillegg til den økonomiske belastningen det innebærer å få flere brukere av helse- og 

omsorgstjenester, vil nedgangen i andel personer i yrkesaktiv alder i forhold til andel 

eldre trolig bli en utfordring både for personellsituasjonen i helse- og 

omsorgssektoren og for verdiskaping og velferdsutvikling. Samtidig viser nasjonale 

tall at utviklingen i sysselsetting blant eldre tendens til at flere velger å stå lenger i 

jobb. Det kan avhjelpe situasjonen noe. 

 

 

FIGUR 17. PERSONER I YRKESAKTIV ALDER (16-66 ÅR) PER PENSJONIST (ALDERSBÆREEVNE), 2019-2040. 

 
Kilde: SSB/ Kompas. 
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Valgdeltakelse og annen medvirkning 
 

Medvirkning er, sammen med å utjevne sosiale helseforskjeller, helse i alt vi 

gjør, bærekraftig utvikling og føre-var hovedprinsippene i folkehelseloven. Selv 

om medborgerskap nå er satt på dagsorden i kommunen vår har vi en 

utfordring rundt innbyggernes deltakelse i kommunestyrevalget.  

 

Opplevelse av kontroll over eget liv har stor betydning for opplevd livskvalitet, og 

forskning tyder på at folk som lever i land der de har frihet og innflytelse er 

lykkeligere.29 Det er mange måter vi kan påvirke og delta i samfunnet rundt oss. Den 

mest åpenbare er gjennom deltakelse i valg. En annen måte å påvirke politiske 

prosesser er gjennom aktivt medlemskap i politiske partier eller andre politiske 

grupperinger.  

 

TABELL 18. VALGDELTAKELSE I PROSENT VED FORRIGE KOMMUNEVALG OG STORTINGSVALG. 

Valgdeltagelse Hurum Røyken Gamle Asker Norge 

Stortingsvalg 2017 79,9 81,8 84,4 78,2 

Kommunestyrevalg 2015 60,1 60,2 64,2 73,4 

 

Deltakelse i planprosesser og samskapingsprosesser kan blant annet myndiggjøre 

befolkningen på måter som kan føre til ansvarliggjøring og sosialt mer integrerte 

nabolag.30 Det må samtidig legges til rette for at ikke kun «de sterke stemmene» blir 

hørt. Det er behov for oversikt over tiltak og å utarbeide indikatorer for medvirkning 

som kan brukes i folkehelseoversikten.  

 

Barn og unge skal spesielt bli hørt i medvirkningsprosesser 
Asker kommune har eget Ungdomsråd og gjennomfører Innovasjonscamp årlig. I 

tillegg er det en egen barne- og ungdomsrepresentant som uttaler seg i plansaker. 

Ungdomskonferansen i 2018 viste at ungdom ønsker mer deltakelse og innflytelse i 

politikkutforming og beslutningsprosesser. 

 

FNs barnekonvensjon slår fast at barnets beste skal være retningsgivende og det 

sentrale prinsippet for alle som jobber med forhold som påvirker oppvekstvilkår. Barn 

skal høres og skal kunne medvirke i forhold som angår dem selv. Barn har rett til 

utvikling, god omsorg og de har rett på beskyttelse mot forsømmelse, vold og 

misbruk. Alle barn og unge skal ha likeverdige muligheter for å delta i samfunnslivet 

gjennom utdanning og senere arbeidsliv. En helhetlig forståelse for barn og ungdom 

sine behov skal legges til grunn for organisering av kommunens tjenester, og 

                                                           

29 Inglehart, R. m.fl. (2008). Development, freedom, and rising happiness: A global perspective (1981–2007). Perspectives on 

psychological science 3(4), 264-285.  Se også  https://www.ssb.no/levekar-og-livskvalitet/2017 

30 Mehdipanah m.fl. (2015) Exploring complex causal pathways between urban renewal, health and health inequality… I Social 

Science & Medicine, Volume 124, January 2015, 266-274. 

https://www.ssb.no/levekar-og-livskvalitet/2017
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ressursbruken skal understøtte forebygging, tidlig innsats og det å sette inn rett tiltak 

til rett tid. 

