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FOLKEHELSEPROFIL 2021
Rådmannens innstilling
Folkehelseprofil 2021 tas til orientering.
Vedlegg
Folkehelseprofil 2021
Kortversjon
Folkehelseinstituttet utgir hvert år en folkehelseprofil for alle kommuner og fylker.
Folkehelseprofilen er et bidrag til kommunenes arbeid med å skaffe oversikt over
helsetilstanden i befolkningen og faktorer som påvirker denne.
Bakgrunn
Folkehelseinstituttet utgir en folkehelseprofil (se vedlegg) for alle kommuner og fylker i
februar hvert år. Folkehelseprofilen gir en oversikt over helsetilstanden i befolkningen
og faktorer som påvirker denne, jfr. lov om folkehelsearbeid.
Statistikken er hentet fra Kommunehelsa statistikkbank per februar 2021. Mye av
tallmaterialet som ligger til grunn for statistikken er fra 2019 eller tidligere. Ungdata
tallene er fra ungdata-undersøkelsen som ble gjennomført i Modum begynnelsen av
mars 2020, før nedstengningen.
Rådmannen har også tidligere år lagt fram folkehelseprofilen til orientering, jfr. K-sak
48/18 og 23/19. I 2020 ble det lagt fram et omfattende oversiktsdokument over
folkehelsa, K-sak 5/20.
Saksopplysninger
Fysisk aktivitet er temaet for folkehelseprofilen i 2021. Fysisk aktivitet er viktig for å
oppnå flere av FNs bærekraftsmål, deriblant målet om god helse og livskvalitet. 72 % av
9-åringene i Modum oppfyller anbefaling om fysisk aktivitet (jfr vedlagt folkehelseprofil
s. 3, figur 4). I alderen 20-85 år oppgir 32 % at de oppfyller anbefalingene om fysisk
aktivitet. Dette samsvarer med nasjonale tall som viser at aktivitet synker med alder. I
Handlingsplan for fysisk aktivitet fra 2020-2029 er et av hovedmålene å øke andelen

som oppfyller de helsemessige anbefalinger om fysisk aktivitet med 10 prosentpoeng
innen 2025 og 15 prosentpoeng innen 2030.
Kommunens folkehelsebarometer er på side 4 i vedlagte folkehelseprofil. Barometeret
har 34 indikatorer. Disse varierer litt fra år til år. Hver av indikatorene er merket med
rød, grønn, gul eller hvit prikk basert på hvordan kommunens verdi ligger an
sammenliknet med landsverdien (rød loddrett linje). Kommunens verdi er rød hvis den
ligger signifikant dårligere an enn landet, grønn hvis den ligger bedre an enn landet og
gul hvis man ikke med sikkerhet kan si om den ligger dårligere eller bedre an enn landet.
Hvite prikker er ikke testet for statistisk signifikans. Den hvite liggende søylen helt
ytterst til høyre i folkehelsebarometeret viser verdiområdet for de ti beste kommunene
i landet.
Modum har siden folkehelsebarometeret fikk sin nåværende form hatt mange røde
indikatorer (9 stk i 2021 og 12 i 2020). Selv om det er røde verdier (vist ved røde tall i
tabellene under) er det ved flere av disse en positiv utvikling.
Tabellen nedenfor sammenlikner folkehelseprofilen fra 2021 med 2020. Det er flere
indikatorer hvor Modum er inne i en positiv utvikling (grønne), men vi ligger, med noen
få unntak (gule), fortsatt under snittet i Viken og Norge.

Tabell 1
Forklaring:
Kolonne «2021» og «2020» er tall fra folkehelsebarometeret for Modum i hhv 2021 og 2020, «Viken» og
«Norge» er tall fra 2021.
Grønn- positiv eller lik utvikling for Modum sammenliknet med folkehelseprofilen i 2020
Rød- negativ utvikling for Modum sammenliknet med folkehelseprofilen i 2020
Gul – Modum er lik eller bedre enn landssnittet/Viken
Grå - Modum er dårligere enn landssnittet/Viken

Modum har en forholdsvis lav vannverkstilknytning (indikator 15), men scorer samtidig meget
bra med 97 % på tilfredsstillende vannkvalitet (indikator 14).
I folkehelseprofilen er det også flere indikatorer som er hentet fra ungdata-undersøkelsen i
2020. Tilsvarende ungdataundersøkelse ble gjennomført i 2017.

Nr Indikator
17 Fornøyd med lokalmiljøet
18 Trygt i nærmiljøet
19 Med i fritidsorganisasjon
20 Ensomhet
22 Lite fysisk aktivitet
28 Fornøyd med helsa
24 Skjermtid over 4 t
Tabell 2

Ungdata 2020
71 %
86 %
63 %
20 %
11 %
73 %
41 %

2017
65
84
65
23
13
69
ny

Viken
68
85
63
23
15
71
37

Norge
68
85
64
22
14
70
37

Når det gjelder ungdata tallene er det verdt å merke seg at Modum har en positiv utvikling på
nesten alle indikatorene og at vi ligger bedre an enn Viken og landsgjennomsnittet på 6 av 7
indikatorer.
I folkehelseprofilen for 2021 er det også flere nye indikatorer:
Nr
Indikator
1
Andel 80 år+, framskrevet til 2030
4
Vedvarende lavinntekt (hush.)
8
Ikke i arbeid eller utdanning, 16-66 år
11
Trives på skolen, 7. klasse
13* Gjennomføring i vdg. opplæring
16
Luftkvalitet, finkornet svevestøv
21
Kan svømme
23
Trener sjeldnere enn ukentlig, 17 år
27
Utd.forskjeller i forventet levealder
30
Muskel og skjelett
32
Hjerte og karsykdom, primærh.tj.
33
Hudkreft, nye tilfeller
Tabell 3

2021
7,4 %
10,5 %
21,5 %
87 %
72 %
3,8 µg/m³
91 %
28 %
5,1 år
340 per 1000
124 per 1000
77 per 100 000

Viken
6,4
9,3
19,2
90
79
5,1
90
24
5,1
325
106
83

Norge
6,4
10
19,1
89
77
4,4
89
25
5
319
100
78

*Tidligere hadde folkehelseprofilen en indikator som het Frafall fra videregående, den vil ikke bli
oppdatert fremover. Dagens indikator på gjennomføring har en noe annen definisjon og tallene
kan derfor ikke sammenliknes.
Dagens gjennomføringsindikator har vært stabil på 72 % de siste årene (se tabell under):

Kilde: Kommunehelsa statistikkbank

Konklusjon
Folkehelseprofil 2021 tas til orientering.

