
 I dag 2040 
Befolkningssammensetning 
og utvikling: generelt. 
 

Dette er viktig og nødvendig informasjon når kommunen skal 
vurdere totalbildet med hensyn til ressurser og utfordringer, 
slik at man kan gjøre riktige strategiske valg.  
 
Marker har kun hatt svakt stigende befolkningsvekst de 
senere år.  
 
Andelen innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre 
er lav sammenlignet med andre kommuner i Østfold.  
 
Fordelingen av befolkningen viser en generelt eldre 
befolkning, med noe lavere befolkningsvekst i aldersgrupper 
fram til 44 år.  
 

Den yngste aldersgruppen forventes relativt sett å holde seg 
stabilt rundt 14%. 
Tiltak må rettes mot dette. 
 
 
Andelen over 80 år forventes å stige, til dels betydelig fra 6% i 
dag til rundt 10% i 2040.  
Tiltak må rettes mot dette.  
 

Sosiale forskjeller, oppvekst 
og levekår : NAV område 
 

Sosiale forskjeller betyr at goder er systematisk skjevfordelt 
mellom grupper i samfunnet. 
  
Det er de unge voksne (18-34 år) som de siste årene utgjør 
den største gruppen med lavinntekt. Men lavinntekt øker 
også blant barnefamiliene. Befolkning med innvandrere 
bakgrunn er mest utsatt for fattigdom. 
 
Vi har kunnskap om at sosial ulikhet i barneårene forplanter 
seg til dårligere helse og livskvalitet i voksen alder 
(Helsedirektoratet). Det finnes etter hvert også gode 
holdepunkter for at forhold i svangerskapet og tidlig 
barnealder har stor betydning for barnets helse senere i livet 
(MoBa – Den norske mor og barn-undersøkelsen). Denne 
kunnskapen tilsier at vi i langt større grad enn i dag må ha 
fokus på, og prioritere, tidlig innsats.  
 

Med store relative økonomiske forskjeller, en befolkning 
med ulik funksjonsevne og økt mangfold i landbakgrunn, 
blir det viktig å være mer bevisst behovet for å være 
inkluderende innbyggere og bygge felleskap med plass 
for alle 
Strategier som kan bidra til måloppnåelsen: 
■ Styrke tilhørighet og samfunnsdeltakelse  
■ Styrke sosiale nettverk og inkluderende fellesskap 
■ Lavterskeltilbud i frivillig regi 
■ Aktiv fritid for alle 
Folkehelsearbeidet i Marker bør ha fokus på: 
■ Tilrettelegge for ulike typer frivillig innsats 
■ Stimulere til nettverksarbeid på tvers av funksjonsevne, 
kulturelle og økonomiske skillelinjer  
■ Tilrettelegge for medvirkning fra grupper med lavinntekt og 
minoritetsgrupper i politikk og samfunnsliv 
■ Legge til rette for gode fysiske og sosiale møteplasser 



Når påvirkningsfaktorene både er mangfoldige og gjensidig 
virker på hverandre, er det viktig at vi i folkehelsearbeidet 
har et tydelig rammeverk som sikrer systematikk i møte med 
de folkehelsepolitiske utfordringene (Helsedirektoratet).  
 

■ Etablere sosiale nettverk i samarbeid med frivillige 
organisasjoner for målgruppene unge mødre, eldre, 
funksjonshemmede, flyktninger og arbeidsinnvandrere for å 
forebygge ensomhet 
■ Tilrettelegge for åpne tilbud som har lav terskel, når det 
brede lag av befolkningen og som bidrar til å utjevne sosiale 
helseforskjeller 
■ Tilrettelegge for at alle kan delta i kulturlivet, idrettsklubber 
og fritidsaktiviteter på ulike alderstrinn 
■ Kulturelle, rusfrie lavterskeltilbud i bibliotek, kulturhus, i 
barnehager, skoler, sykehjem etc 
 

Oppvekst- og 
levekårsforhold 
NAV 

 Marker preges i hovedsak av gode oppvekst- og 
levekårsforhold for det store flertallet av befolkningen. 
Tendensen til økt ulikhet mellom inntektsgrupper i Norge 
fortsetter, og det gjelder også for Marker med en økning på 
antall barn i lavinntektsfamilier.  
 