 

 

Tjenesteutvikling med innbyggeren i sentrum er en trend på tvers av fagområder 

og sektorer og vil bli stadig viktigere for å sikre likeverdighet i tjenestetilbudet.  

 

Det er prøvd ut medvirkningsmetoder som «gjestebud» og innbyggerpanel som skal 

bidra til å nå blant annet innvandrere, ungdommer og andre som ikke i like stor grad 

deltar i kommunens utviklingsarbeid. Behovet for kunnskap om 

samskapingsprosesser og prosessledelse, gode samarbeidsavtaler og prosjektarbeid 

er stort i kommunen. Det skal prøves ut ordninger med nærdemokratiske ordninger. 

Dette kan være en mulighet for å få rettet fokus på konkrete folkehelseutfordringer 

lokalt.  

 

Internasjonalt ser vi en tendens til at innbyggerne har svak tillit til offentlige tjenester, 

til demokratiet og det er økende grad av arbeidsledighet. Stadig flere unge avslutter 

grunnutdanningen og har for lave grunnleggende ferdigheter, slik at de risikerer å 

ikke komme inn på jobbmarkedet. Unge opplever å bli marginalisert og stå utenfor 

samfunnslivet og fellesskapet. Dette kan skape grobunn for at de utvikler forakt for de 

verdiene og de arenaene vi har i lokalsamfunnet og at de heller søker tilhørighet 

utenfor. 
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Helserelatert adferd – levevaner 
 

Med helserelatert atferd menes atferd som har vist å ha innvirkning på et 

helseutfall. Dette kan være for eksempel fysisk aktivitet, ernæring, bruk av 

tobakk og rusmidler. Det kan også omfatte for eksempel risikoatferd som kan 

gi utslag i skader og ulykker. Asker har en utfordring når det gjelder rusmidler. 

 

Levevaner har konsekvenser for både økonomisk, miljømessig og sosial bærekraft. 

Velferdstjenestene kan arbeide aktiv sammen med de andre tjenesteområdene, 

næringsliv og sivilsamfunn for å fremme en positiv helseatferd i egen virksomhet og i 

samfunnet forøvrig. Både røykeslutt, kostholdsendringer, moderat alkoholbruk og økt 

fysisk aktivitet er viktige atferdsendringer som har en meget viktig forebyggende 

effekt på de store livsstilssykdommene. 

Rusmidler og seksuelle krenkelser  
 

Lavere forbruk av alkohol og andre rusmidler i befolkningen kan gi en betydelig 

folkehelsegevinst og bidra til å minske sosial ulikhet i helse. Nye tall viser at de som 

reduserer alkoholkonsumet sitt, kan øke sannsynligheten for å leve lenger.31 

Det er anslått at omfanget av helseskader i forbindelse med alkohol er minst fire 

ganger høyere enn det bruken av andre rusmidler forårsaker. 

 

Barn som vokser opp med foreldre som har rusproblemer eller dårlig psykisk og 

fysisk helse, er mer utsatt for utenforskap og kan oppleve å bli utsatt eller overvære 

at andre blir utsatt for vold og overgrep32.  

 

Det selges mer alkohol per innbygger over 15 år i gamle Asker enn 

landsgjennomsnittet. Gruppen med god økonomi drikker mest, men konsekvensene 

er størst for gruppen med lav sosioøkonomisk bakgrunn. Kvinner drikker mer enn 

tidligere, middelaldrende og eldre drikker mer og oftere, noe som gir grunn til 

bekymring.  

 

Bruk av rusmidler blant unge, særlig alkohol, er en felles utfordring for våre 

kommuner. Røyken har høyest andel unge i ungdomsskole som har vært beruset (18 

%), Asker har 15% og Hurum 16%, mens landsnivået er 12 %.33 Gamle Askers 

folkehelseprofil fra 2018 viser at kommunen ligger signifikant dårligere an enn landet 

som helhet.   

