
PUBLIC HEALTH PROFILE 2013

Some features of municipal public health 
The topics were selected to provide opportunities for health  
promotion and prevention. The indicators take into account the 
municipality’s age and gender composition, but all statistics must  
also be interpreted with local conditions in mind.

About the population
l   Life expectancy for women is not clearly different from what is expected  

in the country as a whole.
l   The proportion of over-80s is lower than in the country as a whole.
l   The proportion of single - person households is higher than the proportion  

in the country.

Living conditions
l   The proportion with high school or higher education is higher than the  

country level.
l   The proportion of people in low-income households is lower than in the  

country as a whole.
l   The proportion of disability pensioners under the age of 45 is lower than  

the national level.
l   The proportion of children with single parents is higher than in the country 

as a whole.

Environment
l   The proportion of people supplied by waterworks with 12 analysed  

samples and with satisfactory E. coli results appears to be higher than the  
national level. This concerns the part of the population connected to  
waterworks where reporting is required.

l   The proportion of the population who are injured in accidents is lower than  
in the country as a whole, based on hospital admissions.

Schools
l   The proportion of 10th graders who enjoy school is lower than in the  

country as a whole.
l   The proportion of 5th graders at the lowest level of reading proficiency is  

lower than in the country as a whole.
l   The rate of high school dropouts is higher than in the country as a whole.

Lifestyle
l   Smoking seems to be a bigger problem than in the country as a whole,  

based on the proportion of pregnant women who smoke at first prenatal 
check-up. We have no figures for the rest of the population.

l   Obesity seems to be a bigger problem than in the country as a whole, based  
on the proportion of men with BMI > 25 kg / m² at the military assessment.

Health and disease
l   The proportion of the population with psychiatric symptoms and disorders is 

lower than in the population as a whole, based on data from general 
practitioners and emergency departments.

l   The proportion of cardiovascular disease is not clearly different from the  
country level, based on hospital admissions.

l   The proportion of people with type 2 diabetes appears to be lower than the 
country level, based on data from general practitioners and emergency  
departments.

l   Musculoskeletal  ailments and diseases appear to be more prevalent than  
in the country as a whole, based on data from general practitioners and  
emergency departments.

The public health profile is a  
contribution to the municipality’s 
efforts to gain an overview over the 
health status of the population and 
the factors that influence this, as  
required by the Public Health Act.  
The statistics are from the last  
available time period,  October 2012,  
and are based on the municipal 
boundaries as of January 1st 2013. 
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Many municipalities ask for statistics about diet, physical 
activity and other lifestyle habits. In many cases it is neces-
sary to use disease patterns and other indirect measures in 
the public health profiles to obtain information about the 
lifestyle of the population.

At present, there are no national registries with reliable data on 
lifestyle so the public health profiles mostly feature statistics 
related to health targets, such as disease and causes of death. 
These statistics can still be useful for assessing the living habits of 
the population.

Several chronic diseases are largely a result of the  living habits 
over time.  We can indirectly obtain information about lifestyle 
in the municipality by “reading” patterns of disease. Lifestyle 
refers to diet, physical activity, smoking and other health-related 
behaviours. Lifestyle is not only the result of personal choice. The 
choices individuals make are also the result of environmental and 
living conditions, and disease patterns may therefore provide an 
indication of  conditions in the municipality.

Figure 1 shows the factors that affect health. These range from 
personal characteristics such as age and gender, to social  
conditions such as culture, employment, housing and local  
environment, education and social networks.

The underlying factors may either promote health or increase 
the risk of disease. Lack of social support is a factor that increases 
the risk of both mental and physical health problems. Conversely, 
social support promotes health and well-being, because the 
support of friends, schoolmates, colleagues and family acts as a 
”buffer” against various stresses.

Education is an example of a factor that has an impact on health 
throughout adulthood.

Significant health disparities
Studies show that lifestyle often follows education and income 
levels. This means that groups with longer education and higher 
income have, on average, more favourable lifestyles and better 
health than groups with shorter education and lower income.