I perioden 2012-2015 har det vært en svak økning i andelen 
som lever i husholdninger med lavinntekt nasjonalt og i 
fylket. I Marker har andelen barn og unge som lever i 
lavinntektshusholdninger økt med over to prosentpoeng i 
denne perioden og ligger litt over landsgjennomsnitt. 
 
Stor inntektsulikhet kan være en pekepinn på at det også er 
store sosiale helseforskjeller i kommunen.  
 
Helsegevinsten er størst for personer med lang utdanning og 
høy inntekt.  Særlig de siste ti årene har helseforskjellene 
økt. Det gjelder både fysisk og psykisk helse, og både barn og 
voksne. Inntektsulikheten har økt i både landet og Østfold i 
tidsperioden. Den økningen har vært stort i Marker. 

Strategier som kan bidra til måloppnåelsen: 
■ Tidlig innsats fra helsestasjon til barnehage og skole 
■ Inkluderende arbeidsliv og språktilbud 
■ Redusere inntektsulikhet og geografiske levekårsforskjeller 
■ Sikre trygge og trivelige bomiljø for alle 
 
Folkehelsearbeidet i Marker bør ha fokus på: 
■ Tidlig hjelp og styrket foreldrekompetanse 
■ Satsing på grunnleggende ferdigheter og samarbeid på tvers  
■ Arbeide med psykososialt miljø i barnehage, skole og SFO  
■ Samarbeid om overgang til videregående og forberedelser 
til videre studier og yrkesliv 
■ Inkluderende arbeidsliv med høy yrkesdeltakelse for alle 
grupper 
■ Bedre språkopplæring for personer med annen etnisk 
bakgrunn enn norsk 
■ Bekjempelse av fattigdom med et særlig fokus på 
barnefattigdom 
■ Innsats for at alle sosioøkonomiske grupper skal kunne delta 
i ulike aktivitetstilbud 
■ Sikre trygge og trivelige bomiljøer med god bokvalitet 



Utjevning av sosiale helseforskjeller er en viktig målsetting i 
folkehelsearbeidet. Inntekt og økonomi er grunnleggende 
påvirkningsfaktorer for helse. Likhet i fordelingen av 
økonomiske ressurser påvirker antakelig andre 
samfunnsmessige forhold positivt (SSB). 
 
Barn av eneforsørgere antas å være en potensielt utsatt 
gruppe, både økonomisk og sosialt. Det er en del 
risikofaktorer knyttet til det å vokse opp med en 
eneforsørger. Marker ligger likt på landsbasis. 
(Kommunehelsa statistikkbank).   
 
 

 ■ Tilrettelegge for heterogene bomiljøer 
 ■ Tilrettelegge for en variert boligmasse 
 ■ Universell utforming 
 

Sysselsettingsgraden, 
andelen 
sosialhjelpsmottakere og 
uføretrygdede varierer 
forholdsvis mye 
  
 

Sysselsettingsgraden har gått ned i både fylket og landet som 
helhet i perioden 2010 – 2016. Endringen er størst i Marker, 
som har en nedgang i sysselsettingsgraden på 6,2 
prosentpoeng.  
 
Alt dette er forhold som kan få negative konsekvenser både 
for dem det gjelder og for samfunnsøkonomien. Arbeidslivet 
bidrar til mange helsefremmende faktorer for de fleste. 
Arbeid er med på å sikre personlig økonomi, gi struktur i 
hverdagen, skape tilhørighet og gi økt selvfølelse.  
 
Sykemeldte: 
Det har økt med 0,2 poeng i Marker siden 2013. Kvinner har 
forholdsvis større fravær. 
 
Arbeidsledige: 
Marker har mindre arbeidsledige sammenliknet med resten 
av landet generelt. 
 
 

Marker vil få en befolkning som blir eldre og vi får flere 
alderspensjonister.  Det betyr at sysselsettingsgraden ikke kan 
forventes å økes vesentlig. 
 
