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1.0 Innledning 
Ny folkehelselov trådte i kraft i 2012. Loven sier at kommunen blant annet har ansvar for å 

fremme befolkningens helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold, samt bidra til å 

forebygge psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse. Kommunen skal også bidra til 

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

kan ha negativ innvirkning på helsen. 

Videre pålegger folkehelseloven kommunene å utarbeide en oversikt over helsetilstand og 

påvirkningsfaktorer i kommunen. Oversikten skal identifisere folkehelseutfordringene i 

kommunen, og være et grunnlag for gjennomføring av tiltak og beslutninger i 

folkehelsearbeidet. 

Lov og forskrift gir noen rammer for oversiktens innhold på overordnet nivå. Oversikten skal 

omfatte opplysninger og vurdering av: 

- Befolkningssammensetning 

- Oppvekst- og levekår 

- Fysisk, biologisk, kjemisk og sosialt miljø 

- Skader og ulykker 

- Helserelatert adferd 

- Helsetilstand 

Oversikten skal rulleres hvert fjerde år og være et grunnlag for det langsiktige 

folkehelsearbeidet i kommunen, samt et utgangspunkt for fastsetting av overordnede mål og 

strategier for folkehelsearbeidet i kommunens planarbeid. Kommunen jobber på tvers av 

sektorer for å samle relevant kunnskap som statlige helsemyndigheter og fylkeskommunen 

gjør tilgjengelig, samt kunnskap fra kommunens egne tjenester og områder som kan ha 

innvirkning på befolkningens helse. 

Oversiktsdokumentet er per i dag styrt av hvilken kunnskap som er tilgjengelig. Oversikten er 

ikke fullstendig eller utdypende, men gir en indikasjon på hvordan det ser ut. I det videre 

folkehelsearbeidet er det viktig å innhente mer kunnskap på de områdene vi ser kommunen 

har utfordringer. Det kan være aktuelt å gjennomføre egne befolkningsundersøkelser, der 

kunnskapen er lite tilgjengelig. 

I kommuneplanens samfunnsdel er én av de fire strategiene folkehelse. Hovedmålet for 

folkehelse i Vestby kommune er å:  

Legge til rette for at befolkningen kan leve gode liv i et tolerant og inkluderende 

lokalsamfunn med gode muligheter til å ta i bruk kommunens store friområder til mosjon, 

trening og naturopplevelser. 
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1.1 Definisjoner 
 

Folkehelse: befolkningens helsetilstand og hvordan helsen fordeler seg i en befolkning  

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.  

Helse: Verdens helseorganisasjon (WHO) definerer helse som «ikke bare frihet fra sykdom 

og svakhet, men fullstendig fysisk, psykisk og sosialt velvære». 

Helsefremmende arbeid: Styrke de positive helseressursene som hjelper oss til å mestre 

sykdom, problemer, motgang og følger av alderdom. 

Forebyggende arbeid/forebyggende helsearbeid: Arbeid for å hindre forekomsten og 

utviklingen av sykdom, skader og funksjonshemminger, og å minske konsekvensene når de 

først har oppstått. Arbeider overfor risikogrupper og de som allerede har et helseproblem 

foregår innenfor helsevesenet, som forebyggende helsearbeid, mens det 

primærforebyggende arbeidet ut mot befolkningen i hovedsak foregår i andre sektorer. 
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1.2 Hvor Vestby skiller seg positivt ut 
 
- Andel 8 åringer og 15 åringer som er overvektige i Vestby er lavere enn landet ellers.  

 
- Barnehagedekningen i Vestby er høyere sammenlignet med Akershus og hele landet, samtidig er 

det flere i Vestby som er utdannet førskolelærere enn Akershus og hele landet. 
 
- Andel elever som føler seg mobbet på ungdomsskolen har en synkende tendens i Vestby.  
 
- Elevene på ungdomsskolene er mer fornøyd med vennene sine, foreldre og lærere, enn landet 

ellers. 
 

- Vestby kommune har god drikkevannskvalitet, noe bedre enn landet ellers. 
 
- Det finnes mange strender i Vestby, og mange boområder i kommunen har kort avstand til flere 

av strendene. 
 

1.3 Hvor Vestby skiller seg negativt ut 
 
- Frafall fra videregåendeskole er høyere for elever bosatt i Vestby enn landet ellers. 
 
- I Vestby er ungdommen mindre fornøyd med lokalmiljøet sammenlignet med Akershus og hele 

landet.  
 
- Andel ungdommer som er fornøyd med kulturtilbudet er lavere sammenlignet med Ås, Frogn og 

Oppegård.   
 
- Ungdomsskoleelever i Vestby rapporterer et høyere forbruk av tobakk og rusmidler enn landet 

ellers. 
 
- Det er høyere legemiddelbruk for diabetes 2 og hjerte og karsykdommer i Vestby, enn Akershus 

og hele landet. 
 
- Det er flere arbeidsledige i aldersgruppen 15-29 år, sammenlignet med Akershus.  

 
- Ungdomsskoleelever i Vestby føler seg mer ensom sammenlignet med ungdomsskoleelever i 

Akershus og resten av landet.  
 
- Det er flere i Vestby som oppsøker fastlegen for psykiske symptomer og lidelser enn Akershus og 

landet som helhet.  
 
 
I tillegg skiller Vestby seg ut på følgende områder: 
 
- Det er høyere innflytning i Vestby sammenlignet med Akershus og resten av landet. 

 
- Vestby kommune har høyere andel pendlere enn Akershus og landet for øvrig. 
 