Reducing social inequalities in health is an important objective of 
public health. Efforts to improve living conditions, such as work and 

Figure 1. Factors influencing health (after Dahlgren and Whitehead (1))

education, can help to promote health and reduce social inequalities.
Preventing children from dropping out of high school will promote 
health because it provides greater opportunities for work and active 
participation in society. Mastery and well-being in primary school lays 
a good foundation for completion of high school.

One initiative, multiple gains
The municipality’s efforts against one risk factor may reduce the  
incidence of several diseases. For example, measures to combat  
smoking reduce the incidence of diseases such as cardiovascular 
disease, chronic obstructive pulmonary disease (COPD) and cancer. 
Likewise, efforts to promote physical activity affect the incidence of 
health problems such as obesity, cardiovascular disease and type 2 
diabetes. In addition, physical activity improves well-being and  
physical and mental health.

Preventive measures may be directed towards high-risk groups or the 
total population. Initiatives towards groups with particularly high risks 
may be effective, but measures directed at the entire population may 
provide greater overall gains. This is because population-oriented 
measures reach a large number of people with intermediate risk, and 
because more cases of disease occur in this group than in the high-
risk group. Although the individual risk is much higher in the high-risk 
group, more cases of illness occur in the group with moderate risk, 
because this group is larger.

There is no conflict between population-related measures and  
measures directed towards high-risk groups as, they can comple-
ment each other. For example, reducing salt in processed foods 
lowers blood pressure a little in everyone, and thus lowers the risk of 
cardiovascular disease in the general population. Health services will 
continue to treat individuals with hypertension to reduce their risk.

Population-oriented measures aim at “small changes among many,” so 
that the entire population moves towards a lower risk.

Short term and long term health gains
It may take many years before current prevention efforts provide 
results. However, some results may also come quickly. For example, 
physical activity is important for wellbeing and mental health, and 
smoking cessation reduces the risk of heart attack already in the first 
year of not smoking. Another example is injury prevention, which can 
quickly be demonstrated by reduced injury incidence.

Through the design of the physical environment the municipality can 
encourage physical activity and social interaction between people. 
Planning the physical environment in terms of health promotion can 
contribute to better physical and mental health. Meeting places in the 
community may have an impact on mental health, while it is easier to 
be physically active if the neighbourhood is safe and inviting.   
 
Smoking and smokeless tobacco 
The proportion of smokers in the Norwegian population has declined, 
but still 17 per cent smoke daily. Smoking is the habit that has the 
greatest negative impact on public health. Prevalence of smoking-
related diseases such as COPD, lung cancer and cardiovascular disease 
can provide information on people’s smoking habits over time.  
Statistics on these smoking-related diseases can be found in the 
public health barometer. 

There are great social differences in smoking behaviour. Figure 2 
shows daily smoking in different educational groups, with data  
provided by the nationwide Survey of Living Conditions in 2008 (SSB). 

Disease patterns reflect lifestyle,  
environment and living conditions



There is a higher proportion of smokers in groups with shorter 
education than in groups with longer education. These differences 
explain a large part of the social inequalities in  
morbidity and mortality.

Many of the people using tobacco as adults became addicted at 
a young age. It is therefore vital to prevent tobacco use among 
adolescents - both smoking and smokeless tobacco use.  
Smokeless tobacco is as addictive as cigarettes and contains 
harmful and carcinogenic substances and the number of users 
is increasing  Initiatives in middle school may be particularly 
effective, and should be followed with measures in high school. 
Enforcement of the age limit for tobacco purchases and the 
establishment of smoke-free areas are appropriate measures. 

Physical activity and diet
Physical activity and a balanced diet promote health and protect 
against a variety of diseases throughout life.

Several of the indicators under health and disease in the 
public health barometer can provide information about the 
population’s diet and physical activity. These include indicators 
of obesity, high blood pressure and cholesterol, cardiovascular 
disease, cancer and type 2 diabetes. Regular physical activity can 
also improve mental health.