Det er en sammenheng mellom lav utdanning og lav 
sysselsetting.  Det viser seg at dersom en ungdom fullfører 
videregående skole, vil sannsynligheten for at vedkommende 
skal falle utenfor arbeidslivet minske betraktelig.  Det er 
derfor viktig at kommunen jobber med å hindre frafall fra 
videregående skole. 
 
Mange blir uføretrygdet midt i livet fordi de ikke lenger har 
helse til å utføre fysisk krevende jobber, og på grunn av 
manglende utdanning ikke klarer å komme ut i annen type 
jobb.  Vi må jobbe med en holdningsendring her.  Ved 
omskolering kan en 50-åring stå i jobb i 20 år fram i tid.   



Økonomisk sosialhjelp: 
Det ligger ganske høyt ift landet generelt. I marker ligger det 
på 6,2 contra 4,2 i landet, men det har vært en nedgang på 
0,3 poeng siden 2010. 
 
Uføretrygd: 
Marker har høyere andel uføretrygdede i alle aldersgrupper 
sammenliknet med hele landet. Særlig høyt ligger Marker på 
andel uføre i den yngste aldersgruppa. Det er mange forhold 
som påvirker andel uføretrygdede i befolkningen. Både 
sykdomsforekomst, arbeidsmarked og utdanningsnivå spiller 
inn. I de fleste oversikter over uføretrygdede skiller man ikke 
mellom dem som har full trygd og dem som har gradert 
trygd.  
Varig uføretrygd medfører at man går glipp av de potensielle 
helsebringende faktorene som fast arbeid gir. 
 

Sosialt miljø 
 

 
Ungdommene er ganske fornøyde med kulturtilbudet og 
nærmiljøet sitt. Kommunen har et rikt organisasjonsliv med 
et stort antall frivillige organisasjoner. Det er med andre ord 
stor mulighet for innbyggerne til å finne aktiviteter de kan 
trives med.  
 
Valgdeltakelse: 
 Innbyggere i Marker er aktive valgdeltakere. Scorer på øvre 
landsgjennomsnitt. 
For et godt liv trenger vi i tillegg til mat, hus og økonomisk 
trygghet, nærhet til andre mennesker på en eller annen 
måte. Å ha noe meningsfylt å gjøre gjennom arbeid eller 
annen aktivitet er viktig. 
 
 

Marker framover: 
Behovet for aktivitet vil være det samme framover for 
voksne/eldre som det er i dag. Utfordringen ligger i at antallet 
eldre er mye større og behovene mer sammensatte.  
Den frivillige innsatsen innen omsorg må koordineres og 
planlegges systematisk for å ha den ønskede effekt.  
Frivillighet ser ut til å gi økt tilfredshet med livet og økt 
mestringsfølelse. Organisasjonsaktive eldre har bedre helse og 
livskvalitet. For enkeltpersoner bidrar frivillig innsats bl.a. til å 
skape sosiale nettverk, identitet og tilhørighet. Det gir 
mulighet for utfoldelse og kreativitet. Det er gode arenaer for 
læring og mestring. 
Mange eldre er ressursterke og har god helse og vil etter hvert 
ha bedre utdanning. Dette gir gode forutsetninger for å kunne 
yte viktig innsats som aktivie omsorgspersoner, arbeidstakere 
og som deltakere i frivillig arbeid.  



Marker i dag: 
Pr i dag er det en rekke fritidstilbud til eldre og voksne. Det 
meste av aktiviteten er i Ørje sentrum, men lag og foreninger 
holder liv i grendene for sine medlemmer. Flere av tilbudene 
er samarbeid mellom flere lag/foreninger eller 
kommune/lag/forening. 
Møteplasser: 

• Vestibyle Marker Bo- og servicesenter 
• Biblioteket 
• Marker rådhus 
• Bedehusene 
• Kirkene 
• Røde kors huset 
• Grendehusene 

Sosial og fysisk aktivitet: 
• Nabotreff 
• Seniordans  
• Bowls 
• Innebandy 
• Turgrupper 
• Aktivitet med trener/fysioterapi 
• Temakvelder  
• Forfatterbesøk  
• Strikke- og vev grupper 
• Spanskklubb 
• Religiøse aktiviteter 
• Diverse hyggearrangementer 

 

