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tidendetidende    Notabene

Nysgjerrig på hvordan det står til med 

folkehelsen i ditt fylke? Nå er folkehelse-

profilene for fylkene publisert. Årets tema 

er fysisk aktivitet, og flere nye indikatorer 

presenteres. 

Hvordan lever vi livene våre? Hvor mange står 

på samfunnets sidelinje eller har vedvarende 

lav inntekt? Spiser vi ofte frukt og grønt, hvor 

ofte trener vi, og anser vi egen helse som god? 

Folkehelseprofilene 2021 for fylkene gir en del 

svar.

Fysisk aktivitet forebygger sykdom

Årets tema er fysisk aktivitet. Vi beveger oss 

generelt for lite – kun tre av ti voksne oppfyller 

anbefalingene om fysisk aktivitet. Det er 

uheldig, ettersom fysisk aktivitet er en av de 

viktigste livsstilsfaktorene for god helse.

– Regelmessig fysisk aktivitet reduserer 

risikoen for for tidlig død og en rekke 

sykdommer, som type 2 diabetes, hjerneslag, 

hjerte- og karsykdommer og mange former 

for kreft, sier Ulf Ekelund ved avdeling for 

kroniske sykdommer og aldring i FHI.

Flere nye indikatorer

Flere nye indikatorer er inkludert i årets 

profiler. De handler om utdanning, jobb, 

inntekt, svømmeferdigheter og trenings-

hyppighet.

Årets nye indikatorer er følgende:

• Vedvarende lavinntekt

• Gjennomføring i videregående opplæring

• Sosiale forskjeller i gjennomføring i 

videregående opplæring

• Ikke i utdanning eller arbeid

• Kan svømme 200 meter, 17 år

• Trener sjeldnere enn ukentlig, 17 år

Flere av de nye indikatorene er også 

tilgjengelig på kommunenivå. 

Tall fra levekårsundersøkelsen om helse

Fylkesprofilene viser også tall fra SSBs 

levekårsundersøkelse om helse fra 2019. 

I Folkehelseprofilene vil du finne informasjon 

om temaer knyttet til relasjoner, kosthold og 

helsetilstand.

Følgende indikatorer fra levekårsunder-

søkelsen om helse er med i folkehelseprofilen 

for fylkene:

• Opplever god sosial støtte

• Fysisk aktivitet mer enn 150 minutter per 

uke

• God egenvurdert helse

• Spiser både grønnsaker og frukt daglig

Folkehelseprofilene 2021 for fylkene 

Figuren viser andelen 17-åringer som oppgir at de trener sjeldnere enn ukentlig, basert på tall fra 
nettbasert sesjon.

FDIs tidsskrift i open access
International Dental Journal (IDJ), FDI World Dental Federation’s vitenskapelige tidsskrift, er nå gratis og  

tilgjengelig for alle i open access. Det vil si at forfatterne som publiserer i IDJ vil få sin forskning tilgjengelig for  

alle i publiseringsøyeblikket, internasjonalt og permanent. 

Artiklene vil godkjennes etter fagfellevurdering som tidligere, men vil heretter ha en publiseringskostnad for 

forfatterne på 2 000 £.

Ved siden av mye covid-19-relatert stoff, har de blant annet en omtale av FDIs nye visjon: FDI Vision 2030: 

Delivering Optimal Oral Health for All.

Tidsskriftet kan leses her: https://www.journals.elsevier.com/international-dental-journal/