- Det vil komme en stor økning av eldre i Vestby framover. Denne økningen er høyere enn landet 

ellers. 
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2.0 Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer 
 

Innhenting av informasjon har foregått med hjelp fra alle resultatområder. Hvor de på hver 
sin måte har bidratt med kunnskap og statistikk. Folkehelseprofilen, utarbeidet av 
folkehelseinstituttet, har vært et nyttig verktøy i denne sammenheng, sammen med 
ungdataundersøkelsen fra 2014. Det er tatt utgangspunkt i veilederen fra helsedirektoratet, 
«En god oversikt – en forutsetning for god folkehelse», med tanke på dokumentets struktur 
og tematisk innhold.  
 

2.1 Befolkningssammensetning 

 
2.1.1 Befolkningsvekst  
I tiårsperioden før 2000 hadde Vestby en befolkningsvekst som varierte mellom ca. 0,2 % og 
1 %. Fra 2003 har utviklingen vært jevnt økende og var i 2012 på sitt høyeste med 3.1 % 
(Vedlegg 2 til handlingsprogrammet 2016-2019). 
Ved inngangen til 2016 har Vestby kommune 16 732 innbyggere (SSB).  I 2015 var 
befolkningsveksten 2.6 %. Vestby er blant de kommunene med den høyeste prosentvise 
veksten i Akershus. 
 
Befolkningen synes å fortsette vokse og i løpet av en tiårs-periode antas kommunen å 
passere 20 000 innbyggere (Vedlegg 2 til handlingsprogrammet 2016-2019). Både Akershus 
fylkeskommunes prognoser, SSBs prognoser, samt kommunens egne prognoser, har så langt 
vist seg å være lavere enn den faktiske befolkningsveksten har vært fram til 1.1.2016.  
 
Den fremtidige befolkningsveksten vil i stor grad være blant de eldre. For perioden 2015 til 
2027 vil de tre første årene være relativt stabile, mens veksten deretter er markant økende, 
med en akkumulert vekst på over 152 %. I samme tidsperiode, antar Statistisk Sentralbyrå en 
vekst for landet på om lag 37 % (Handlingsprogram 2016-2019).  
 
Fremover ser det ut til at innbyggerantallet i skolekretsene Vestby, Bjørlien og Brevik vil øke 
mest, mens Son har en lavere forventet befolkningsutvikling. I Son har det vært en sterk 
utbygging de siste årene, for det meste i form av fortetting. Hølen og Garder har hatt en 
forholdsvis lav befolkningsutvikling, men nye boligfelt under etablering på Svingen og 
Molvika i Hølen og Bjørkeskaug i Garder gir også noe befolkningstilvekst (Vedlegg 2 til 
handlingsprogrammet 2016-2019). 
 

2.1.2 Boligutbygging 
I perioden 2008-2014 har eneboliger dominert og har økt med 488 til 3 879 boliger. 
Rekkehus og tomannsboliger har tilsammen økt med 169 enheter, til sammen 1 573. Det 
forventes en sterkere økning i dette segmentet etter hvert som igangsatte og planlagte 
boliger, spesielt på Bjørlien og i Vestby, ferdigstilles. Blokkbebyggelse har økt med 410 
leiligheter til 815. Antall leiligheter antas å stige sammen med økt utbyggingstakt og mer 
sentralisert boligbygging, spesielt nord i kommunen, og da i tilknytning til Vestby sentrum 
(Vedlegg 2 til handlingsprogrammet 2016-2019). 
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57,6 % av boligene i Vestby er eneboliger. Dette er omtrent som Akershus, noe høyere hvis 
vi sammenligner oss med Follo-kommunene. Tomannsboliger utgjør 12,7 % av boligmassen. 
Dette er en høyere andel enn resten av kommunene i Akershus. Rekkehus, kjedehus og 
andre småhus ligger på 13,1 %, omtrent det samme som kommunene i Akershus. Boligblokk 
utgjør 12,1 %. Det er den laveste andelen sammenlignet med Follo-kommunene, og lavere 
enn gjennomsnittet for Akershus. Follo ligger høyt i forhold til de fleste andre 
Akershuskommunene. Ser vi på prosentvis endring fra 2008-2014 på boligblokker har Vestby 
den høyeste prosentvise økningen i Akershus (Akershusstatistikk 2, 2015). 
 

2.1.3 Inn og utflytting 
Ser vi på de senere års befolkningsutvikling er nettoinnflyttingen (differensen mellom 
innflytting og utflytting) hovedårsaken til befolkningsveksten, men også fødselsoverskuddet 
(differansen mellom fødte og døde) har stor innvirkning. Fødselsoverskuddet for 2015 har 
imidlertid sunket til 76 personer, det laveste nivået siden 2009 (Vedlegg 2 til 
handlingsprogrammet 2016-2019).  

 
Inn- og utflytting kan måles ved nettoflytting per 1 000 middelfolkemengde. Vestby 
kommune har 15,7 nettoflyttinger i 2014. Dette er den høyeste innflytningen sammenlignet 
med andre kommuner i Akershus, og forskjellen er enda større hvis vi sammenligner oss 
med kommunene i Follo.  
Ser vi på netto inn- og utvandring per 1 000 middelfolkemengde, har Vestby den laveste inn- 
og utvandringen i Akershus (Akershusstatistikk 2, 2015).  
 
Av de 1 331 som flyttet til Vestby i 2014 er omtrent 28 % fra Oslo, 23 % fra follokommunene, 
11 % fra utlandet, og resten er fra landet for øvrig. Av de 1 046 som flyttet fra kommunen er 
fordelingen omtrent det samme som innflytting når det gjelder til Oslo og utlandet. 
Forskjellen er at flere flytter til landet for øvrig enn til follokommunene (Akershus 
statistikkbank). 
 