Det vil være viktig å involvere de voksne/eldre i det frivillige 
arbeidet.  
Det vil fortsatt være viktig å tilrettelegge for gode 
møteplasser, arenaer for fellesskap og samhandling.  
Møteplasser hvor folk på tvers av alder og bakgrunn kan skape 
fellesskap, gode sosaile nettverk og motvirke ensomhet og 
isolasjon hos både unge og eldre. 
Aktivitetstilbud framover må i langt større grad planlegges ut 
fra de reelle behov som er i aldersgruppen.  
De som skal benytte seg av aktiviteten må også i langt større 
grad være aktive selv i å tilrettelegge og gjennomføre 
aktiviteten.  
Det å være rom for delegering og ansvarsdeling mellom 
kommune og de frivillige.  
 
 

Skader og ulykker  
 

Viktige folkehelseutfordringer knyttet til skader og ulykker er 
høyt antall hoftebrudd, vold i nære relasjoner og ivaretakelse 
av voldsutsatte med rusproblematikk.  

Risiko for hoftebrudd øker mest etter fylte 80 år. En del 
risikofaktorer kan påvirkes, slik at det er mulig å redusere 



 
Marker har høyere andel personskader og hoftebrudd enn 
gjennomsnittet for landet, med økt andel 
sykehusinnleggelser og oppfølgingstjenester fra kommunen.  
 
Til tross for en betydelig nedgang i dødelighet som følge av 
ulykker, er skader og ulykker fremdeles en stor utfordring for 
folkehelsa. Antall alvorlige trafikkulykker er redusert. Dette 
gjelder både for landet, fylket og Marker. 
 

andel hoftebrudd. Sett i sammenheng med en økende eldre 
befolkning, er dette noe kommunen bør se nærmere på 

Helserelatert adferd 
 

Det er en generell utvikling i befolkningen at vi lever sunnere 
enn før. Det gjelder både barn, unge og voksne. Befolkningen 
som helhet har et sunnere kosthold enn for bare noen få tiår 
siden, og det er en økende bevissthet om viktigheten av 
fysisk aktivitet.  
 
Likevel ser vi at alt for mange beveger seg for 
lite i løpet av en vanlig hverdag. Det gjelder også barn, men 
den fysiske aktiviteten avtar med økende alder. I skoler og 
barnehager i Marker er det fokus på helsefremmende 
aktiviteter.  
 
Fysisk aktivitet fremmer helse, gir overskudd og er et viktig 
og veldokumentert virkemiddel i forebygging og behandling 
av over 30 ulike diagnoser og tilstander. Det foreligger 
overbevisende dokumentasjon om en rekke helsegevinster 
ved regelmessig fysisk aktivitet i alle aldersgrupper.  
 
Marker har en høyere andel ungdom enn 
landsgjennomsnittet som er så fysisk aktive at de blir 
andpustne eller svette minst én gang i uka. Det er imidlertid 
verd å merke seg at prosentandelen er lavere blant elevene 
på videregående skole enn i ungdomsskolen.   

Hvis man er fysisk aktiv, kompenserer man for en del av de 
helsemessig negative effektene av overvekt. Det er likevel 
vanskelig å gå ned i vekt bare ved å være fysisk aktiv. 
Helsemessig gevinst av fysisk aktivitet øker med alderen. 
Dette gjelder også i livets siste år.  

• Godt tilpasset fysisk aktivitet for eldre vil redusere 
behovet for de særlig ressurskrevende 
omsorgstjenestene.  

• Det er et mål i Norge at kommunen skal legge mer 
vekt på å styrke aktivisering, mestring og deltakelse 
for de som er syke, også de aller eldste. Slik kan 
livskvaliteten økes og ensomhet forebygges («Flere år 
– flere muligheter», Regjeringens strategi for et 
aldersvennlig samfunn).  

aktive eldre:  
At stadig flere lever lenger med god helse. 
Folkehelsearbeidet har som mål å fremme innflytelse, 
aktivitet, deltakelse og selvhjulpenhet hos eldre.  
 