Figure 3 shows the proportion of the population who achieve 
the recommended minimum level of activity in different age 
groups, as measured by activity monitors. Numbers in the figure 
are derived from population surveys of activity in the population 
conducted by the Norwegian Directorate of Health in 2008-2011 
(2.3). Adults and the elderly are recommended to be physically 
active for at least 30 minutes daily, while children and  
adolescents are recommended at least 60 minutes of daily  
physical activity. The figure shows that there is considerable 
variation between the different age groups in terms of the extent 
to which they achieve their recommended levels of activity.

Overweight and obesity are major health problems in most 
countries, including Norway. Figure 4 shows the prevalence 
of overweight including obesity in men, measured at military 
inscription, shown as an average for the period 2003-2009. 
When the basis for data is small, municipal values may not be 
displayed. 

Habits related to diet and physical activity are set early in life. 
The development of overweight and obesity can be delayed by 
directing measures towards children and their physical and social 
environment. The municipality, as the owner of schools and kin-
dergartens, has a unique opportunity to encourage children to 
have positive experiences of healthy eating and physical activity. 
Public health clinics are another arena in which the municipality 
can make a difference through contact with children and their 
families.

References: 1. Dahlgren G, Whitehead M. Policies and Strategies 
to Promote Social Equity in Health. Stockholm 1991. 2. Fysisk 
aktivitet blant voksne og eldre i Norge. Resultater fra en  
kartlegging i 2008-2009. Oslo: Hdir; 2009. 3. Fysisk aktivitet blant 
6-, 9- og 15-åringer i Norge. Resultater fra en kartlegging i 2011. 
Oslo: Hdir; 2012.

Figure 2: Daily smokers by educational background (country figures)

Røyking og snus 
Andelen som røyker i den norske befolkningen har gått ned, 
men fortsatt røyker så mange som 17 prosent daglig. Røyking 
er den levevanen som har størst negativ betydning for 
folkehelsen. Forekomst av røykerelaterte sykdommer som 
KOLS, lungekreft og hjerte- og karsykdom kan gi informasjon 
om befolkningens røykevaner over tid. I folkehelsebarometeret 
finnes det statistikk om slike røykerelaterte sykdommer. 

Det er store sosiale forskjeller i røykeatferd. Figur 2 viser 
dagligrøyking i ulike utdanningsgrupper. Data er hentet fra den 
landsomfattende Levekårsundersøkelsen i 2008 (SSB). Som 
figuren viser, er det en høyere andel røykere i grupper med 
kortere utdanning enn i grupper med lengre utdanning. Disse 
forskjellene forklarer mye av de sosiale forskjellene i 
sykelighet og dødelighet.

Mange av de som bruker tobakk i voksen alder, ble avhengige 
i ung alder. Det er derfor svært viktig å forebygge tobakksbruk 
blant ungdom - både røyking og snusbruk. Snus er like 
avhengighetsskapende som sigaretter og inneholder 
helseskadelige og kreftfremkallende stoffer. I tillegg er det 
stadig flere som bruker snus. Tiltak i ungdomsskolen kan være 
særlig effektive, og bør følges opp med tiltak i videregående 
skole. Håndheving av aldersgrensen for tobakkskjøp og 
etablering av røykfrie arenaer er aktuelle virkemidler. 

Figur 2. Dagligrøykere etter utdanning (landstall)

Fysisk aktivitet og kosthold 
Fysisk aktivitet og et variert kosthold fremmer helsen og 
beskytter mot en rekke sykdommer gjennom hele livet. 

Flere av indikatorene under helse og sykdom i 
folkehelsebarometeret kan gi informasjon om befolkningens 
kosthold og vaner for fysisk aktivitet. Dette gjelder blant annet 
indikatorene på overvekt, høyt blodtrykk og kolesterol, hjerte- 
og karsykdom, kreft og type 2-diabetes. Jevnlig fysisk aktivitet 
kan også gi bedre psykisk helse.