2.1.4 Pendling 
Per 2014 har Vestby relativt høy innpendling sammenlignet med andre Akershuskommuner. 
Vestby er en av de to kommunene i Akershus med størst innpendling over tid fra 2008 til 
2014 (Akershusstatistikk 2, 2015). 
 
Av antall sysselsatte mellom 16-24 år i 2013 er det 37 % av disse som jobber i Vestby, 60 % i 
Akershus (hvorav 56 % av disse jobber i Follo) og 27 % i Oslo. 
Vestby har en arbeidsplassdekning på 83 % (Kommunereform i Folloregionen, sluttrapport). 

 

2.1.5 Personer som bor alene 
Av personer som bor alene fra 45 år og eldre, utgjør dette 20,1 % av befolkningen i Vestby 
kommune. Dette er lavere enn fylket (22,3 %) og landet som helhet (25,6 %) 
(Folkehelseprofil Vestby 2016). 

 

2.1.6 Innvandrerbefolkning 
Omtrent 12 % av befolkningen i Vestby var innvandrere i 2015. Det er det samme som for 
hele Norge under ett. Polakker og svensker er de største gruppene som flytter til Vestby. 
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Andre store grupper er somaliere, tyskere, dansker og filippinere (IMDi). SSB har beregnet at 
Akershus kan forvente en sterk øking av innvandrerandelen i befolkningen. Andelen kan bli 
28 % fram mot 2040 (Kommuneplan Vestby 2014-2026).  
 
68 % av innvandrerne i Vestby 2014 var i arbeid. Dette er høyere sammenlignet med hele 
landet (63 %) (IMDi). Andel innvandrere i arbeid har vært relativ stabil fra 2006 og fram til 
2014. 

 
Flyktninger 
Bosatte flyktninger i Vestby, per innbyggere i 2015, utgjør 1,2 promille. Landet ellers utgjør 
2,2 promille (IMDi). Vestby kommune skal i årene framover bosette mellom 25 og 30 
flyktninger, per år. Alle bosatte flyktninger går på introduksjonsprogram, hvor de tilbys 
norskundervisning og arbeidsrettede tiltak. Hovedfokus i programmet er å kvalifisere 
flyktningene til jobb eller utdanning. 

 

2.2 Oppvekst- og levekår 
 

2.2.1 Barnehage 
I 2014 hadde barnehagene i Vestby en dekning på 94,5 %. Det er en av de høyeste i 
Akershus. Med tanke på høy barnehagedekning i Vestby, ser vi en tendens der foreldre kan 
velge barnehager ut i fra kvalitet. Det er derfor fokus på god kvalitet i barnehagene. Andel 
barn i kommunal barnehage er 52,4 %. Dette er noe lavere sammenlignet med de andre 
follokommunene. Andel minoritetsspråklige barn i barnehage er 12,3 %. Dette ligger 
omtrent på gjennomsnittet sammenlignet med andre Akershuskommuner 
(Akershusstatistikk 2, 2015). 
 
Alle kommunale barnehager har grønt-flagg sertifisering, som vil si at de har fokus på 
miljøet. Barnehagene serverer måltider selv, etter retningslinjer og råd fra 
Folkehelseinstituttet.    
 
Andel ansatte med barnehagelærerutdanning eller annen pedagogisk utdanning er 41,3 %. 
Det er i toppen sammenlignet med andre kommuner i Akershus (Akershusstatistikk 2, 2015). 
Barnehagene i Vestby har fokus på kompetanseutvikling, og har et samarbeid med høyskoler 
slik at man kan kombinere jobb og utdanning.  
 
Utfordringen for barnehagene i Vestby er mangelfulle utelekeplasser tilrettelagt for lek og 
fysisk fostring. Dette er noe barnehagene vil ha fokus på fremover. 
 

2.2.2 Skole 
Skolekapasitet 
De fleste skolene i Vestby er nye – og to nye skoler er vedtatt bygd. Dette innebærer god 
kapasitet i lang tid framover. Det er likevel noen skoler som kan få kapasitetsproblemer. 
Dette gjelder Bjørlien barneskole inntil ny skole står ferdig i 2018. Den nye Hølen barneskole 
vil være fullt besatt i 2020. Brevik barneskole kan også få noen kapasitetsproblemer fram til 
ny skole ferdigstilles i 2018. Grevlingen ungdomsskole er presset og vil overskride sin 



 
 

 

9 
 

kapasitet mot slutten av planperioden og kan også få enkelte topper før dette (Vedlegg 2 til 
handlingsprogrammet 2016-2019). 
 
Mestringsnivå  
Andelen 5.-klassinger på laveste mestringsnivå i lesing og regning ligger på 25-26 % i Vestby 
kommune. Dette er omtrent som landsgjennomsnittet, men lavere enn Akershus (21-22 %) 
(Folkehelseprofil Vestby 2016). 

 
Trivsel 
I skoleåret 2015/2016 var det 91,4 % av ungdomsskoleelevene som rapporterte at de trivdes 
godt/svært godt, og 6,4 % som rapporterte at de trivdes litt. I 2014/2015 var det 91,1 % som 
rapporterte at de trivdes godt/svært godt, og 6,1 % rapporterte at de trivdes litt. Dette 
svaret har vært relativt stabilt fra skoleåret 2011/2012 fram til i dag (Elevundersøkelsen). 
 