 

                                                           

31 Folkehelserapporten- Helsetilstanden i Norge 2018 

32 Rapport folkehelse i Asker 2018 

33 Ungdata 2019 (ungdata.no) 

https://khp.fhi.no/PDFVindu.aspx?Nr=0220&sp=1&PDFAar=2018
https://www.fhi.no/nettpub/hin/kortversjon/kortversjon-2018/
https://www.asker.kommune.no/globalassets/samfunnsutvikling/folkehelse/rapport-folkehelse-2018.pdf
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Analyse av Ungdata i Asker viser at det er en klar sammenheng mellom ungdom som 

rapporterer at de får lov til å drikke av foreldrene sine og andelen ungdom som har 

drukket seg tydelig beruset det siste året. Det er derfor behov for bedre tilrettelegging 

for foreldreinvolvering på ungdomstrinnet. Rusfrie arenaer er også viktig. 

Cannabisbruken på videregående trinn har gått noe opp og ned de siste årene, men 

ligger høyere enn landsgjennomsnittet. Begrenser vi alkoholbruk blant unge, 

begrenser vi også bruk av hasj og marihuana.34 

 

Det er en sammenheng mellom alkohol, vold og seksuelle krenkelser. Fysiske 

seksuelle krenkelser er særlig et problem blant ungdom i videregående skole. 

Jentene er mest usatt for seksuelle krenkelser, mens guttene er mest utsatt for 

tradisjonell vold. Det er behov for mer fokus på livsmestring, rusforebygging og 

arbeid med grensesetting blant unge, og et eget fagområde kalt Livsmestring 

kommer nå inn i skolen. 

Kosthold og fysisk aktivitet  
 

Alle aktiviteter som innebærer at man beveger seg i hverdagen og bruker kroppen er 

fysisk aktivitet, f.eks. fysisk arbeid, friluftsliv, aktive transportformer og trim. I et 

livsløpsperspektiv er det beregnet at en inaktiv person kan spare drøyt åtte 

kvalitetsjusterte leveår gjennom å øke sitt fysiske aktivitetsnivå fra inaktiv til aktiv35 .  

 

Det er nasjonalt fokus på at befolkningen er for lite fysisk aktiv. Bare en tredjedel av 

voksne i Norge oppfyller anbefalingen om minimum 150 minutter med moderat 

intensitet (som rask gange) per uke. Aktiviteten synker med alderen. De med lang 

utdanning er mest aktive.  

Blant unge bidrar sosiale medier og spill til ytterligere stillesitting. Det er anbefalt at 

barn og unge daglig bør være minst 60 minutter fysisk aktive med moderat eller høy 

intensitet.   

 

Det er behov for bedre tall for den nye kommunen når det gjelder fysisk aktivitet og 

kosthold blant innbyggerne. Regionalt viser levekårsundersøkelsen at den aktiviteten 

de fleste i Akershus og Oslo gjør oftest,  er å gå raske turer i nabolaget, i skogen og 

på fjellet.36 Dernest kommer treningssenter, jogging og sykling som har hatt en 

oppgang de senere årene. Åtte prosent hadde gått på ski eller svømt flere enn 25 

ganger det siste året, mens fem prosent hadde spilt fotball like ofte. 

 

                                                           

34 https://www.actis.no/kunnskap/er-alkohol-mer-skadelig-enn-cannabis 

35 Helsedir 2018 Folkehelse og Bærekraftig samfunnsutvikling. 

36 SSB.Tabell 10226. https://www.ssb.no/fritid 

https://helsenorge.no/trening-og-fysisk-aktivitet
https://www.actis.no/kunnskap/er-alkohol-mer-skadelig-enn-cannabis
https://www.ssb.no/fritid
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TABELL 20 ANDEL UNGDOM SOM ER LITE FYSISK AKTIVE 
År 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Geografi        
Hele 

landet 12,9 12,9 12,9 13,2 14,1 13,6 13,8 

Akershus 12,3 12,3 12,3 12,6 13,1 13,2 13,2 

Asker .. .. 11,2 .. .. 11 .. 