Figur 3 viser andelen som oppnår anbefalt minimum 
aktivitetsnivå i ulike aldersgrupper, målt ved hjelp av 
aktivitetsmålere. Tallene i figuren er hentet fra kartlegginger av 
aktivitetsnivået i befolkningen som Helsedirektoratet 
gjennomførte i 2008-2011 (2,3). Voksne og eldre anbefales å 
være i fysisk aktivitet i minst 30 minutter daglig, mens barn og 
unge anbefales minst 60 minutter daglig fysisk aktivitet. 
Figuren viser at det er stor variasjon mellom de ulike 
aldersgruppene når det gjelder i hvor stor grad de oppnår 
anbefalt aktivitetsnivå. 

Figur 3. Andelen som oppnår anbefalt fysisk aktivitetsnivå (landstall)

Overvekt og fedme er i ferd med å bli et stort helseproblem i 
de fleste land, også i Norge. Figur 4 viser forekomsten av 
overvekt inkludert fedme blant menn, målt ved sesjon, angitt 
som gjennomsnitt for perioden 2003-2009. Begrenset 
tallgrunnlag kan føre til at kommunens verdi ikke vises. 

Grunnlaget for vaner knyttet til kosthold og fysisk aktivitet 
legges tidlig i livet. Utviklingen av overvekt og fedme kan 
bremses ved å rette tiltak mot barn og deres fysiske og sosiale 
miljø. Kommunen har som eier av skoler og barnehager en 
unik mulighet til å legge til rette for at barna får positive 
erfaringer med sunn mat og fysisk aktivitet. Helsestasjoner er 
en annen arena der kommunen kan påvirke gjennom sin 
kontakt med barn og deres familier.

Referanser: 1. Dahlgren G, Whitehead M. Policies and 
Strategies to Promote Social Equity in Health. Stockholm 
1991. 2. Fysisk aktivitet blant voksne og eldre i Norge. 
Resultater fra en kartlegging i 2008-2009. Oslo: Hdir; 2009. 3.
Fysisk aktivitet blant 6-, 9- og 15-åringer i Norge. Resultater 
fra en kartlegging i 2011. Oslo: Hdir; 2012.

Figur 4. Overvekt inkludert fedme blant menn, målt ved sesjon
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Figure 4: Overweight including obesity among men, measured at 
military assessment

Figure 3: Proportion who achieve recommended levels of physical 
activity (country figures)



Topic Indicator Munici - 
pality

County Norway unit (*) Public health profile for Tromsø

1 Population growth  per cent

2 Population over 80 years per cent

3 Life expectancy, men years

4 Life expectancy, women years

5 One-person households per cent

6 Number of immigrants and children of 
immigrant parents

per cent

7 Upper secondary / higher education per cent

8 Low income per cent

9 Income disparity, P90/P10 -

10 Unemployed per cent

11 Disability pension, 18-44 years per cent (a,k*)

12 Child of single parents per cent

13 Drinking water, E. coli analyses per cent

14 Hospital-treated injuries per 1000 (a,k*)

15 Enjoys school per cent (k*)

16 Bullied at school per cent (k*)

17 Lowest level reading skills per cent (k*)

18 Drop out from high school per cent (k*)

19 Smoking, women per cent (a*)

20 Overweight incl. obesity, men per cent

21 Mental illness and symptoms, primary care Per 1000 (a,k*)

22 Mental illness, users of medication Per 1000 (a,k*)

23 Hypertension, primary care Per 1000 (a,k*)

24 Cholesterol lowering agents, users of 
medication

Per 1000 (a,k*)