Andel elever som følte seg mobbet på ungdomsskolen utgjorde 3,81 % i 2015/2016. I 
2014/2015 var det 4,05 % som følte seg mobbet, og i 2013/2014 var det 6,22 % som følte 
seg mobbet. Tendensen er at færre føler seg mobbet enn tidligere (Elevundersøkelsen).  
Lærerne opplever likevel at flere enkeltsaker på mobbing blir rapportert inn enn tidligere. 
Foreldrene melder ifra til skolen, og elevene tør i større grad å si ifra selv. Skolen har fokus 
på å fange opp mobbing tidlig. Kommunen vil sette i gang et program som heter «mitt valg», 
som er et forebyggende arbeid mot blant annet bruk av rusmidler, mobbing og vold. 
 
Frafall i videregående skole 
Frafall i videregående skole er høyere i Vestby enn landet ellers. Dette gjelder for elever som 
er bosatte i Vestby, som går på ulike skoler i landet. Dette er hentet fra folkehelseprofilen til 
Vestby, og er målt ut fra andelen som ikke har fullført og bestått etter fem år. Vestby har en 
frafallsprosent på 29 %, Akershus på 20 % og Norge på 24 %.  
Ser vi på frafall etter foreldrenes utdanningsnivå, har flesteparten av foreldrene til elevene 
som dropper ut i Vestby kun grunnskoleutdanning. Dette er en tendens i hele landet, men 
det er flere i Vestby sammenlignet med Akershus og landet (Folkehelseprofil Vestby 2016). 
 
Videregående skoler er fylkeskommunens ansvar, samtidig viser forskning at god faglige 
ferdigheter i grunnskolen øker sjansen for at eleven klarer å gjennomføre videregående 
skole. Fra og med september 2016, har skolene i Vestby engasjert seg i «los-prosjektet», som 
skal gi støtte til ungdom med svak tilknytning til skolen. Prosjektet sørger for tett oppfølging 
og hjelper dem til å mestre tilbud som gis i skolen eller av andre tjenester. 
Kommunen har også en alternativ ungdomsskole til elever som av ulike grunner ikke finner 
seg til rette på hjemskolen. Undervisningen er i stor grad lagt opp til læring gjennom 
praktiske aktiviteter.  
 
Ser vi kun på Vestby videregående skole, er frafallet lavere og ligger noe over gjennomsnittet 
til Akershus fylkeskommune (Tilstandsrapport for videregående opplæring i Akershus 2014-
2015).  
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2.2.3 Inntekt, arbeid og utdanning 
Inntekt 

Vestby har noe høyere husholdningsinntekt sammenlignet med gjennomsnittet for 
Akershus. Gjennomsnittshusholdningsinntekten til Vestby er 565 000 kr. (Akershus 
statistikkbank).  
 
Inntektsulikheten i Vestby er omtrent på det samme som Akershus og resten av landet 
(Folkehelseprofil Vestby 2016). 

 
Arbeid 
I utviklingen av antallet sysselsatte fra 1990 til 2014, har Vestby høyest vekst (18 %), blant 
kommuner i Akershus.  
 
For aldersgruppen 15-29 år i Vestby er det 3,2 % av disse arbeidsledige. Akershus fylke har 
2,3 % arbeidsledige for samme aldersgruppe. NAV Vestby jobber målrettet mot ungdom 
under 25 år.  
Ser vi på den totale arbeidsledigheten er denne relativ stabil i Vestby. Per april 2016 er det 
228 som er arbeidsledige i Vestby. 
 
Andelen uføretrygdede fra 18-44 år i Vestby i perioden 2012 til 2014 er 1,9 %. I Akershus er 
det 1,7 % som er uføretrygdede, og i hele Norge er det 2,7 % (Folkehelseprofil Vestby 2016).  
 
Utviklingen i legemeldte sykefravær fra 2008 og fram til 2014 er relativ stabil. I 2014 var det 
6,2 % legemeldte sykefravær. I Akershus er det 5,3 % legemeldte sykefravær 
(Omverdensanalyse NAV). 
 
Utdanning 
Av innbyggere mellom 30-39 år har 83 % videregående eller høyere utdanning. Dette er som 
gjennomsnittet til fylket og i Norge (Folkehelseprofil Vestby 2016). Det er færre i Vestby som 
har universitets- og høgskoleutdanning, sammenlignet med resten av Akershus. 
 
Andelen ungdomsskoleelever i Vestby som tror de vil ta høyere utdanning (74 %) er høyere 
enn landet ellers (Ungdataundersøkelsen 2014). Ser vi på Vestby videregående er det 53 % 
som tenker å ta høyere utdanning. Dette er lavere enn landsgjennomsnittet. 

 

2.2.4 Sosialhjelps-mottakere 
Antall som mottar sosialhjelp utgjør 3,2 % av Vestbys befolkning. Dette ligger på 
gjennomsnittet, både sammenlignet med Follo og Akershus. Det som skiller Vestby fra de 
fleste andre, er at de går i negativ retning, altså at sosialhjelpsmottakere øker (Akershus 
statistikkbank). NAV Vestby rapporterer at det er få som mottar full økonomisk stønad, og at 
antallet har vært stabilt over flere år.  
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2.3 Fysisk, biologisk, kjemisk og sosialt miljø 

 

2.3.1 Inneklima i skoler og barnehager 
Et godt inneklima stiller krav til ventilasjon/luftkvalitet, temperatur, forurensninger, 
magnetfelt, støy og annet som kan påvirke innemiljøet og læringssituasjonen. Et dårlig 
inneklima kan bidra til mistrivsel, allergier og sykdom, samt et dårligere arbeids- og 
læringsmiljø. Kommunen følger med på at institusjoner (skoler og barnehager) har et 
inneklima som tilfredsstiller krav i forskrift om miljørettet helsevern i skoler og barnehager 
med videre, og i samsvar med faglige veiledninger. Det er etablert et internkontrollsystem i 
alle skoler og barnehager. Kommunen følger opp eventuelle avvik, samt varsler og pålegg fra 
helsemyndighetene når det gjelder inneklima i skoler og barnehager (Miljørettet helsevern). 
 

