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Et krav om oversikt over helsetilstand og 
påvirkningsfaktorer eksisterer idag

• Kommunehelsetjenesteloven § 1-4

• Folkehelseloven § 4

• Hva ligger i kravet? 
• Et skriftlig dokument av et visst omfang?

• Relativt nytt?

• Politisk behandlet?

• Informasjon om lokale forhold?

• Både helsetilstand og påvirkningsfaktorer?



Bakgrunn

• Arbeidet med kommunehelseprofiler er en oppfølging av 
St.meld. nr. 16 (2002 – 2003) Resept for et sunnere Norge 
og et tiltak for å gjøre data om helsetilstand, 
påvirkningsfaktorer og tjenester mer tilgjengelig for 
kommunene.

• Anvendelig statistikk er avgjørende for en god planlegging av 
kommunenes tjenester og aktiviteter for befolkningen. 
Kommunene har i denne sammenheng behov for en 
sammenstilling av objektiv statistikk om helsetilstand og 
forhold som påvirker denne, og ikke minst en lett tilgang til 
de samme data.
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Regionale forskjeller 



Uførepensjonister 



Attføringspenger 



Dagligrøykere og av-og-til-røykere



Frafall i videregående skoler 



Utfordringer ved bruk av statistikk i 
planarbeid – noen råd
Forenkle tilgangen på statistikk på kommunenivå

• Hvilke data?

• Hvor skal jeg finne dem?

• Hvordan skal deg tolke dem?

• Kan vi tegne et fullstendig bilde med bruk av 
registerstatistikk?

• Beskrive strukturer, prosesser eller resultater?

• Hva er gode og hva er dårlige resultater?



Praktisk tips ved bruk dersom man vil danne seg en 

oversikt over generell status i egen kommune:

Hva er målsetningene våre?

Hvem bør være med i beslutningene?

(Brukermedvirkning)

Finnes det erfaringer fra forsøkte tiltak?

Hvilke tiltak skal jeg 
foreslå?

Kan vi få hjelp fra Høgskoler/Kunnskapssenteret?

Kommunehelseprofiler – bruk indikatorbeskrivelsen

Hvordan tolker jeg 
kunnskapsgrunnlaget?

Hvem bør jeg diskutere dette med? Folkehelseteamet, 
statistikkgruppen, politikerne?
Hvem i min kommune kan ha erfaringer her og som jeg 
kan snakke med (erfaringsbasert kunnskap)? Er det 
andre kommuner som har gjort noe tilsvarende og som 
kan være til hjelp? Kan vi få hjelp fra 
Høgskoler/Kunnskapssenteret? Brukerundersøkelser?

Har jeg behov for et 
utvidet 
kunnskapsgrunnlag og 
hvordan skaffer jeg 
meg det?

Nasjonale data? Lokale data?
Erfaringsbasert kunnskap?

Forskningsbasert kunnskap?

Hvilket 
kunnskapsgrunnlag 
foreligger? 



Hvor finner jeg folkehelsestatistikk?

Kommunehelseprofiler

www.shdir.no/kommune

helseprofiler

• SSB
• Kostra
• Styrings- og informasjonshjulet
• Statistikkbanken

• Sirus
• Norgeshelsa (www.fhi.no)
• Helsedirektoratet
• Kreftregisteret
• Utdanningsdirektoratet
• Fylkeslegenes medisinalmeldinger
• Spesielle befolkningsundersøkelser (f. eks. HUNT, Folkehelse og 

levekår i Akershus)
• Diverse andre, f. eks. www.husbanken.no, www.miljostatus.no, 

www.vegvesen.no …..
• Lokal statistikk



Hva finner du i Kommunehelseprofiler?

• Aktuelt  

• Gode eksempler
• Faktaark

• Informasjon om tiltakspakker
• Dokumentere effekter av tiltak

• Statistikk på kommunenivå (ca 50 indikatorer)
• Kommunehelseprofiler

• Kommunebarometer



Hva slags data?

Det presenteres et utvalg indikatorer innen 
områdene:

• Demografiske og sosioøkonomiske data

• Risikofaktorer og beskyttende faktorer
• Helsetilstand

• Helsetjenester 



Kommunebarometeret

• Utfordringer i forhold til hvilke indikatorer vi 
legger inn i barometeret

• Hvorfor begrensninger i sammenlikningsmuligheter 
mellom kommuner?

• Hvorfor begrensninger i muligheter til å velge 
egne indikatorer?



Praktisk tips ved bruk av kommunehelseprofiler

Det anbefales alltid å les indikatorbeskrivelsen

• Den gir en beskrivelse om hvorfor indikatoren kan 
knyttes til helse.

• Sier noe om datakvaliteten.
• Kan si noe om faktorer som kan forklare 

geografiske- og tidsvariasjoner







Kommunebarometer for Sogn og Fjordane og Førde



Eks fra statistikkverktøyet



Hvor finner du portalen?

http://www.shdir.no/kommunehelseprofiler/