25 Cardiovascular disease, hospital treatment Per 1000 (a,k*)

26 COPD and asthma, users of medication Per 1000 (a,k*)

27 Type 2 diabetes, users of medication Per 1000 (a,k*)

28 Type 2 diabetes, primary care Per 1000 (a,k*)

29 Cancer total, new cases Per 100 000 
(a,k*)

30 Cancer of colon and rectum, new cases Per 100 000 
(a,k*)

31 Lung cancer and COPD, mortality Per 100 000 
(a,k*)

32 Hip fractures, hospital treatment Per 1000 (a,k*)

33 Musculoskeletal disorders, primary care Per 1000 (a,k*)

34 Vaccination coverage per cent

Explanation (numbers indicate line in the table above):
* = standardised values, a = age standardised and k = standardised by gender 
1. 2011. 2. 2012. 3/4. 1997-2011, calculated based on age-specific mortality, 15 year average. 5. 2011, in per cent of the population. 6. 2012. 7. 2011, highest level of education (of all with stated education). 8. 
2010, persons living in households with income below 60 % of national median. 9. 2010, the ratio between the income of a person who is in the 90th percentile and one who is in the 10th percentile. 10. 2011, of 
persons in the labour force. 11. 2008-2010. 12. 2009-2011, 0-17 years, of all children for whom child benefit is paid. 13. 2011, proportion of persons connected to water utilities with satisfactory analytical results 
regarding E. coli, as a percentage of population connected to water utilities requiring reports. At least 12 samples must be analysed. For more data, see khs.fhi.no. 14. 2009-2011. 15. 2008-2012. 16. 2008-2012. 17. 
2010-2011. 18. 2009-2011. 19. 2002-2011, women at first prenatal check. 20. 2003-2009, BMI over 25 kg/m², men at military assessment interview. 21. 2010-2011, 0-74 years, users of primary care physician and 
emergency services. 22. 2009-2011, 0-74 years, medicines to treat psychiatric disorders, including hypnotics. 23. 2010-2011, 0-74 years, users of primary care physician and emergency services. 24. 2009-2011, 
0-74 år. 25. 2009-2011. 26. 2009-2011, 45-74 years. 27. 2009-2011, 30-74 years, users of blood glucose lowering drugs, excl insulins. 28. 2010-2011, 30-74 years, non-insulin dependent diabetes, users of primary 
care physician and emergency services. 29. 2001-2010. 30. 2001-2010. 31. 2002-2011, 0-74 years. 32. 2009-2011. 33. 2010-2011, 0-74 years, musculoskeletal complaints and illnesses (excl fractures and injuries), 
users of primary care physician and emergency services. 34. 2007-2011, vaccine against measles, mumps and rubella. Missing numbers are mainly due to privacy considerations, and are often in a small  
municipality with a high vaccination coverage.
Data Sources: Data sources: Statistics Norway, Cause of Death Registry, Norwegian Labour and Welfare Administration, Norwegian Directorate for Education and Training, The Norwegian Water Works Registry, 
Norwegian Patient Registry, Medical Birth Registry of Norway, primary care physician and emergency services (KUHR database, owned by the Directorate of Health), Cancer Registry of Norway, Norwegian  
Immunisation Registry (SYSVAK), and the Norwegian Prescription Database. For more information about the indicators, see www.fhi.no/folkehelseprofiler

Folkehelsebarometer for din kommune 
I oversikten nedenfor sammenlignes noen nøkkeltall i kommune og fylke med landstall. Kommuner og fylker kan ha en alders- og kjønnssammensetning som avviker fra 
landsgjennomsnittet. Dette kan ha betydning for statistikken, og det tas det hensyn til i figuren og i tallkolonnene. Statistikk uten alders- og kjønnsstandardisering finnes i 
Kommunehelsa statistikkbank, khs.fhi.no. Forskjellen mellom kommunen og landet er testet for statistisk signifikans, se www.fhi.no/folkehelseprofiler

Tema Indikator Kommune Fylke Norge Enhet (*)