2.3.2 Universell utforming 
Alle nye bygg i Vestby kommune skal være universelt tilrettelagt for alle typer 
funksjonshemninger i tråd med gjeldende forskrift og NS 11001-1:2009 Universell utforming 
av byggverk - Del 1: Arbeids- og publikumsbygninger.  
 

2.3.3 Støy 
Støy er et av de miljøproblemene som rammer flest mennesker i dag. De viktigste kildene til 
støy er samferdsel, tekniske installasjoner, industri, naboaktiviteter, bygg og 
anleggsvirksomhet. Kommunen arbeider forebyggende i planprosesser for å sikre at 
befolkningen ikke utsettes for støy over grenseverdiene satt i miljøverndepartementets 
retningslinje for støy T-1442 (Miljørettet helsevern).  
 

2.3.4 Klimagassutslipp 
I Norge er det karbondioksid (83 %) som utgjør det største klimagassutslippet. Her er det 
Olje- og gassutvinning, industri og bergverk og veitrafikk som gir mest utslipp. I Akershus er 
det i overkant av 70 % som går til veitrafikk, og da først og fremst lette kjøretøy. 
 
Ser vi på klimagassutslipp (co²) fra veitrafikk basert på utslipp per innbygger i tonn, ligger 
Vestby høyest. Dette er på grunn av E6 som strekker seg igjennom kommunen. Når det 
gjelder klimagassutslipp fra avløp og deponigass ligger Vestby lavt. Det er lavt utslipp 
generelt i hele Akershus. Vestby har også lave klimagassutslipp fra jordbruk, men noe høyere 
enn Akershus som helhet (Akershusstatistikk 2, 2015). 
 

2.3.5 Radon og stråling 
Kommunen følger opp at offentlige bygg (eks. skoler og barnehager) dokumenterer 
radonverdier under tiltaksgrensen fastsatt i strålevernforskriften (100 Bq). Fra 2014 er det 
krav om dokumentasjon om radon i alle utleieboliger. Det er ikke krav om kontroll, men 
utleiere skal kunne fremvise dokumentasjon på at radonnivået er i tråd med tiltaks- og 
grenseverdiene. Dokumentasjonen skal gjøres tilgjengelig for leietaker samt ved eventuelt 
tilsyn.  Alle skoler og barnehager har målt radonkonsentrasjon, og avvikene har vært fulgt 
opp med radonreduserende tiltak og kontrollmålinger der det har vært behov.  
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2.3.6 Drikkevann 
Vestby kommune har god drikkevannskvalitet, noe bedre enn landet ellers. Dette måles ved 
analyseprøver mht E. coli (Folkehelseprofil Vestby 2016). 

 

2.3.7 Friluftsliv 
Vestby kommune har en 2 mil lang sammenhengende kyststi. Vestby har totalt 13 områder 
som er statlig sikra friluftsområder (Miljødirektoratet), hvor flesteparten ligger langs kysten. 
Pilgrimsleden strekker seg igjennom hele kommunen. 
 
Innbyggerundersøkelsen viser at omtrent 45 % av Vestby sin befolkning er fornøyd med 
tilrettelegging for friluftsliv. Dette er noe lavere enn landsgjennomsnittet.  
 
Strender og badevannskvalitet 
Badevannskvaliteten i Vestby er god. Kommunen har oversikt over badevannskvaliteten i 
Vestby, til sammen 8 lokaliteter. Det tas vannprøver hver 14. dag gjennom 
sommermånedene (Miljørettet helsevern).  Kun Brevik har noen få ganger måtte stenges, på 
grunn av dårlig vannkvalitet. Her har det blitt installert en ny pumpestasjon, som foreløpig 
har gjort at Brevik er like bra som de andre strendene.  
Flere av strendene ligger lett tilgjengelig, med gå eller sykkelavstand fra nærmiljøområdene. 
Krokstrand er den største stranda i kommunen. Det er planer om å miljøsertifisere stranden 
med blått flagg. Blått flagg signaliserer til sine gjester at den har høy kvalitet, og at det gjøres 
en innsats for å ta vare på miljøet. 

 

2.3.8 Skoleveier 
I løpet av 2016 skal kommunen utarbeide en ny tiltaksplan for trafikksikkerhet, hvor utsatte 
steder langs skolevei har fokus. Det vil også settes i gang barnetråkk på skolene, som vil vise 
hvor barn og unge ferdes. I reguleringsplaner er det ofte man regulerer inn grønne 
lommer/snarveier.  
 

2.3.9 Frivillige organisasjoner 
I Vestby er det omtrent 160 frivillige lag og organisasjoner. Det er et tilbud for alle, i alle 
aldersgrupper. På landsbasis er det 61 % av befolkningen over 16 år som bidrar med frivillig 
arbeid i de frivillige organisasjonene årlig. Kommunen jobber med å tilrettelegge for 
frivilligheten i Vestby, blant annet økonomisk og med lokaler. 
 
Frivilligsentralen i Vestby regner ut ca-antall timer det jobbes frivillig hos dem. I 2014 
utgjorde dette omtrent 4,6 årsverk. Det er en tendens at flere påtar seg frivillig arbeid, når 
det er uforpliktende og de kan stille opp når det passer (Vestby Frivilligsentral). 