Røyken .. .. .. 13,5 .. 11,7 .. 

Hurum 17,2 .. .. 12,1 .. 11,7 .. 

        
Kilde: Ungdata 2012-2018. 

 

Tabellen over viser at andelen inaktive ungdomsskoleelever er redusert for tidligere 

Røyken og Hurum. Ser vi på de siste tallene fra 2019 har nye Asker en andel på 

13%, Bærum 11% og hele landet 14 prosent lite fysisk aktive unge.  

 

Tall fra ungdata 2019 viser at dagens ungdom er opptatt av trening, og at det er like 

mange unge som trener i dag som for 20 år siden. I løpet av ungdomstiden er det 

mange som slutter i idrettslagene. En god del av disse begynner å trene på 

treningssenter eller de trener på egenhånd. Mange unge sykler eller løper seg en tur, 

enten alene eller sammen med venner. Sandvolleyball er blitt en populær aktivitet.  

 

Tradisjonelt har det vært kjønnsforskjeller i trening, og særlig har det vært flere gutter 

enn jenter i idrettslagene. De siste årene har vi sett en tendens til at flere jenter trener 

på andre arenaer (utenfor idrettslagene) slik at det er små kjønnsforskjeller i trening 

samlet sett. I mange idretter stilles det store krav til utstyr og deltakelse, og det kan 

koste en god del å være med. Dette kan være en utfordring for å nå målet for norsk 

idrett «Idrett for alle». (Kilde: Ungdata 2019). 

 

FIGUR 18. PROSENTANDEL AV UNGDOMSSKOLEELEVER I NYE ASKER SOM TRENER MINST ÈN GANG I UKA 
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FIGUR 19. PROSENTANDEL AV ELEVER I VIDEREGÅENDE SKOLE SOM TRENER MINST ÈN GANG I UKA (GML ASKER OG 

RØYKEN) 

 

God urban form skaper nabolag som fremmer fysisk aktivitet og integrering. Gang- 

og sykkelveier kan gjøre det lettere og tryggere for barn og unge å treffes på fritiden 

og være mer uavhengig av bilkjøring til aktiviteter. Fysisk aktivitet styrker kontakt 

mellom naboer.37  De tilfeldige møtene øker når vi beveger oss mer i det offentlige 

rom. 

 

Hverdagsreisene til/fra skole, arbeid, butikken og fritid er den viktigste faktoren for å 

øke daglig aktivitet. Trening kan ikke kompensere fullt ut for dette.  
 

 

FIGUR 20. ANDELEN SOM SIER DE ALDRI TRENER, 2013. NASJONALE TALL 

 
Kilde: SSB 05785 

 

Regjeringen har lagt frem en ny nasjonal handlingplan for fysisk aktivitet der blant annet 

nærområdene og hverdagsaktiviteten står i sentrum.  

                                                           

37 Helgesen M.K m.fl. (2014). NIBR-rapport 2014:16 Bolig og folkehelse- hva er sammenhengen? 
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Gode kostholdsvaner etableres tidlig og tas med videre i livet. Større autonomi fra 

foreldre og bedre tilgang til penger, gjør at ungdom har mer kontroll over eget 

kosthold enn da de var barn.  

 

Det er stor variasjon i ungdoms kosthold. En av tre sier de spiser frukt og grønt hver 

dag, samtidig som en god del sjelden får i seg slike sunne matvarer. De fleste spiser 

godteri og snacks hver uke, men det er få som gjør dette mange ganger i uka. Det er 

flere jenter enn gutter som jevnlig spiser godteri.  

 

Asker kommune har hatt en satsing på sunne barnehager og SFo-måltider, men det 

mangler en tilstrekkelig oversikt over hva som serveres i skoler og på idretts- og 

kulturarenaer og i hvilken grad de enkelte dagligvarebutikkene og kioskene følger 

opp målet om lett tilgjengelige sunne alternativer til snaks og godteri.  

 

FIGUR 21. ANDEL SOM SPISER FRUKT OG BÆR MINST FIRE GANGER I UKA. BLANT GUTTER OG JENTER PÅ ULIKE 

KLASSETRINN I VGS. 