O
m

 b
ef

ol
kn

in
ge

n 1 Befolkningsvekst 1,3 0,7 1,3 prosent

2 Befolkning over 80 år 2,7 4,1 4,4 prosent

3 Forventet levealder, menn 77,3 76,7 77,2 år

4 Forventet levealder, kvinner 82,3 81,9 82,2 år

5 Én-personhusholdninger 19 18 18 prosent

6 Innvandrere og norskf. med innv.foreldre 9,6 7,5 13 prosent

Le
ve

kå
r

7 Vgs eller høyere utdanning, 30-39 år 86 82 83 prosent

8 Lavinntekt 8,6 8,6 9,4 prosent

9 Inntektsulikhet, P90/P10 2,5 2,4 2,6 -

10 Arbeidsledige 2,2 2,2 2,7 prosent

11 Uføretrygdede, 18-44 år 1,8 2,5 2,3 prosent (a,k*)

12 Barn av enslige forsørgere 19 19 16 prosent

M
ilj

ø 13 Drikkevann, analyser mht. E.coli 97 73 94 prosent

14 Personskader, behandlet i sykehus 12 13 13 per 1000 (a,k*)

Sk
ol

e

15 Trives på skolen, 10. klasse 82 79 84 prosent (k*)

16 Mobbes på skolen, 10. klasse 9,5 10 8,9 prosent (k*)

17 Laveste mestringsnivå i lesing, 5. klasse 20 25 26 prosent (k*)

18 Frafall i videregående skole 32 32 25 prosent (k*)

Le
ve

-
va

ne
r 19 Røyking, kvinner 22 24 20 prosent (a*)