 

2.3.10 Organisert og egenorganisert aktivitet for barn og unge 
Antall ungdomsskoleelever i Vestby som er medlem i fritidsorganisasjoner er 65 %. I 
Akershus er det 66 % som er medlem i fritidsorganisasjoner, og i landet ellers er det 63 % 
(Folkehelseprofil Vestby 2016). 
 
Idrett og fysisk aktivitet 
Når det gjelder tilbud til ungdom, er ungdommen fornøyd med tilbud av idrettsanlegg  
(71 %). Dette er omtrent det samme som i Follokommunene Ås, Frogn og Oppegård. 
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I 2016 er det totalt 28 idrettslag som er tilsluttet Idrettsrådet i Vestby. I en typisk norsk 
kommune er det omtrent ett idrettslag per tusen innbygger. Vestby kommune ligger over 
dette gjennomsnittet, med omtrent 1,6 idrettslag per tusen innbygger (Vestby idrettsråd). 
 
Vestby kommune har god dekning på flerbrukshaller og kunstgressbaner. Ser vi på andel  
6-19 åringer i Vestby per hallflate og per kunstgressbane, har Vestby den beste dekningen 
sammenlignet med Follo, og en av de beste i Akershus. I kommunedelplan for idrett og fysisk 
aktivitet er det fokus på etablering av nærmiljøanlegg, det vil si anlegg som er åpne for alle. 
Fra 2016 har det blitt opprettet et nærmiljøtilskudd i Vestby kommune, som har til hensikt å 
styrke det fysiske og sosiale nærmiljøet i kommunen. 
 
Ungdataundersøkelsen viser at 88 % av ungdomsskoleelevene i Vestby trener ukentlig. Dette 
ligger på landsgjennomsnittet. For videregåendeelever i Vestby er det 80 % som trener 
ukentlig. Dette er noe under landsgjennomsnittet (84 %). 
 
Grevlingen svømmehall hadde omtrent 6 400 besøkende i 2015. Det er det nest høyeste 
besøkstallet siden hallen åpnet i 2009 (det høyeste besøkstallet var i 2014 med omtrent 
6800 besøkende). Det planlegges å bygge en ny svømmehall i Vestby nord.  
 
Kulturaktiviteter 
Andel ungdommer som er fornøyd med kulturtilbudet (kino, konsertscene, bibliotek eller 
lignende) i Vestby, er 29 %. Dette er mye lavere sammenlignet med follokommunene Ås, 
Frogn og Oppegård, hvor 60-67 % svarer at de er fornøyd.   
 
Andel elever som opplever at tilbudet til ungdom er bra når det gjelder lokaler for å treffe 
andre unge på fritiden (fritidsklubb, ungdomshus eller lignende) er 39%. I follokommunene 
Ås, Frogn og Oppegård er det 46-61% som synes dette tilbudet er bra. Det er to 
fritidsklubber i Vestby. Besøkstall på klubbene svinger, men i de siste årene har det vært 
relative stabile besøkstall. Det er flest gutter som er på fritidsklubb. 

 
Kulturskolen i Vestby har i underkant av 400 plasser innenfor fagområdene musikk, teater og 
visuell kunst. 12 % av elever i grunnskolealder er elever ved kulturskolen. Dette er samme 
som gjennomsnittet for Akershus. I landet for øvrig er gjennomsnittet 14 % (Grunnskolens 
Informasjonssystem). 
 

2.3.11 Møteplasser/sosiale arenaer 
Andel ungdomsskoleelever som sier de er fornøyde med lokalmiljøet der de bor er 61 %. 
Dette er lavere sammenlignet med Akershus på 72 % og hele landet på 70 %. Når det gjelder 
videregåendeelever er 63 % som er fornøyd med lokalmiljøet. Her ligger 
landsgjennomsnittet på 65 %. 
 
På spørsmålet om hva ungdomsskoleelever gjør på fritiden, svarer de fleste at de er aktiv i 
en fritidsorganisasjon (61 %). Det samme gjelder for landet forøvrig. Det er færre 
ungdomsskoleelever i Vestby som er ute om kvelden, shopper, og bruker datamaskin på 
fritiden, enn ungdomsskoleelever for hele landet. Ser vi på videregåendeelever er de fleste 
«ute om kvelden» (50 %). Shopping og bruk av datamaskin er høyere på videregående skole i 



 
 

 

14 
 

Vestby, sammenlignet med ungdomsskolene i Vestby, men fortsatt er andelen lavere enn 
landsgjennomsnittet (Ungdataundersøkelsen 2014). 

 
Vestby har to bibliotek, et i Son og et i Vestby. Ser vi på utlån over alle medier per innbygger, 
ligger Vestby lavere enn gjennomsnittet i Akershus. Det var omtrent 61 000 utlån i 2015. 
Utlån har vært stabilt de siste fem årene. Den største økningen er utlån for barn og unge. 
Antall besøkende var omtrent 64 800 i 2015. Besøket har også vært relativt stabilt de siste 
fem årene. 
 

2.3.12 Sentrum 
I arbeidet med reguleringen av Vestby sentrum, legges det stor vekt på tilrettelegging for 
gående og syklende. Det vil også bli tilrettelagt for møteplasser og gater med mer liv og 
aktivitet. Det skal bygges omtrent 3 000 nye boliger i sentrum. 
 

2.4 Skader og ulykker 
Det finnes lite statistikk på skader og ulykker på kommunenivå. Det finnes mer statistikk på 
fylkesnivå. 
 