Nasjonalt er det beregnet at det i 2050 vil være dobbelt 
så mange gamle som barn og unge, når dagens 30-
åringer er blitt 65 år . Dette innebærer behovet for en ny 
eldrepolitikk som gjenspeiler dagens og morgendagens 



 
Samtidig er mange lite fysisk aktive ellers i hverdagen, og det 
tilbringes mye tid foran ulike typer skjermer. Det har 
tradisjonelt vært klare 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 i dag er små 
kjønnsforskjeller i trening samlet sett (Ungdata 2015).  
 
Litt under en fjerdedel av den voksne befolkningen er fysisk 
aktive fire dager eller mer pr. uke. Det er her store forskjeller 
mellom reell fysisk aktivitet blant voksne i Marker og 
Helsedirektoratets anbefalinger.  
 
Folkehelseinstituttet signaliserer at mens andelen 
overvektige barn ikke lenger øker, ser vi at overvekt og 
fedme øker både hos unge voksne og hos voksne. 25 prosent 
av menn og 21 prosent av kvinner i Norge har fedme. Dette 
er en urovekkende utvikling, som gir grunn til å fokusere mer 
på fysisk aktivitet i disse aldersgruppene 
(Folkehelseinstituttet).  
  
 
 

eldre. Utviklingen av nærmiljø og lokalsamfunn vil ha 
betydning for hvordan eldre innbyggere kan delta og leve 
mest mulig selvstendig. 
Strategier som skal bidra til måloppnåelsen: 
■ Økt selvhjulpenhet  
■ Satsing på helsefremmende tiltak 
■ Aldersvennlig yrkesliv  
■ Frivillig innsats og deltakelse blant eldre 
 
Folkehelsearbeidet i Marker bør ha fokus på: 
■Gode boligforhold for eldre i alle aldersgrupper med kort 
avstand til nærsentra og kollektivtilbud. 
■ Universell utforming inne og ute og tilgang på ny 
velferdsteknologi for et enklere liv. 
■ Rydding og strøing av fortau og gangveier for å forebygge 
fallulykker og gjøre det enklere å leve et aktivt liv. 
■ Tilrettelegging for fysisk aktivitet og fornuftig kosthold  
■ Rusforebyggende arbeid blant godt voksne for å forebygge 
senere alkoholskader  
■ Tilrettelegge for tilbud til personer med tidlig demens 
gjennom sosiale tiltak og frisklivsgrupper 
■ Arbeidsmiljø og livsfaseorientert personalpolitikk  
■ Kompetanse- og karriereutvikling gjennom hele arbeidslivet 
■ Fleksibilitet og aksept for jobbskifter og vertikale karriereløp 
 

Organisert helsefremmende 
arbeid  
 

Situasjonen på Dagsenter på MBSS. 
• Dagsenter åpent 4 dager i uken, fra kl. 10.00-14.00. 2 

måltider og kaffe/saft/frukt.  
• Alder 75+, flest kvinner. 
• Fysisk aktivitet x 2 i uken med fysioterapeut. 
• Fått inn hverdagsrehabilitering, som for eksempel; 

rydde etter måltider. 

Det skapes arenaer der innbyggerne kan treffe hverandre og 
gjøre hyggelige ting sammen. Ved at kommunene legger til 
rette for frivillig arbeid, slik Folkehelseloven pålegger dem, 
bidrar de samtidig til å oppfylle lovens krav om å fremme 
befolkningens helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige 
forhold og til å forebygge psykisk og somatisk sykdom, skade 
eller lidelse.  Frivillighet Norge viser til frivillighetens 
folkehelsebyggende effekt 



• Går turer ute da været tillater dette. Går også inne i 
gangen.  

• Leser avisen/nyheter/historier hver dag. 
• Håndarbeid. 
• Spill. 
• Bingo fast dag i uken.  

 
 
 
Situasjonen i Marker kommune: 

• Lag og foreninger med et bredt spekter av sosial og 
fysisk aktivitet til barn og unge 

• Kommunale tilbud til ansatte ifht fysiska aktivitet 
• Bedrifter med aktivitetstilbud til sine ansatte 
• En rekke organiserte tilbud med sosial og fysisk 

aktivitet til voksne/eldre 
• Svært få/ingen organiserte tilbud til voksne mellom 

20-45 år som ikke er i arbeid og som ellers deltar lite 
i storsamfunnet  

 
 

 
 

 

Situasjon på dagsenter om 15 år. 
• Vil trenge større plass med flere rom til aktiviteter. 
• Dagsenter oppe 5 dager i uken. 
• Utvide åpningstider? 
• Mer personal med kompetanse og flere frivillige. 
• Flere eldre kommer til å bo hjemme lengre og flere vil 

få demenslidelser, pårørende vil derfor trenge 
avlastning. 
 