20 Overvekt inkl. fedme, menn 29 31 25 prosent

H
el

se
 o

g 
sy

kd
om

21 Psykiske sympt. og lidelser, primærh.tj. 125 130 135 per 1000 (a,k*)

22 Psykiske lidelser, legemiddelbrukere 109 112 131 per 1000 (a,k*)

23 Høyt blodtrykk, primærhelsetjenesten 54 62 65 per 1000 (a,k*)

24 Kolesterolsenkende legemidler, brukere 63 75 77 per 1000 (a,k*)

25 Hjerte- og karsykdom, beh. i sykehus 18 18 18 per 1000 (a,k*)

26 KOLS og astma, legemiddelbrukere 93 101 97 per 1000 (a,k*)

27 Type 2-diabetes, legemiddelbrukere 30 34 32 per 1000 (a,k*)

28 Type 2-diabetes, primærhelsetjenesten 30 36 39 per 1000 (a,k*)

29 Kreft totalt, nye tilfeller 525 517 554 per 100 000 (a,k*)

30 Tykk- og endetarmskreft, nye tilfeller 77 73 76 per 100 000 (a,k*)

31 Lungekreft og KOLS, dødelighet 40 38 38 per 100 000 (a,k*)

32 Hoftebrudd, behandlet i sykehus 2 2,1 2,2 per 1000 (a,k*)

33 Muskel og skjelett, primærhelsetjenesten 272 285 254 per 1000 (a,k*)

34 Vaksinasjonsdekning, MMR, 6-åringer 95,2 94,0 94,1 prosent

Folkehelsebarometer for Tromsø

Forklaring (tall viser til linjenummer i tabellen ovenfor):
* = standardiserte verdier, a = aldersstandardisert og k = kjønnsstandardisert
1. 2011. 2. 2012. 3/4. 1997-2011, beregnet basert på aldersspesifikk dødelighet, 15 års gjennomsnitt. 5. 2011, i prosent av befolkningen. 6. 2012. 7. 2011, høyeste fullførte 
utdanning (av alle med oppgitt utdanning). 8. 2010, personer som bor i husholdninger med inntekt under 60 % av nasjonal median. 9. 2010, forholdet mellom inntekten til 
den personen som befinner seg på 90-prosentilen og den som befinner seg på 10-prosentilen. 10. 2011, av personer i arbeidsstyrken. 11. 2008-2010. 12. 2009-2011, 0-17
år, av alle barn det betales barnetrygd for. 13. 2011, andel personer tilknyttet vannverk med tilfredsstillende analyseresultater mht. E. coli, i prosent av befolkningen tilknyttet 
rapportpliktig vannverk. Minst 12 prøver må være analysert. For mer data, se khs.fhi.no. 14. 2009-2011. 15. 2008-2012. 16. 2008-2012. 17. 2010-2011. 18. 2009-2011. 19.
2002-2011, av kvinner på første svangerskapskontroll. 20. 2003-2009, KMI over 25 kg/m², av menn på sesjon. 21. 2010-2011, 0-74 år, brukere av fastlege og legevakt. 22.
2009-2011, 0-74 år, legemidler mot psykiske lidelser, inkl. sovemidler. 23. 2010-2011, 0-74 år, brukere av fastlege og legevakt. 24. 2009-2011, 0-74 år. 25. 2009-2011. 26.
2009-2011, 45-74 år. 27. 2009-2011, 30-74 år, brukere av blodglukosesenkende midler, ekskl. insuliner. 28. 2010-2011, 30-74 år, ikke-insulinavhengig diabetes, brukere av 
fastlege og legevakt. 29. 2001-2010. 30. 2001-2010. 31. 2002-2011, 0-74 år. 32. 2009-2011. 33. 2010-2011, 0-74 år, muskel- og skjelettplager og -sykdommer (ekskl. brudd 
og skader), brukere av fastlege og legevakt. 34. 2007-2011, vaksine mot meslinger, kusma og røde hunder. Manglende tall skyldes som regel personvernhensyn, og 
utløses som oftest av kombinasjonen liten kommune og høy vaksinasjonsdekning. 
Datakilder: Statistisk sentralbyrå, Dødsårsaksregisteret, NAV, Utdanningsdirektoratet, Vannverksregisteret, Norsk pasientregister, Medisinsk fødselsregister, 
Primærhelsetjenestene fastlege og legevakt (KUHR-databasen som eies av Helsedirektoratet), Kreftregisteret, Nasjonalt vaksinasjonsregister (SYSVAK), Forsvarets 
helseregister og Reseptregisteret. For mer informasjon om indikatorene, se khs.fhi.no

Halvsirkler: Kommuneverdier som er mer enn dobbelt så høye som landsverdien eller mindre enn halvparten av landsverdien, vises som en halvsirkel i figurens ytterkant.

En «grønn» verdi betyr at kommunen ligger bedre an enn landet som helhet, likevel kan det innebære en viktig helseutfordring for kommunen da landsnivået ikke 
nødvendigvis representerer et ønsket nivå. For å få en mer helhetlig oversikt over utviklingen i kommunen kan du lage diagrammer i Kommunehelsa statistikkbank. Les 
mer på www.fhi.no/folkehelseprofiler og se Kommunehelsa statistikkbank, khs.fhi.no.

4   Folkehelseprofil for 1902 Tromsø, januar 2013. Befolkningsstørrelse per 1. januar 2012: 69116
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Public health barometers for your municipality 
The table below compares some key figures on a municipal and county level with national figures. Municipalities and counties may have an age and gender composition that differs 
from the national average. This may affect the statistics and is taken into account in the figure and number columns. Statistics without age and gender standardisation are available in 
the Municipal Health data bank, khs.fhi.no . The differences between the municipality and the country are tested for statistical significance, see www.fhi.no/folkehelseprofiler 

Semicircles: Municipal values   that are more than double or half the country value are shown as a semicircle on the perimeter of the field.

A «green» value means that the municipality is better placed than the country as a whole. However, the indicator may still be a major health challenge for the municipality,  
as the country level may not necessarily represent a desired level. For a more comprehensive list of municipal developments, you can create charts in the Municipal Health Data Bank. 

Green value - can state with a high degree of certainty that the municipality is in a better position than the country as a whole
Red value - can state with a high degree of certainty that the municipality is in a worse position than the country as a whole
Yellow value -  not possible to state for certain how the municipality compares to the country as a whole
Not tested for statistical significance
The value for the county (not tested for statistical significance)
The value for the country as a whole
The variation between the municipalities in the county

En
vi

ro
n-

m
en

t 
Li

vi
ng

 
co

nd
it

io
ns

A
bo

ut
 

po
pu

la
ti

on
 

Sc
ho

ol
s

Li
fe

-
st

yl
e

H
ea

lt
h 

an
d 

di
se

as
e 

  