2.4.1 Personskader 
Vestby kommune har omtrent samme andel personskader behandlet i sykehus som fylket, 
og noe lavere enn landsgjennomsnittet (Folkehelseprofil 2016). I perioden 2011-2013 var det 
11,5 % personskader i sykehus. I perioden 2012-2014 var det 12,1 %.  

 

2.4.2 Trafikkulykker 
Antall veitrafikkulykker i Akershus er synkende fra 2005 fram til 2014. I 2014 var det 463 
ulykker som var meldt til politiet i Akershus, av disse var det 15 dødsulykker 
(Akershusstatistikk 2). 

 

2.5 Helserelatert adferd 
 

2.5.1 Overvekt  
Fra skoleåret 2012/13 har helsesøstertjenesten i Vestby veid og målt 8 åringer og 15 åringer. 
Skoleåret 2014/2015 var det 14 % av 8 åringene som var overvektige, og hos 15 åringene var 
det 12 %. Til sammenligning har vi nasjonale tall fra Barnevekststudien i 2012, der 16 % av 8 
åringer var overvektige, og 16-17 % blant 15 åringer (Folkehelseinstituttet). 
 
2.5.2 Trivsel blant barn og unge 
Ungdataundersøkelsen 2014 viser at 69 % av ungdomsskoleelevene er fornøyde med helsen, 
og 50 % er fornøyde med sitt utseende. Tallene er litt lavere for elever i videregående skole. I 
follokommunene Ås, Frogn og Oppegård, skårer ungdommen høyere på disse faktorene. 

Ungdomsskoleelever i Vestby rapporterer noe høyere ensomhet (23 %), sammenlignet med 
både landet og fylket (18 %). Andelen som har svar at de er «ganske mye plaget» og «veldig 
mye plaget» med depressivt stemningsleie er 14 %. Dette er også litt høyere sammenlignet 
med resten av landet (12 %). (Ungdataundersøkelsen 2014). 
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Elevene på ungdomsskolene er godt fornøyd med sin venner, foreldre og lærere. Dette er 
noe høyere enn landsgjennomsnittet (Ungdataundersøkelsen 2014). 

For både ungdomsskole og videregående skole er gutter gjennomgående mer fornøyd med 
livet enn jentene. Nesten 90 % av guttene er fornøyde med hvordan de er, men 67 % av 
jentene sier det samme. Vi ser også et større bruk av helsetjenester blant jentene enn 
guttene, både lege og skolehelsetjeneste. Depressivt stemningsleie, ensomhet og angst er 
minst dobbelt så vanlig blant jenter enn gutter (ungdataundersøkelsen 2014).  

Skolehelsetjenesten på videregående skole rapporterer om stor pågang, mange elever 
opplever stort press, de er slitne. Mange søker hjelp i forbindelse med psykiske vansker, som 
angst, depresjon etc. og en del kommer med spørsmål om prevensjon og seksuelt 
overførbare sykdommer.  Det er også en del henvendelser på grunn av akutte hendelser og 
skader.  Skolehelsetjenesten ser en bekymringsfull økning på bruk av rusmidler.    

 
2.5.3 Tobakk, alkohol og rusmidler 
Ungdataundersøkelsen viser at ungdomsskoleelever i Vestby har et høyere forbruk av tobakk 
og rusmidler enn landet ellers.  
 
Andelen elever på ungdomsskolen som bruker snus og røyk er lav (henholdsvis 6 % og 4 %), 
dette ligger omtrent på landsgjennomsnittet. Det som skiller seg fra landet ellers er 
alkoholforbruket. 18 % har drukket seg beruset minst én gang det siste året. 
Landsgjennomsnittet ligger på 14 %.  31 % sier de kan skaffe hasj i løpet av to/tre dager. 
Landet for øvrig ligger på 22 %. Bruk av hasj er 5 % i Vestby og 3 % i landet 

(Akershusstatistikk 2, 2015). 
 
Ser vi på elevene i videregående skole, øker bruken av snus og røyk. Det er en tendens i hele 
landet. Det er flere av elevene i videregående skole som snuser og røyker i Vestby enn 
landet ellers. Det er 63 % som har drukket seg beruset i løpet av det siste året. Andel 
videregåendeelever som kan skaffe hasj i løpet av to/tre dager er 54 %, i landet ellers er det 
44 %. I Vestby er det 17 % av elevene på videregående skole som har brukt hasj. I landet for 
øvrig er det 9 %. 
 
Vestby kommune har tilbudt ruskontrakt til ungdom med rusproblemer siden 2011. De 
fanges gjerne opp av politiet og tilbys ruskontrakt for å unngå påtale. Oppfølgingen varer 
over 8 måneder, ukentlige samtaler og urinprøver de første tre måneder, deretter hver 
annen uke. Foreldrene mottar foreldreveiledning. I 2015 var det 10 ungdommer som gikk på 
ruskontrakt, i 2014 var det 13. I 2012 og 2013 var det henholdsvis 7 og 6 som gikk på 
ruskontrakt. 
 
2.5.4.Vaksinasjon 
I Vestby vaksineres det etter anbefalingene i det norske vaksinasjonsprogrammet, mot 
sykdommene difteri, stivkrampe, kikhoste, polio, hemofilus influensa, pneumokokkinfeksjon, 
meslinger, kusma og røde hunder. All vaksinasjon er frivillig, men vaksinasjonsdekningen er 
høy, 95 % av alle to åringer, noe lavere for tiendeklassinger. Alle som ikke er fullvaksinert, 
tilbys vaksinasjon før de går ut av grunnskolen (Folkehelseinstituttet). 
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2.5.5.Gravides helse 
I 2015 fulgte jordmor opp 163 av 201 gravide, 81 %. De øvrige går til fastlegen eller jordmor i 
annen kommune.  Jordmor rapporterer om økning av gravide med psykiske vansker, 
rusproblemer, generell utrygghet som får oppfølging utover standardprogrammet. 