 

FIGUR 22. ANDEL SOM SPISER GODTERI MINST FIRE GANGER I UKA, BLANT GUTTER OG JENTER PÅ ULIKE KLASSETRINN I 

VGS 
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Sammenheng mellom livsstil og helsetilstand 
 

Verdens helseorganisasjon har definert fysisk inaktivitet som den fjerde største 

risikofaktoren for sykdom av ikke-smittsomme sykdommer.  

 

Regelmessig fysisk aktivitet, samt et sunt kosthold, moderat alkoholbruk/rus og 

røykfrihet reduserer for eksempel risikoen for hjerte- og karsykdommer, diabetes type 

2 og ulike kreftformer. Det er videre dokumentert at fysisk aktivitet kan brukes i 

forebygging og behandling av drøyt 30 ulike diagnoser og lidelser.  

 

Fysisk aktivitet styrker kognitiv funksjon og forebygger demens. 
Flere studier viser en sammenheng mellom fysisk aktivitet og depresjon både i 

forebyggings- og behandlingsøyemed. Fysisk aktivitet kan også positivt påvirke 

konsentrasjonsevnen og adferd i klasserommet. Økt inaktivitet ser ut til å ha negative 

konsekvenser for kognitiv funksjon. (SSB tabell 07108). Folkehelse – tall og fakta 1) 

Flere rapporter og studier antyder at eldre med forskjellige grader av sviktende 

mental helse kan ha nytte av fysisk trening. Ifølge enkelte studier kan regelmessig 

fysisk aktivitet har en beskyttende effekt mot risikoen for å utvikle aldersdemens.  

Blant eldre mennesker som allerede har en lettere form av demens og som bor 

hjemme, er det rapportert at et fysisk treningsprogram sammen med opplæring av 

pårørende i å takle pasientens atferd forbedret gangevnen og den selvrapporterte 

helsen samtidig som depresjon ble redusert. Tilrettelagt fysisk aktivitet påvirker de 

mentale funksjonene hos eldre med demens, særlig aspekter som oppmerksomhet, 

hukommelse, kommunikasjonsevne, evne til å utføre praktiske oppgaver samt 

overordnede mentale funksjoner. 

 

 

Fysisk aktivitet motvirker fedme og forebygger diabetes. 
Parallelt med økende vekt har en sett mer stillesitting samt et høyere kaloriinntak i 

befolkningen. Den økte overvekten og fedmen høyner risikoen for å utvikle blant 

annet diabetes, hjerte- og karsykdommer og kreft.1 Moderat regelmessig aktivitet 

sammen med kosttiltak er viktig i vektreduksjonsarbeid. Folkehelseprofilens indikator 

for fedme viser at andelen med fedme og overvekt ved sesjon er lavere i Asker og 

Røyken enn for landsgjennomsnittet. I Hurum er andelen litt over 

landsgjennomsnittet. Andelen kvinner med fedme eller overvekt ved første 

svangerskapskontroll har i perioden 2015-2017 gjennomsnittlig ligget mellom 27 

prosent i gamle Asker, 32 prosent i Røyken og 40 prosent i Hurum. Hurum ligger her 

over det nasjonale nivået som er på 34%. Nasjonale tall fra folkehelseinstituttet 

(2018) viser at mange fortsatt er for lite fysisk aktive og spiser for mye sukkerholdige 

matvarer.  
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Fysisk aktivitet vil redusere risikoen for overvekt som igjen forebygger mot diabetes. I 

tillegg reduseres en risiko for hjerte- og karsykdommer generelt som diabetikere er 

mer utsatt for. Rundt 32 av 1 000, altså rundt 1684 personer i Asker tar legemidler 

årlig for behandling av diabetes type 2. (kommunehelsa 2017-2019). Andelen har økt 

fra midten av 2000-tallet, men har hele tiden ligget under nasjonalt og fylkesnivå. Det 

anslås at det er et betydelig antall som fortsatt er udiagnostisert.1 

 

Sunn livsstil forebygger hjerte- og karsykdommer 
Hjerte- og karsykdommer er den lidelsen som krever flest leveår samlet sett i Asker. 