Situasjonen i Marker kommune framvoer: 
• Brukere må involveres i langt større grad ifht hvilke 

aktiviteter som er ønsket 
• Bredden av aktiviteter må blir større 
• Aldersgruppen 20 -45 år må aktiviseres. 

Holdningsskapende arbeid, informasjon og 
bevisstgjøring ifht egen helse vil være svært viktig. 

Helsetilstand  
 

Langt de fleste oppgir at de har god helse, men opplevd god 
helse synker med økende  alder.  
 
Når det gjelder sykehusinnleggelser ligger Marker omtrent 
på gjennomsnittet for landet. Mange legges også inn ved 
døgnenheten ved Helsehuset i Askim.  
 

Det økte antallet eldre i årene fremover vil sannsynligvis i stor 
grad medføre økte behov innen både hjemmebaserte 
tjenester og medisinsk behandling i kommunen. 
 
De fleste eldre vil ha mange aktive og gode år foran seg. 
Regjeringens strategi for et aldersvennlig samfunn viser til at 
vi i større grad må rette oppmerksomheten mot den økende 
andelen friske eldre, de som er på vei ut av arbeidslivet og 
som kan ha mange gode og funksjonsfriske år foran seg. Den 



Forventet levealder i Norge har steget med nesten 25 år i 
løpet av de siste 100 årene, og både menn og kvinner har 
fått flere friske leveår.  
 
Utdanningsnivå betyr mye for gjennomsnittlig levealder.  
 
Levealderen øker og flere vil leve med kroniske sykdommer. 
Flere vil leve med kreft, og færre vil dø av hjertesykdom.  
 
Fire nøkkelfaktorer er viktige for helse i eldre år:  

• Høy kognitiv aktivitet,  
• høy fysisk aktivitet, 
• et aktivt sosialt liv  
• et godt kosthold (Folkehelseinstituttet).  

 
Norge har spesielt mange friske eldre sammenliknet med 
andre land i Europa, også sammenliknet med land som har 
høyere gjennomsnittlig levealder enn vi har.  
 
 25 % av hele befolkningen har minst én kronisk sykdom. Hos 
eldre er kronisk sykdom det normale. 85 % av befolkningen 
over 65 år har minst én kronisk sykdom. Kronisk sykdom 
betyr ikke nødvendigvis dårlig helse eller behov for pleie- og 
omsorgstjenester, men det medfører behov for medisinsk 
behandling og oppfølging. 
 
 
Tallene for nye krefttilfeller i Marker er ganske like over tid, 
med en tendens til svak økning.  
 
 

demografiske utviklingen vil derfor også kreve bevisst 
planlegging av kommunene for et mer aldersvennlig samfunn, 
slik at eldre kan bo hjemme og være selvhjulpne lengst mulig. 
Det er bra for den enkelte, og det er bra for samfunnet. 
(Helsedirektoratet). 
Morgendagens eldre vil kunne bidra lenger og ha kapasitet til 
å ta i bruk nye arbeidsmetoder og teknologiske hjelpemidler. 
 
 
 
 
Det er viktig at kommunen bidrar til en sunn livsstil hos 
innbyggerne, for slik å kunne påvirke forekomsten av 
forebyggbare sykdommer.  
 
En sunn livsstil og et godt sosialt nettverk beskytter mot 
demensrisiko.   
 
 



Hjerte- og karsykdom forårsaker 1 av 3 norske dødsfall, men 
det har vært en sterk reduksjon i antall de siste tiårene. 
Dette ser ut til å fortsette, også i Marker.  
 
En drøy fjerdedel av kullene som fyller 60 år antas å bli 
demenssyke i løpet av sin gjenstående levetid.  
 
 
 
 

 


