
Forventet levealder etter utdanning (B, inndeling per 1.1.2020) -
kjønn samlet, leveår

Link til ressurs: http://khs.fhi.no/webview | Opphavsrett: Folkehelseinstituttet (khs.fhi.no) | Kilde Statistisk sentralbyrå (SSB) | Side: 1 / 3

Hele landet, Grunnskole

Hele landet, Videregående

Hele landet, Universitet eller høyskole

Meløy, Grunnskole

Meløy, Videregående

Meløy, Universitet eller høyskole

20
02

-2
01

6

20
03

-2
01

7

År

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

le
ve

år



Forventet levealder etter utdanning (B, inndeling per 1.1.2020) -
kjønn samlet, leveår

Link til ressurs: http://khs.fhi.no/webview | Opphavsrett: Folkehelseinstituttet (khs.fhi.no) | Kilde Statistisk sentralbyrå (SSB) | Side: 2 / 3

Beskrivelse
Forventet levealder etter høyeste fullførte utdanningsnivå (fire ulike grupper), beregnet ved hjelp av dødelighetstabell. Statistikken viser 15 års gjennomsnitt (dvs. gjennomsnitt for 15-årsperioder). Statistikken vises for kommune- og fylkesinndeling per
1.1.2020.
For å endre tabellen, åpne "Endre utvalg av...".
To måltall er tilgjengelig. Bruk knappen Måltall for å velge:
1. Forventet levealder = Forventet levealder i leveår, angitt som gjennomsnitt over 15-årsperioder
2. Forholdstall (Norge=100) = Forhold mellom kommunens verdi og verdien for landet en gitt tidsperiode, angitt som gjennomsnitt over 15-årsperioder. Eksempler; forholdstall = 130 betyr at kommunenes forventede levealder er 30 % høyere enn forventet
levealder på landsbasis. Et forholdstall på 87 betyr at kommunens forventede levealder er 13 % lavere enn forventet levealder på landsbasis.
Fem utdanningsnivå er tilgjengelig. Bruk knappen Utdanningsnivå for å velge:
- Alle utdanningsnivåer (alle med oppgitt utdanningsnivå), ikke standardisert for utdanning.
- Grunnskole (alle som har fullført grunnskoleutdanning)
- Videregående eller høyere utdanning - alle som har fullført videregående eller høyere utdanning, altså fullført utdanning utover grunnskolen, standardisert for størrelselsforskjeller mellom de to gruppene.
- Videregående skole (alle som har fullført videregående utdanning)
- Universitets- og høgskole (alle som har fullført en universitets- eller høgskoleutdanning eller har 120 studiepoeng eller mer).
I beregningen av forventet levealder er dødelighetsraten i aldersgruppen 85+ erstattet med landstallet for i denne gruppen, og dermed lik for alle kommuner. Denne endringen ble lagt inn i 2016. Tallene tidligere publisert i statistikkbanken og i
folkehelseprofilene frem til og med 2015 kan dermed være noe forskjellig. I statistikkbanken er tallene bakover i tid oppdatert med ny beregningsmetode.
Utdanningsnivået for innvandrere med uoppgitt utdanningsnivå er estimert for årgangene fra og med 2014.
Fordi personer med uoppgitt utdanning ikke er inkludert i tabellen, kan tall for alle utdanningsnivåer samlet avvike noe fra tabellen Forventet levealder (B).
Kommentar til publisering i november/desember 2019:
Tall for tidligere årganger enn 2017 for Sandefjord og Tønsberg kommune kan avvike noe fra tidligere publiserte tall fordi hele tidsserien er oppdatert mtp. grensejusteringen der området Vear ble overflyttet fra Sandefjord til Tønsberg i 2017.
For å se tall etter gammel kommune- og fylkesinndeling (gjeldende per 1.1.2018), se under "Avsluttede tidsserier".

Begrunnelse for valg av indikator
Forventet levealder kan gi informasjon om helsetilstanden i befolkningen. På lands- og fylkesnivå er dette en stabil og pålitelig indikator som gir informasjon om endringer over tid og om forskjeller mellom befolkningsgrupper. Indikatoren er informativ også på
kommunenivå, forutsatt at det tas hensyn til betydningen av tilfeldige svingninger.
De siste 30 årene har alle grupper i landet fått bedre helse, men helsegevinsten har vært størst for gruppen med lang utdanning og høy inntekt. For eksempel har denne gruppen høyere forventet levealder enn gruppen med kortere utdanning og lavere
inntekt. Utjevning av sosiale helseforskjeller er en viktig målsetting i folkehelsearbeidet.

Kilde
Statistisk sentralbyrå (SSB)

Innsamling
Statistikken er basert på opplysninger i SSBs befolkningsstatistikk.
Forventet levealder er beregnet ved hjelp av en dødelighetstabell. Man bruker da dødelighetsratene for femårige aldergrupper, med to unntak: Den yngste aldersgruppen deles i to
0 år og 1-4 år, og de eldste aldersgruppene slås sammen til 85+. Dødelighetsraten for aldersgruppen 85+ settes lik for alle kommuner. For å få store nok tall til beregningene er dødelighetstabellen basert på dødelighet i 15årsperioder. Det beregnes ikke
forventet levealder i tilfeller der periodens lengde (15 år) multiplisert med gjennomsnittlig årlig befolkningsgrunnlag er mindre enn 5000.

Tolkning og feilkilder
Tidsserier oppdateres bakover i tid ved kommunesammenslåinger og større grensejusteringer, men ikke ved små grensejusteringer.

Når tall mangler
Det beregnes ikke forventet levealder i tilfeller der periodens lengde (15 år) multiplisert med gjennomsnittlig årlig befolkningsgrunnlag er mindre enn 5000.

Tidsperioder
1990-2004 til 2003-2017 (overlappende 15-årsperioder).

Geografisk nivå
Land, fylke og kommune. Bydeler i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger.

Kjønn
Kjønn samlet, menn og kvinner

Oppdateres
Årlig

Sist oppdatert
16.12.19
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Artikler, faktaark
Nedenfor finner du lenker til artikler, faktaark og rapporter. Disse belyser for eksempel utviklingstrekk og helseforskjeller i befolkningen etter kjønn, alder, fylke og sosioøkonomisk status:

• Levealderen i Norge

https://www.fhi.no/nettpub/hin/befolkning-og-levealder/levealderen-i-norge---folkehelserap/