 

2.5.6. Voksne og eldres helse 
Etter at samhandlingsreformen kom i 2012 blir pasientene skrevet tidligere ut fra sykehus. 
Hjemmetjenesten får i større grad ansvar for svært behandlingskrevende pasienter i alle 
aldre som skal behandles i hjemmet. Det er også større etterspørsel etter korttidsplasser på 
sykehjemmet. 

Ensomhet er også utbredt blant de eldre på sykehjemmet. Noen har kommet nytilflyttet til 
kommunen fordi deres voksne barn lever her, men har lite eget nettverk. Sykehjemmet har 
iverksatt mange tiltak for å øke trivselen, også i samarbeid med frivillige lag og 
organisasjoner.  

Andelen demente pasienter øker i takt med befolkningens alderssammensetning. 20 % av 
befolkningen over 80 år har demenssykdom. Dette er en utfordring med tanke på 
bemanning, omsorgsboliger/plasser, samt tjenestetilbudet til de eldre. 

 

2.6 Helsetilstand 
 

2.6.1 Forventet levealder 
Forventet levealder for menn i Vestby er 79 år, og for kvinner 83,2 år. Forventet levealder for 
menn og kvinner ligger på gjennomsnittet for Akershus, og noe høyere enn landet som 
helhet.  
 
De med høyskole- og universitetsutdannelse, lever lenger enn de med grunnskole og 
videregående. De med høyskole og universitetsutdannelse ved 30 år i Vestby, lever 4,8 år 
lenger, enn de med kun grunnskole og videregående. Det er det samme i Akershus. I landet 
ellers er det 5,2 år forskjell (Folkehelseprofil Vestby 2016). 
 

2.6.2 Sykdommer 
Muskel og skjelettplager er høyere i Vestby sammenlignet med Akershus og hele landet. 
Antall brukere per 1 000 innbyggere som har oppgitt kontakt med fastlege er 501,5 i Vestby. 
I Akershus er det 593,7, og i landet for øvrig er det 430,1. Dette gjelder for perioden 2011-
2013 (Akershusstatistikk 2, 2015). 
 
Forekomst av kreft blant menn i Vestby er høyere enn Follo og Akershus. Kreft blant kvinner 
i Vestby er lavere enn Follo og Akershus. Dette gjelder for perioden 2003 -2012 
(Akershusstatistikk 2, 2015). 
 
Behandling i sykehus for hjerte og karlidelser i Vestby er lavere enn Akershus og resten av 
landet. 
 
Psykiske symptomer/lidelser i primærhelsetjenesten fra 15-29 år er høyere enn Akershus og 
landet som helhet (Folkehelseprofil Vestby 2016). Antall brukere per 1 000 innbyggere som 
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har oppgitt kontakt med fastlege, når det gjelder psykiske symptomer eller lidelser, er 
høyere enn Akershus og hele landet. Dette gjelder også for hele befolkningen (0-74 år) 
(Akershusstatistikk 2, 2015). 
 

2.6.3 Dødsfall ulike sykdommer 
Akershus har færre tilfeller av tidlig død enn gjennomsnittet for Norge. Best ut i fylket 
kommer befolkningen i follokommunene, samt Asker og Bærum. Det gjelder for alle de tre 
hyppigste årsakene til tidlig død; hjerte og karsykdommer, kreft og voldsomme dødsfall.  
 
Vestby ligger på gjennomsnittet sammenlignet med de andre follokommunene i antall 
dødsfall i aldersgruppen 0 -74 år.  
 

2.6.4 Legemiddelbruk ulike sykdommer 
Legemiddelbruk for diabetes-2 er høyere i Vestby enn i Akershus og resten av landet. I 
Vestby er det 41 per tusen innbygger. I Akershus er det 32 per 1 000 innbyggere og i landet 
ellers er det 35 per 1 000 innbyggere (Folkehelseprofil Vestby 2016). 
 
Legemiddelbruk mot hjerte- og karsykdommer er noe høyere I Vestby enn Akershus og 
resten av landet. I perioden 2013-2015 var det 149,1 per 1 000 innbyggere som brukte 
legemidler mot hjerte- og karsykdommer i Vestby. I Akershus er det 137,2 per 1 000 
innbyggere som bruker legemiddel mot hjerte- og karsykdom. I hele Norge er det 140,3 per 1 
000 innbyggere. Her ser vi en liten økning fra 2009 til 2015 både i Vestby, Akershus og hele 
landet (Kommunehelsa statistikkbank, Folkehelseinstituttet).  
 
Legemiddelbrukere på antibiotika er lavere enn Akershus og landet for øvrig 
(Folkehelseprofil Vestby 2016). 
 
Ser vi på legemiddelbruk for psykiske lidelser, ligger dette på gjennomsnittet til Akershus 
(123,5 per 1 000 innbyggere), og lavere enn landet som helhet (130,7 per tusen innbyggere). 
Fra 2009 til 2015 er det en liten økning av legemiddelbruk for psykiske lidelser i Vestby. I 
Akershus og landet for øvrig ligger det stabilt. Disse tallene er fra 2011-2013 (Kommunehelsa 
statistikkbank, Folkehelseinstituttet). 
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