Årlig er det i nye Asker ca.100 personer per 1 000 innbyggere som er i kontakt med 

primærhelsetjenesten og har/ har fått diagnose på en hjerte- karsykdom (2016-2018). 

Dette er litt lavere enn regionale (108) og nasjonale tall (103). Kommunehelsa 2020. 

Det er vel dokumentert at et sundt kosthold og fysisk aktivitet forebygger hjerte- og 

karsykdommer. (Håndbok Fysisk aktivitet). 

 

 

Økende muskel- og skjelettlidelser 
Ser vi på helsetilstand er muskel- og skjelettlidelser en vesentlig årsak til nedsatt 

arbeidsevne i befolkningen. Samlet sett kan vi si at muskel- og skjelettlidelser er en 

utfordring for nye Asker, med 1356 pasienter innlagt på sykehus årlig (gjennomsnitt 

over 3-årsperioden 2015-2017). På landsbasis er det i underkant av 10 prosent av 

guttene og rundt 20 prosent av jentene som daglig er plaget av hodepine, 

magesmerter, ryggsmerter eller andre typer psykosomatiske problemer.  

 

Årsaksforhold til muskel- og skjelettlidelser er ikke avklart, men det kan likevel synes 

som om minkende fysisk aktivitet i vårt samfunn bidrar til problemstillingen og er en 

viktig underliggende faktor. Fysisk aktivitet er ofte viktig for å forebygge videre 

sykdomsutvikling og redusere plager i forbindelse med muskler og skjelettlidelser. 

Aktivitetshåndboken, Helsedir. 

 

Studier viser at eldre som er fysisk aktive vil kunne redusere sin risiko for fallulykker 

og brudd.1 Moderat styrketrening forebygger svinn i muskelmassen som øker med 

alderen og med mer inaktivitet. Det bedrer også balansen.1 I Asker er det rundt 140 

innbyggere som årlig legges inn på sykehus på grunn av hoftebrudd. De fleste av 

disse pasienter vil være eldre pasienter. Kvinner er betydelig mer utsatt for 

lårhalsbrudd enn menn. Behandling av ett lårhalsbrudd er estimert til 500.000 kr 

(Folkehelseplanen 2014). Ut over styrketrening kan måking/strøing og fysisk 

tilrettelegging bidra til å forebygge brudd og fallulykker.   

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/aktivitetshandboken/Aktivitetsh%C3%A5ndboken%20%E2%80%93%20Fysisk%20aktivitet%20i%20forebygging%20og%20behandling.pdf/_/attachment/inline/e7710401-9ac5-4619-916d-ff15a9edb3d4:380162e0f16eef64d00906fc472987340fbcc711/Aktivitetsh%C3%A5ndboken%20%E2%80%93%20Fysisk%20aktivitet%20i%20forebygging%20og%20behandling.pdf
https://www.asker.kommune.no/samfunnsutvikling/satsning-pa-folkehelse/
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Fysisk aktivitet og kreft 
Fysisk aktivitet har forebyggende virkning på tykktarmskreft, brystkreft, livmorkreft og 

kan ha betydning for prostata- og lungekreft. Forskning viser at fysisk aktivitet ikke 

bare bidrar til å forebygge kreft, men kan også være av betydning for en pasient som 

gjennomgår kreftbehandling.1 

 

I nye Asker dør ca. 40 kvinner og 40 menn hvert år av kreft. Det ble mellom 2009-

2018 avdekket over 330 nye krefttilfeller. De hyppigste forekomstene er ifølge 

nasjonale tall prostatakreft og brystkreft, og dernest kreft i fordøyelsesorganer og 

lungekreft. I Asker er hudkreft også en hyppig kreftdiagnose. Det er flere kvinner enn 

menn som har fått lungekreft de siste ti årene i vår kommune. (Kommunehelsa 

statistikkbank)  
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